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  دهكيچ
» آموزش زبان و مسائل مرتبط با آن    « منظر، معادل    يكه از   ك است   ياصطالح» ياربردك يزبانشناس«

ان يشـا . پردازد ي ميل مسائل زبانيه به تحل  ك است   يا  ان رشته ي م ي مطالعات ةشود و حوز    يدر نظر گرفته م   
 با سه سـطح پـردازش حافظـه       » خواندن «، مهارت يآموز  زبان ي از چهار مهارت اصل    يكيه  كر است   كذ
ـ دن به سطح بـاال، غا     يه رس كست   باال  سطح يندهاين و فرا  يي سطح پا  يندهاي، فرا يارك ـ ت خوانـدن    ي ا ي

 مهـارت  بـر  يانتقـاد  ركـ تف يمهارتها نقش يبررس به پژوهشاين   .شود  ي محسوب م  يخوان  همانا روان 
 از نفـره  29 گـروه  دو پـژوهش  يةفرضـ  سـنجش  جهـت . دپـرداز  يم آموزان زبان يسيانگل زبان خواندن

 يبـرا . شـدند  انتخـاب  تهران 12 ةمنطق ةدختران هاي دبيرستان از يكي در رستان،يدب اول يةپا آموزان  زبان
 وگو، گفت يةپا بر ،ياربردشناسك و يانتقاد ركتف ردكيرو با يسيانگل زبان آموزش درس طرح اول، گروه

 را يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  ةدور تنها دوم گروه و شد اجرا جلسه، 20 يط و اومحوركندوك صورت به
 وپاسـخ    بـسته  ةپرسـشنام  كيـ نكت و يمـ ك ردكـ يرو با خرد شيمايپ روش از ،پژوهش نيا در. گذراند

 محتـوا  ليـ تحل و هـا   نيانگيـ م اختالف آزمون از ها  داده ليتحل و هيتجز جهت زين وپاسخ   باز ةپرسشنام
 ةدور هكـ  يگروهـ  يبـاال  سطح خواندن و يانتقاد ركتف آزمون پس و آزمون شيپ نيانگيم. شد استفاده
 نـسبت  بـا  گذراندند، را زبان آموزش ةدور تنها هك يگروه با سهيمقا در ،گذراندند را باال سطح خواندن

ـ ها نوشـته  در توانـستند  دوم گروه به نسبت گروه نيا نيهمچن. است افتهي ارتقاء يشتريب  اقـالم  از شاني
 .نندك استفاده شتريب پژوهش، نيا مدنظر يناساربردشك

  .وگو او محور، گفتكندوك، ياربردشناسك، ير انتقادكمهارت خواندن، تف :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 هـاي  هـدف  بـه    يابي ارتباط در جهت دست    ياز برقرار ي به ن  نگاهي با   ،امروزة  ديچي پ يايدر دن 

. ستيـ ده ن ي پوشـ  يسكـ  بر   يالملل  ني ب يزبان يريارگك   و به  يري، ضرورت فراگ  ي و اجتماع  يعلم
ا يـ  دني و آموزشـ ي، اجتمـاع ي، فرهنگ ياسي س هاي گوناگون  رشته را در    يميت عظ  تحوال امروزه
  . رده استكت را دگرگون يم و تربين به آموزش، اساس تعلي نويها رديكرو. ميشاهد

. بـوده اسـت   يريادگيـ  يازهـا ين ني از مهمتر  يكيهمواره   »خواندن«مهارت در   در اين ميان    
هـا و     انديـشه   را با  افراد،  يردرسي و غ  ي درس هاي متنر و استنتاج از     ي تفس  و  مطلب ك در ييتوانا
بـه  » سـواد خوانـدن   «. اموزنـد يستن را ب  يدن و بهتر ز   يشيسازد تا راه بهتر اند     يم  آشنا هاي نو  داده
ـ  پايـان  هـاي بـي    گنجينهتوان به    يه م ك است   ابزاري جامع،    و ي علم يمعنا  دسـت  يبـشر  ةتجرب

 ك مـشتر  يـة ه پا كـ هاسـت      از مهـارت   يا  مجموعـه ة  رنـد ي خواندن دربرگ  گر،ي د سخنيبه  . افتي
   .شود يها م نهي زمديگرت در يموفق

هـا،   مـتن ا  يـ ها   ر نوشته ي موجود در تفس   ي ذهن يها ييها و توانا   ه خواندن به مهارت   كاز آنجا   
ن از آنجـا    يتن ارتباط دارد و همچن     موجود در م   يها ر گفته ي با تفس  ياربردشناسك و   مربوط است 

 يش از آن زبـان    يه پ ك است   ي زبان تازه توسط فرد    يك يريادگي ي به معن  1 زبان دوم  يريه فراگ ك
، داند كه افراد عالوه بر يادگيري دسـتور، نحـو و آوا   ياست و م  آموخته  يرا به عنوان زبان مادر    

 را دو   ياربردشناسـ كتـوان خوانـدن و        يمرند، ن يگ يم ج فرا يتدر   را به  ي ارتباط يها  قاعده يتمام
، 1991 2سيويد (كنند   هر يك به تنهايي پيشرفت مي       از هم و    در نظر گرفت كه جدا      مجزا ةرشت
گـران ارتبـاط   يتوانـد بـا د   يه مكهاست  ن قاعدهياربرد اكآموز با دانستن و   در واقع زبان .)13-3
  . زند وند يگفتار پ و يت خارجيان واقعيق، مين طريند و از اكامل برقرار ك

 دشـوار بـه نظـر       ي،ر انتقـاد  كـ سب مهارت خواندن بدون داشتن مهارت تف      كگر  ي د ياز سو 
ف موضـوعات  يز توصـ يـ  اسـتدالل و ن ،يابيـ ل، ارزيـ ر، تحليبه تفـس  ير انتقادكتفرا يز. رسد  يم

ت قـضاو  آنهـا  يبر مبنام يتوان يمه كشود  ي تأمالت مربوط به متن منجر م      اي و   ي عقالن ياستدالل
 تيـ م و ترب  ي نظـام تعلـ    ي از اهداف اساسـ    يكيتوان    ي را م  ير انتقاد ك تف ان رشد ين م يدر ا . مينك
ازمنـد  ير نكـ متف يادفـر ا بـه  ، موفق شدني براي هر نظام آموزش  . انگاشت ي در سطح جهان   نينو

