
 فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی
 217-72، ص 79تابستان ، 12، شماره 21 دوره

 

 14/22/69تاریخ دریافت: 
 10/40/69تاریخ پذیرش: 

گرايي طراحي الگوي تفکر انتقادي بر اساس نظريه ساختن
 آموزانن بر تفکر انتقادي دانشآ ريتأثويگوتسکي و 
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 چکيده
گرايي ني ساختالگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه يهامؤلفهپژوهش حاضر با هدف شناسايي  

پژوهش  ت.ان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفآموزدانشتفکر انتقادي بر  و بررسي اثربخشي الگو ويگوتسکي
 گراييي ساختنالگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه هايمؤلفهحاضر با هدف شناسايي 

ت. روش ان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفآموزدانشتفکر انتقادي بر  الگو و بررسي اثربخشي ويگوتسکي
پژوهش حاضر از نوع مطالعات آميخته )کمي و کيفي( بود. جامعه آماري بخش کيفي شامل مقاالت مرتبط 

مقاله با  21، سينهال و اسکوپوس بود. از اين جامعه، پامبد، ساينس دايرکت هايپايگاهنمايه شده در 
 يريگنمونهنفر از متخصصين با روش  23هدفمند و براي اعتباربخشي الگو  يريگنمونهده از روش استفا

ان دختر پايه پنجم آموزدانشگلوله برفي هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماري بخش کمي شامل کليه 
 ياخوشه يريگنمونهنفر به روش  66، . از اين جامعهبود 4266-65ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 

در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. ابزار گردآوري اطالعات  تصادفبهانتخاب و  يامرحله
بخش  يهاداده( بود. تحليل 4666) گليزر-واتسونآزمون تفکر انتقادي شامل پرسشنامه محقق ساخته و 

ل کوواريانس و بخش اثربخشي با تحلي يدييتأبخش اعتباريابي با تحليل عاملي ، اتحليل محتو کيفي با
 مؤلفهه در س ي ويگوتسکيالگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريهنشان داد  هايافتهانجام شدند. 
وزش تفکر آم يالگوشدند. نتايج نشان داد که برازش  بنديطبقهگيرنده و نقش دانش نقش ياد، نقش معلم
نظر متخصصين در حد مطلوب بوده و الگوي آموزش تفکر انتقادي منجر به تفاوت  اساس برانتقادي 

 آمدهدستبهدرصد شده است. با توجه به نتايج  22ها در تفکر انتقادي به ميزان دار بين گروهمعني
 مؤثران آموزانشدنظريه ويگوتسکي بر تفکر انتقادي  اساس برالگوي آموزش تفکر انتقادي  کارگيريبه

 است.

 ويگوتسکي، ساختن گرايينظريه ، الگوي تفکر انتقادي :هاي کليديواژه
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 مقدمه
که ممکن است بتوان افراد را متفکر و خالق بار آورد.  شدميفکر  ندرتبهدر گذشته 
 يموروث و يذات يفياتيمشخصات ک ينبود که ا ينتفکر ا يتدرباره ماه ياعتقاد همگان
 يجوجود ندارد؛ اما نتا هاآنامکان کنترل و دخل و تصرف در  وجههيچبههستند که 

بلکه ، ديستنن يزيکيمتاف هايپديده يتحل مشکل و خالق، نشان داد که تفکر هاپژوهش
ر و اصول حاکم ب هانظامو  ينتمام قواناست که  يعيطب ايپديدهو  يتواقع يک تفکر

افراد  توانمي نياست و بنابرا يادگرفتني يتفکر رفتار. صادق است يزرفتار انسان در آن ن
بفرويي  برزگر، )دره زرشکي آورد بارمتفکر و خالق ، کنترلقابل يطفراهم کردن شرا را با

 و وتحليلتجزيه، بنديقسيمتاطالعات به  پايه بر 4ي. تفکر انتقاد(4266، و زندوانيان
 هاينظريهو ارائه  يعلم يناساس با کشف قوان همين برو  پردازدميکاربرد اطالعات 

 (3003) 2يسان(. 3045، و همکاران 3)استاپل بخشدميعلم شدت  يدبه روند تول يدجد
و ول باورها قب، گيريتصميمکه در  داندميو مستدل  يتفکر منطق يرا نوع يتفکر انتقاد

ائل متفاوت به مس يستننگر، سازيفرضيهمانند  يدخالت دارد و شامل اعمال رانجام امو يا
 .داندميامور  يبررس يمختلف برا هاينقشهو  ياحتمال هايحلراهطرح ، و مشکالت
سئله و حل م گيريتصميماز تفکر و حل مسئله است که اساس  يروش يتفکر انتقاد

و تفسير اطالعات در دسترس قبل از  يابيآن را ارز توانمي، ينهمچن .اثربخش است
 توسعه تفکر(. 3042، 1کاراکايا و يلماز، )آپلرآي کرد يفتعر يو اقدام عمل گيريتصميم

 اريياست که متأسفانه بس يستدر هايروشدر  يدنظرتجد يازمندن ياديتا حد ز انتقادي
ان آموزدانش يه تفکر انتقادتوسع يجواب گو تنهانه، به معلم يمتک يستدر هايروشاز 
دن ش يمبه وخ نجرداده و م يشآنان را به معلم افزا يو وابستگ يلبلکه تما، يستن

ان کمک آموزدانشبه  ي(. تفکر انتقاد3043، 2و بويول ي)ل گرددمي يادگيريمشکالت 
به  يداب يرشد و پرورش تفکر انتقاد يدشوار داشته باشند. برا هايانتخابتا  کندمي
رشد  يمناسب و مساعد برا يجو حالدرعينوضع موجود همت گماشت و  ييناساش

                                                                                                                                        
1. critical thinking 

2. Stupple, E. J. N. & et al 

3. Ennis, R. H. 

 

4. Alper Ay, F., Karakaya, A. & Yilmaz, K. 

5. Lee, A., & Boyle, P. 
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و  ايمدرسه، يخانوادگ، ياجتماع، يدر مسائل فرد يرشانبرخورد آراء و درگ، تفکر
 (.4261، و دهقان نژاد يرا فراهم ساخت )محمود هاحلراهو ارائه  يشهمشارکت در راه اند

