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تفکر انتقادی  یهامهارتاستراتژی نقشه مفهومی بر  ریتأث
آموزاندانش

 2گلنار مهران ،1منصوره کلهر

 06/09/1932تاریخ پذیرش:  52/11/1932تاریخ وصول: 

 چکیده
مستلزم فراهم کردن این هدف به تعلیم و تربیت است. دستیابی  هایهدفپرورش تفکر و استدالل یکی از 

ساخت  تأثیراین پژوهش  تفکر انتقادی است. بر مؤثرهای آموزشی راهبردها و روش کارگیریبهشرایط و 
. به این منظور از یک کندمیتفکر انتقادی دانش آموزان را بررسی  هایمهارت گروهی نقشه مفهومی بر

دختر پایه سوم  آموزدانش 20با گروه کنترل استفاده شد.  آزمونپس -آزمونپیشآزمایشی  نیمه طرح
تصادفی در گروه آزمایش و  صورتبههدفمند انتخاب شدند و  گیرینمونهبیرستان شهر کرج به روش د

با استفاده از استراتژی نقشه مفهومی آموزش دیدند و به ترسیم نقشه  کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش
ترجمه آن متن و ترل به شیوه مرسوم خواندن پرداختند و گروه کن 9مفهومی متون کتاب زبان انگلیسی 

تفکر انتقادی  هایمهارتآزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم )ب( بود که  گیریاندازهآموزش دیدند. ابزار 
 کوواریانسبا استفاده از آزمون تحلیل  هاداده. قرارداد سنجش مورددانش آموزان را قبل و بعد از مداخله 

(ANCOVA)  .بین نمرات تفکر انتقادی دانش آموزان گروه تفاوت معناداری  هایافتهتحلیل شدند
 هایمهارتبر توسعه  نقشه مفهومی مثبت استراتژی آموزشی تأثیررا نشان داد که بیانگر  آزمایش و کنترل

 تفکر انتقادی دانش آموزان است.

 مهارت خواندن و درک مطلباستراتژی آموزش، ، تفکر انتقادینقشه مفهومی، : واژگان کلیدی
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اما محدود ساختن آموزش به انتقال حقایق و کسب  ؛تربیتی استبیانگر دستیابی به اهداف 

                                                           
 (نویسنده مسئول) اسیون روسیهرفد ی پداگوژی تاجیکستان،آکادم دکتری روانشناسی تربیتی، .1

Mn.kalhor54@gmail.com 
 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه الزهرا )س( .5

 

mailto:Mn.kalhor54@gmail.com
mailto:Mn.kalhor54@gmail.com


 69 تابستان، و چهارم چهل، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                           151

سریع جوامع، رشد  امروزه به دلیل تغییرات شود.آموزان مینمره، مانع رشد تفکر دانش
هایی که قبالً مفید های تخصصی علوم، مهارتت، گسترش حوزهدانش و اطالعا روزافزون

 و مسائل حال و آینده هاچالشآموزان را برای رویارویی با توانند دانشبودند دیگر نمی

معتقد است لکردهای آموزشی معاصر ( با انتقاد از عم5006، 1330) 1آماده کنند. پاول
فرهنگ  تأکیددارندانتقال مطالب  و اروطوطیی آموزشی که بر حفظ و تکرار هارویکرد

وی تفکر انتقادی را  .گیرندضد فکری را ثبات بخشیده و قدرت فکر کردن را از افراد می
و موانع موجود  هاچالش ضروری برای ایجاد آمادگی جهت برآورده کردن یابزار
کودکان را تواند می وپرورشآموزشمعتقد است ( 5009) 9به نقل از فیشر 5لیپمن داند.می

، وارطوطیتأکید بر معلومات و یادگیری  جایبهمتحول کند و برای چنین امری باید 
یکی از اهداف  (5001) 2به نقل از هر 4راسل های تفکر را مبنا قرار دهد.پرورش مهارت

 سؤاالتمورد ر برای قضاوت منطقی دختن شاگردان اصلی تعلیم و تربیت را آماده سا
کند پیشنهاد می و داندمیبا آن روبرو خواهند شد  احتماالًمسائلی که  راجع به انگیزبحث

باید عادات فکری مربوط به داوری را  تربیت و سترسی به دانش منصفانه، تعلیمبرای د
 .پرورش دهد

گرایی از تقویت و پرورش تفکر انتقادی در نظریات شناختی، فراشناختی، سازنده 
تفکر سازندگی یادگیری بیشتر بر فرایندهای  در نظریهکنند. فرایند تدریس حمایت می

 7بر تفکر تأملی و دریسکول( 1330) 6کولر چنانکه .آن هایفرآوردهشود تا بر تأکید می
 بندیطبقه اساس بر تفکر انتقادی (1930سیف، ) اندکردهتفکر انتقادی تأکید  بر( 1334)

یادگیری  مراتبسلسله ابی قرار دارد. بلومدر طبقات باال یعنی ترکیب و ارزشی (1326) 3بلوم
ساده به پیچیده تقسیم  از ارزشیابی( دانش، فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب و) را به شش طبقه

ترین سطح که همان دانش است قرار دارد و تحلیل و کند. حفظ و تکرار در پایینمی
های تفکر انتقادی ازد و شیوهبپرد سازیفرضیهو  که فراگیر به استنتاج ایگونهبهارزشیابی 
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 ارتقاء .(1930سیف، ) قرار دارند بندیطبقهدر سطوح باالی این  را در خود پرورش دهد
انتقال اطالعات و  جایبهکه  است هاییروش کارگیریبهیادگیری به سطوح باالتر، مستلزم 