  .ه افراد را به قضاوت بهتر در امور رهنمون سازدك يركتف ؛است

__________________________________________________________________ 
1. second language acquisition 
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ناسي و بـا آمـوزش      ش  ه به لحاظ زبان   كم  يال را دار   سؤ اين راستا قصد پاسخگويي به اين     در  
بدين اعتبار، فرضـية   ؟باال بردآموزان را   توان سطح مهارت خواندن زبان      ي م تفكر انتقادي، چقدر  

ر كـ رد تف يكـ  را با رو   يسيه زبان انگل  ك يآموزان   زبان ينش زبان كن  يبپژوهش حاضر آن است كه      
انـد، تفـاوت     را نگذرانـده يسيـ رد زبـان انگل يكـ ن رويبا اه  ك يآموزان  اند و زبان     گذرانده يانتقاد

  . زبان وجود داردياربردشناسك اقالم يريارگك و به ك در دريمعنادار

  پژوهشيچارچوب نظر -2
بطـور  رد چـون    كـ  اسـتفاده    ياربردك يشناس د از اصطالح زبان   ي زبان دوم با   يريادگي دربارة

در واقـع  . ار داردك زبـان دوم سـرو  يريادگيـ  و سي در تـدر   يشناس   زبان يةاربرد نظر ك با   مستقيم
ن شـاخه از    يـ ا. اربرد زبـان دوم در مبحـث خوانـدن اسـت          كـ ،  ياربردكـ  يشناس  منظور از زبان  

خواننـده   شـنونده يـا   توسـط  آن تفـسير  و نويسنده يا گوينده گفتار  مفهومة به مطالعيشناس زبان
  . پردازد مي

 و با يـادآوري موضـوعات اصـلي ايـن           در اين بخش پس از بررسي تعاريف كاربردشناسي       
سپس مباني و رويكردهاي آموزش تفكـر و  . شود حوزه، ارتباط آن با فراگيري زبان دوم ذكر مي 

و در مبحـث خوانـدن نيـز پـس از           . گردد به ويژه تفكر انتقادي و ارتباط آن با خواندن ارائه مي          
 .شود آوري ميهاي آن به كوتاهي ياد  و سرانجام مولفه هاي اصلي تعريف، هدف

 ياربردشناس ك-1-2
ن يـ ا. دهنـد   يل مكي را تش يشناس   و نحو، سه شاخة زبان     يشناس يبه همراه معن   ياربردشناسك

 شـنونده يـا   توسـط  آن تفـسير  و نويسنده يا گوينده گفتار  مفهومة به مطالعيشناس شاخه از زبان

سنده آن را منتقل يا نوينده ي گوهك يي است؛ معناي معنة مطالعي،اربردشناسك. پردازد مي خواننده
 ي بـافت  ي معنـ  ي، بررسـ  ياربردشناسكگر  ي د ياز سو . ندك  يا خواننده آن را برداشت م     يو شنونده   

گفـت    ر آن بافت را بـر پـاره       ي تأث يز چگونگ ي بافت خاص و ن    يكر منظور افراد در     ياست و تفس  
ـ  يزان پ يه چه م  كند  ك  ي م ي بررس ياربردشناسكن  يهمچن. رديگ يدربرم ش از آنچـه بـر زبـان        يام، ب

در . پـردازد   يز مـ  يـ  ن يان فاصلة نسب  ي ب ي چگونگ ي به بررس  ياربردشناسك. افته است يآمده انتقال   
ننـد  ك  ين مـ  يـي دام عوامل تع  كه  كن پرسش است    ي به دنبال پاسخ به ا     ياربردشناسكرد،  يكن رو يا

  ).11-12، 1391ول ي(ز ناگفته بماند يد و چه چيايد بر زبان بيز بايچه چ
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 و اسـتلزام،  3انگاشـت  شي، پ2، ارجاع1اشاره ياربردشناسك در حوزة   يموضوعات مورد بررس  
ن ي زبان دوم به ا    يريادگيدر سخن گفتن دربارة     . است 4ي گفتار يها نشك و تضمن، و     ياركهم
ة يـ اربرد نظر كـ م بـا    يه بطـور مـستق    كـ شـود     ي استفاده مـ   ياربردك يشناس ل از اصطالح زبان   يدل

 و آرنـف  كي، دابروولـس يديـ اگر. (ار داردك زبـان دوم سـرو  يريادگيس و   ير تدر  د يشناس  زبان
 يي بـه تنهـا  يـك ه جدا از هم و هـر  ك هستند يا  دو رشته  ياربردشناسكخواندن و   ) 480،  1390

هـا   ر نوشته يه در تفس  ك مربوط است    ي ذهن يها ييها و توانا   خواندن به مهارت  . اند ردهكشرفت  يپ
س يويد(باشد   ي موجود در متن مربوط م     يها ر گفته ي به تفس  يبردشناساركا متون وجود دارد و      ي

1991 ،13-3(.  
 كنش گفتـار، در ك چون ييها يژگيه وكشود  ي مي توانا تلقياربرك، ياربردشناختكاز لحاظ  
 گفتمـان و دانـش      يردهـا كنـه، انجـام عمل    يت ادب، دانش زم   ي، رعا ياللفظ   تحت يو انتقال معان  

ق يا حقـا  يـ ف امور   يفة جمالت، توص  ي، وظ »5نيآست«نش گفتار از نظر     ك.  را داشته باشد   يفرهنگ
، بطـور  ياللفظـ   تحـت ي و انتقال معـان ك درييتوانا. )6، 1962ن يآست(ا نادرست است    يدرست  

المـه،  كاصـل غالـب در م     .  مربوط است  7حي تلو يو به معنا  » 6سي گرا ياركاصل هم «م به   يمستق
المـه  كه هـدف م كـ  يي و تـا جـا  ي به نحـو مقتـض  وگو د به هنگام گفتيبا.  استياركاصل هم 

ده در هـر  يچي پينديت ادب، فرايرعا. )3، 1975س يگرا(رد ك كمكند، به روند آن   ك يجاب م يا
 آن ي و فرهنگ ي اجتماع يها د از ارزش  يه با كطلبد، بل  ي زبان را م   كتنها در   ه نه كچرا.  است يزبان