موضوع آموزش تفکر ، هاي سازنده گرايياخير با گرايش به رويکرد هايسالدر 
قرار گرفته است. نظريات  موردتوجه 4انتقادي در نظريه فرهنگي اجتماعي لئو ويگوتسکي

فراشناختي و سازنده گرايي از تقويت و پرورش تفکر انتقادي در فرايند تدريس ، شناختي
 تأکيدر تفک . در نظريات سازنده گرايي يادگيري بيشتر بر فرايندهايکنندميحمايت 

بر ها و راهبردهاي آموزشي روش (.4266، آن )کلهر و مهران هايفراوردهتا بر  شودمي
ها و شرايط آموز براي بررسي موضوعبه کمک دانش، رويکردهاي سازنده گرايي اساس

از کي در رويکرد ويگوتس، هاي يادگيري معطوف است. بنابراينپيچيده و تفکر در زمينه
به ساختن درک فردي خود ، هاي اجتماعيشود تا از طريق تعاملسته مييادگيرنده خوا

شود محتواي آموزش از پيش تعيين نمي، از موضوع يادگيري اقدام کند. در اين رويکرد
 (.3041، 3دوانو و ساتِر) به منابع متفاوت مورد تأکيد است يابيدستو 

معتقد است آموزش  و کنديم ديتأکموزش آخود بر نقش  ياتدر نظر يگوتسکيو
و  ياختابعاد شن يانم يگوتسکيشود. و يريتمد ياراد طوربهکنترل و  يشمندانهاند يدبا

کنترل  يجيدرت يشکه با افزا بيترتنيابه، شوديمقائل  يزدر کسب دانش تما يفراشناخت
 تفکر يندفرا توانيم، و ناآگاهانه دانش يکسب خود به خود ندآگاهانه و فعال در رو

آورد و موجب فکر کردن کودکان شد تا بر  خودآگاهرا به سطح  يادگيريو  قاديانت
به  تنهانه يادگيري يبرا، يگوتسکيو يهخود مسلط شوند. بر اساس نظر يسازمان فکر
تفکر  بلکه به فراشناخت که همان تفکر درباره يمدار يازن، است يشناخت يتيتفکر که فعال

مشترک  هيدگاد يدارا يگوتسکينکته ليپمن و و ينهم و درست در يمدار ياجاحت يزاست ن
مان تفکر ه يا يفراشناخت يندمستلزم فرا يقو انتقادي هردو معتقدند تفکر يراز، هستند

 (.4266، )رشتچي درباره تفکر است
از ديد ويگوتسکي تفکر فعاليتي هدفمند است که طي روندي خاص موجب رشد 

ويگوتسکي آنچه موجب رشد کودک  2رشد. با توجه منطقه مجاور شودميشناخت 
 سالهميا  سالبزرگاجتماعي است و حضور يک  يهاتعاملمشارکت کودک در ، شوديم

                                                                                                                                        
1. Lev Vygotsky 

2. Duane, B., & Satre, M. E. 

3. zone of proximal development (ZPD) 
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بر توانش يا درک کودک از آن فعاليت برتري دارد. ، داناتر و تعامل حاصل از آن
ل عام ،از آن روندهاي مربوط به زبان ترمهمويگوتسکي معتقد است روندهاي ارتباطي و 

، زهستند )وا يشناخترواندرون  يهاکنشبه  يشناختروانميان  يهاکنشاصلي انتقال 
تفکر بدون کمک  ياصل يهامهارت يادگيري، جهيدرنت(. 3044، 4هارلند و مرکر

ک کود يهاييتوانا، يقتدر حق يست؛رشد بدون آموزش ممکن ن يقو از طر ساالنبزرگ
درگير  يشآموز يطمح کهنيا يجه. نتشوديماتر شناخته در تعامل با افراد دان يادگيري يبرا

بلکه فکر  دکنيم يلرا تسه يممفاه يريفراگ تنهانه، کودکان يبرا با آموزش تفکر انتقادي
 يماعاجت يهانيتمر يرکه درگ يکودکان، به عبارتي. دهديم يادبه کودکان  يزکردن را ن

مؤثر در تفکر  يندهايو با توجه به فرا دکننيم يرا درون هاآن، نقادانه و خالق هستند
، گريدعبارتبهاست.  يلکه در تفکر خودشان دخ کننديمتوجه  يندهاييبه فرا، يجمع

 است يگوتسکيو يدهتعميم عق درواقع، تفکر در کالس يکودک برا يهاتيظرفپرورش 
 .(3006، 3)چاندرا

علم مالت گفتاري بين متفکر انتقادي از طريق تعا هايمهارتاز ديدگاه ويگوتسکي 
نقش  از اندعبارت. دو فرضيه اصلي در نظريه ويگوتسکي شودميتدريس  آموزدانشو 

که منطقه مجاور رشد را در کالس ايجاد  1و نحوه تدريس 2خودتنظيميگفتار دروني در 
آگاهانه فرايندهاي فکر خود را  طوربه هاانسانتا  دهدمي. گفتار دروني اجازه کنندمي
شامل همکاري چندين  شناختيروان(. تفکر انتقادي يک نظام 3043، 2ايت کنند )وازهد

خيل است ارزيابي و حتي ت، سنتز، تحليل، تفکر مفهومي، حافظه ازجملهتابع ذهني باالتر 
 هايمهارتبراي تدريس  توانندمي(. متون نوشتاري و مربيان همکار 3041، 6)ادن و شيلدز
لم و کافي نيستند و تعامل مع هاآن تنهاييبهاما ، قرار گيرند ادهمورداستفتفکر انتقادي 

، مختلف آموزشي )سخنراني هايروش(. 3043، نقش کليدي دارد )واز آموزدانش
 سطوح مختلف کنترل معلم بر، بحث آزاد و مطالعه مستقل(، / بحثغيررسميسخنراني 

داربست در منطقه مجاور رشد  مختلفي براي ارائه هايراهو  دهندمييادگيري را نشان 
( در 3043( و واز )3006چاندرا )، در اين راستا (.3005، 5)استالبرانت و هشجر باشندمي

                                                                                                                                        
1. Wass, R., Harland, T., & Mercer, A. 
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ديدگاه  اساس براشاره کردند که آموزش تفکر انتقادي  ايجداگانه هايپژوهش
. مطرودي ان داردآموزدانشتفکر انتقادي  هايمهارتمثبتي بر بهبود  تأثيرويگوتسکي 