به  پیچیده هایموقعیتبا مسائل دشوار و  یادگیرندگانبا مواجه ساختن  پروریحافظه
های تفکر انتقادی است که از ویژگی و ارزشیابی مسائل وتحلیلتجزیهوانایی ت پرورش
در تفکر انتقادی و خالق  اینظریهما نیازمند  گویدمیچنانکه فیشر به نقل از پاول  ؛بپردازند

و همراه با اهداف  در کالس درس پیوند خورده باشد اجراقابل هایشیوههستیم که با 
در  .(5009 فیشر،) شودارائه  وپرورشآموزش هایشاخصتحصیلی و پیشرفت  ریزیمهبرنا

رویکرد  یک .است شدهمطرحبرای آموزش تفکر انتقادی رویکردهای مختلفی این راستا 
جاری مدارس باور  هایفعالیتهای تفکر در تجارب روزانه کودکان و به رشد مهارت

 تأکید، موضوعات عمیق، انگیزچالش هایسؤالو  داشته و توسعه محیط کالسی با تکالیف
 داندمی مؤثررشد تفکر انتقادی  دررا  هانوشتهبرای حمایت از اظهارات و  دلیل و مدرک بر
 .(1330 ،1نیومن)

خاص برای آموزش تفکر انتقادی را  هایبرنامهدوره و رویکرد دیگر گسترش 
 (.1331 ،4مک پک ؛1333یپمن، ل ؛3413 ،9براون و کیلی ؛1336، 5)انیس داندضروری می

و الگوهای  هااستراتژیعالوه بر رویکردهای باال طرح آموزشی دیگری وجود دارد که 
، 6تیشمن ؛1339؛ پاول، 1330، 2کینگ) شوندتفکر انتقادی با برنامه درسی ترکیب می

ای . الگوی پاول بر(1333، 3به نقل از رد ؛1337، 3اشترنبرگ ؛1332 ،7پرکینز و جی
و الگوهای تفکر  هااستراتژی آندر  از این رویکرد است که اینمونهآموزش تفکر انتقادی 

مدل پاول سه مؤلفه اصلی دارد که شامل عناصر  .شوندانتقادی با برنامه درسی ترکیب می
های تفکر و صفات فکری است. او معتقد است آموزش تفکر انتقادی تفکر، استاندارد

 استانداردها ویعنی عناصر، صفات تفکر انتقادی  یهااستراتژی یریکارگبهاز طریق بایستی 
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و  هاموضوعاین سه مؤلفه در همه  شود. درسی و توسط معلمان انجام قالب محتوایدر 
 .(5006، 1درلاگرفته شوند )پاول و  کار بهتوانند مسائل می
واحدی از آن است.  نبودن تعریف مهم دیگر در ادبیات مربوط به تفکر انتقادی مسئله

ی دو هامدلتعداد متخصصان و حاکی از تفاوت در نظریات و  اندازهبهتعداد تعاریف 
. فالسفه بر ماهیت و کیفیت نتایج تفکر انتقادی مانند تحلیل استفلسفه و روانشناسی رشته 

بعد  . تفکر انتقادی دارای دوورزندیممباحثات و روانشناسان بر فرایند شناختی آن تأکید 
ها یا تمایالت جنبه ها جنبه شناختی و گرایشها یا تواناییشناختی و عاطفی است. مهارت

 باشند.عاطفی تفکر انتقادی می
درباره تفکر برای بهتر ساختن  کردن فکر( تفکر انتقادی را هنر 5006) پاول و الدر

تعریف  هستتفکر  تحلیل فکر، ارزیابی تفکر و بهبود دهیتندرهمتفکر که شامل سه مرحله 
، اطالعات، تفسیر و سؤال)هدف،  تفکر عناصراند. مدل او برای تفکر انتقادی شامل کرده

، استدالل کردن درباره حوزه مطالعه، (استنباط، دیدگاه، پیامدها، مفروضات، مفاهیم
استانداردها )روشنی، دقت، درستی، مربوط بودن،  اساس برموضوع، مدارک و مسائل 

 ی، همدلی، فروتنی،طرفیبی فکری )انصاف و هاشیگرا( فضایل و وسعت و عمق
( 1331) 5است. انیس شدهمطرحنظر از موضوع و حوزه صداقت، پشتکار، شجاعت( صرف

گیری درباره به چه چیزی معتقد تفکر انتقادی را تفکر منطقی و تأملی با تمرکز بر تصمیم
( تفکر انتقادی را فرایند 5004) 9و پاولکند. اسکریون باشیم یا انجام دهیم، تعریف می

، ترکیب و لیوتحلهیتجزی، کاربرد، سازمفهوممنظم، هوشمندانه، فعاالنه و ماهرانه در 
یا پدید آمده از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و استدالل  شدهیآورجمعارزشیابی اطالعات 

گونه تفکر انتقادی را این (5009) 4کنند. هالپرنراهنمای باور و عمل تعریف می عنوانبه
های شناختی که احتمال نتایج مطلوب را و مهارتها استراتژیکاربرد »کند: تعریف می
کند، آن را توصیف می دهد. واژه تفکر انتقادی تفکری هدفمند و منطقیافزایش می

و  گیری، تدوین استنتاج، محاسبه احتماالت، تصمیممسئلهگیر است در حل تفکری که در
 بهرا برای یک زمینه خاص و تکلیف خاص  مؤثرهای متفکرانه و مانی که متفکر، مهارتز
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داند که قضاوت ( تفکر انتقادی را تفکری ماهرانه و پاسخگو می1331لیپمن ) «.بردمی کار
و حساس نسبت به متن است تسهیل  کنندهاصالحرا به دلیل اینکه مبتنی بر معیار، خود 