 8هولمز(گران  يدر نظر گرفتن احساس د     يعنيگر، ادب   يبه عبارت د  .  اطالع داشت  يجامعه زبان 
 نداشـته باشـد و نتوانـد سـاختار          ي آگـاه  يشناخت ال زبان كاگر خواننده از اش   و اما   ). 2008،281

 ي چنـدان  كمـ ك مطلـب او     كتواند به در   يز نم ينه ن يص دهد، آن دانش زم    ي را تشخ  يشناخت زبان
ان جمـالت   يـ  م يا  رابطـه   اگر يعني گفتمان   يردهاكانجام عمل . )151-152،  1989 9بيگر(ند  ك

__________________________________________________________________ 
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هـا، همـان     ن رابطـه  يـ منظـور از ا   .  مشت جمله نامربوطنـد و بـس       يكوجود نداشته باشد، تنها     
 است  يزي چ يدانش فرهنگ  سرانجامو  . )191،  1989 1ول و براون  ي(ان جمالت است    يانسجام م 

نـد و   ده  يشان را انجـام مـ     يـ ارهاكننـد،   ك يد رفتـار مـ    يـ ه با كـ  يا ه مردم بر اساس آن به گونه      ك
  ).4، 1987 2ن و هالندييوك(نند ك ير ميز خود تفسيوة متمايشـان را به ش تجربه

اربران كـ  و ي زبـان يهـا ان صـورت يـ  مطالعه ارتباط مياربردشناسكه كتوان گفت  يل م كدر  
 مورد نظر افراد، اهداف، مقاصد و تصورات آنهـا و           يتوان درباره معن  ين حوزه م  يدر ا . آنهاست

 ير اصـول كـ ن مـوارد بـدون داشـتن تف     يرد و همة ا   كشان به هنگام گفتار بحث      يها  نشكز نوع   ين
  . ر نخواهد بوديپذ انكام

    انتقاديركتف -2-2
ردن كـ ردن، گوش دادن، خواندن، نوشتن و حساب        كصحبت  هر چند ساده چون      يهر عمل 

ـ رعي غ ويژگـي هـا از     شهيـ ن اند يشتر ا ين است ب  كرد، اگرچه مم  يگ  يشه م يار انسان ر  كاز اف   يقالن
 ،تـوان گفـت   ي مـ به عبارت ديگـر . ا ناآگاهانه بودن برخوردار باشند   ي بودن،   يخود بودن، خودبه 

ا فهـم مطلـب     يـ  و   يريـ گ مي مسئله، تصم  يكه به حل    ك است   يت ذهن ير شامل هر نوع فعال    كتف
د يـ ز نبايـ  ناآگاهانـه بـر آن را ن  ينـدها ير فرا يت آگاهانه است، اما تـأث     ي فعال يكر  كتف. ندك كمك

   .)310، 1386شر يف( شود ينه ميافته و نهاديه ارتقاء كبا آموزش است ر كتف. ده گرفتيناد
ـ  ي زنـدگ   هيـ  اول يهـا  د از همـان سـال     يـ  با يرك ف يها  مهارت  ةشالود را يـ  شـود، ز  يزيـ ر ي پ
 يـك  بـه عنـوان   كودكـ ت يـ ت و هويه شخصكشود  ي آغاز مييها  همان    سال     از يشياند فراخ

 و بزرگـسال    رشد كـرده  ان  كودكه  ك يا در طول دوره  . است يريگ  لكش در حال    ،ركشخص متف 
ه كـ  يوقتـ . آيـد  پديد مي و داشتن ذهن بسته در آنها    يشياند  به جزم  يل روزافزون يشوند، تما  يم

ار يباور دارم بس» من«ه را ك، آنچه   يذهن بسته باشد، اعتقادات و باورها خودمحوراند و به عبارت         
 يوگـو   ورود به گفـت يبرارا  الزم يي توانامتعصبان. »باور دارم«ه من كتر است از آنچه     ياساس

ان آموزش داد تـا     كودكتوان به    يم. جازه داد كه چنين اتفاقي بيافتد     د ا ينبا. ندارندآزاد و مستدل    
 اسـتفاده از  شـيوه ردن، كنطور اصول استدالل يهم.  خود را بدانند  يركت ف يارزش و منزلت ظرف   

 نقـش در  يفـا ي ايچگـونگ و نيـز   گران،  ي از د  يريادگي راه،  يريادگي ي برا يعنوان ابزار    ل به يدل

__________________________________________________________________ 
1. Yule & Brown   
2. Quinn & Holland 
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ن يدن بـه چنـ  ي رسـ يبـرا . ان آمـوزش داد كـ ودكتـوان بـه    ي را مـ   يقاتي تحق ي گروه يها تيفعال
 يها دهينند، اكشف ك خود را   يها شهياندار و   كد به آنها فرصت داد تا خودشان اف       ي با ييها هدف

 خـود  يه باورهـا يـ ش را ارائه دهنـد و بـه توج        يات خو ي نظر نند،كان  يها ب  خود را در قالب واژه    
ننـد  كشف كـ ر و بـا احـساس   كـ  توانـا، متف ي عنوان افراد   ه خود را به   كاز دارند   يآنان ن . بپردازند

    ).10-11، 1386شر يف(
شان بـه  يـ  ايركه قدرت فكم يد بگذار يند، نبا يش و منتقد بار آ    ياند اگر قرار است افراد فراخ    

 يا سهكيـ پمن، اسـتدالل ماهرانـه      يـ از نظـر ل   . )24-25،  1388شر  يـ ف( شـود    دست شانس سپرده  
 يا ه آمـوزه كـ د؛ بليـ  بـه دسـت آ  ير تصادفين مسيه در گذر از ا    كست  يهوشمند و پر از ترفند ن     

  .)48 و 47: 1388 شر،يف(شود  ين و بحث منظم آموخته ميش از همه با تمريه بكاست 
 2»دانـش «: ن آن عبارتنـد از ييه سطوح پاك دارد ير سطوح مختلف ك، تف 1»بلوم«بر پژوهش   بنا  