ک کود، محيط يادگيري، عواملي از قبيل معلم ( در پژوهشي مطرح کرده است که4260)
روش حل ، هاي جمعيگفتگوي، گوييداستانهاي آموزشي از قبيل و همچنين روش

. هستند رمؤثهاي مبتني بر ايده اجتماع پژوهشي در پرورش تفکر انتقادي مسئله و روش
با  دهيدآموزش يهاگروه که اشاره کردند( 4262کردنوقابي و معروفي )، جوادي ممتاز

روش پرسشگري و فن پرسشگري در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادي عملکرد بهتري 
نشان داد که استفاده از  در پژوهشي( 3044) 4يلسون. واندداشتهنسبت به گروه کنترل 

، يآموزش مرسوم هايروشبا  يسهدر مقا، نظريه ويگوتسکي اساس بري ساز گاهتکيه
 کند. يترا تقو ياندانشجو انتقادي تفکر رتمها تواندمي

و  شدبا خالق ومتفکر  هايانسان يتترب يدامروزه با يتو ترب يمتعل يهدف اصل
از  کيي يدبا تنهانه يدارند که تفکر انتقاد نظراتفاقامروزه کارشناسان و پژوهشگران 

 وب شودمحس يآموزش در هر مقطع فکينبخش ال يدباشد بلکه با يتو ترب يماهداف تعل
مدارس به کودکان و  هايفعاليت ينکها رغمبه (.4262، يو خسرو يجمال يبن، يکالنتر)

 اندنتوانسته يفعل يآموزش هايبرنامهکه  دهدميشواهد نشان ، نوجوانان اختصاص دارد
گر کودکان ان ارتقاء دهند. اآموزدانشو درست انتقاد کردن را در  يدنپرس، يشيدناند

ردن را کار ک روهيگ صورتبهو  يشيدنو باهم اند يشيدناند، يلهنگام اشتغال به تحص
 و يتادامه دهند و در جامعه قدم بگذارند )اسم يادگيريبه  توانندميچگونه ، ياموزندن

نظريه پوياي  اساس بربنابراين توجه به آموزش تفکر انتقادي  (.4266، 3يشهولف
د اهميت باالي آن تاکنون پژوهشي در داخل کشور به اين مهم ويگوتسکي که با وجو

تفکر انتقادي در  هايمهارتنپرداخته است و همچنين با توجه به اينکه امروزه 
 تأکيدمورد  ازپيشبيشان نقش مهمي در توسعه فردي و اجتماعي دارند آموزدانش

اين پژوهش محسوب  يهانوآورييکي از  عنوانبه تواندميمتخصصان بوده و اين امر 
الگوي آموزش تفکر  هايمؤلفهگردد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي طبقات و 

و بررسي اثربخشي الگوي  گرايي ويگوتسکيي ساختنانتقادي بر اساس نظريه
 ان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت.آموزدانشافزايش تفکر انتقادي بر  شدهيطراح

                                                                                                                                        
1. Wilson, K. 2. Esmit & Holfish 
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 روش
مطالعات آميخته )کمي و کيفي( بود که از دو روش تحليل  روش پژوهش حاضر از نوع

اده با گروه کنترل استف آزمونپسو  آزمونپيشمحتواي کيفي و نيمه آزمايشي با طرح 
شد. جامعه آماري پژوهش در بخش کيفي شامل کليه مقاالت تمام متن مرتبط با موضوع 

 ،1سينهال، 2گوگل اسکوالر، 3مد پاب، 4ساينس دايرکت هايپايگاهپژوهش نمايه شده در 
بود. از  (3046تا  4664) 4265تا  4250 يهاسالاز ، 6و اسکوپوس 2وب آف ساينس
. هدفمند انتخاب شدند يريگنمونهمقاله مرتبط با استفاده از روش  21، جامعه آماري فوق

ان دختر پايه پنجم ابتدايي آموزدانشجامعه آماري براي بخش کمي پژوهش شامل کليه 
نفر با  66به حجم  يانمونهشهر تهران بود. از اين جامعه  4266-65ر سال تحصيلي د

ورود به مطالعه  يهامالکو با توجه به  يامرحله ياخوشه يريگنمونهاستفاده از روش 
نفر( جايگزين شدند.  22نفر( و کنترل ) 22در دو گروه آزمايش ) تصادفبهانتخاب و 

ن مرتبط بود، عبارت بودند از چاپ مقاالت در مجله معتبر ورود مطالعه کيفي هايمالک
ز خروج ني هايمالکجديد بودن سال انتشار مقاله و ، نويسندگان مشهور، محتواي مقاله

ورود پژوهش کمي  هايمالکها وجود نداشته باشد. شامل مقاالتي بودند که متن کامل آن
 ،پايه تحصيلي پنجم ابتدايي، سال 44و  40نيز عبارت بودند از قرار داشتن در رده سني 

 وضعيت، و موافقت کتبي والدين براي شرکت در پژوهش آموزدانشرضايت آگاهانه 
خروج نيز شامل ابتال به  هايمالکجسمي و رواني مطلوب براي شرکت در مطالعه. 

 شديد جسماني يا رواني و وجود سابقه بيماري جسماني و رواني بود. هايبيماري
 منظوربه .ه محقق ساخته اعتباربخشي الگوي آموزش تفکر انتقادي به کودکانپرسشنام

ي نظريه ساختن گراي اساس برآموزش تفکر انتقادي  شدهطراحياعتباربخشي الگوي 
است  سؤال 40ويگوتسکي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اين پرسشنامه داراي 

 ،مرتبط بودن با موضوع، شدهطراحيوي و کامل بودن الگ همچون جامع هاييويژگيکه 
مناسب  ،مناسب بودن الگو براي آموزش به کودکان، رابطه عناصر الگو، توالي عناصر الگو

ي و محيط يادگيري ابتداي سازيغنيآن بر  تأثيربودن آن براي آموزش تفکر انتقادي و 
. کندمي گيريازهاند( 4( تا خيلي کم )2درجه از خيلي زياد ) 2غيره را در طيف ليکرت 

                                                                                                                                        
1. sciencedirect 

2. pubmed 

3. google scholar 

4. cinahl 

5. web of sience 

6. scopus 
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روايي محتوايي  تأييد منظوربهاست.  20و حداکثر نمره نيز برابر با  4حداقل نمره آن 
 يدتأيتن از اساتيد مربوطه قرار گرفته و روايي محتوايي آن  2مقياس مذکور در اختيار 