( در یک بررسی دلفی که 1330) 1من فالسفه آمریکا با رهبری فاشنانج تیدرنها. کندمی
نفر از متخصصان حوزه تفکر انتقادی شرکت داشتند یک تعریف اجماعی از تفکر  46

 میخودتنظتفکر انتقادی قضاوتی هدفمند و »انتقادی ارائه کردند. بر طبق نظر متخصصان 
همچنین تبیین مالحظات بدیهی،  است که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزیابی، استنباط،

این « شود.گیرد میای که قضاوت انجام میمفهومی، متدولوژیکی، معیاری مبتنی بر زمینه
ی تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب است که معیار سنجش هامهارتتعریف اساس آزمون 

 پژوهش حاضر است. ازجملهتفکر انتقادی در بسیاری از تحقیقات 

است  5نقشه مفهومیی آموزشی جدید برای آموزش تفکر انتقادی یکی از راهبردها
( است و توسط 1331، همکارانو  9گرایی )دافیکه سازگار با الگوی پاول و نظریه سازنده

 وار مطرح شد.ابزار آموزشی جهت مقابله با یادگیری طوطی عنوانبهو همکاران  4نواک
ت که در آن و نمایش دانش هس دهیبرای سازمان گرافیکی نقشه مفهومی ابزاری 

خطوط  لهیوسبه هاگزارهو ارتباط میان مفاهیم یا قرار دارند  مفاهیم داخل دایره یا مستطیل
 .شودیمنشان داده کند که دو مفهوم را به هم وصل میپیوندی  یهاعبارت پیوندی و

 هاگزاره ،کندیمنوع ارتباط میان دو مفهوم را مشخص  هاخطپیوندی روی  یهاعبارت
را شکل  ادارکه با یک کلمه به هم متصل و یک جمله معن هستند یا چند مفهوم شامل دو

 2دار آزوبلمفهومی تئوری یادگیری معنی اساس و مبنای نقشه .(5003)نواک،  دهندمی
دهد که یادگیرنده بتواند اطالعات را دار زمانی رخ میآزوبل یادگیری معنی ازنظراست. 
 قبلی در ساخت شناختی ربط دهد. نقشه دانش باکرده و مفاهیم جدید را  یدهسازمان

دار و عمیق ی دانش، یادگیری معنیدهسازمانمفهومی با ارائه یک الگو و چارچوب برای 
( و با بازنمایی ادراک مشخص از 5006، 7؛ لیت5006، 6کند )نواک و کنسرا تسهیل می
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های غلط و سله مراتبی مفاهیم، شناسایی ادراکی و ساخت سلدهسازماندانش،  یک حوزه
چارچوبی برای  (5002، 1؛ ربیچ و گوتیر5006فراگیران )نواک و کنس خألهای دانش 

 فلورا کند.تحلیل، ترکیب و ارزشیابی که از عناصر مهم تفکر نتقادی است فراهم می

مفاهیم  ( نقشه مفهومی را روشی بسیار موفق هم در آموزش5006) 5کالدرون استک
ی الزم برای یادگیری نحوه یادگیری هامهارتانتقادی و هم  لیوتحلهیتجزضروری برای 

( ترسیم نقشه مفهومی مستلزم تشخیص و انتخاب 5006) 9گول و بومن ازنظر. کندیمذکر 
ها به همدیگر، تشخیص مفاهیم مهم و فرعی، مرتبط ساختن مفاهیم و اطالعات و یا مثال

دهنده است که انجام این های ربط از فرعی و انتخاب کلمات و نماد های اصلیارتباط
توانند موجب های مفهومی می( نقشه5007) 4ها نیازمند تفکر است. طبق نظر کافیفرایند

ها و مطالعات مزیت نقشه مفهومی را بهبود تفکر و فراشناخت در فراگیران شوند. پژوهش
دار و سطوح زشیابی در دستیابی به یادگیری معنیابزار آموزش، یادگیری و ار عنوانبه

، ویلر و 5001، 6، دبگ5006، 2موندسی) مسئلهباالی یادگیری، تفکر انتقادی و حل 
، 1933، سرهنگی و همکاران، 1333و همکاران،  3، دیلی1333، 3، بیتز5009، 7کالینز
 .اندداده( نشان 5004همکاران،  و 10هارپز

گسترده و  طوربهابزار آموزشی قدرتمند  عنوانبهمفهومی  یاهنقشه ی اخیرهاسالدر 
، اما اکثر (5003، 11)رودا اندکاررفتهبهمختلف آموزش  یهانهیزم درآمیزی موفقیت
در حوزه علوم انسانی مانند ادبیات،  .فنی و علوم بوده است حوزه در شدهانجامی هاپژوهش

بر پرورش تفکر انتقادی  مؤثر استراتژی عنوانبهو استفاده از آن آموزش زبان دوم  ،تاریخ
در پژوهشی به طراحی  5006مون در سال دسی است. شدهانجاممطالعات بسیار اندکی 

برنامه درسی برای افزایش تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری پرداخت. در این پژوهش از 

                                                           
1. Rebich & Gautier 

2. Calderón-Steck 

3. Gul & Boman 

4. Coffey 

5. Desimone 

6. Dabbagh 

7. Wheeler & Collins 

8. Beitz 

9. Daley et al 

10. Harpaz et al 

11. Rueda 
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انتقادی دانشجویان  روش تدریس و هم برای ارزیابی تفکر عنوانبههای مفهومی هم نقشه
گیری استفاده شد. تفکر انتقادی دانشجویان با مقایسه نمره نقشه مفهومی اول و آخر اندازه

آماری  ازلحاظ ترمطولهای پژوهش نشان داد نمره نقشه مفهومی دانشجویان در شد. یافته
( 5006) 1سمایی پیشرفت معناداری داشت که بیانگر بهبود تفکر انتقادی دانشجویان است.