و سـطوح   ) هـا  دادهاستفاده از    (4»اربردك«و  ) ها دادهدن  يفهم (3» مطلب كدر«،  )ها داده از   يآگاه(
 هـاي  داده از   يديـ ز جد يـ نش چ يآفـر  (6»بكيـ تر«،  )هـا  داده كيـك تف (5»هيتجز«: باالتر آن شامل  

 ين سـطوح بـاال    ي ا يژگيو .)47 ،1386 شريف(د  شو يم)  دانش يابيارزش (7»يابيارزش«و  ) پيشين
 دانستن اي شناخت شناختِ «يفراشناخت به معن. 8»ينترل فراشناختك« است به نام فرايندير كتف

 يريادگيـ  يچگـونگ ه دربـار  فرد دانش از است عبارت فراشناخت. شود يم گفته دانستن درباره
   .)297، 1391ف يس(» خود

ل و يـ  تحليهـا   ييست اما عالوه بر حل مسئله شـامل توانـا     حل مسئله ا   ي نوع ير انتقاد كتف
 ي بـرا يش فـرد ي و گـرا يي توانايعني ير انتقادكگر، تفيبه عبارت د. باشد يز مي امور ن  يابيارزش

تـوان   يمـ ). 404،  1391ف  يسـ ( آنها بر اساس شواهد      ة دربار يريگ  ميج امور و تصم   يسنجش نتا 
 اسـت » ترديـد سـالم   «يـا   » قـضاوت معلـق   « بـه    دني، رسـ  ير انتقاد كت و ذات تف   يه ماه كگفت  

    .)74، 1982 9ييويد(
__________________________________________________________________ 

1. Bloom  
2. knowledge  
3. comprehension  
4. use  
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9. Dewey 
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ند؛ ك  يل م يها را تسه   ه قضاوت ك يركتف: شمرد  ي برم ييها  يژگي و ير انتقاد ك تف يبرا» پمنيل«
باشد و همراه    يداد اتفاق افتاده حساس م    يه در آن رو   ك 1يا نهي است، به زم   كي مت كه به مال  كچرا
ن كـ ر خالق مم  ك بدون داشتن تف   ير انتقاد كتف. )132،  2003 3پمنيل ( است 2»يحيخودتصح«با  
ن يـ از ا . ميدان يه نم ك ي است بردن به مطالب    ي پ يها برا   دانسته ة دوبار يت سازمانده يخالق. ستين

درست م آنچه را ي بتوانتاجاد شود ي در ما ا  ها توانمندين  ي ا بايدم  يشينديه خالقانه ب  كني ا يرو برا 
گر عوامـل   ي د ين، بررس يگزي جا يها حل   راه  ة ارائ يير خالق، توانا  كتف. كنيم ي بازنگر پنداريم مي
  .)132، 1386شر يف (ادي و قياسي استر انتقك تفي براي ضروريملكر با موضوع و ميدرگ

 و در   ينگـر  ار، جـامع  ك، ابت ينندگكديتول:  دارد يچهار جنبه اصل  » پمنيل«ر خالق از نظر     كتف
ن چهـار   يـ دام از ا  كـ  هر   يو .)132،  2003پمن  يل(ور باال    تص ةها و داشتن قو     نظر گرفتن ارتباط  

د يـ گـر با ي دياز سـو  .ندك ي شفاف م  ييها   و با مثال   كرده يبند  طبقه ييها  رمجموعهياصل را به ز   
 رخ  يقـ ير حق كـ او وجـود نداشـته باشـد تف       كنـدو كه روح پـژوهش و      كـ  يتوجه داشت تا زمان   

ر كـ تف .)132، 2005 4شـفرد (گيـرد   مـي ل  ك شـ  ير مراقبتـ  كـ  با تف  ،ن روح پژوهش  يدهد و ا   ينم
  :او وجود داردكندوكسه نوع مراقبت از. ر استكند تفيان و فراي در واقع مراقبت از جريمراقبت

ه ي افراد گروه در تالشند رونـد بحـث بـه حاشـ            يعنياو  كندوك روند    زمينة مراقبت در  -
ـ    بـه كـار ن يـ ه اكـ ند ك خود را دنبال  ينرود و موضوع اصل      بحـث درسـت  يرو شيپ

ن كـ  ممچونرد يگ ي را مدرستر ك تفي و عام، جلو  ي از نوع عاطف   يدوست. انجامد  يم
ان ين ب يريسبب ناراحت نشدن سا     ند، به رسان ي م كمكه به روند بحث     ك ياست نظرات 

 .نشوند
 چنـد   يقـت پـازل   ي حق كه در كـ ن فهـم برسـند      يـ  افـراد بـه ا     يعني مراقبت با ديگران   -

 ييتنهـا   او بـه كنـدو كگر، يعبارت د  راد گروه، به   از اف  يكيست و هر قطعه نزد      يا قطعه
 خود را با حفظ احترام بـه        يها دهيآموزند ا  يه افراد م  كنجاست  يدر ا . ن است كرمميغ

 . نندكان يد متفاوت بيعقا
 موضـوعات و    در واقـع بايـد    . كه ارزش كار دارند    يتوجه به موضوعات  مراقبت يعني    -

او كنـدو ك حلقـه  ي اعضاة دغدغه و مسئلهكرند يالس مورد بحث قرار گك در  يمسائل
__________________________________________________________________ 

1. context 
2. self-correction  
3. Lipman 
4. Shepherd 
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، 2012 1 چـسترز يويـ د(ل شـوند  يـ  معلم بـه گـروه تحم      ي از سو  تنهاه  كنيباشند نه ا  
132.(   

ر كـ ر خـالق و تف    كـ  و تف  ير انتقـاد  كـ ند تف ي و برا  نتيجهه  كر سطح باال    ك تف شايان ذكر است  
 در اصـل بايـد  . باشـد   وعي آموزش مي  ازمند ن يه ن كشود بل   يخود حاصل نم     است، خودبه  يمراقبت

نگرش خود به مسائل را اصالح  شيوةم تا آنها    ينك كمكآموزان،     به زبان  ير انتقاد كبا آموزش تف  
  .رديگ يل مكاو محور شكندوك با حضور در جمع ،آموزشاين ن نوع ي مؤثرتركنند كه