 محاسبه گرديد. 64/0پايايي مقياس از طريق آلفاي کرونباخ ، گرديد. همچنين
( WGCTA) 4آزمون تفکر انتقادي. (WGCTA) گليزر-واتسونانتقادي  آزمون تفکر

، ادسبحاني نژ، ساخته شده است )نقل از بيجوند گليزر-واتسونتوسط  4666در سال 
 يبرا «ب»و « الف»دو فرم  يدارا آزمون(. اين 4262، نيک آذين و محمدي پويا

و  (4266، يبوده )عسگري و ملک آزمونپسو  آزمونشيپدر  يتفکر انتقاد يريگاندازه
که در پنج  يعموم سؤال 60 يقرا از طر يآزمودن يتفکر انتقاد يياست که توانا يابزار

 يابيارز، ريو تفس يرتعب، استنتاج، هافرضشيپ يصتشخ، )استنباط يهامهارتبخش 
نامبرده  يهابخشاز  يکهر  .(4266، )عسگري و ملکي رديگيماندازه  يل(مدارک و دال

 توانديماز هر بخش  شدهکسب يازاست و امت 60ت. نمره کل آزمون اس سؤال 46 يدارا
زمون از آ شدهکسبکل  يازاتبا توجه به امت هايآزمودناز  يکباشد. هر  يرمتغ 46تا  0 ينب
 يازامت) ي( و قو21-26 يازمتوسط )امت، (21 يرز ياز)امت يفاز طبقات ضع يکيدر  توانديم

 يهاپژوهش .(4262، يرد )بيجوند و همکارانقرار گ يادتفکر انتق ييتوانا ازنظر( 60-60
 روايي سازه مقايسه با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي دييتأصورت گرفته خارجي ضمن 

، و همکاران 3)برنارد اندکردهگزارش  64/0تا  64/0از  يادامنهپايايي آن را در ، يدييتأو 
با استفاده  ياجداگانه يهاپژوهشدر (. روايي محتوايي مقياس 3041، 2؛ پوسين3006
 ،نفر از متخصصان دانشگاه علوم پزشکي ايران )نقل از بيجوند و همکاران 40 ازنظر
نفر از کارشناسان ارشد فلسفه )نقل  2کميته راهنما و  ازنظر( و همچنين با استفاده 4262

مي سلي، قرار گرفته است. کاوياني مهر دييتأ( مورد 4264، پناهاسالملطفي و ، از مهدي زاده
روانسجي آزمون تفکر انتقادي  يهايژگيو( در پژوهشي با بررسي 4261و لياقت )

 روايي سازه مقياس و ساختار عاملي دييتأگليزر و ارتباط آن با خالقيت ضمن -واتسون
ل آزمون کضرايب پايايي مقياس را براي ، عاملي آن با استفاده از تحليل عامل اکتشافي 2
گزارش نمودند. در پژوهش  54/0تا  62/0از  يادامنهآن در  يهامؤلفهو براي  51/0

تفکر  يهامهارتروايي همگراي مقياس با استفاده از آزمون  (4266عسگري و ملک )

                                                                                                                                        
1. Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal (WGCTA) 

2. Bernard, B. 

3. Possin, K. 

http://questionnaire1.com/wp-content/uploads/2016/01/www.madsg_.com-157-tafakor-enteghadi.pdf
http://questionnaire1.com/wp-content/uploads/2016/01/www.madsg_.com-157-tafakor-enteghadi.pdf
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پايايي  قدمشيپبرآورد شد که اين همبستگي مثبت بود. در مطالعه  61/0 4انتقادي کاليفرنيا
، گزارش شد )نقل از مهدي زاده و همکاران 62/0ده از آلفاي کرونباخ آزمون با استفا

4264.) 

در اين پژوهش سعي شده است که الگوي آموزشي مناسبي براي آموزش تفکر انتقادي 
در محتواهاي آموزشي آورده شود. براي رسيدن به اين مقصود از روش تحليل محتواي 

ر اين مرحله . دالگو به دست آيد يهاطبقهو ها مؤلفه کيفي از نوع استقرايي استفاده شد تا
تفکر انتقادي  ابتدا از مفهوم، براي تعيين کد تحليل محتوا براي دستيابي به مقاالت مرتبط

چند تعريف نظري بررسي و سپس با استفاده از تعاريف نظري مربوطه تعريف عملياتي 
قادي ر گرفته شد که تفکر انتبرآورد گرديد و منظور از تفکر انتقادي چنين در نظ مدنظر

، شدبخيم ليتسهتوانايي قضاوت را در فرد ، دهديمفرايندي است که به تفکر جهت 
ر گ ميخودتنظاست و فرايندي آگاهانه و  گراعمل شدتبه، کنديمرا آسان  مسئلهحل 
 يهاگاهياپانتخاب مقاالت از  منظوربه، . پس از دستيابي به تعريف عملياتي فوقاست

آموزش تفکر ، 3تفکر انتقادي يهادواژهيکلابتدا ، طالعاتي براي تحليل محتواي کيفيا
تفکر انتقادي و ، 2انآموزدانشتفکر انتقادي براي ، 1تفکر انتقادي در آموزش، 2انتقادي
 21شد و  بکار گرفته 6و نظريه تفکر انتقادي 5تفکر انتقادي براي کودکان، 6انآموزدانش

 ،. مضمونبودمضمون ، پژوهش ينمحتوا در ا يلواحد تحلت آمد. مقاله مرتبط به دس
 واحد کهيهنگام. شوديمگفته  يدرباره موضوع ياست و به مطلب واحد يواحد داللت

مشخص  اختصاري با عالئم يعدد ياآن را با کد  معموالً، محتوا مضمون است يلتحل
فمند گلوله برفي هد يريگنمونهبا روش  شدهيطراحبراي اعتباربخشي الگوي  .کننديم

نفر از اساتيد و متخصصين مرتبط با موضوع انتخاب شدند که با استفاده از  23تعداد 
در الگو اعمال  هاآناصالحي  يهاشنهاديپنظرات و ، پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه

گرديد. بنابراين الگو با استفاده از نظرات متخصصان مربوط به موضوع پژوهش اصالح 
در  يدييأتبخش اعتباريابي الگو با استفاده از تحليل عاملي  يهادادهتکميل شد. تحليل و 