های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را در یک ها و مهارتتأثیر نقشه مفهومی بر گرایش
. گروه قرارداد یموردبررسبا گروه کنترل  آزمونآزمون و پسآزمایشی با پیشپژوهش شبه

گیری متغیرها از تحصیلی ساختند. برای اندازه ترمکآزمایش دو نقشه مفهومی در طول ی
های تفکر انتقادی استفاده های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه گرایشارتآزمون مه

شود و های مفهومی باعث رشد تفکر انتقادی میشد. نتایج پژوهش نشان داد نقشه
اما الزم است ابزارهای دیگری برای  ؛کنددار مشغول میدانشجویان را در یادگیری معنی

های ( پژوهشی با عنوان کاربرد نقشه5003) 5سنیتا ود.سنجش رشد تفکر انتقادی استفاده ش
پژوهش نشان داد های کلینیکی انجام داد. نتیجه مفهومی در ارزیابی تفکر انتقادی در زمینه

یادگیری مؤثری هستند که باعث رشد توانایی  -راهبرد یاددهی های مفهومینقشه
موجب درک و فهم  تنهانه شوند و این راهبرددار میای معنیی به شیوهدهسازمان

های دانشجویان از ارتباط متقابل مفاهیم بلکه باعث رشد تفکر انتقادی دانشجویان در زمینه
 شود.بالینی می

آزمون با گروه کنترل آزمون و پسآزمایشی با پیش( پژوهشی شبه5009) ویلر و کالینز
ن پرستاری انجام دادند. به گروه انتقادی دانشجویا تفکر بربرای ارزیابی تأثیر نقشه مفهومی 

دهی ریزی و سازمانابزار برای برنامه عنوانبهآزمایش آموزشی داده شد تا از نقشه مفهومی 
ی دهسازماناطالعات بیمار استفاده کنند. گروه کنترل از روش برنامه مراقبت سنتی برای 

های روه با آزمون مهارتهای تفکر انتقادی هر دو گاطالعات بیمار استفاده کردند. مهارت
های پژوهش نشان داد گروه آزمایش که از گیری شد. یافتهتفکر انتقادی کالیفرنیا اندازه

نقشه مفهومی استفاده کرده بودند هم در نمره کلی آزمون و هم در خرده مقیاس تحلیل و 
( تأثیر 1933سرهنگی و همکاران ) دار نسبت به گروه کنترل داشتند.ارزیابی افزایش معنی

ی دانشجویان پرستاری را در یک انتقاد تفکرهای روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت

                                                           
1. Samawi 

2. Senita 
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 یموردبررسآزمون آزمون و پسی و با روش پیشدوگروهپژوهش نیمه آزمایشی با طرح 
. گروه آزمایش با روش نقشه مفهومی و گروه کنترل با روش سخنرانی آموزش قراردادند

های تفکر انتقادی کالیفرنیا آزمون مهارت لهیوسبهنشجویان دیدند. تفکر انتقادی دا
ها نشان داد که روش نقشه مفهومی موجب افزایش گیری شد. تحلیل آماری یافتهاندازه

  نمرات تفکر انتقادی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.
 تژیاسترا عنوانبههای مفهومی هم ( در پژوهشی از نقشه1333دیلی و همکاران )

ارزیابی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری استفاده کردند.  استراتژیآموزش و هم 
کردند ترسیم سه نقشه مفهومی درباره بیماران که از آنها مراقبت می ترمطولدانشجویان در 

ی، درک منسجم دهسازمانداری در نشان داد نقشه اول با سوم تفاوت معنی هاافتهکردند. ی
های فکری و جی مفاهیم داشت و این تفاوت بیانگر افزایش در مهارتو تفکیک تدری

 های تفکر انتقادی است.مهارت

کاربرد نقشه مفهومی توسط پژوهشگران  نهیدرزمکه ذکر شد اکثر تحقیقات  طورهمان
خصوصی و در حوزه آموزش پرستاری  مؤسساتو  هاکالسآکادمیک و نه معلم، در 

نقشه مفهومی  استراتژی یریکارگبه ریتأثمستقیم  صورتبهی که امطالعهاست و  شدهانجام
بنابراین پژوهش  ؛ی تفکر انتقادی دانش آموزان بررسی نماید یافت نشدهامهارترا بر 

و تعیین  ی رسمی درسهانقشه مفهومی در کالس استراتژیی ریکارگبه باهدفحاضر 
دانش آموزان انجام گرفت و به این  تفکر انتقادی یهامهارتساخت نقشه مفهومی بر  ریتأث

ی تفکر هامهارتموجب پرورش  نقشه مفهومی استراتژی یریکارگبه یهیفرض منظور
 تدوین گردید. شودیم آموزاندانش انتقادی

  روش
 .با گروه کنترل است آزمونپسو  آزمونشیپآزمایشی  نیمهپژوهش حاضر یک طرح 

 ( پژوهشوابسته ریمتغ)تفکر انتقادی  یهامهارتو )متغیر مستقل(  نقشه مفهومیاستراتژی 
خواندن متن و )به شیوه رایج  کنترل گروه آزمایش با روش نقشه مفهومی و گروهبودند. 