.  برقـرار كننـد  م رابطـه ين مفـاه ين است بكه مم ك ييم افراد تا جا   كوشي  ير م كدر آموزش تف  
 يترهاي بيـش    كنند تا از اين راه فرصت     شف  كها را    ي بتوانند روابط و همبستگ    نين آنها بايد  همچ

ر و كـ ه بـا مطالعـه، تف  كـ ها  ن مهارتيا. ار داشته باشندينده در اخت  ي آ يها  تجربه يزير  طرح يبرا
آموزان را در اسـتدالل و    ند، دانش يآ يدست م    به ي و اجتماع  ي، اخالق يامور شخص ة  بحث دربار 

امـا  . دكننـ   گيـري يـاري مـي       مشاركت و تـصميم   ار، قضاوت با شواهد،     كح اف يان صر يتنتاج، ب اس
م عبارتنـد از    ي رسـان  ياريندها  ين فرا ي ا يم به افراد در طراح    يتوان ي آنها م  كمكه با   ك ييها  روش

، درك ديگـران،  6يپـرداز  هيـ نظر،     5ينيب شيپ، 4ردنكقضاوت  ،  3ردنك يبند طبقه،  2يساز يتوال
  .)163-149، 1386شر يف( خويشتن شناخت

   7خواندن -3-2
در واقع  . ردكسب اطالع   ك يتوان از مطالب نوشتن    ي آن م  ةليبه وس ه  ك است   يخواندن مهارت 

 و مرتباً برد ي مي در نوشته پ  موجود ياميق آن به پ   ي از طر  فعالي است كه خواننده   ند  يخواندن فرا 
 يبرا .)3،  2011 8ب و استولر  يگر(ازه است    ت يزهايشف چ ك يدر پ آموخته   بالبر اساس آنچه ق   

سـازي   پارچـه يـادگيري، يك  ،  يخـوان  يسب اطالعـات سـاده و سـطح       كـ  اهدافي چـون  خواندن  
. )7-8،  2011 9ب و استولر  يگر( توان برشمرد   يمخواني را    يلاطالعات، نوشتن و نقد متون، و ك      

__________________________________________________________________ 
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 زيـ مـتن ن  امـل از كوافت درسـت  يدر  وك به در، متنيرو خواندن صرف از    بر حال اگر عالوه  
 يخـوان   روان زمينة پيش ي روخوان در واقع .  صورت گرفته است   يخوان  ، در واقع روان   توجه شود 

   .است
  :عبارتند از مطلب كند دري مؤثر در فرايارهاكراه
 كةند و منظور از آن، شـب      يگو يمدت م   وتاهك ةن حافظه، حافظ  يبه ا : يارك ةپردازش حافظ . 1
، ي دسـتور  دانش،  واژگان. شود ي خاص استفاده م   يه در زمان  كط است    مربو يندهاي و فرا  ها داده
  . مدت فعالند وتاهك ة، در حافظيي و اجراينترل استنتاجك يل متن، روندهاك، شها واژه يمعان

ه ك هستند   يتر زبانشناخت  يتر و تخصص   ي خودبخود يندهايفرا: تر نيي سطح پا  يندهايفرا. 2
 :ند و عبارتند ازتر  ساده، سطح باالتريندهاياز فرا

 و درآوردن آن    ي سـاختار  هاي داده و   ها واژه يب معنا كيتر: يي معنا يها ل گزاره كيتش ●
 .  بند است در سطحِي اصليي معنايصورت واحدهاه ب
لمـات و  كب يـ هـا، ترت  ص عبارتي خواننده ماهر در تشخ يك ييتوانا«: ي نحو يةتجز ●

ـ    كـ ان بندهاست   يروابط م   »شـود   ي در جملـه مـ     واژه ي بـردن بـه معنـا      يه موجـب پ
                  ).60، 1998 1ريهارت و واكار(
 يـك ع و اتومات  يص سـر  ي، تشخ يخوان  روان ياز برا ين ن يتر ياساس«: ي واژگان يدسترس ●

 يپرسـل  (»ص آن واژه استي لغت از ذهن، به محض تشخ ي معنا يا فراخوان يواژگان  
 ).51، 1995 2نيو ولوش

از دارنـد و    يشتر خواننده ن  ي ب ةنيه به دانش زم   ك هستند   ييندهاي فرا : سطح باالتر  يندهايفرا. 3
 :  طلبند و عبارتند از ي را مياستنتاج و
 مـتن   يات اصـل  كـ ه بـر ن   ك موجود در متن است      يها شهي اند يهماهنگ:  مطلب كدر ●

 . باشد ي متن مي معناةنديند و نماك يداللت م
 مـتن واحـد، بـر اسـاس         يـك  هاي دهدار خوانندگان مختلف از     يتفس: ر خواننده يتفس ●

 . شان، متفاوت خواهد بود نهيزم ، احساسات و دانش ها هدف
ن خـود   يشي با دانش پ   نو يي واحد معنا  يك مياند بتواند   يخواننده با : نهيزم  شيدانش پ  ●

 .  ابدي متن دست هاي دادهتواند به  يه مكن صورت است يدر ا. ندك برقرارارتباط 

__________________________________________________________________ 
1. Urquhart & Weir 
2. Pressley & Woloshyn 
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 يهـا  ي، استفاده از اسـتراتژ  كور، به نظارت، در   ك مذ يندهاي فرا يتمام: يياجرا نترلك ●
 مطلـب  كالت درك مجدد اهداف و مرمـت مـش  ي مجدد و برقرار  يابياز، ارز يمورد ن 

 .)13-24، 2011 1ب و استولريگر(از دارند ين

  نه پژوهشيشيپ -4
هـا    آني مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را با توجه به اهداف و محتوا         ي داخل يها  پژوهش

  : ردكم يتوان تقس يبه سه دسته م
ر آن ي و تـأث ير انتقادك تفي گوناگون به بررسيها ه با روشك هستند ييها دسته اول پژوهش 

 لحـاظ نـشده     ياربردشناسكرد  يكها، رو   دام از آن  ك چياند و البته در ه      بر مهارت خواندن پرداخته   
ـ آموزش تف «ا عنوان    ب يرفتاحيآرش م  ةنام  انين دست، پا  ي از ا  ييها  نمونه. است ر نقادانـه بـر     ك

