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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیرسبکهای یادگیری و بهکارگیری نقشههای معنایی بر میزان پیشرفت
توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد.
بهمنظور تحقق این هدف529 ،دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان فرزانگان ناحیه
 5آموزش وپرورش کرج بهطورتصادفی خوشهای انتخاب شدند و به دو گروه همگن آزمایش و گواه تقسیم
شدند .سپس ،دانش آموزان به پرسشنامههای سبکهای یادگیری (اُبرین )5393 ،9و تفکر انتقادی (هانی،4
 )2004در دو بخش پیشآزمون و پس آزمون پاسخ دادند .همچنین ،دانش آموزان به سؤاالت آزمونهای
واژگان و توانایی عمومی زبان انگلیسی در پیشآزمون و پس آزمون پاسخ دادند و نمرات آنها محاسبه شد.
طی  52جلسه ،واژگان کتاب درسی آنها با بهکارگیری نقشههای معنایی در گروه آزمایش به دانشآموزان
آموزش داده شد .سپس ،دادههای به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس نتایج تحلیلهای آماری،
مشخص شد که سبکهای یادگیری از نظر آماری تأثیر چشمگیری بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان و
پیشرفت یادگیری واژگان آنان در گروه آزمایش و گواه نداشتند (تحلیل انووا یک سویه)؛ امابه کارگیری
نقشههای معنایی بر پیشرفت تفکر انتقادی دانش آموزان و یادگیری واژگان آنان در گروه آزمایش از نظر
آماری تأثیرقابل توجهی داشت (آزمون تی -تست مستقل)؛درحالیکه در گروه گواه تغییر چشمگیری مشاهده
نشد.پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی و همچنین کاربردها و محدودیتهای پژوهش در پایان ارائه شده
است.

 .5کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،مشاور مرکز مشاوره خانواده اداره آموزش و پرورش ناحیه یک البرز( ،نویسنده
مسؤل) Ghasemi1288@yahoo.com
 .2استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج Belyad110@gmail.com
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واژگان کلیدی :سبکهای یادگیری ادراکی ،نقشه معنایی ،تفکر انتقادی

مقدمه
بهبود کیفیت یادگیری و آموزش در محیط کالس همواره از اهداف مهم مربیان و
دستاندرکاران آموزشپرورش بوده است که مورد عالقه و توجه روانشناسان (کلب و
کلب )2001 ،5و مشاورین تحصیلی نیز میباشد .گنجاندن تفکر در روند آموزش و یادگیری
بهنحوی که انگیزه ،خود-سازماندهی،خود-کارآمدی و خودشکوفایی دانش آموزان را نیز
موردتوجه قرار دهد دغدغه جامعه آموزش جهان امروز شده است و دانش آموزان را ملزم
به مراجعه به کارشناسان آموزشی و مشاورین تحصیلی باتجربه در این زمینه کرده است .در
واقع ،یکی از مسائل مهمی که در روند آموزش-یادگیری در چند دهه اخیر مطرح شده است
این است که چگونه میتوان به مسأله تفکر در حیطه کالس و مجامع آموزشی پرداخت.
مشاورین ،بهخصوص مشاورین تحصیلی ،در دنیای امروز نیز نیاز دارند بتوانند خود را با این
تغییر در محیط آموزشی جدید هماهنگ نموده تا هرچه بیشتر بتوانند برای مراجعین خود
مفیدتر و مطلعتر عمل کنند.
همواره مسأله مربوط به چگونگی انجام یک عمل یا تحقق یک هدف به موضوعات
گستردهای همچون عوامل بیرونی و درونی تأثیرگذار بر آن عمل یا هدف مربوط میباشد.
بدون شک ،تفکر و یادگیری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به تفاوتهای فردی (بوریس
و گارتون )2002 ،2همچون انگیزش ( رابرتز و دایر2001 ،9؛ یاتینگ ووانشی ،)2052 ،4سن
(ابودابات ،)2059 ،1جنسیت (لی ،)2050 ،2ملیت (هاوارد ،)5399 ،7سبکهای یادگیری
(مایرز و دایر ،)2002 ،9سبکهای شناختی( 3همایونی ،کدیور و عبداللهی،)5991 ،

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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روشهای آموزش (کاللیوگلو و گلبهار2054 ،5؛ االطیبی ،)2059 ،2راهبردهای یادگیری

9

(باغبان و ظهوریان ،)2052 ،4شخصیت (سرابچیان )2059 ،1سازههای شناختی و فراشناختی

2

(عاشوری و همکاران ،)5932 ،نقشههای مفهومی( 7فهیم و احمدی ،)2052 ،9نگرشها

3

(تورف ،)2002 ،50فرهنگ و هویت (حجازی و برجعلیلو ،)5932 ،هوش (سرابچیان،
 ،)2059وراثت (کوفیلد و همکاران ،)2004روند رشد( 55کوهن )5333 ،52و فرزندپروری

59

(کینگ ،کیچنر و کارن )5334 ،54بستگی دارند؛ بنابراین ،با توجه به این عوامل گوناگون،
میتوان چارچوب مفهومی روشن و تسهیلکنندهای برای شناخت ارتباط میان این عوامل
ارائه داد تا حیطه نظری این پژوهش را تا اندازهای شکل دهد .در روانشناسی شناختی،از
عوامل درونی مربوط به تفکر انسان میتوان به دو عامل سبکهای یادگیری و راهبردهای
یادگیری-تفکر-آموزش 51که در برخی حیطهها هم پوشانی دارند (آکسفورد2009 ،52؛
تالبور )2052 ،57اشاره کرد که مستقیماً با کانالهای دریافت اطالعات ،59پردازش،53
دستهبندی20و سازماندهی25آنها ارتباط دارند (کیفه)5373 ،؛ اما عوامل دیگری که محیطی
هستند نحوه و ابزار ارائه اطالعات توسط مربی یا معلم میباشند (خدایی بالستانه ،هاشمنژاد و

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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جاویدی )2059 ،5که میتوانند سبکهای یادگیری و راهبردهای یادگیری-تفکر-آموزش
را تحت تأثیر قرار دهندکه درنهایت امید است بتوانند موجب تغییر در روند تفکرشوند .برای
رسیدن به نتایج قابل تفسیر در نشان دادن ارتباط بین این عوامل و تأثیرآنها بر یکدیگر ابتدا
باید چارچوب نظری و مفهومی مناسبی برای پژوهش علمی و عملی در این زمینه مشخص
کرد .چارچوب پژوهش حاضر ،بنا بر خالصه یافتههای نظری و عملی اشارهشده در فوق ،بر
پیشفرضهایی استوار است که عبارتاند از )5 :تفکر قابلتغییر و آموزش است هرچند که
اندازهگیری آن دشوار و غیردقیق است؛  )2تفکر همچون یادگیری و آموزش دارای راهبردها
و مهارتهای عملی و خاص خود است؛ )9عوامل شناختی و روانشناختی و فردی گوناگونی
با تفکر مرتبط هستند؛  )4برای سبک های یادگیری معین راهبردهای یادگیری-تفکری-
آموزشی خاص وجود دارند؛  )1دانش آموزان بهعنوان افرادی پویا و متفکر مسئولیت
یادگیری خود را بر عهده دارند و میتوانند بر روند تفکر و یادگیری خود اثر بگذارند )2
برای آنکه تفکر ،یادگیری و آموزش با کیفیت (مبتنی بر تفکر انتقادی) محقق شود نیاز به
محیط ،بافت ،ابزار و راهبردهای عملی مناسب میباشد.
سبکهای یادگیری از مقوالتی است که در آموزش بهعنوان عامل فردی تأثیرگذار بر
روند یادگیری افراد بسیار مورد توجه بوده است .سبکهای یادگیری و سبکهای شناختی
مورد مطالعه پژوهشگران متعددی واقع شدهاند و ارتباط آنها با پیشرفت تحصیلی مورد
مطالعه افراد زیادی قرار گرفتهاند (فرجاللهی و همکاران2059،؛ و اُلِجارک زوک،)2054( 2
ارتباط خاصی بین راهبردهای یادگیری افراد و سبکهای یادگیری و شناختی آنان وجود
دارد .در واقع ،سبکهای یادگیری مسیرها یا کانالهای دریافت اطالعات و یادگیری ،کسب
دانش و برخورد با مسائل دشوار هستند .بنابر تعریفی دیگر ،سبکهای یادگیری "ترکیبی از
خصوصیات یا ویژگیهای زیستشناختی ،عاطفی و شناختی هستند که بهعنوان شاخصهایی
نسبتاً ثابت برای چگونگی ادراک افراد از محیط یادگیری خویش ،تعامل و پاسخگویی به
آن بکار میروند" (کیفه :5373 ،ص  .)1کلب )5394( 9به سبکهای یادگیری بهعنوان