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان،  ( آموزش دیدند.توضیح آن
. از است 1935-1939 لیتحصیدر سال  کرج 9رشته ادبیات و علوم انسانی مدارس ناحیه 

ی دهسازمانکه در دو کالس یک مدرسه است  آموزدانش 20 این جامعه آماری تعداد
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صورت تصادفی در گروه هب انتخاب شدند و 1هدفمند یریگنمونهبه روش  شده بودند
آموزان گروه کنترل و دانش ،برای کنترل عوامل اثرگذار .و کنترل قرار گرفتند آزمایش

و معلم  آموزشگاه محل تحصیل ،جنس، سن پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، ظرازنآزمایش 
اداری  یهاتیمحدودبه دلیل هدفمند  یریگنمونهاستفاده از روش  داشتند. شرایط یکسانی

هدفمند  یریگنمونهدر آسیب وارد نکردن به برنامه عادی آموزش رسمی بود.  و
 یهایژگیو ازنظرانتخاب کند که  یاگونهبهکند افراد نمونه را گر سعی میپژوهش

عایت این اصول قضاوت و نظر مختلف به جامعه واقعی شباهت داشته باشند و مالک ر
 آزمونپسو  آزمونشیپتعدادی از دانش آموزان در  (.1930شریفی، پژوهشگر است )پاشا

 حذف شدند. هادادهحضور نداشتند که در تحلیل 
بود که ابزاری  5کالیفرنیا یانتقاد تفکرهای مهارت آزمونشامل  یریگاندازهابزار 

های تفکر انتقادی در سطوح بعد از دبیرستان و سال آخر استاندارد برای سنجش مهارت
با یک  یانهیچندگزپرسش  94(. این آزمون شامل 1335، 9)فاشن و فاشن استدبیرستان 

سؤال(،  3) لیتحلوزه در پنج ح یانتقاد تفکرهای شناختی پاسخ درست است که مهارت
سؤال(، استدالل استقرایی  16سؤال(، استدالل قیاسی ) 11سؤال(، استنباط ) 14) یابیارز

. هست. برخی از سؤاالت آزمون مربوط به چند مهارت کندیم یریگاندازهسؤال( را  14)
شود. برای هر پاسخ درست یک آزمون بر اساس کلیدی استاندارد انجام می یگذارنمره

های درست نمره کل تفکر انتقادی گیرد و مجموع پاسخره به آزمودنی تعلق مینم
 42پاسخگویی به سؤاالت آزمون  زمانمدتنمره است.  94شود که حداکثر محسوب می

های آزمون برای پژوهش برخی تغییرات محتوایی در پرسش نیا دراست.  شدهنییتعدقیقه 
چنین اجرای آموزان صورت گرفت. همو فهم دانشهمخوان کردن محتوا با درک 

آموزان برای دانش هاسؤالدقیقه زمان برای پاسخگویی به  42آزمایشی آزمون نشان داد که 
ساعت در نظر گرفته شد و  نابراین زمان پاسخگویی به سؤاالت یکب کافی نیست؛

 دیدقیقه( اجرا شد. آزمون تفکر انتقا 60ساعت ) یک بازمان آزمونپسو  آزمونشیپ
 نژاد(، مهری 1932) همکاران(، خدامرادی و 1935) یمانیسلکالیفرنیا توسط خلیلی و 

های متعدد ( ترجمه و هنجاریابی شده است. روایی و پایایی آزمون در پژوهش1936)

                                                           
1. purposive sampling 

2. California critical thinking skills test (CCTST) 

3. Facione & Facione 
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در  50 1( پایایی آزمون را با روش کودرریچاردسون1335) فاشناست. فاشن و  دشدهییتأ
مرادی و ، خدا63/0( 1936) عسگری ،65/0( 1935) یمانیلس، خلیلی و 63/0 -70/0حدود 

نژاد با روش و مهری 30/0 یهمبستگ( با روش آزمون مجدد ضریب 1932همکاران )
تا  %62اند. فاشن ضریب پایایی گزارش کرده 39/0و  73/0کردن و آلفای کرونباخ  مهیدون
دهند مناسب رار میق موردسنجشرا برای ابزارهایی که قدرت تفکر را در فرد  72%
 ؛کالیفرنیا از روایی محتوایی قوی برخوردار است یانتقاد تفکرهای داند. آزمون مهارتمی

 .استفالسفه آمریکا در بررسی دلفی  انتقادی انجمنتفکر اجماعی  زیرا بر پایه تعریف
محتوای آزمون از مطالب درسی رشته خاص گرفته نشده و در آن لغات فنی و تخصصی 

های اصلی سؤاالت و و محتوایی آزمون با تحلیل مؤلفه یصور اعتبارر نرفته است. به کا
؛ 1935، یمانیسل وخلیلی  ؛1335فاشن و فاشن، است ) شدهنییتعمتخصصین نظرخواهی از 

 .(1936مهری نژاد،  ؛1932خدامرادی و همکاران، 
. هومی استمف یهانقشهو  9کتاب درسی زبان انگلیسی متون مواد آموزشی پژوهش 

 درصد مطالب کتاب به 62که  است Reading base کتاب یک 9انگلیسی  کتاب زبان

هر درس  و دارد درسشش  خواندن و درک مطلب و واژگان جدید اختصاص دارد. کتاب
برای هر درس یک است.  شدهلیتشک پاراگراف 7تا  6در حدود  Reading متنیک  از

ها مورد نقشه .تهیه شد Cm tools افزارنرم لهیوسهبو معلم  گرپژوهشنقشه مفهومی توسط 
از کارشناسان گروه آموزشی زبان  نفر چهار رشته زبانشناسی و یک متخصص در دییتأ

و اصلی در باال و  تریکلمراتبی بودند که مفاهیم از نوع سلسله هانقشهانگلیسی قرار گرفتند. 
 مورداستفادهنقشه معیار  عنوانبه هانقشهاین  .شتندجزئی در پایین قرار دا خاص و مفاهیم

 (.1شکل قرار گرفتند )

                                                           
1. Kuder- Richardson 
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 از نقشه معیار یانمونه .1 شکل

 در که یسازآمادهمرحله  -1به شرح زیر انجام شد:  مرحله 4 یط دراجرای پژوهش 
مفهومی،  یهانقشهچون آموزش معلم، تهیه طرح درس، تهیه  ییهاتیفعالمرحله  نیا