ر نقادانـه بـر خوانـدن،      كـ ر آموزش تف  ي تأث يه به بررس  كاست  ) 1391 (» مطلب كخواندن و در  
 با  ييپور خدا  ينامة فاطمه بخش    انين پا يهمچن. پردازد  ير نقادانه م  ك تف يها   مطلب و مهارت   كدر

و مهارت خوانـدن زبـان       يرانيان ا ي دانشجو ير انتقاد كان مهارت تف  ي رابطه م  يبررس«عنوان  
ان و مهارت خواندن    ي دانشجو ير انتقاد كن تف ي ب يدهندة رابطة مثبت    نشان )1391 (» آنها يسيانگل

  . است
ر آن بـر مهـارت   ي و تـأث   ير انتقـاد  كـ  تف ي، افـزون بـر بررسـ       نيز ها  ن پژوهش ي از ا  يدر برخ 
 بـه   . گرفتـه اسـت    ز مورد توجه قـرار    ي واژگان بر مهارت خواندن ن     ةر عمق و گستر   يخواندن، تأث 

 خواندن زبان   ي جزئ يها ان مهارت ي م ةرابط« با عنوان    يدريمختار ح  نامة عنوان مثال بنابر پايان   
ـ يان ا ي در دانـشجو   ير انتقاد ك تف يها  و مهارت  يسيانگل ان يـ  م يكـي  نزد ةرابطـ  )1390( »يران

 در يخاصـ ر ييـ  خواندن وجود دارد، اما تغي و جزئيلك يها  و مهارتير انتقاد ك تف يها مهارت
 با  ارفع يرضا موسو يعل ةنام  انيپاا در   ي. شود  يان مشاهده نم  ي خواندن دانشجو  ي جزئ يها  مهارت
ـ  و تر  ير انتقاد ك، تف يس خودمحور ي تدر يا  مقابلهر  يتأث«عنوان   ـ  و تف  يب خودمحـور  كي ر ك
 ير انتقاد ك و تف  يب خودمحور كيس تر يتدر )1391( » زبان آموزان  ي بر مهارت گفتار   يانتقاد

 يانيـ آموزان در سطح م     زبان ير را بر مهارت گفتار    ين تاث يمترك ير انتقاد كس تف ين و تدر  يشتريب
 . دارد

__________________________________________________________________ 
1. Grabe & Stoller 
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، بـه   ير انتقـاد  كـ  تف يهـا   ه بدون در نظر گـرفتن مهـارت       ك هستند     ييها  دستة دوم پژوهش  
ر يتـأث  يها به سبب بررس     ن پژوهش يا. اند   بر مهارت خواندن پرداخته    ياربردشناسكر  يتأث يبررس

بـر اسـاس     مـثالً    . دارنـد  ك مطلب بـا پـژوهش حاضـر اشـترا         ك بر خواندن و در    يساربردشناك
ـ  ي دو آزمون ب   يداريل بخش شن  يتحل«زاده با عنوان      رحمان يولكشكنامة مهرناز     انيپا  ين الملل

ـ كمو از منظـر     يلتس و تول  يمو و آ  يتول  از اقـالم مـؤثر در رونـد         يكـي  )1394(» ياربردشناس
ت را  يـ ن قابل يـ مـو ا  يلـتس و تول   ي تافل و آ   يها  است و آزمون   ياربردشناسكخواندن متن، دانش    

ان، يـ عيد رفي وحك مشتر يا مقالة پژوهش  يو  . نندك يابيز ارز ي را ن  ياربردشناختكه مهارت   كدارند  
د عبارات  ي و تول  ك بر در  ياربردشناسك يآگاهر  يتأث«ن سوانگ با عنوان     ينژاد و ل   يفيم شر يمر

زان يـ توانـد م   ي زبان مقصد م   ياربردشناسك با اقالم    ييآشناه  كدهد   ينشان م  )1393(» يقرارداد
 . ندك ينيب شيد اصطالحات زبان مقصد را پي و تولكدر

 بـه ويـژه بنـابر      ير انتقـاد  كـ  تف يهـا    آمـوزش  يه به بررس  هستند ك  ييها پژوهشدستة سوم   
او و  كنـدو كرات حلقـه    ين پـژوهش، بـر تـأث      يـ انـد و همچـون ا       ف پژوهش حاضر پرداخته   يتعر

 بـا عنـوان   ينيحـس  ده شاهينامة وح انيپااند، از قبيل  داشتهها توجه   گونه آموزش   نيگو در ا  و  گفت
، آن يبر مبنا ه  ك) 1392( »يا   در آموزش سواد رسانه    ير انتقاد ك تف يها   نقش مهارت  يبررس«

 اميگر، پ ي د يها  تر از گروه   يتر و اصول   قيور را گذراندند، توانستند دق    ك مذ  ةه دور ك يآموزان دانش
ه در حـال  ك يانكودك يبررس«راد با عنـوان      ينامة فاطمه نور    انيپاا  ي .كنند ييمدنظر را بازگشا  
 يه بر مبنـا   ك) 1393( »ان هستند كودك ي به عنوان فلسفه برا    ير انتقاد ك تف يها  گذراندن دوره 

ه در آن   كـ اسـت   »  رشـد  يبـ يمنطقـه تقر  «بـه مثابـه     » ر سـطح بـاال    كـ تف«او  كندوك يها   حلقه آن
دن يلگر به عنوان فرد تواناترِ فرهنگ، سبب رسـ        يگر در حضور تسه   يديكان با   كودك يوگو گفت

، خالق، ي مراقبتيوگو گفت(شانه ي بازانديوگو  گفتيريارگتفكر و بك   از   يآنان به سطح باالتر   
ق رونـدهاي ارتبـاطي كـه گفتـار         يـ هـا از طر     ن حلقـه  يا شود و تعامالت موجود در      يم) يانتقاد

 .رديگ يل مك شيتفاهم نش ك از يا آنها دارد به صورت نمونهبيشترين نقش را در 
هاي خارجي يافته شده نيز بررسي همزمان سه عامـل تفكـر انتقـادي،               يك از پژوهش    در هيچ 