"الگوهای عادتی افراد در یادگیری ،ادراک و یا دریافت اطالعات از محیط پیرامونی

1. Khodae Balestane., Hashemnezhad & Javidi
2. Olejarczuk
3. Kolb
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خویش" اشاره میکند .شکان )5335( 5نیز این تعریف را از سبکهای یادگیری ارائه میدهد

که همان "استعدادهای کلی افراد در پردازش اطالعات میباشند که به روش خاصی که
منحصر به آنهاست در آنها عمل میکنند" .از این تعاریف میتوان چنین استنباط کرد که

سبک های یادگیری میتوانند بر نحوه تفکر انسانها اثر بگذارند؛زیرا که روندهای ادراکی-
عاطفی ذهن بشر در روند تفکر ،عملکرد فردی و ابراز عقاید و حافظه وی دخیل هستند.
اصالح و دستکاری تفکر به عناصر اشاره شده در فوق مربوط میشود .پژوهشهایی در
پیشینه این ارتباط را نشان میدهند (سالیمان.)2002 ،2
بین سبکهای یادگیری و راهبردهای یادگیری نیز از نظر علمی ارتباط خاصی وجود
دارد (الحبیشی2059 ،9؛ کوچوک2052 ،4؛ ظهوریان و باغبان .)2052 ،آکسفورد ()5393
در فهرست راهبردهای یادگیری خود در ارتباط با زبانآموزی به شش دسته کلی از
راهبردهای یادگیری اشاره میکند که مختص یادگیری زبان دوم یا خارجی میباشند که
عبارتند از راهبردهای ذهنی ،راهبردهای شناختی ،راهبردهای جبرانی ،راهبردهای
فراشناختی ،راهبردهای عاطفی و راهبردهای اجتماعی .همچنین لی )2050( 1نیز فهرستی
مشابه ارائه کردهاند که مورد استفاده پژوهشگران متعددی واقع شده است .مگوگوی و
همکاران )2007( 2از این فهرست راهبردی در پژوهش خود استفاده کردهاند و علت این
انتخاب را جامع ،مشروح و نظاممند بودن این فهرست بیان میکنند .از طرف دیگر ،و صالحی
و باقری ( )2055معتقدند که این فهرست قابل اعتماد و پایا میباشد و از روایی الزم در
گروههای گوناگون فرهنگی برخوردار است و رابطه معناداری بین راهبردهای فردی و
گروهی در رابطه با یادگیری حیطههای مهارتی زبان دوم یا خارجی همچون گوش دادن،
خواندن ،صحبت کردن و نوشتن ایجاد کرده است.
راهبردهای یادگیری همان "روشها ،افکار و یا اعمالی هستند که بهطور آگاهانه توسط

فرد یادگیرنده انتخاب و اِعمال میشوند تا روند انجام تکلیف و پیچیدگیهای آن را تسهیل

1. Shekan
2. Suliman
3. Al-Hebaishi
4. KÜÇÜK
5. Lee
6. Magogwe., Mokuedi., & Rhonda
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کنند و از ابتدای روند یادگیری تا سطوح پیشرفته به آنها کمک کنند" (کوهن.)2055 ،
راهبرد گزینش شده این پژوهش از میان این فهرست گسترده ایجاد و بهکارگیری نقشههای
معنایی است که از یکسو بهطور مستقیم با سبک یادگیری ادراکی دیداری (بصری) و از
سوی دیگر با بافت آموزشی آزمودنیهای شرکتکننده در این پژوهش تطابق دارد هرچند
که بنا بر پژوهشهای وو ،)2054( 5کافی پور و شکرپور ،)2055( 2چنین رابطهای از نظر
آماری چشمگیر نبوده است .این تطابق نتیجه مطالعه آزمایشی پیش از شروع روال اصلی این
پژوهش در کالس میباشد که نشان داد بیش از دو سوم (حدود  )%70دانش آموزان
شرکتکننده در پژوهش دارای سبک دیداری بودند .علت دیگر انتخاب این راهبرد این
است که ایجاد و بهکارگیری نقشههای معنایی تنها منحصر به یادگیری زبان خارجی نیست
و در دیگر دروس نیز قابلاستفاده است (مجید و لوینسون)2009 ،9؛ و علت دیگر این است
که نقشههای معنایی هم یک راهبرد مؤثر یادگیری و هم یک راهبرد کارآمد آموزشی (ماه،4
 )2055میباشد و به مدرسان و دانش آموزان بهطور همزمان سود میرساند ،چرا که ارائه و
ثبت سازمانیافته و منظم اطالعات میتواند در بهکارگیری آنها در روندهای پیچیدهتر
تفکری و تحلیلی نقش مؤثری داشته باشد .بین سبک های یادگیری و راهبردهای آموزشی
ارتباط ویژهای وجود دارد .نقشههای معنایی نیز میتوانند با تفکر انتقادی رابطه بنیادین داشته
باشند و با نحوه سازماندهی واژگان و ثبت آنها در حافظه بلندمدت و کوتاهمدت ذهن
انسان مرتبط باشند؛چراکه بنابر تعریف وارنیک و اینچ )5334( 1تفکر انتقادی بر مبنای
اطالعات جامع راجع به یک زمینه خاص استوار است (نووآک و کاناس2009 ،2؛ سایسو،7
 .)2003ظاهراً راهبرد بهکارگیری نقشههای معنایی بر تفکر انتقادی تأثیر خواهد داشت،
بدینصورت که افراد بر اساس برقراری ارتباط معنایی بین واژگان و مفاهیم مربوط به آنها
بهصورت سلسله مراتبی (کل به جزء و جزء به کل) اطاعات ورودی زبان انگلیسی یا هر
موضوع درسی دیگر را به شکل نقشههای معنایی از ارتباطات واقعی و علمی بین این
1. Wu
2. Kafipour & Shokrpour
3. Majid & Levinson
4. Mah
5. Warnick. & Inch
6. Novak & Canas
7. Cysouw
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اطالعات سازماندهی میکنند (کانزاکی ،موراتا و ایساهارا .)2005 ،5بنابر پژوهشهای هان