 انجام شد. 34نسخه  AMOSبرنامه 

                                                                                                                                        
1. the california critical thinking skills 

test (CCTST) 

2. critical thinking 

3. critical thinking instruction 

4. critical thinking in instruction 

5. critical thinking for students 

6. critical thinking and students 

7. critical thinking in children 

8. critical thinking theory 
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رحله پژوهش در هفت م، براي بررسي اثربخشي الگوي آموزشي تفکر انتقادي سپس
، مي دودر مرحلهد. ي پنجم انتخاب شکتاب علوم پايه، ي اولانجام پذيرفت. در مرحله

 صورتبه، اي که در شهر تهران وجود داشتاز ميان تمامي مدارس عادي دخترانه
تخاب نتهران ا 42ي واقع در منطقه يامدرسه، يادومرحلهاي گيري تصادفي خوشهنمونه

 تصادفي در مدرسه صورتبهگروه آزمايش و گروه کنترل ، ي سوم پژوهششد. مرحله
يک کالس کامل را تشکيل  هرکدامزمايش و کنترل گزينش شدند. گروه آ، شدهانتخاب

 ورطبهي پنجم ابتدايي وجود داشت که چهار کالس در پايه ي مذکوردر مدرسهدادند. مي
الس يک ک، تصادفي طوربهتصادفي دو کالس انتخاب شد و از بين اين دو کالس باز 

، ارمي چه. در مرحلهگروه کنترل انتخاب شد عنوانبهگروه آزمايش و يک کالس  عنوانبه
آزمون تفکر انتقادي در هر دو گروه آزمايش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. در پيش

 ي معلمبه عهده، کار اصلي تدريس درس علوم در گروه کنترل، ي پنجم پژوهشمرحله
پژوهشگر معلم را آموزش داد تا طبق ، کالس بود. اما براي تدريس در گروه آزمايش

توضيحات و . معلم گروه آزمايش براي تدريس خود تدريس کند شدهيطراحالگوي 
تعداد جلسات آموزشي پنج  خود جاي داد. طرح درس پژوهشگر را در يهاآموزش
آزمون تفکر انتقادي خارج آزمون و پساي بود که اجراي پيشدقيقه وپنجچهلي جلسه

ي چهارم هش همانند مرحلهي ششم پژوي آموزشي انجام گرديد. مرحلهاز اين پنج جلسه
 رتصوبهآزمون تفکر انتقادي توسط پژوهشگر پس، پژوهش انجام شد. در اين مرحله

در بخش بررسي اثربخشي  هادادهتحليل آموزان انجام شد. دانش تکتکانفرادي بر روي 
 انجام شد. SPSSبا استفاده از تحليل کوواريانس در برنامه 

 هايافته
يي اختن گراس يهبه کودکان بر اساس نظر يبر آموزش تفکر انتقاد يمبتن يآموزش يالگو

به چه  هاآن يناست و روابط ب هاييشاخصو  هامؤلفه، چه ابعاد يدارا، ويگوتسکي
 ؟استصورت 

مقاله در نظريه  21بر روي متن  شدهانجامطبق تحليل محتواي  4با توجه به شکل 
دگيرنده و نقش دانش برآورد گرديد که در نقش يا، نقش معلم طبقهسه، تفکر انتقادي
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قش نظريه ساختن گرايي ويگوتسکي ن اساس برفرايند آموزش تفکر انتقادي به کودکان 
 دارند.

 

 ي انجام پژوهش کيفيالگوي ارائه شده در نتيجه .1شکل 

نقش  در هر سه طبقه آمدهدستبه هاياستنتاجانجام تحليل بيشتر بر روي  درنتيجه
 آمد. دست بهالگو به شرح زير  هايشاخص دانشش يادگيرنده و نقش نق، معلم

  

 گرايي ويگوتسکيي ساختنالگوي آموزش تفکر انتقادي مبتني بر نظريه

 نقش دانش
 

 نقش يادگيرنده

 
 نقش معلم

 وابسته بودن به يادگيرنده

 

 وابسته بودن به زمينه

 

 ي دانشسازنده

 

 راهنمايي يادگيرنده

 

هاي وجود واقعيت
 چندگانه از دنيا

 يادآوري مطالب پيشنياز بياتکسب معنا از تجر

 ي فرايند يادگيريکنترل کننده

 

 هاي تدريس مختلفاستفاده از روش

 

 ذهني بودن

 ي يادگيريآموزش نحوه اتصال دانش جديد با دانش قبلي

 تفسير شخصي از دنيا
 فعال بودن در فرايند يادگيري

 هاي ارزشيابي مختلفاستفاده از روش

 ي اثربخشتفکر انتقاد
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 طبقه هر هايمؤلفه تعيين براي الگو هايشاخص .1 جدول

 طبقه اول: نقش معلم
هاي استفاده از روش، نيازيادآوري مطالب پيش، راهنمايي يادگيرنده

 هاي ارزشيابي.استفاده از روش، آموزش نحوه يادگيري، تدريس مختلف

 طبقه دوم: نقش يادگيرنده
اتصال  ،کننده فرايند يادگيريکنترل، کسب معنا از تجربيات، سازنده دانش

 فعال بودن در فرايند يادگيري.، دانش جديد يا دانش قبلي

 طبقه سوم: نقش دانش
ه وابست، هاي چندگانه از دنياوجود واقعيت، وابسته بودن به يادگيرنده

 تفسير شخصي از دنيا، نذهني بود، بودن به زمينه

ساختن  نظريه اساس برآموزش تفکر انتقادي به کودکان  يالگوبراي بررسي برازش 
 AMOSاز تحليل عامل تائيدي در برنامه ، گرايي ويگوتسکي از ديدگاه متخصصان

 ( ارائه شده است.3( و جدول )3استفاده گرديد که نتايج آن در شکل )

 

 ئيدي مدل پيشنهادي پژوهش. الگوي تحليل عامل تا2شکل 

 پيشنهادي پژوهش نيکويي برازش براي تحليل عامل تائيدي مدل هايشاخص .2 جدول
 2X df /df2X GFI AGFI CFI NFI RMSEA p هاشاخص