نامة نورما آندريا گومز پِـرِز بـا عنـوان            مواردي چون پايان  . كاربردشناسي و خواندن مشاهده نشد    
كـه بـر اسـاس آن يكـي از          ) 2010(» يق فنون خواندن  هاي تفكر انتقادي از طر     ترويج مهارت «

اي به نگارش عبدالمحسن     يا مقاله . مؤثرترين ابزارهاي پرورش تفكر انتقادي، خواندن فعال است       
كـه  ) 2011 (»يـك بررسـي نظـري     : رابطة ميان خواندن و تفكر انتقادي     «االقيلي با عنوان    . س
  . كند خواندن و تفكر انتقادي تأييد ميواره، رابطة نزديكي را ميان  واسطة نظرية طرح به
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از اين روست كه پژوهش حاضر دربارة بررسي نقش آموزش تفكر انتقادي بر مهارت خواندن               
  . شود آموزان با رويكرد كاربردشناسي نوآوري در اين عرصه محسوب مي زبان انگليسي زبان

  يريگ ، روش نمونهي پژوهش، جامعه آماريرهايمتغ -5
و متغيـر   » آمـوزش كاربردشناسـي   «و  » آمـوزش تفكـر انتقـادي     «ين پژوهش،   متغير مستقل ا  

  .است» خواندن سطح باال«وابستة آن 
ز يـ  نقـش آمـوزش خوانـدن سـطح بـاال و ن            يه به بررس  كن پژوهش بر آنست     يه ا كاز آنجا   

 اول  يـة آمـوزان دختـر پا     دانشدو گروه از    آموزان بپردازد،     بر مهارت خواندن زبان    ياربردشناسك
ه سابقه سـه سـاله در   ك آموزش و پرورش، انتخاب شدند 12، واقع در منطقه »سلمان«رستان  يدب

 آموزش زبـان گذراندنـد، و       ة دور فقطه  ك ي گروه هاي آموزش زبان را داشتند؛       كالس گذراندن
 ياربردشناسـ كرد  يكـ  خوانـدن سـطح بـاال بـا رو          ة آموزش زبان، دور    ةه عالوه بر دور   ك يگروه

 آمـوزش خوانـدن   .ز گذراندنـد يرا ن) 1شدن پژوهش برگزار    ي ا يه ط ك يا هست جلس ي ب يا  دوره(
سطح باال، تركيبي از آموزش تفكر سطح باال، شامل سه تفكر انتقادي، مراقبتي و خالق، با توجه      

هـاي   آموزان در دورة آموزشـي خوانـدن سـطح بـاال، مهـارت             زبان. به اقالم كاربردشناسي است   
شـايان  . كننـد  ربردشناسي را فرا گرفته، تمرين و آنها را دروني مي         تفكري با توجه به رويكرد كا     

مطلـوب تعـداد    .ريـزي شـده اسـت    وگو و كندوكاو طرح  ذكر است دورة مذكور بر محور گفت      
 كـار ن  يـ  تهران ا  يها  رستانيدر دب كه   نفر است، اما از آنجا       12-8او  كندوكافراد حاضر در حلقه     

 گذرانـدن دوره آمـوزش      بـراي  نفـره    29 گروه   يكه،  يپان  يآموزان ا  ن دانش يست، از ب  ين ن كمم
  . ل شدكي تشياربردشناسكرد يكخواندن سطح باال با رو

ر كـ  تفي آموزشـ  ةران، دوريـ  صورت گرفتـه، در ا    يوجوها ها و جست   يه در بررس  كاز آنجا   
افت نـشد،   ي منسجم   ي سطح خواندن، طرح درس    ي جهت ارتقا  ياربردشناسكرد  يك با رو  يانتقاد

، با توجه بـه     يا  جلسه 20 ي سؤال پژوهش، طرح درس    ي بررس يط برا ي شرا يساز  آماده  جهت  به
رسـتان و بـا توجـه بـه       ي اول دب  ية پا يسيتاب زبان انگل  ك مطرح شده در     ي دانش زبان  يساختارها
ز اقــالم يــو ن) ي، خالقانــه و مراقبتـ يانتقــاد(ر ســطح بـاال  كـ  مــد نظــر تفي اصـل يهــا مهـارت 

او، نگـارش   كنـدو كوگـو و      بر گفت  ي پژوهش، مبتن  يچوب مفهوم  مندرج در چار   ياربردشناسك

__________________________________________________________________ 
 ير انتقاد ك تف يها نقش مهارت «نامه با عنوان     انيآموزان در طول دوره، در پا      رات دانش ييها و روند تغ    طرح درس . 1

  .آمده است» ياربردشناسكرد يكآموزان با رو  زبانيسيبر مهارت خواندن زبان انگل
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   .، به اجرا در آمد قهي دق10 ساعت و يك يا شد و در زمان متوسط جلسه
 ة دور تنهـا ه  كـ  يگـر ي د ة نفـر  29ن گـروه    ين گروه و همچنـ    يسپس به صورت جداگانه با ا     

تـاب زبـان سـال     ك ،ن گـروه دوم   ي ا يبرا .ل گرفت كها ش  آموزش زبان را گذرانده بودند، آزمون     
هـاي اول دبيرسـتان آمـوزش     ، كتابي كه به طور معمول در كـالس     شد يس م يرستان تدر ياول دب 

   .شود داده مي
 پاسـخ بـراي  و بـاز  پاسـخ   بـسته  ةپرسـشنام  ،يا تابخانـه ك و ي اسـناد  ة از مطالع اين پژوهش 

هـا    و تحليل داده   و تحليل محتوا براي تجزيه    ) T(ها    ها و آزمون اختالف ميانگين     آوري داده گرد
  .بهره گرفته است

اي با عنوان   در اين پژوهش، سؤاالت آزمون تفكر انتقادي و خواندن سطح باال در پرسشنامه            
پـس از اجـراي دورة آمـوزش زبـان          . آموزان پاسـخ داده شـد        از سوي زبان   CORNELآزمون  

نگليسي براي گروه   انگليسي با رويكرد خواندن سطح باال براي گروه اول و دورة آموزش زبان ا             
) T(هـا     و با آزمون اخـتالف ميـانگين      . آموزان، آزمون گرفته شد     دوم، بار ديگر از دو گروه زبان      