2

( )2007ایجاد یا بهکارگیری نقشههای معنایی ابزار مؤثری در به خاطر سپاری ،بازخوانی و
برقراری ارتباط جدید بین مفاهیم و ادراک و فراشناخت به شمار میرود .از آنجایی که
نقشههای مفهومی در ارتقاء تفکر انتقادی افراد تأثیر دارند (خبیری و زرین صدف)2059 ،9
چندان بعید نیست که نقشههای معنایی نیز بر تفکر انتقادی تأثیر داشته باشد که هدف این
پژوهش تبیین همین مسأله میباشد .همچنین ،از میان راهبردهای فهرست شده توسط میتوان
راهبرهایی را نام برد که در راهبردهای تفکر انتقادی نیز به چشم میخورند و بین راهبردهای
یادگیری-تفکر مشترک هستند .بهعنوانمثال ،میتوان به راهبردهای گوناگونی همچون
دستهبندی ،برقراری ارتباط معنایی ،استفاده از واژگان کلیدی ،سازماندهی و ساختاردهی،
الگویابی ،تجزیه ،ترکیب و تحلیل مفاهیم ،شکلدهی مجدد اطالعات با ورود اطالعات
جدید ،درک موضوع اصلی ،استدالل ،استنباط ،استنتاج ،استقراء ،خالصه کردن مطالب مهم،
تعیین اهداف یادگیری کوتاه و بلندمدت ،خود نظمدهی ،خودتنظیمی ،خود نظارتی ،خود
ارزیابی ،مباحثه و مناظره ،تبیین موضوعات ،همدلی ،تصدیق و غیره اشاره کرد که نقشههای
معنایی نیز از همین راهبردها هستند (کارول2007 ،4؛ فسیون .)2007 ،1واکر معتقد است که
برخی از راهبردهای یادگیری فعال میتوانند تفکر انتقادی را در افراد پرورش و ارتقاء دهند
و بسیاری از آنها مشترک هستند .همین راهبردها بر بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی
نیز مؤثر هستند .از عواملی که میتوانند با تفکر افراد و همچنین تفکر انتقادی آنان در ارتباط
باشد میتوان به سبکهای یادگیری و راهبردهای یادگیری ویژه متفکرین انتقادی اشاره کرد
که بر روندهای ذهنی-تفکری آنان میتوانندتأثیرگذار باشند.
قدرت ذهنی و شناختی تنها ویژگی متمایزکنندهای است که انسان را از دیگر موجودات
زنده متفاوت میسازد .از آنجایی که انسان تنها حیوان متفکری محسوب میشود که از چنین
توانمندی منحصربهفردی برخوردار است ،هر آنچه او بهعنوان فرد انجام میدهدمیتواند به
این توانایی مربوط شود .انسان تنها حیوانی است که از قوای "منطق ،استدالل ،نظریهپردازی،
1. Kanzaki., Ma., Murata., & Isahara
2. Haan
3. Khabiri., & Zarrinsadaf
4. Carroll
5. Facione
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بهکارگیری تمثیل ،استعاره ،الگو ،نظریه و تفسیر و تعبیر" برخوردار است و تنها موجودی
است که "به محیط پیرامونی خویش معنا میبخشد ودرون دادهای دریافتی آن را بهواسطه

قوای عاطفی ،شناختی ،راهبردی و فراشناختی پردازش کرده و با خود تطبیق

میدهد".سرواژگان بسیاری در واژهنامهها وجود دارند که تنها برای اشاره به اعمالی بکار
میروند که تنها عامل آنها انسان است و به حاالت ذهنی و شناختی او اشاره میکنند همانند

فهمیدن ،پیشبینی کردن ،مسلط بودن ،درک کردن ،ادراک کردن ،نفی کردن ،مخالفت
کردن ،مقایسه کردن ،متمایز کردن و کلیشه ساختن؛ مگر آنکه بخواهیم برای شخصیتدهی
به اجسام و حیوانات از آنها استفاده کنیم .صفاتی همچون "متحجر ،متعصب ،روشنفکر،

تنها برای انسان معنادار است و تفکر انسان است که "روشن ،دقیق ،صحیح ،منسجم ،عالی و
عادالنه" باشد یا نباشد .این صفات بهطور ویژه برای انسان کاربرد دارند( .پُل ،5330 ،5ص.

)5این واژگان متضاد نشاندهنده دستهبندی دوگانه متضاد در توانایی ذهنی انسان در تفکر
است .آنچه از این دوگانگی استنباط میشود آن است که یادگیری انسان که بر پایه تفکر و
ذهن او استوار است میتواند تحت تأثیر هرکدام از این روندهای دوگانه قرار گیرد .تفکر
انتقادی ،از میان دیگر انواع تفکر ،سهم بیشتری را در دنیای امروز به خود اختصاص داده
است و بهعنوان نوع برتر تفکر انسان مورد پژوهشهای متعددی واقع شده است (غنی زاده و
میرزایی2052 ،؛ المنخرا2059 ،2؛ کنداکچی و آیدین .)2059 ،9این ویژگی متمایزکننده
همان تفکر انتقادی بشر است که پٌل ( )5330به آن اشاره دارد و بر آن تأکید ویژه میکند.
مهارتهای تفکر انتقادی و راهبردهای آنها که توسط سقراط ابداع شدند به  2000سال قبل
بازمیگردند؛ اما آیا به تفکر در نظامهای آموزشی سراسر جهان طی سالهای متمادی توجه
الزم و کافی شده است؟ پاسخ مستقیم به این سؤال دشوار است چون مفهوم و تعریف"تفکر

" و"کافی و الزم " از دید افراد گوناگون متفاوت است و به افرادی بستگی دارد که مسئولیت

طراحی نظامهای آموزشی را در سطوح مختلف بر عهده داشتهاند ،بنابراین ،پاسخ این سؤال
هم مثبت وهم منفی میتواند باشد.

1. Paul
2. Allamnakhrah
3. Kondakçi & Aydin
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از دیدگاه فالسفه ،مربیان و نظریهپردازان روانشناختی و روانشناسی آموزشی و پژوهش
گرانی همچون دیویی ،)5352( 5بلوم5312( 2و  ،)5394آمونز و فرایدی )2003( 9و
پژوهشگران دیگر از این دست ،پرداختن به تفکر در آموزش امری تعیینکننده در موفقیت
دانش آموزان بهعنوان جامعهسازان آینده است .با نظر به این واقعیت که طی نیمقرن گذشته
توجه به تفکر از اهمیت روزافزونی در میان دستاندرکاران فعال در امر آموزش و تعلیم و
تربیت برخوردار شده است ،معلوم میشود که پیش از این ،نظامهای آموزشی روز در هر
عصر اهمیت کمی برای تفکر در کالس ،آموزش و جامعه قائل میشدند و این کمبود باعث
شده است که این افراد در پی گنجاندن این عنصر در روال تعلیم و تربیت ،رشد همهجانبه و
آموزش تالشهای قابلتوجهی انجام دادهاند .در واقع ،این نظریهپردازان و پژوهشگران،
مفاهیم ،یافتهها و پیشنهادهای قابلتوجهی را در زمینه روندها و عملکردهای شناختی مربوط
به فعالیتهای فکری انسان در خدمت مربیان و افراد فعال عالقهمند در زمینه آموزشوپرورش
و یادگیری و تربیت قرار دادهاند .نقطه تالقی دیدگاهی این پژوهشگران و مربیان ،بهبود روند
تفکر و کشف راهبردهایی است که در نهایت منجر به پیشرفت علمی ،فکری و رفتاری،
روانشناختی و رشدی دانش آموزان در هر مقطعی از آموزش و یادگیریشان بشود .بنا بر
پژوهشهای آورده شده در فوق ،بسیاری از این تالشها به نتایج مثبت و امیدوارکننده ختم
شدهاند که در بخش پیشینه بهتفصیل به آنها پرداخته خواهد شد .این افراد غالباً بر مسأله
کیفیت یادگیری و تفکر کارآمد و روند خوب فکر کردن (پِدر )2002 ،4تأکید دارند.
بنابراین ،آموزشوپرورش افراد بهنحویکه افراد از چگونگی نظارت بر روندهای شناختی
خود حین تفکر و سخن گفتن و انجام اعمال روزمره و بلندمدت خودآگاه باشند و آموزش
و یادگیری بر اساس سبک های یادگیری منطبق با سبک شناختی و مهارتهای راهبردی
آنها(چگونگی یادگیری ،درک و فهم و ادراک دروندادهای محیط پیرامونی) که توسط
نظامهای اعتقادی ،نگرشها ،چارچوبهای ذهنی و جهانبینیهای گوناگون آنها تحت
تأثیر و تسویه قرار میگیرند ،اهمیت ویژهای برای دستاندرکاران و متصدیان امور آموزش

1. Dewey
2. Bloom
3. Ammons., & Friday-Stroud
4. Pedder
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و پرورش در مدارس و موسسههای آموزشی و آموزش عالی پیدا میکند که از نظر علمی
نیز امکانپذیر است (ویلینگهام .)2007 ،5تعاریف گوناگونی از تفکر انتقادی در پیشینه
پژوهشی موجود در نیم قرن اخیر ارائه شده است.
بهطورکلی ،چندین دیدگاه نسبت به تعریف تفکر انتقادی وجود دارد :تفکر انتقادی
بهعنوان پدیدهای شناختی-روانشناختی-فراشناختی (فردی یا شخصیتی) (بلوم5397،؛
ویلینگهام2007 ،؛ مارین و هالپرن)2055 ،2؛ تفکر انتقادی بهعنوان پدیدهای آموزشی و
مهارتی (فردی و اجتماعی)؛ و تفکر انتقادی بهعنوان پدیدهای رشدی و اجتماعی (رشد
اجتماعی) .تفکر انتقادی عبارت است از "بررسی فرضیات ،کشف ارزشهای پنهان و