 261/0 016/0 56/0 66/0 54/0 63/0 066/4 21 316/26 مدل پيشنهادي
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مدل  دهدمينشان  است که 066/4برابر با  (DF/2Xشاخص ) 3با توجه به جدول 
گزارش شده است که برازش خوب مدل را  GFI ،63/0برازش مطلوبي دارد. شاخص 

به  هرچقدربين صفر و يک متغير هستند و  AGFI و GFI هايشاخص. دهدمينشان 
ه نرم شد هايشاخصبا توجه به ، . همچنينشودميبرازش مدل بهتر ، يک نزديک شوند

 66/0و  56/0که به ترتيب برابر با  (CFIطبيقي )و شاخص برازش ت NFIبرازندگي 
يق تطب ازنظرممکن  هايمدلهستند حاکي از اين است که مدل حاضر در مقايسه با ساير 

 4استراب و بودرن، به اعتقاد گفن، کندميخوب عمل  شدهمشاهده هايدادهاز  ايمجموعه
حاکي از برازش بسيار  CFIبراي  6/0و باالي  NFIبراي  6/0( مقادير باالي 3004)

 براي بررسي، درنهايتموجود است.  هايمدلدر مقايسه با ساير  شدهطراحيمناسب مدل 
ص از شاخ، کندميرا با هم ترکيب  جوييصرفهچگونه برازندگي و  موردنظراينکه مدل 

استفاده شد. اين  RMSEAبسيار توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب 
نيز  06/0تا  02/0برازش از  حالبااين، و کمتر است 02/0خوب  هايلمدشاخص براي 
 ،الورنس) ودشميولي ضعيفي محسوب  قبولقابلبرازش  40/0تا  06/0متوسط و از 

محاسبه شد  016/0براي مدل حاضر برابر با  RMSEAشاخص  (؛4264، 3گارينوو  گلن
که  شودميمشاهده  3جدول . با توجه به نتايج استکه حاکي از برازش متوسط مدل 

نظريه ساختن  اساس برآموزش تفکر انتقادي به کودکان  يالگوبرازش  هايشاخص
صان نظر متخص اساس برگرايي ويگوتسکي در حد مناسبي است و الگوي پيشنهادي 

 است. تأييدمورد 

 شپژوه متغيرهاي براي ويلک-شاپيرو آزمون نتايج و پراکندگي، مرکزي هايشاخص. 3 جدول

 ميانگين حداکثر حداقل مرحله گروه متغيرها
انحراف 
 معيار

 داريمعني zآماره  کشيدگي کجي

تفکر 
 انتقادي

 آزمايش
 365/0 663/0 -611/0 331/0 662/2 02/21 64 16 آزمونپيش
 162/0 654/0 -231/0 462/0 566/2 35/26 65 23 آزمونپس

 کنترل
 351/0 664/0 -631/0 -462/0 056/1 61/22 62 16 آزمونپيش
 663/0 655/0 -460/0 120/0 021/1 61/26 65 20 آزمونپس

                                                                                                                                        
1. Gefen, D., Strub, D. & Boudrean, M. 2. Lawrence, Glenn & Guarino 
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دو گروه آزمايش و کنترل در  کنندگانشرکت شودميمشاهده  2چنانکه در جدول 
تفکر  آزمونپستفکر انتقادي داراي سطح ميانگين مشابهي هستند ولي در  آزمونپيش

 کنندگانشرکتميانگين باالتري نسبت به  گروه آزمايش سطح کنندگانشرکتانتقادي 
حاکي از نرمال بودن  2ويلک در جدول -نتايج آزمون شاپيرو، گروه کنترل دارند. همچنين

نرمال بودن توزيع  فرضپيش( و <02/0p)در متغير تفکر انتقادي بوده  هادادهتوزيع 
 براي انجام تحليل کوواريانس برقرار است. هاداده

اين آزمون آماري به شرح زير  هايمفروضه، ليل کوواريانسقبل از انجام تح
قبل از  ،نرمال بودن توزيع نمرات فرضپيشبررسي  منظوربهقرار گرفتند.  موردبررسي

ويلک استفاده گرديد. نتايج اين آزمون براي -از آزمون شاپيرو، انجام تحليل کوواريانس
توزيع نمرات گروها  گرددميالحظه ارائه شده است. چنانکه م 2تفکر انتقادي در جدول 

بنابراين فرض نرمال بودن در متغير تفکر انتقادي ، با توزيع نرمال تفاوت معناداري ندارد
ون با آزم هاواريانسهمگني  فرضپيشيعني ، فرضپيشدومين ، برقرار است. در ادامه

کر انتقادي تفبراي  فرضپيشقرار گرفت و نتايج حاکي از برقراري اين  موردبررسيلون 
رگرسيوني و وجود  خطشيبهمگني  فرضپيش، (. در ادامه=p=426/0F ,544/0بود )

ج حاکي قرار گرفتند که نتاي موردبررسيرابطه خطي بين متغير همپراش و متغير وابسته 
 (.1براي تفکر انتقادي بود )جدول  فرضپيشاز برقراري اين دو 

  گروهي بين اثرات کوواريانس تحليل نتايج. 4 جدول

 انتقادي تفکر در کنترل و آزمايش هايگروه براي

توان 
 آزمون

ضريب 
 اتا

 F داريمعني
ميانگين 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغييرات

 آزمونگروه*پيش 250/0 4 250/0 455/0 656/0 002/0 050/0
 آزمونپيش 625/556 4 625/556 632/311 0004/0 562/0 4
 گروه 415/332 4 415/332 612/50 0004/0 236/0 4
 خطا 565/300 62 465/2    

ر متغي عنوانبهآزمون دهد که با در نظر گرفتن نمرات پيشنشان مي 1نتايج جدول 
ه نظريه ويگوتسکي منجر ب اساس براستفاده از الگوي آموزش تفکر انتقادي ، همپراش

 ،3=236/0ان )آموزدانشانتقادي ها در متغير تفکر دار بين گروهتفاوت معني
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612/50F=) ، فردي  هايتفاوتدرصد از  22درصد شده است. بدين معنا که  22به ميزان
، . لذااستمداخله(  تأثيردر متغير تفکر انتقادي به خاطر تفاوت در عضويت گروهي )

 نظريه ويگوتسکي منجر به افزايش اساس برالگوي آموزش تفکر انتقادي  کارگيريبه
( در تفکر انتقادي 1گروه آزمايش )با توجه به جدول  کنندگانشرکتميانگين نمرات 