موزش انجام شد آکه قبل از اجرای  آزمونشیپ-5 مونه صورت گرفت.نانتخاب آزمون و 
تفکر انتقادی هر دو گروه کنترل و آزمایش با آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا  یهامهارت و

نقشه مفهومی در از  ا استفادهبآموزش. تدریس  مرحله -9قرار گرفت.  موردسنجشفرم ب 
 در تحصیلی صورت گرفت. سال کیدر طول  اربکیهر دو هفته  (یاقهیدق 60جلسه ) 15

نقشه مفهومی، چگونگی ترسیم نقشه  یهایژگیواول دانش آموزان با نقشه مفهومی،  جلسه
 4 و 2 یهاگروهبعد دانش آموزان به  جلسه درشدند.  از نقشه مفهومی آشنا ییهانمونه و

با مشارکت دانش  شوارد خواندن متن توسط معلم و توضیح لغات بعد ازتقسیم شدند و  نفر
ها خواسته شد مفهوم اصلی متن و مفاهیم فرعی را مشخص کنند و این آموزان از آن

پژوهشگر به ترسیم  معلم و ییباراهنما هاگروه مفاهیم روی تخته کالس ثبت شدند. سپس
 نقشه مفهومی متن با توجه به مراحل زیر پرداختند.

 متنموضوع اصلی  که سؤالبه کمک طرح یک )متن  انتخاب مفهوم اصلی 
 چیست؟(
  ها از کلی به جزئیاز مفاهیم متن و مرتب کردن آن یفهرستتهیه 
 مشخص کردن ارتباط میان مفاهیم 

 یا بدون جهت دارجهت یهاخطبا استفاده از  اتصال مفاهیم به یکدیگر 
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 عبارت روی خط برای معرفی ارتباط میان مفاهیم واژه یا اضافه کردن 

 سلسله مراتبی صورتبه قشهن یدهسازمان 

 بازنگری نقشه 

از خواندن متن و  بعددیگر در جلسات این فرایند برای دو جلسه دیگر تکرار شد. 
ها خواسته از آن مشخص کردن مفاهیم اصلی و فرعی ح آن با مشارکت شاگردان وتوضی

ر شامل جلسات دیگ تکلیف ترسیم کنند. روند اجرا در عنوانبهمتن را  شد نقشه مفهومی
 9یا  5نقشه مفهومی ) اساس برقبلی  یهاآموخته، ارزشیابی از هاگروه یهانقشهآوری جمع
کرد و اشکاالت را برطرف می هانقشهمعلم با بررسی  ،پرداختندبه ارائه نقشه خود می گروه
قبلی  یهانقشهبرگرداندن  (،شدندیمدیگر آشنا  یهاگروهآموزان نیز با روش ترسیم دانش

نمره  یک به هر نقشه مفهومیبا بازخورد شفاهی و کتبی و تدریس موضوع جدید بود. 
از نمره برای ایجاد انگیزه  .کالسی( اختصاص داده شد یهاتیفعالبخشی از نمره  عنوانبه)

نقشه در طول  ششبیشتر و باال بردن اهمیت ترسیم نقشه مفهومی استفاده شد. هر گروه 
با گروه آزمایش همان محتوای درسی  زمانهمگروه کنترل (. 5 شکلجلسات تهیه کردند )

و ترجمه  هاگروهخواندن متن توسط معلم و ) معمول را دریافت کردند با روش آموزش
 (.آن

 مجدداًزبان انگلیسی  کتاب یهامتنبعد از تدریس کامل یک هفته  .آزمونپس -4
 .شد اجراگروه آزمایش و کنترل  تفکر انتقادی کالیفرنیا برای هر دو یهامهارتآزمون 
 

 
 از نقشه دانش آموزان یانمونه .2 شکل
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 نتایج
ها در دو بخش . تحلیلاندقرارگرفته لیوتحلهیتجزهای پژوهش مورد داده بخشدر این 

توصیفی و استنباطی ارائه گردید. در بخش توصیفی هر یک از متغیرهای پژوهش با استفاده 
 هانمرهحداکثر و حداقل میانگین، انحراف استاندارد،  های توصیفی مثلاز شاخص

پاسخ دادن به  منظوربه. سپس در بخش استنباطی اندشدهفیتوصصورت جداگانه به
آزمون تعقیبی کمترین تفاوت و  انسیکوواراز روش آماری تحلیل  ی پژوهشفرضیه

آزمایش و  یهاگروهتوصیفی تفکر انتقادی  یهاشاخص 1جدول  معنادار استفاده شد.
 .دهدیمکنترل را نشان 

 گروهتفکر انتقادی به تفکیک ی فیتوصی هاشاخص .1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه فراوانی 
 

 گروه

یپ
ش

ون
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62/10 13 12 3 7 50 50 آزمایش  1/19  43/5  59/9  

25/3 17 17 4 4 53 57 کنترل  61/3  39/5  37/5  

در  نفر و 50 در گروه آزمایش تعداد افراد دهدنشان می 1 جدولکه نتایج  طورهمان
در گروه آزمایش هم میانگین و هم انحراف استاندارد نمرات  ند.بود نفر 53گروه کنترل 

در گروه کنترل نیز  و است افتهیشیافزا آزمونشیپه با آزمون تفکر انتقادی در مقایس
 آزمونپسولی انحراف استاندارد  افتهیشیافزا آزمونشیپدر مقایسه با  آزمونپسمیانگین 

 میانگین و انحراف استاندارد گروه عالوهبه است. افتهیکاهش آزمونشیپدر مقایسه با 
در بخش استنباطی  هاتفاوتبودن این  معنادار بیشتر است کهگروه کنترل  آزمایش از