ارزشیابی رخدادها و نتایج" (مایرز ،2009 ،ص .)55.استرنبرگ )5391( 9معتقد است که
تفکر انتقادی "روندها ،راهبردها و اظهارات ذهنی میباشند که افراد بهواسطه آنها به حل

مسائل ،تصمیمگیری و یادگیری مفاهیم تازه میپردازند" (ص .)42 .وارنیک و اینچ ()5334
نیز تفکر انتقادی را "توانایی بررسی مسائل ،سؤاالت و یا حالت و چگونگی امور" میدانند

که همان "توانایی جامع دربرگیرنده اطالعات مربوط به یک زمینه خاص میباشد و در نتیجه
آن فرد به راهحل و یا فرضیهای هدایت میشود که میتواند دالیل موضعگیری خویش را
بیان کند" (ص .)55 .لیپمن ( )5331معتقد است که تفکر انتقادی " تفکری متکی بر معیار و
خود تصحیح گر است و به قضاوتها و تصمیمهایی منجر میشود که فراگیران آن میتوانند
آن را در محیطهایی خارج از محیط آموزش بکار بندند" (ص.)53 :
یادگیری واژگان بهعنوان یکی از اجزای اصلی تشکیلدهنده زبان انگلیسی یا هر زبان
خارجی دیگر در برنامههای درسی مورد تأکید واقع شده است (جوکار)2052 ،4پژوهشهای
فراوانی برای کشف راهبردهای بهتر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و ارتباط آن با دیگر
اجزا و مهارتهای چهارگانه زبان صورت گرفته است (وب2001 ،1؛ لی .)2009 ،راهبردهای
گوناگون یادگیری واژگان زبان انگلیسی همچون نقشههای معنایی و نقشههای مفهومی برای
بهبود یادگیری واژگان و توانایی کلی زبان انگلیسی مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفتهاند
1. Willingham
2. Marin., & Halpern
3. Sternberg
4. Jokar
5. Webb
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(عبداهللزاده و امیری وردانی .)2050 ،5بنا بر تعریف واکا و واکا" ،)5339( 2نقشههای معنایی
همان ساختارهای بصری منظم و مرتبط از نظر معنایی هستند که ارتباطهای گوناگون بین

واژگان ،گویهها و مفاهیم را در ذهن ایجاد و تبیین میکنند" (ص .)2 .آنهاتأکید دارند که
نقشههای معنایی باید از  9جزء اصلی برخوردار باشند که عبارتند از )5 :سؤال یا مفهوم اصلی
که شامل کلمه کلیدی یا عبارت مهمی میشود که تمرکز اصلی نقشه معنایی بر آن قرار
دارد؛  )2شاخهها (مفاهیم جانبی) که شامل مفاهیم و واژگان مربوط و یا زیرمجموعه مفهوم
اصلی میشوند که آن را تفسیر و توصیف میکنند و توضیح میدهند که میتوانندترجیحاً
توسط خود دانش آموزان ایجاد شوند؛ و  )9مفاهیم حمایتی که شامل جزئیات ،استنباطها،
نتیجهگیریها و مفاهیم کلی میشوند که هر شاخه را از شاخه دیگر متمایز میکنند .آنها
معتقدند که هدف اصلی بهکارگیری نقشههای معنایی کمک به دانش آموزان در شناسایی
نکات مهم و چگونگی تطابق آنان با یکدیگر میباشد (نیرماال و شاکونتاال2055 ،9؛
عبدالرحمان و محمد .)2059 ،4بر اساس این اشارات و از آنجایی که ایجاد نقشههای معنایی
و بهکارگیری آنها در یادگیری واژگان از راهبردهای مستقیم یادگیری هستند که به حافظه،
بازخوانی ،سازماندهی و بهکارگیری اطالعات بازخوانی شده در آینده که از عناصر مهم در
تفکر هستند مربوط میشوند و با راهبردهای شناختی و فراشناختی آکسفورد منطبق هستند،
میتوان چنین استنباط کرد که نقشههای معنایی بتوانند بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و
تفکر انتقادی دانش آموزان نمونه پژوهش بهواسطه تأثیرگذاری بر روندهای بهخاطرسپاری،
بازخوانی ،سازماندهی و بهکارگیری اطالعات تأثیر بگذارند (پدیدارو همکاران2051 ،1؛
وی.)2051 ،2
هدف کلی این پژوهش ،ارتقاء یادگیری واژگان و تفکر انتقادی آزمودنیهابر اساس
سبک های یادگیری آنان بود .هدف اول این پژوهش بررسی تأثیر سبکهای یادگیری
شناختی ادراکی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه بود .هدف دوم پژوهش ،مبتنی

1. Abdollahzadeh., & Amiri-Vardani
2. Vacca& Vacca
3. Nirmala., & Shakuntala
4. Abdelrahman
5. Padidar., Tayebi., & Shakarami
6. Wei
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بر نتایج تحلیل فرضیه اول پژوهش ،تعیین تأثیر بهکارگیری نقشههای معنایی بهعنوان راهبرد
یادگیری مستقیم در کالس زبان بر میزان پیشرفت یادگیری واژگان آزمودنیها بود .هدف
سوم پژوهش بررسی تأثیر بهکارگیری نقشههای معنایی بر میزان پیشرفت توانایی تفکر
انتقادی دانش آموزان (آزمودنیها) پژوهش بود ،و آخرین هدف پژوهش بررسی تأثیر
سبکهای یادگیری بر میزان پیشرفت یادگیری واژگان آزمودنیها پس از بهکارگیری
نقشههای معنایی بود.

روش پژوهش
طرح پژوهش :طرح این پژوهش نیمه-آزمایشی 5دارای پیش و پسآزمون و دو گروه
آزمایش و گواه و یک دوره مداخله آموزشی بود.
پسآزمون
مداخله آموزشی
گروه آزمایش پیشآزمون
پسآزمون
آموزش عادی
پیشآزمون
گروه گواه
از آنجایی که شرایط انجام این مداخله (بهکارگیری نقشههای معنایی) مشابه شرایط دنیای
واقعی در بافتهای آموزشی بود ،محدودیت فراوانی برای پژوهشگر وجود داشتند که اجازه
2

دستکاری و کنترل شرایط را به وی نمیدادند و این شرایط مورد تأیید سلیگر و شوهامی
( )5393میباشد که در روش پژوهش نیمه آزمایشی مطرح شده است و اینکه چرا از این

روش استفاده میشود .برای تحلیل دادههای این پژوهش نیز از آزمون تی – مستقل استفاده
شد.
جامعه آماری :دانش آموزان دختر در حال تحصیل در پایه دوم دوره متوسطه رشته
ریاضی و فیزیک شهر کرج
نمونه 529 :نفر دانش آموزان دختر در حال تحصیل در پایه دوم دوره متوسطه رشته
ریاضی و فیزیک از دبیرستان فرزانگان ناحیه  5شهر کرج
حجم نمونه :چون مقیاس اندازه گیری پیوسته است و فرضیه های پژوهش دو دامنه است
در این پژوهش برای برآورد نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان  %33استفاده شد.