مطرح کرد که آموزش الگوي تفکر  توانمي روازاين نسبت به گروه کنترل شده است.
است. توان آماري  مؤثران آموزدانش تفکر انتقادي نظريه ويگوتسکي بر اساس برانتقادي 

ست. شکل ا گيرينتيجهبراي اين  قبولقابلنه و دقت آماري نيز بيانگر کفايت حجم نمو 4
 مونآزپسو  آزمونپيش( نمودار خطي ميانگين متغير تفکر انتقادي را در دو مرحله 2)

 .دهدمينشان 

 

 آزمونآزمون و پس. نمودار خطي ميانگين تفکر انتقادي در مراحل پيش3شکل 

 گيرينتيجهبحث و 
الگوي آموزش تفکر انتقادي بر  هايمؤلفهيي طبقات و پژوهش حاضر با هدف شناسا

بر  دهشيطراحو بررسي اثربخشي الگوي  گرايي ويگوتسکيي ساختناساس نظريه
ان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت. طبق تحليل محتواي آموزدانشافزايش تفکر انتقادي 

فکر انتقادي بر اساس الگوي آموزش ت هايمؤلفه کهبر روي مقاالت نشان داد  شدهانجام
انش نقش يادگيرنده و نقش د، در سه طبقه نقش معلم گرايي ويگوتسکيي ساختننظريه
ادآوري ي، شدند که طبقه نقش معلم شامل عناصري همچون راهنمايي يادگيرنده بنديطبقه
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فاده است، آموزش نحوه يادگيري، تدريس مختلف هايروشاستفاده از ، نيازپيشمطالب 
سب ک، طبقه نقش يادگيرنده شامل عناصري همچون سازنده دانش، ارزشيابي هايروشاز 

فعال  ،اتصال دانش جديد يا دانش قبلي، فرايند يادگيري کنندهکنترل، معنا از تجربيات
بودن در فرايند يادگيري و طبقه دانش نيز شامل عناصري همچون وابسته بودن به 

تفسير  ،ذهني بودن، وابسته بودن به زمينه، ز دنياچندگانه ا هايواقعيتوجود ، يادگيرنده
نتقادي آموزش تفکر ا يالگوشخصي از دنيا بود. نتايج تحليل عاملي نشان داد که برازش 

نظريه ساختن گرايي ويگوتسکي در حد مناسبي بوده و الگوي  اساس بربه کودکان 
ه استفاده نشان داد کنتايج ، است. همچنين تأييدنظر متخصصان مورد  اساس برپيشنهادي 

دار بين نظريه ويگوتسکي منجر به تفاوت معني اساس براز الگوي آموزش تفکر انتقادي 
 کارگيريبه، درصد شده است. لذا 22ان به ميزان آموزدانشها در متغير تفکر انتقادي گروه

ت انظريه ويگوتسکي منجر به افزايش ميانگين نمر اساس برالگوي آموزش تفکر انتقادي 
 روزاينا گروه آزمايش در تفکر انتقادي نسبت به گروه کنترل شده است. کنندگانشرکت

تفکر  نظريه ويگوتسکي بر اساس برمطرح کرد که آموزش الگوي تفکر انتقادي  توانمي
، (4260مطرودي )، (3006چاندرا ) هاييافتهاست. اين يافته با  مؤثران آموزدانش انتقادي
 4هاگ و شواب، براون، (3044) يلسونو، (4262)و همکاران  ي ممتازجواد، (3043واز )

( در 3002) 3گلين، ( همسويي دارد. در اين راستا3044( و واز و همکاران )3006)
ا همچون تعامل ب هاييفعاليتپژوهشي چنين نتيجه گرفت که شرکت دانشجويان در 

بط مرت هايسازمانو  هااشگاهبزندگي در محوطه دانشگاه و شرکت در ، اساتيد و همساالن
 در پژوهشي( 3044) يلسونو .گرددمي هاآنبا دانشگاه منجر به افزايش تفکر انتقادي در 

 هايروشبا  يسهدر مقا، نظريه ويگوتسکي اساس بري ساز گاهتکيهنشان داد که استفاده از 
( 3006چاندرا ) کند. يترا تقو ياندانشجو انتقادي تفکر رتمها تواندمي، يمرسوم آموزش

مثبتي  أثيرتديدگاه ويگوتسکي  اساس بردر پژوهشي اشاره کرد که آموزش تفکر انتقادي 
( در پژوهشي 3044واز و همکاران ) ان دارد.آموزدانشتفکر انتقادي  هايمهارتبر بهبود 

ساختند که مدل رشدي ويگوتسکي از منطقه مجاور رشد چارچوب با اهميتي  خاطرنشان
 هاييروشان فراهم ساخته و از طريق آموزدانشگونگي رشد تفکر انتقادي را براي چ

 تواندميمتون درسي و بحث و پرسش و پاسخ ، مسئلهتمرينات حل ، همچون سکوسازي

                                                                                                                                        
1. Browne, L., Hough, M., & Schwab, K. 2. Gellin, A. 
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( در پژوهشي با 3006ان گردد. براون و همکاران )آموزدانشمنجر به بهبود تفکر انتقادي 
که ردند ک تفکر انتقادي اشاره هايمهارتبررسي نقش سکوسازي ديدگاه ويگوتسکي در 

 ان دارند.آموزدانشبر بهبود تفکر انتقادي  داريمعني تأثيرسکوسازي  هايروش

مطرح ساخت که از ديدگاه ويگوتسکي شش عامل کليدي  توانميدر تبيين اين يافته 
رتباط با : ااز اندعبارتبا محيط اجتماعي با تحول تفکر انتقادي کودکان مرتبط است که 

، ادگيرينگرش به ي، توانايي نوشتن و صحبت کردن، ارتباط با مربيان و معلمان، همساالن
. دو روش مختلف سکوسازي در نظريه 4نسبت به دانش هاييايدهو داشتن  نفساعتمادبه

مادي است  هايداربستروش اول  ويگوتسکي براي تفکر انتقادي شناسايي شده است.
 هايسازيشبيه، درسي هايکتابمعمولي بوده و شامل  ايهداربست صورتبهکه 

ادگيري براي محتواي ي هاداربستاين  اگرچهکامپيوتري و استادان آموزشي سنتي هستند. 
 ميان همساالن و گفتگوهايهستند )مانند  غيررسميدوم که  هايداربستاما ، مفيد بود
تفکر  را در اختيار توسعه هاصتفربهترين ، کنندگانشرکتبا توجه به گزارش ، سخنران(