 است. شدهیبررس

نقشه  استراتژی یریکارگبه قیتحق به فرضیۀ ییگوپاسخبرای از تحلیل کوواریانس 
در استفاده شد.  «شودیم آموزاندانش انتقادیتفکر  یهامهارتموجب پرورش  مفهومی

شود و سپس بر روی یتحلیل کوواریانس اثر متغیر کمکی از روی متغیر وابسته حذف م
تفکر  آزمونشیپگیرد. در این پژوهش تحلیل واریانس صورت می ماندهیباقنمرات 

ها نقش متغیر کمکی را دارد که با استفاده از تحلیل کوواریانس اثر آن از انتقادی در گروه
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و سپس بر روی نمرات  شدهحذفتفکر انتقادی است  آزمونپسروی متغیر وابسته که 
 که اجرای آزمون کوواریانس استالزم به ذکر  انجام شد. تحلیل واریانس اندهمیباق

، وجود رابطه خطی بین هادادهبودن توزیع نرمال ازجملهفرض نیازمند برقراری چند پیش
است که بعد از اطمینان یافتن از  رگرسیون خطبیشمتغیر کمکی و متغیر وابسته و همگنی 

در  تحلیل کوواریانس یهاافتهیاین آزمون اجرا شد. خالصه  اولیه، یهافرضشیپبرقراری 
 است. شدهگزارش 5جدول 

آزمایش و  یهاگروهتفکر انتقادی در  آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس بر روی نمرات  .2جدول 
 کنترل

 منابع تغییر
مجموع 

 df مجذورات
میانگین 

 F مجذورات
معنادار

 ی
حجم 

 اثر
توان 
 آزمون

تأثیر 
 زمونآپیش

577/92 1 577/92 091/4 021/0 034/0 205/0 

 397/0 171/0 004/0 020/3 135/73 1 135/73 هابین گروه

 721/3 44 041/932 خطا
    

 46 66/261 کل
     

برای  020/3 آمدهدستبه Fمقدار  دهدمینشان  5که نتایج در جدول  طورهمان
دار معنی 171/0با حجم اثر  p<01/0 سطح در 44و  1ها با درجه آزادی تفاوت بین گروه

با  و هرا رد کرد هاگروهتوان فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین عملکرد پس می است.
ساخت گروهی نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر تفکر انتقادی  %32اطمینان بیشتر از 

 شود.می تائیدآموزان داشته و فرضیه این پژوهش دانش
 یهانیانگیممقایسه  دهدیمدو گروه را نشان  شدهلیتعداولیه و  یهانیانگیم 9 جدول

که میانگین تعدیل گروه آزمایش بیشتر از میانگین  دهدیمدو گروه نشان  شدهلیتعد
گفت ساخت گروهی نقشه مفهومی تأثیر مثبتی  توانیمگروه کنترل است پس  شدهلیتعد

 .آموزان داردبر تفکر انتقادی دانش
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 حداقل تفاوت معنادار یبیتعقبا آزمون  شدهلیتعد یهانیانگیمایسه مق .3 جدول

 معناداری خطای معیار تفاوت شدههای تعدیلمیانگین های اصلیمیانگین هاگروه

 702/15 1000/19 آزمایش
35/5 39/0 004/0 

 332/3 2356/3 کنترل

 یهانیانگیم. مقایسه هددیمدو گروه را نشان  شدهلیتعداولیه و  یهانیانگیم 9جدول 
گروه آزمایش بیشتر از میانگین  شدهلیتعدکه میانگین  دهدیمدو گروه نشان  شدهلیتعد
وهی نقشه مفهومی تأثیر مثبتی گفت ساخت گر توانیمگروه کنترل است پس  شدهلیتعد
 .آموزان داردتفکر انتقادی دانش یهامهارتبر 

 گیریو نتیجه بحث
تفکر انتقادی  یهامهارتبر  ساخت گروهی نقشه مفهومی یین تأثیرهدف اصلی پژوهش تع

ها و راهبردهای متعددی برای ارتقاء یادگیری و آموزان سوم دبیرستان است. روشدانش
در  یکی از این راهبردها نقشه مفهومی است که .است شنهادشدهیپآموزش تفکر انتقادی 

آموزان ری و افزایش تفکر انتقادی دانشاین پژوهش برای دستیابی به سطوح باالی یادگی
های پژوهش نشان داد که ساخت گروهی نقشه مفهومی تأثیر مثبتی بر یافته .استفاده شد

آموزان گروه آموزان داشته است. میانگین نمره تفکر انتقادی دانشتفکر انتقادی دانش
انتقادی دو گروه  آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشت و تفاوت نمره تفکر

، دسی مون (1933)رهنگی سهای . این یافته با نتایج پژوهشبود معنادار آزمونپسدر 
 5مور و پاستریک ، هیکس(1333)، دیلی و همکاران (5003)و مکانل  1، ویلجس(5006)
ترسیم نقشه  در فرایند همخوان است. (5006) کالدرون استک ،(5001)، دبگ (5006)

گیران برای تشخیص مفاهیم، تعیین ارتباط مفاهیم، چگونگی ارتباط دانش فرا ،متنمفهومی 
 یدهسازمانقبلی، گردآوری اطالعات مربوط به یک موضوع، چگونگی  بادانشجدید 

به مبادله  دهدیمبه فراگیران اجازه  ندهایفرااین  که شوندیمنقشه دچار چالش ذهنی 
پنهان،  یهاارتباطها، کشف ره درستی گزارهدیدگاه خود درباره ارتباط مفاهیم، بحث دربا