1. Quasi-experimental
2. Seliger., & Shohami
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𝛼 σ2 +𝑧 2
1−
2

 = σ2واریانس جامعه

𝑑2

=n

 =𝑑 2سطح اطمینان

 =nحجم نمونه

2
 = 𝑧1−برای فرضیه دودامنه درسطح اطمینان%33برابر است با 2/17
𝛼
2

در راستای هدف این پژوهش 35 ،آزمودنی که بیش از  90نفر در دو گروه آزمایش و
گواه بودند به روش زیر انتخاب شدند.
روش نمونه گیری :بر اساس روش نمونهگیری احتمالی خوشهای(آری ،د ،.جیکوبز،
ل .چ .و رضویه ،اَ ،ص )227.بدین ترتیب ،از چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر کرج ،ناحیه
یک بطور تصادفی و از دبیرستان های دخترانه ناحیه یک ،دبیرستان فرزانگان یک و از دو
رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ،چهار کالس پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک،انتخاب
شدند و در این پژوهش شرکت کردند .بنابر طرح نیمه آزمایشی این پژوهش ،حداقل تعداد
 90نفر آزمودنی در دو گروه آزمایش و گواه کفایت میکند (همان منبع )292 ،که در این
پژوهش کالً به  35آزمودنی رسید .افت نمونه  55نفر و حذف نمونه به علت همگنسازیداده
ها توسط آزمون زبان عمومی نلسون  ،4آزمون واژگان 50و پرسشنامه سبکهای یادگیری
 7نفر بود .این آزمودنیها از نظر پیشینه آموزشی ،خانوادگی و سطح اجتماعی و آموزش
زبان تقریباً در سطحی مشابه قرار داشتند .آزمودنیها بهواسطه آزمون مهارت زبان استاندارد
نلسون همگنسازی شدند و  35نفر از آنها انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم
شدند .نتایج آزمون بر اساس جدول  ،5نشانداد که این افراد از نظر دانش زبانی همگن بودند.
این افراد در منطقه عظیمیه کرج ساکن بودند و از نظر سطح اجتماعی دارای فرهنگ متوسط
و از نظر اقتصادی جزء افراد نسبتاً مرفه محسوب میشدند .از نظر سطح تحصیلی دارای
وضعیت عالی و از میانگین معدل  53به باال برخوردار و بیشتر آنها دارای والدین تحصیل
کرده بودند .اغلب آنها به کالسهای خصوصی زبان میرفتند و از سطح زبانی متوسط
برخوردار بودند.
ابزاراندازهگیری :برای تحقق اهداف این پژوهش از ابزارهای متعددی استفاده شد.
الف) آزمون مهارت زبان انگلیسی نلسون) (050Aبه  90نفر از دانش آزمون قبل از شروع
روند مداخله ،ارائه و نتایج آن مورد تحلیل واقع شد و نتایج نشان داد که  90سؤال از 10
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سؤال  4گزینهای از میزان دشواری مناسب (بین  %90تا  )%70برخوردار بودند تا برای
همگنسازی دانش زبان دانش آموزان مورد استفاده واقع شوند (فرهادی ،جعفر پور و
بیرجندی.)2002 ،5ضریب آلفای کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر  α= 0/79محاسبه

شد؛ ب) ابزار دیگر که مورد استفاده پژوهشگر واقع شد آزمون واژگان بود که بهعنوان
پیشآزمون و پسآزمون به هر دو گروه آزمایش و گواه داده شد .این آزمون دارای 10
سؤال  4گزینهای واژگان بود که به روش محاسبه دشواری گزینههامورد آزمایش واقع شد
و بنابر تحلیل گزینهها  90سؤال از  10سؤال واژگان انتخاب شدند تا روایی سؤاالت احراز
شود و سختی آنها مطابق با سطح توانایی واژگانی آزمودنیها باشد .این آزمون توسط

پژوهشگر طراحی شد .ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با  α=0/79محاسبه شد؛ج) پرسشنامه

تفکر انتقادی پیتر هانی ( )2004ابزار دیگر این پژوهش بود که دارای  90سؤال  1گویه ای
بود (هرگز=  ،5ندرتاً=  ،2گاهی اوقات =  ،9اغلب اوقات =  4و همیشه =  .)1این پرسشنامه
در پیشآزمون و پسآزمون به دو گروه آزمایش و گواه ارائه شد .آزمون تحلیل عاملی این
پرسشنامه نشان داد که در پیش آزمون و پسآزمون تنها یک سازه مورد سنجش قرار گرفته
شده است .این پرسشنامه از پژوهش نائینی )2001( 2اقتباسشد .ترجمه آن توسط وی انجام
شد و مورد تأیید اساتید دانشگاهی متخصّص در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و
تحقیقات واحد تهران قرار گرفت و روایی آن احراز شد .پایایی این پرسشنامه برای
آزمودنیهای وی  α = 0/92محاسبه شد؛ اما این ضریب در پژوهش حاضر  α = 0/35بود.
علت انتخاب این پرسشنامه مناسب بودن تعداد گزینههاو سنجش کلی توانایی تفکر انتقادی
آزمودنیها بود که با اهداف پژوهش هماهنگی داشت؛د) پرسشنامه سبکهای یادگیری
اُبرین ( )5332دارای  92سؤال  4گویه ای بود (تقریباً هیچوقت =  ،5بهندرت =  ،2گاهی
اوقات =  ،9اغلب اوقات =  .)4این پرسشنامه توسط پژوهشگر ترجمه شد و روایی آن توسط
اساتید متخصّص در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم تحقیقات واحد تهران احراز شد.
پایایی این پرسشنامه در یک آزمون شبه پژوهشی در میان  90دانشآموز توسط
نرمافزار )α = 0/95( SPSSمحاسبه شد .این پرسشنامه سبکهای یادگیری شناختی ادراکی
آزمودنیهارا مورد سنجش قرار داد .نقشههای معنایی بهکار برده شده در این پژوهش
1. Farhadi., Jafarpur., & Birjandi
2. Naeini
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نقشههای نمونه در پژوهش هان ( )2007طراحی شدند و مورد تأیید اساتید دانشگاه علوم و
تحقیقات در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی قرار گرفتند .این نقشههای معنایی برای
دروس کتاب زبان انگلیسی پایه اول و دوم دوره متوسطه طراحی شدند .و تعداد این نقشههای
معنایی  54عدد بود.
نحوه اجرا و جمعآوری دادهها :مداخله آموزشی در این پژوهش طی  57جلسه در
گروه آزمایش صورت گرفت و در سه مرحله آمادگی ،پیش مداخله (پیشآزمون) ،مداخله
و بعد از مداخله (پسآزمون) انجام شد .در مرحله آمادگی ،روایی و پایایی آزمونها و
پرسشنامهها احراز شدند و ضرایب آلفای کرونباخ آنها توسط  SPSSمحاسبه شدند و
نکات الزم جهت انجام مداخله آموزشی بهطور واضح به آزمودنیها ارائه ونقشههای معنایی
منطبق با دروس کتاب زبان آزمودنیها طراحی شدند .در مرحله پیش مداخله (پیشآزمون)
طی  9جلسه پیشآزمونها به آزمودنیها ارائه شدند و پرسشنامهها تکمیل و نمرهگذاری
شدند .در مرحله مداخله ،طی  52جلسه ،بنابر دروس آموزشی کتاب زبان آزمودنیها،
نقشههای معنایی توسط مدرس زبانآنها به آنها داده و توسط آنها تکمیل شدند .در مرحله
بعد از مداخله (پسآزمون) ،دوباره آزمونها و پرسشنامههای پیشآزمون به آزمودنیها
جهت پاسخدهی ارائه و توسط پژوهشگر جمعآوری شدند .تحلیلها و محاسبات الزم جهت
اثبات و یا ردّ فرضیههای پژوهش انجام شدند .در گروه گواه ،روش معمول تدریس زبان
انجام شد اما تمام آزمونها وپرسشنامهها بدون بهکارگیری نقشههای معنایی ارائه شدند و
نتایج جمعآوری شدند.