 تأثير( در پژوهشي با بررسي 3043واز )(. 3006، )براون و همکاران دهندميانتقادي قرار 
 ساخت که عواملي خاطرنشانآموزش تفکر انتقادي با توجه به رويکرد ويگوتسکي 

ماهيت هيجاني منطقه ، حرکت در مسير منطقه مجاور رشد، همچون يادگيري متقابل
 بندينزماماهيت پويا و ، سکوسازي هيجاني، سکوسازي براي تفکر انتقادي، ور رشدمجا

و سکوسازي هاي رسمي و غيررسمي در رشد تفکر  سکوسازي در منطقه مجاور رشد
 ان درگير هستند.آموزدانشانتقادي 

که تحول تفکر انتقادي با توجه به کرد  اشاره توانميپژوهش  هاييافتهدر توجيه 
ط و توسعه رواب گيردمي نشأتويگوتسکي از فرايندهاي اجتماعي و تعاملي  رويکرد

ي از . تفکر انتقاددهدميتفکر انتقادي را افزايش  هايمهارتمثبت بين معلم و همساالن 
سط پژوهشي تو هايفعاليت)انجام  کندميطريق سکوسازي پژوهشي نيز توسعه پيدا 

خواندن و غيره از طريق ، زباني همچون نوشتنان( و استفاده از فرايندهاي آموزدانش
 اشد.ان داشته بآموزدانشآشکاري بر تفکر انتقادي  تأثير تواندميمطالعه متون درسي 

ر اساس بنبود مرحله پيگيري براي بررسي تداوم اثربخشي آموزش تفکر انتقادي 
 شوديمد ااساسي پژوهش بود. پيشنه يهاتيمحدوداز  گرايي ويگوتسکيي ساختننظريه

                                                                                                                                        
1. ideas about knowledge 
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پژوهشي داراي  يهاطرحبا ، ان پسر و همچنينآموزدانشمشابه اي بر روي  يهاپژوهش
ارزيابي اثربخشي الگوي تفکر انتقادي در طول زمان  منظوربه درازمدتمراحل پيگيري 

نتايج اين پژوهش نقش معلم در روند تحولي تفکر انتقادي و ، انجام گيرد. همچنين
ان را برجسته نمود. بنابراين آموزش آموزدانشرشد تفکر انتقادي در اختيارات الزم براي 

در  اييهکارگاهتفکر انتقادي با توجه به رويکرد سازنده گرايي ويگوتسکي و اجراي 
 تواندميمان ان براي معلآموزدانشتفکر انتقادي در  مؤثرراستاي آموزش فرايندهاي 

ان و بهبود آموزدانشسطح تفکر  تلويحات نظري و کاربردي سودمندي در ارتقاء
 داشته باشد. هاآنتفکر انتقادي  هايمهارت

 منابع
ترجمه علي ، تفکر منطقي در آموزش يهاروش(. 4266اچ. جي. )، هولفيش و جي. پي.، اسميت

 شريعتمداري: تهران: انتشارات سمت.
بررسي رابطه مهارت  (.4262. )س، محمدي پويا و .ا، نيک آذين ؛.م، سبحاني نژاد ؛.ف، بيجوند

 مقبوليت اجتماعي و قدرداني دانشجويان، سالمت روان، تفکر انتقادي با کيفيت زندگي
 .60-16، (44) 34، باليني و شخصيت شناسيروان .پزشکي
(. مقايسه اثربخشي روش و فن آموزش 4262. )ي، معروفي و .ر، کردنوقابي ؛.ط، جوادي ممتاز

ان آموزدانشآن در درس مطالعات اجتماعي  يهاارتمهپرسشگري بر تفکر انتقادي و 
 .420-402، (10) 43، تربيتي شناسيروانفصلنامه دختر پايه اول متوسطه. 

(. اثربخشي آموزش فلسفه به شيوه 4266. )ا، زندوانيان و .ک، برزگر بفرويي ؛.ن، دره زرشکي
 يشناسروانصلنامه فان دوره ابتدايي. آموزدانشحلقه کندوکاو بر تفکر انتقادي در 

 .56-66، (3) 2، شناختي
ري و ارتباط آن با مباني نظ شناسيروان(. بررسي نظريه ويگوتسکي از ديدگاه 4266. )م، رشتچي

 .30-2، (4) 4، تفکر و کودکآموزش فلسفه به کودکان. 
 تفکر يهامهارترواسازي و هنجاريابي آزمون ، (. اعتباريابي4266. )س، ملکي و .م، عسگري

 .32-4، (4) 4، تربيتي يريگاندازهفصلنامه انتقادي کاليفرنيا براي دانشجويان. 
مقياس تفکر انتقادي  يسنجروان يهايژگيو(. 4261ر. )، لياقت . وم، سليمي ؛.م، کاوياني مهر

 6، يشناختروانکاربردي  يهاپژوهشفصلنامه گليزر و ارتباط آن با خالقيت. -واتسون
(3) ،55-60. 
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(. بررسي اثربخشي اجراي برنامه آموزش 4262ز. )، خسروي و ش.، بني جمالي ؛س.، ريکالنت
ي ان دختر کالس اول مقطع راهنمايآموزدانشفلسفه به کودکان بر کاهش تفکر غيرمنطقي 

 .16-25، (44) 34، باليني و شخصيت شناسيروانشهرستان بروجن. مجله 
تفکر انتقادي  يهامهارتتژي نقشه مفهومي بر استرا ريتأث(. 4266گ. )، مهران و م.، کلهر

 .453-422، (11) 42، تربيتي شناسيروانفصلنامه ان. آموزدانش

 پژوهش چند متغيري کاربردي(. 4264) ا. جي.، گارينو، گامست، گلن، ميرز ؛اس.، الورنس
 د.رش. تهران: انتشارات دکتر حسن پاشا شريفي و همکارانترجمه ، )طرح و تفسير(

تفکر انتقادي بر  يهامهارت(. بررسي تأثير آموزش 4261م. )، و دهقان نژاد .ه. م، ديمحمو
 ،مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي يفصلنامهدو يادگيري.  استفاده از راهبردهاي

(46 )5 ،22-61. 
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