لیل، مقایسه، های تحبنابراین مهارت ؛چگونگی ساختار نقشه و بازسازی مجدد آن بپردازند
دانش آموزان با خواندن  .گرددیمتفکر انتقادی هستند تقویت  اساس ارزیابی و ترکیب که

                                                           
1. Wilgis & McConnel 

2. Hicks-Moore & Pastirik 
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؟ چطور این مفاهیم ضروری چون مفهوم اصلی متن چیست یهاپرسشمتن و مطرح کردن 
یک نقشه خالصه کنیم؟ عناصر و استاندارهای الگوی  به هم ربط دارند؟ چطور متن را در

( اظهار 5003)نواک  . چنانکهبه کار گرفتند مفاهیم متن پاول را برای تحلیل و ترکیب
پیوندهای عرضی بین مفاهیم در  ساختار سلسله مراتبی در یک نقشه مفهومی و داردیم

با ساخت نقشه به  فراگیران زیرا ؛شودیمی مختلف نقشه در اثر تفکر خالق ایجاد هابخش
های فعلی ایجاد دیگری عالوه بر ارتباط یهاارتباط توانیمکه آیا  دهندیمسخ این سؤال پا

های مفهومی خوب ایجاد کنند نقشهتالش میآموزان با پاسخ به این سؤال دانش ؟کرد
سطوح باالی گیرند که به قرار می زیانگچالشرآیند خالق و کنند و خودشان در یک ف

 .ابندییمتفکر انتقادی دست و شناختی 
ود و تالش برای تفکر درباره تفکر خکه تفکر انتقادی از  تعریف پاول اساس بر اگر

نقشه مفهومی تصویری از تفکر فراگیر را  ، به نقشه مفهومی نگاه کنیمبهتر کردن آن است
آموزان در مورد تفکر خود فکر دانش مفهومی در فرایند ترسیم نقشهزیرا  ؛ددهیمنشان 

 ،کالینز ویلر و)گران برخی پژوهش .دهندیمنشان  و نتیجه تفکر را در ساخت نقشه کنندیم
پیشرفت در نقشه و افزایش پیچیدگی نقشه ( 1333 ،دیلی و همکاران ؛5006 ،، سمایی5009

نمرات نقشه مفهومی  ازآنجاکه .کنندیمانتقادی ذکر را شاخص افزایش درک و تفکر 
و پیچیدگی  یدهسازمان ازنظر و پیشرفت زیادی داشت (نقشه اول و پایانی)آموزان دانش

آموزان تفکر انتقادی دانش هانقشهپیشرفت  یمبنا برپس مطابق با نظر آنان و بهبود داشتند، 
 است. افتهیشیافزا

گرایی اجتماعی و بر اساس نظریه سازنده فهومیساخت گروهی نقشه م یاثربخش
رشد است. ویگوتسکی در مورد چگونگی  دیدگاه مربیان آموزش تفکر انتقادی قابل تبیین

مهم یکی  مسئلهو دو  دیگویمهای ذهنی از تعامل افراد با محیط سخن و فرایندتفکر 
را  1شاگرد ور رشدمنطقه مجا همراهی با شاگرد و پشتیبانی از او و دیگری آموزش در

های یادگیری است که با کمک منطقه مجاور رشد شاگرد شامل توانایی .کندیممطرح 
گروهی موقعیتی  صورتبه. ترسیم نقشه مفهومی کندیمرشد  ترشرفتهیپمعلم و یا همساالن 

 دهشلیتشکها متفاوت هایی که از افراد با تواناییآموزان در گروهکه دانش کندیمرا ایجاد 
از کمک و یاری همساالن  ترنییپابنابراین فراگیران با توانایی  ؛کنندبا یکدیگر کار 

                                                           
1  . Teaching at the student’s zone of Proximal Development 
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 ،یادگیری از همساالن گروهی موجب مؤثرشوند و تعامل و گفتگوی  مندبهرهپیشرفته خود 
حوزه  نظرانصاحب چنانچه .شودیمافزایش درک و فهم  و آشنایی با نظر و دیدگاه آنان

های تفکر انتقادی در فرایند بحث گروهی و تبادل اندیشه مهارت ددارندیتأکتفکر انتقادی 
این موضوع امیدوارکننده  .(5002 ،فیشر ؛1345 ،)مایرز ابدییمبه بهترین وجه پرورش 

تفکر انتقادی  یهامهارتبر بهبود  فهومیهای منقشه یاثربخش نتایج این تحقیق است که
مختلف آموزش  یهایاستراتژبه معلمان در استفاده از را نشان داد و همچنین  انوزآمدانش 

نقشه مفهومی در آموزش  یریکارگبهمعلمان با  شودیمپیشنهاد  خواندن متن کمک کرد.
و پژوهشگران با تکرار این انتقادی دانش آموزان شوند  تفکر یهامهارتموجب ارتقای 

 نمایند. دیتائرا  وهشپژاین  یهاافتهیو سطوح مختلف تحصیلی  هاهیپاتحقیق در 

 منابع

. انتشارات های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1930) .شریفی، نسترن و پاشاشریفی، حسن
 سخن

؛ یغمایی، فریده و شهاب، دیحم خدامرادی، کژال؛ سعیدالذاکرین، منصوره؛ علوی مجد،
 فرم های تفکر انتقادی کالیفرنیا،آزمون مهارت یسنجروانو  ترجمه (.1932مرضیه )

 .15-22 ص ،13،دانشکده پرستاری و مامایی هینشر )ب(،
و هنجار نمرات آزمون  اعتبار (. تعیین اعتماد،1935) .سلیمانی، محسن و نیحس خلیلی،
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 تفکر هایمهارت بر مفهومی نقشه تدریس روش تأثیر (.1933) .رئیسی فر، افسانه
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