یافتههای پژوهش
آزمون مهارت زبان انگلیسی نلسون :در مرحله آمادگی پژوهش حاضر ،ابتدا آزمون مهارت
زبان انگلیسی نلسون شماره الف  )050A( 010به  90نفر از دانش آموزان دوره متوسطه در
حال تحصیل در پایه دوم داده شد و سپس نمرههای آنان محاسبه شد و بنابر محاسبات آماری
برای سنجش میزان دشواری سؤاالت دستور زبان انگلیسی این آزمون استاندارد 90 ،سؤال
انتخاب شد که دشواری آنها بین  %70تا  %90محاسبه شد (فرهادی ،جعفر پور ،بیرجندی،
 ;2002براون .)5332 ،سپس آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرههای میانگین گروه آزمایش
و کنترل در این آزمون (نلسون الف  )010مقایسه شدند تا قبل از بهکارگیری نقشههای معنایی
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در مرحله مداخله همگن بودن دانش زبان آزمودنی ها مشخص شود .اندازه تی
مشاهدهشده( T=0/7جدول )5محاسبه شد .این مقدار کمتر از مقدار ارزش بحرانی در 72
درجه آزادی یعنی مقدار 5/32میباشد.از آنجاییکه مقدار ارزش مشاهده شده آزمون تی
مستقل کمتر از ارزش بحرانی آن است میتوان اعالم کرد که تفاوت معناداری بین میانگین
نمرههای بهدستآمده از آزمون مهارت زبان انگلیسی نلسون در گروه آزمایش و گواه وجود
نداشته است .این بدان معناست که آزمودنیهای دو گروه از نظر مهارت زبانی قبل از مداخله
آموزشی (بهکارگیری نقشههای معنایی) در گروه آزمایش در یک سطح قرار داشتند و
همگن بودند .جدول  2آمار توصیفی مربوط به دو گروه آزمایش و گواه را در این آزمون
نشان میدهد .نمرههای میانگین دو گروه به ترتیب برابر با  57/11و  57/41میباشد که بیانگر
عدم تفاوت معنادار بین دو گروه میباشد و همچنین روایی آزمون را برای آزمودنیهای
پژوهش نشان میدهد که در سطح سواد زبان انگلیسی عمومی آزمودنیها بوده است .به این
نکته نیز باید اشاره شود که دو گروه آزمایش و گواه از نظر واریانس همگن نبودند .مقدار
ارزش  Fدر آزمون لوین برابر  2/44میباشد که معناداری آن  00/059محاسبه شده است
(جدول  .)5از آنجایی که احتمال خطای مربوط به ارزش  Fدر آزمون لوین کمتر از سطح
معناداری α = 0/01میباشد ،میتوان به این نتیجه رسید که واریانس گروه آزمایش و گواه
متفاوت بوده و بنابراین ،سطر دوم جدول  5نیز گزارش شده است .آزمون نلسون نشان
میدهد(جدول 5و)2که نمونه پژوهش قبل از مداخله آموزشی از نظر مهارت زبان انگلیسی
همگن بودند .بیش از  29درصد از آزمودنیها در فاصله بین  -5تا  +5انحراف معیار از

میانگین  -5≤SD≥5+قرار داشتند .انحراف معیار نمونه نشان میدهد که نمونه از پراکندگی
کمی برخوردار بوده و آزمودنیها از توانایی مشابه در آزمون نلسون برخوردار بودند.

011

تأثیر سبکهای یادگیری و به کارگیری نقشههای معنایی بر توانایی...

جدول  .1آزمون تی مستقل برای آزمون نلسون گروه آزمایش و گواه
آزمون لوین

واریانس

آزمون تی برای یکسان بودن میانگین ها

F

Sig.

T

Df

معناداری

2/44

0/05

0/23

93

0/43

تفاوت

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

0/93

0/17

 %31اطمینان
کمینه

بیشینه

-0/74

5/19

یکسان
واریانس
متفاوت

0/70

72/19

0/49

0/937

./12

-0/72

5/15

جدول  .2آمار توصیفی تأثیر آزمون نلسون برگروه آزمایش و گواه
انحراف

خطای

معیار

استاندارد
0/49
0/27

گروه

N

میانگین

آزمایش

47

57/91

9/94

گواه

44

57/41

5/94

آزمون واژگان :در مرحله پیشآزمون مداخله (بهکارگیری نقشههای معنایی) ،آزمون
واژگان به آزمودنیها گروه آزمایش و گواه داده شد تا معلوم شود که همه آنها بیشتر
واژگانی را که در نقشههای معنایی در کتاب زبان پایه دوم دوره متوسطه نیز وجود دارند را
نمیدانند و از این جنبه نیز همگن هستند .به این منظور ،آزمون تی تست مستقل برای مقایسه
نمره میانگین گروه آزمایش و گواه در آزمون واژگان انجام شد که قبل از انجام مداخله
آموزشی صورت گرفت .ارزش تی مشاهدهشده برابر ( 0/23جدول )9بود .این مقدار ارزش
تی کمتر از مقدار ارزش بحرانی  5/39در سطح  93درجه آزادی بود .باید به این نکته اشاره
شود که دو گروه آزمایش و گواه از نظر واریانس همگن بودند .ارزش  Fدر آزمون لوین
معادل  0/23و دارای احتمال  0/13میباشد (جدول  .)9از آنجایی که احتمال مربوط به ارزش
 Fبیشتر از سطح معناداری  0/01میباشد ،اعداد سطح اول جدول  9گزارششدهاند .از
آنجاییکه مقدار تی کمتر از ارزش بحرانی آن است میتوان ادعا کرد که تفاوت معناداری
بین نمرههای میانگین پیشآزمون واژگان در دو گروه آزمایش و گواه وجود نداشته است.
بدین معنا که گروه آزمایش و گواه از نظر دانش واژگان قبل از ارائه نقشههای معنایی همگن
بودهاند .جدول 4آمار توصیفی مربوط به دو گروه آزمایش و گواه را درپیشآزمون واژگان
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نشان میدهد .نمره میانگین آنها به ترتیب در گروه آزمایش  50/41و در گروه گواه 50/24
بود.
جدول  .3آزمون تی مستقل واژگان در دو گروه آزمایش و گواه
آزمون لوین

واریانس
یکسان

آزمون تی برای یکسان بودن میانگین ها
تفاوت

تفاوت خطای

F

Sig.

T

Df

معناداری

0/23

0/13

0/23

93

0/77

0/53

0/23

99/22

0/77

0/53

واریانس
متفاوت

 %31اطمینان

میانگین

استاندارد

کمینه

بیشینه

0/24

5/03

5/47

0/24

5/03

5/47

جدول  .4آمار توصیفی پیش آزمون واژگان در گروه آزمایش و گواه
گروه

N

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

آزمایش

47

50/41

9/03

0/41

گواه

44

50/24

9/09

0/42

فرضیه اول پژوهش :جهت اثبات فرضیه اول ،از تحلیل انووای یک-سویه استفاده شد
(جدول  )1تا تأثیر  9نوع سبک یادگیری پرسشنامه اُبرین بر میزان توانایی تفکر انتقادی
آزمودنیها مورد بررسی قرار گیرد .ارزش مشاهدهشده Fبرابر با 0/92و کمتر از ارزش
بحرانی آن یعنی  F=0/42در سطح آزادی  df= 99میباشد .بنا بر نتایج جدول  ،1میتوان
چنین ادعا کرد که سبکهای یادگیری از نظر آماری تأثیر قابلتوجه و معناداری بر میزان
توانایی تفکر انتقادی آزمودنیها نداشته است و فرضیه صفر پژوهش که سبکهای یادگیری
دانش آموزان دوره متوسطه از نظر آماری بر میزان تفکر انتقادی آنها تأثیری ندارد ،اثبات
میشود .همانطور که( جدول  ) 2نشان میدهد ،نمرههای میانگین دانش آموزان با سبکهای
یادگیری دیداری ،شنیداری و لمسی به ترتیب  551 ،554و  559میباشند.
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جدول  .5انووای یکسویه تفکر انتقادی براساس سبکهای یادگیری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

ارزش F

سطح معناداری

بین گروه

33/4

2

43/7

0/92

0/42

در گروه

1091/0

99

17/2

کل

1594/4

30

جدول  .6آمار توصیفی نمره تفکر انتقادی آزمودنیها بر اساس سبکهای یادگیری
تعداد

میانگین

انحراف

خطای

معیار

استاندارد

اطمینان %31
میانگین
کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

دیداری

99

554/0

7 /7

5/21

555/1

552/1

500

522

شنیداری

23

551/7

2 /4

5/59

559/9

559/5

507

527

لمسی

24

559/0

9 /1

5/74

503/4

552/2

32

527

جمع کل

35

554/9

7 /1

73/0

552/7

551/3

32

527

فرضیه دوم پژوهش :برای اثبات یا رد فرضیه دوم پژوهش از روش انوای یکسویه
استفاده شد تا تأثیر سبکهای یادگیری دانش آموزان بر پسآزمون واژگان بررسی شود.
ارزش  Fمشاهدهشده معادل  2/03بود (جدول  )7که کمتر از ارزش بحرانی  Fمعادل با 9/50
در سطح آزادی  df=99میباشد .با این مقدار  Fمشاهدهشده ،چنین میتوان ادعا کرد که
سبکهای یادگیری از نظر آماری تأثیر معناداری بر پسآزمون واژگان دانش آموزان نداشته
است .در نتیجه ،دومین فرضیه صفر این پژوهش نیز اثبات میشود .بنابر اطالعات (جدول،)9
نمرههای میانگین آزمون واژگان بر اساس سبکهای یادگیری دیداری ،شنیداری و لمسی
دانش آموزان به ترتیب  25 ،20و  53میباشند.
جدول  .7انووای یکسویه آزمون واژگان براساس سبکهای یادگیری
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

بین گروه

27/342

2

99/375

در گروه

5490/279

99

52/219

کل

5439/251

30

ارزشF
2/030

سطح
معناداری
0/590
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جدول  .8آمار توصیفی آزمون واژگان آزمودنی ها بر اساس سبک های یادگیری
اطمینان %31دربازه

انحراف

خطای

معیار

استاندارد
0/729

59/39
20/52

22/94
20/22

54

25/95

59

میانگین

کمینه

بیشینه

تعداد

میانگین

کمینه

بیشینه
22/02

59

23

دیداری

99

20/47

4/70

52

23

شنیداری

23

25/49

9/17

0/229

27

لمسی

24

53/25

9/99

0/295

57/90

23

جمع کل

35

20/42

4/09

0/429

53/25

فرضیه سوم پژوهش :بهمنظور بررسی فرضیه سوم پژوهش آزمون تی مستقل انجام شد
تا میزان تأثیر بهکارگیری نقشههای معنایی بر میزان پیشرفت یادگیری واژگان در آزمودنیها
بررسی شود .میانگین نمرههای پس-آزمون واژگان در گروه آزمایش با نمرههای پسآزمون
گروه گواه در این تحلیل مورد مقایسه قرار گرفتند .نمره تی مشاهدهشده  52/30میباشد
(جدول .)3این میزان تی بیشتر از ارزش بحرانی  5/33در  df= 90درجه آزادی میباشد .از
آنجایی که تی مشاهدهشده بیشتر از ارزش بحرانی آن میباشد ،میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که بهکارگیری نقشههای معنایی از نظر آماری تأثیر قابلتوجه و معناداری بر پیشرفت
یادگیری واژگان دانش آموزان داشته است و فرضیه صفر دوم پژوهش رد میشود.بنا بر
جدول  ،3دو گروه آزمایش و گواه از نظر واریانس همگن نیستند .ارزش  Fدر آزمون لوین
 7/43با احتمال  0/007میباشد .با توجه به اینکه این احتمال گزارششده کمتر از سطح
معناداری  α= 0/01میباشد میتوان چنین نتیجهگیری کرد که دو گروه در میانگین نمره
واژگان از واریانس همگن برخوردار نیستند و ردیف دوم در جدول  3گزارش شده است.
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جدول  .9آزمون تی مستقل پس آزمون واژگان در گروه آزمایش و گواه
آزمون لوین

واریانس
یکسان

آزمون تی
تفاوت

تفاوت خطای

میانگین

استاندارد

F

Sig.

T

Df

معناداری

3 /4

0/007

52/7

93

0/005

2/12

52/30

90/31

0/005

2/12

واریانس
متفاوت

اطمینان 31%
کمینه

بیشینه

0/152

1/10

7/14

0/102

1/12

7/19

جدول 50آمار توصیفی گروه آزمایش و گواه در پسآزمون واژگان را نشان میدهد.
نمرههای میانگین پسآزمونهای واژگان در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب  29/22و
 57/03گزارش شدند.
جدول  .50آمار توصیفی پس-آزمون واژگان در دوگروه آزمایش و گواه
گروه

N

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای استاندارد

آزمایش

47

29/22

2/949

0/451

گواه

44

57/03

5/351

0/293

فرضیه چهارم پژوهش :بهمنظور آزمایش فرضیه چهارم ،از آزمون تی مستقل استفاده و
میانگین نمرات میانگین تفکر انتقادی در پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه مقایسه
شدند تا تأثیر بهکارگیری نقشههای معنایی بر میزان بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان مورد
بررسی قرار گیرد .ارزش تی مشاهدهشده برابر با  52/23و بیشتر از ارزش بحرانی  5/32در
 72درجه آزادی بود (جدول  .)55میزان ارزش تی بیشتر از ارزش بحرانی بود ،پس میتوان
چنین ادعا کرد که بهکارگیری نقشههای معنایی بر عملکرد دانش آموزان در تفکر انتقادی
در پسآزمون تأثیر مثبت داشته است و در نتیجه ،فرضیه صفر پژوهش رد میشود .به این
نکته نیز باید اشاره شود که این دو گروه از نظر واریانس همگن نبودند .ارزش  F= 4/12در
آزمون لوین احتمال برابر با  0/091میباشد (جدول  .)55از آنجایی که احتمال ارزش F
کمتر از سطح معناداری  0/01میباشد ،میتوان به این نتیجهگیری رسید که از واریانس
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همگن برخوردار نیستند .به همین دلیل ردیف دوم در جدول  55گزارش شده است.نمودار
 55نیز این تفاوت را بین دو گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.
جدول  .11آزمون تی مستقل پس آزمون تفکر انتقادی در دو گروه آزمایش وگواه
آزمون لوین

واریانس
یکسان

آزمون تی برای یکسان بودن میانگین ها
تفاوت

تفاوت خطای

میانگینها

استاندارد

F

Sig.

T

Df

معناداری

4/12

0/091

52/23

93

0/005

52/32

52/52

72/72

0/005

55/32

واریانس
متفاوت

اطمینان 31%
کمینه

بیشینه

0/370

3/33

59/91

0/399

3/32

33.59

جدول  52آمار توصیفی مربوط به دو گروه آزمایش و گواه در تفکر انتقادی در
پسآزمون را نشان میدهد .نمره میانگین تفکر انتقادی قبل از مرحله مداخله آموزشی 509
و نمره میانگین نمونه پژوهش در پسآزمون تفکر انتقادی معادل  520بود که نشاندهنده
پیشرفت نمره تفکر انتقادی دانش آموزان پس از مداخله آموزشی میباشد .میزان این
پیشرفت در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه میباشد که نشان تأثیرگذار
بودن مداخله آموزشی میباشد.
جدول  .12آمار توصیفی پس آزمون تفکر انتقادی در دو گروه آزمایش و گواه
گروه

N

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

آزمایش

47

29/22

2/94

0/451

گواه

44

57/03

5/35

0/293

بحث و نتیجهگیری
در پیشینه پژوهشی موجود مربوط به سبکهای یادگیری و تفکر انتقادی میتوان به مواردی
اشاره کرد که ارتباط این دو سازه روانشناختی را مورد بررسی قرار دادهاند و ارتباط
معناداری بین این دو سازه کشف کردهاند .بهعنوانمثال ،تورس و کانو ( )5331تأثیر
سبکهای یادگیری بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه کشاورزی را مورد بررسی قرار

تأثیر سبکهای یادگیری و به کارگیری نقشههای معنایی بر توانایی...

060

دادند .نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مرحلهای در پژوهش آنها نشان داد که 3/5
درصد از تفاوت در نمره تفکر انتقادی دانشجویان نتیجه تأثیر سبکهای یادگیری بر آن
میباشد.ویتکین و همکاران( )5377در این پژوهش نشان دادندکه دانشجویان دارای سبک
یادگیری وابسته به زمینه درک کلی از جهان پیرامون خویش دارند ،حل مسأله برای آنها
دشوارتر است ،حساسیت و تطابقپذیری باالتری با محیط اجتماعی خویش دارند ،بیشتر به
رویکرد مشاهده وقایع و یادگیری تمایل دارندو مواد یادگیری را با نظمی که دارند یاد
میگیرند .این افراد دارای انگیزش بیرونی باال دارند و به تقویت محیطی پاسخ مثبت میدهند؛
اما افراد مستقل از زمینه ،جزءنگر هستند ،حل مسائل برایشان آسانتر است و به کاوش علمی
و مطالعه مستقل تمایل دارند و مطالب را با ساختار و نظمی که خودشان به آنها میدهند یاد
میگیرند .افرادی دارای انگیزش درونی باال هستند و به تقویت محیطی و تشویق اطرافیان
پاسخ نمیدهند .مایرز و دایر ( ،)2002در پژوهش خود نشان دادند که دانشجویان دارای
سبک یادگیری انتزاعی-مرحله ای نسبت به سبکهای یادگیری انتزاعی-تصادفی ،ملموس-
مرحله ای و ملموس-تصادفی از تفکر انتقادی باالتری برخوردار هستند .سالیمان ( )2002نیز
به این نتیجه رسیدند که افراد دارای سبک یادگیری سنتی (جریان  )5و سریع (جریان  )2بر
اساس سبکهای یادگیری کلب از توانایی تفکر انتقادی باالتری نسبت به سبکهای دیگر
برخوردار بودند .از طرف دیگر ،با اینکه این پژوهشها ارتباط بین این دو سازه را نشان
میدهند،راد ،باکر و هوور ()5339هیچ ارتباطی بین سبکهای یادگیری و تفکر انتقادی
دانشجویان گزارش نکردند که این عدم نشان دادن ارتباط در راستای نتایج پژوهش حاضر
میباشد .نتایج متناقض این پژوهشهامیتواندعلتهای گوناگون داشته باشد .مهمترین
آنهامیتواند بکار بردن ابزارهای گوناگون بر اساس تعاریف متفاوت از سبک یادگیری و
تفکر انتقادی باشد .سبکهای یادگیری شناختی ،حسی و ادراکی هرکدام در پرسشنامههای
جدا از یکدیگر مورد سنجش واقع میشوند .تفکر انتقادی به تواناییهای شناختی و ادراکی
و فراشناختی مربوط میشود و علت اینکه در این پژوهش تأثیر یا رابطه معناداری بین
سبکهای یادگیری و تفکر انتقادی کشف نشده است ممکن است این باشد که پرسشنامه
بهکاربرده شده بر سبکهای یادگیری حسی تأکید دارد ،درحالیکه تفکر پدیدهای شناختی
و ادراکی و کمتر حسی است .تفکر به روندهای پردازش و بهکارگیری اطالعات ،اما
سبکهای یادگیری حسی به دریافت اطالعات مربوط میشوند .پرسشنامههای پژوهش مایرز
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و دایر ( )2002بر بُعد شناختی و ادراکی سبکهای یادگیری اما پرسشنامههای پژوهش حاضر
همانند پژوهش راد و همکاران ( )5399و پیشه گر بر بُعد حسی سبکهای یادگیری تأکید
دارند.
در تبیین فرضیه دوم پژوهش میتوان به نتایج پژوهشهای وو ( ،)2054کافی پور و
شکرپور ()2055اشاره کرد که به نتایج مشابه با پژوهش حاضر رسیدهاند و روش یکسان و
پرسشنامه سبکهای یادگیری حسی بر اساس مدل (دیداری/شنیداری/لمسی) مشابه این
پژوهش داشته است .وی نیز به این نتیجه رسید که سبکهای یادگیری تأثیر چندانی بر
یادگیری واژگان انگلیسی ندارند و تفاوت معناداری از این جهت بین گروههای یادگیری در
پسآزمون وجود نداشت .در همین زمینه پژوهشهایی یافت شدند که نشان میدهند بین
سبکهای یادگیری حسی و یادگیری واژگان ارتباط وجود دارد (وی2051 ،؛ پدیدار ،طیبی
و شاکرمی .)2051 ،5علت این اختالف نتایج نیز به نوبه خود پژوهشی را میطلبد که از حیطه
این پژوهش خارج است و تحلیل آن چندان ساده نیست.
فرضیه سوم را اینطورمیتوان تبیین کرد که نتایج بیشتر پژوهشهای مربوط به تأثیر
نقشههای معنایی یا مفهومی آمده در پیشینه این پژوهش بهکارگیری این راهبرد آموزشی-
یادگیری را چه از جانب معلم و چه از جانب دانش آموزان مؤثر نشان دادهاند(نیل فروشان،2
2052؛میرا ،راجز و ژاکوبز .)2000 ،عبداهلل زاده و امیری وردانی ( )2050به نتایجی موافق و
از یک جنبه متفاوت از این پژوهش رسیدند که نشان داد نقشههای معنایی بر پیشرفت واژگان
زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط مهارت زبانی تأثیر داشته است و برخالف پژوهش
حاضر که افراد شنیداری باالترین میانگین نمره در پسآزمون واژگان را داشتند ،افراد
دیداری عملکرد بهتری را در پسآزمون واژگان نشان دادند و در هر دو پژوهش تأثیر
نقشههای معنایی معنادار ،اما تأثیر سبک های یادگیری بر پسآزمون واژگان از نظر آماری
قابلتوجه نبود .روش پژوهش آنها با پژوهش حاضر یکسان و پرسشنامه نیز سبک های
یادگیری حسی را میسنجد که متعلق به رید )5397( 9میباشد.

1. Padidar., Tayebi., & Shakarami
2. Nilforoushan
3. Reid

تأثیر سبکهای یادگیری و به کارگیری نقشههای معنایی بر توانایی...

061

فرضیه چهارم این پژوهش رد شد و نشان داد که نقشههای معنایی بر پیشرفت تفکر
انتقادی دانش آموزان تأثیر قابلتوجهی از نظر آماری داشته است .لیم ،)2050( 5نیز به نتایجی
مشابه دست یافتند .پژوهشهای کمی در زمینه ارتباط یا تأثیر نقشههای معنایی با و یا بر تفکر
انتقادی در دسترس است و پژوهشی که به نتایج مخالف انجامیده باشد یافت نشد.
این مطالعه نیز مانند دیگر مطالعات علمی دستخوش محدودیتهای خاصی در روال
انجام آن بود .تعداد آزمودنیها محدود بود و امکان بیشتر بودن جلسات و تکرار واژگان
وجود نداشت .ابزارهای پژوهش نیز تفکر انتقادی را بهطور کلی سنجیده و تنها جنبه حسی
سبکهای یادگیری را مورد تأکید قرار دادند .تنها دانش آموزان دختر دبیرستانی در نمونه
قرار داده شدند .نتایج این پژوهش میتواند مورد کاربرد معلمان زبان در مدارس در سطوح
گوناگون قرار گیرد به شرطی که آنها از انگیزه و توانایی کافی برای طراحی نقشههای
معنایی مربوط به دروسی که آموزش میدهند برخوردار باشند و بخواهند دانش آموزان را
در بهبود کیفیت یادگیری یاری کنند .همچنین ،نقشههای معنایی میتوانند برای سنجش
میزان دانش واژگان دانش آموزان در تمام سطوح بکار روند .از نظر پژوهشی نیز این مطالعه
میتواندجنبههای بیشتری از ارتباط و تأثیر سبکهای یادگیری و نقشههای معنایی بر یادگیری
واژگان و پیشرفت تفکر انتقادی دانش آموزان را روشن کند .در پژوهشهای آتی ،میتوان
از پرسشنامهها و روشهای پژوهشی یکسان در دو نمونه متفاوت با دو گروه آزمایش و گواه
که تعداد افراد در هرکدام از سبک یادگیری (دیداری/شنیداری/لمسی) یکسان میباشند و
تعداد نمونه بیشتر استفاده کرد .همچنین ،میتوان از پرسشنامه دیگری که حسی نباشد با همین
شرایط استفاده کرد و نتایج را بررسی کرد .پیشنهاد دیگر انجام یک فراتحلیل بر روی
پژوهشهای موجود که از چندین جنبه مانند روش ،پرسشنامه ،تحلیل آماری و نمونههای
همگن میباشد تا به یک جمعبندی کلی راجع به تأثیر سبکهای یادگیری بر یادگیری
واژگان و میزان پیشرفت تفکر انتقادی در هر سبک یادگیری رسید .پژوهشگران عالقهمند
میتوانند این پژوهش را بر روی افراد دارای سبکهای یادگیری حسی یا غیرحسی انجام
دهند و بهجای راهبرد بهکارگیری نقشههای معنایی از راهبردهای تفکر انتقادی استفاده و
نتیجه را گزارش کنند .احتماالً  ،انجام پژوهش مشابه با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادی

1. Lim

061

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 69

دیگر (دارای زیر سازه) نیز میتواند به کشف جنبههای جالبتری از تأثیر سبکهای
یادگیری بر تفکر انتقادی منجر شود.
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