گفتني است از آنجا كه آزمـون مـذكور بـراي سـنجش تفكـر انتقـادي و خوانـدن                    . بررسي شد 
 فـت، برخـي   گر  آموزان پاية اول دبيرستان و با دانش واژگاني محدود مورد استفاده قرار مي              زبان

  .  آنان بود، به ناچار حذف شديدانش زباناز ار باالتر يه بسك يسؤاالت
 خوانـدن  ةه دوركـ  ين گروهي ب ياربردشناسك اقالم   يريارگك  زان به ي م ي بررس ين برا يهمچن

راندنـد، پـس از    را گذيسيـ  آمـوزش زبـان انگل  ة دورتنهاه ك ياند و گروه سطح باال را گذرانده   
سپس آموزان گذاشته شد و   در اختيار زبانResponse Rallyنامه پاسخ باز ها، پرسش ن دورهپايا

بـه  ) ي و زمـان يانك، مي شخصةاشار(ن اقالم ي از نظر تعداد بسامد ا ها   و تحليل داده   هي تجز براي
  .شدل محتوا يها، تحل  در نوشتهرفتهار ك

   پژوهشيها افته ي-6
   پاسخ بستهةپرسشنام -1-6

ي نقش مهارت   در پژوهش حاضر، براي ب     هاي تفكر انتقـادي بـر مهـارت خوانـدن            ررسي كم
آموزان با رويكرد كاربردشناسي، سؤاالت آزمـون خوانـدن سـطح بـاال تحـت                 زبان انگليسي زبان  

، قبل و بعد از اجراي دورة خواندن سطح باال بـراي گـروه اول و                CORNELL  عنوان پرسشنامه 
آموزان اين دو گروه قـرار گرفـت و           يار همة زبان  دورة فقط آموزش زبان براي گروه دوم، در اخت        

  .استفاده شده است ها ها از آزمون مقايسه ميانگين در تحليل اين داده.  پاسخ داده شداز سوي آنان
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ه دورة خواندن ك يگروه CORNELLآزمون  آزمون و پس شين پيانگيجدول محاسبة م): 1جدول (
  . صرفاً دورة آموزش زبان را گذرانده استهك يسطح باال را گذرانده و گروه

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
آزمون گروهي كه دورة خواندن سطح باال پيش

 1.01985 5.49205 32.6552 29 .را گذرانده است

آزمون گروهي كه دورة خواندن سطح باال  پس
 1.01630 5.47295 34.1034 29 .را گذرانده است

آزمون گروهي كه صرفاً دورة آموزش  پيش
 1.04843 5.64596 25.6552 29 .زبان را گذرانده است

آزمون گروهي كه صرفاً دورة آموزش زبان پس
 1.25840 6.77670 26.0690 29 .را گذرانده است

 ةه دوركـ  يآزمون گروه آزمون و پس شين پيانگين مي ببينيم، باال مي طور كه در جدول   همان
 ة دورتنهـا ه كـ  يآزمـون گروهـ   آزمـون و پـس   شين پيانگيز ميخواندن سطح باال را گذرانده و ن   

  .، تفاوت وجود داردستآموزش زبان را گذرانده ا

ه ك يگروه CORNELLآزمون  آزمون و پس شين پيانگي اختالف ميجدول آزمون معنادار): 2جدول (
  .ه صرفاً دورة آموزش زبان را گذرانده استك يدورة خواندن سطح باال را گذرانده و گروه

One-Sample Test 
Test Value = 0 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 

t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 
آزمون گروهي كه دورة خواندن  پيش

 34.7442 30.5661 32.65517 000. 28 32.020 .سطح باال را گذرانده است

آزمون گروهي كه دورة خواندن  پس
 36.1852 32.0216 34.10345 000. 28 33.556 .سطح باال را گذرانده است

آزمون گروهي كه صرفاً دورة  پيش
 27.8028 23.5076 25.65517 000. 28 24.470 .آموزش زبان را گذرانده است

آزمون گروهي كه صرفاً دورة  پس
 28.6467 23.4912 26.06897 000. 28 20.716 .نده استآموزش زبان را گذرا
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تـوان گفـت بـين ميـانگين          ، مي )T(ها    با توجه به جدول باال دربارة آزمون اختالف ميانگين        
ن يانگيـ ز ميـ  خوانـدن سـطح بـاال را گذرانـده و ن      ةه دور كـ  يآزمـون گروهـ     آزمون و پـس     شيپ
 ين را گذرانده است، اختالف معنادار      آموزش زبا  ة دور تنهاه  ك يآزمون گروه   آزمون و پس    شيپ

  . و خواندن سطح باال وجود داردير انتقادك تفزمينةدر 

  
 خواندن سطح باال ةه دورك يگروه CORNELLآزمون  آزمون و پس شين پيانگينمودار م): 1نمودار (

  ).2گروه ( آموزش زبان را گذرانده است ةه صرفاً دورك يو گروه) 1گروه (را گذرانده 

م يه شـاهد  كـ گونه    افته اما همان  يآزمون هر دو گروه ارتقاء        ن پس يانگيه م كشود   يه م مشاهد
 .افته استيش ي افزايشتريزان بيآزمون گروه دوم به م ن پسيانگيم

ر كـ آزمـون تف    آزمـون و پـس      شي پ  نيانگيمتوان گفت بين      با توجه به موارد فوق، در كل مي       
ن يانگيـ ز ميـ  خواندن سطح بـاال را گذرانـده و ن     ةه دور ك ي گروه ي و خواندن سطح باال    يانتقاد

 يانـد، تفـاوت معنـادار        آموزش زبان را گذرانـده     ة دور تنهاه  ك يآزمون گروه   آزمون و پس    شيپ
اما بايد توجه داشـت از      . شاهدي بر اين مدعا است    ) T(ها    ود دارد و آزمون مقايسة ميانگين     وج

افتـه  ين پـژوهش ارتقـاء   يش اي مورد آزما  آزمون هر دو گروه     آزمون و پس    شين پ يانگيه م كآنجا  
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رد يكـ  بـا رو ير انتقـاد ك تفي آموزشةتوان به نقش دور ي نم يمكن آزمون   ي ا ي بر مبنا  تنهااست،  
 ياريـ تواند مع   ير نم يل ز ي به دال  يمكاما آزمون   .  برد ي در ارتقاء مهارت خواندن پ     ياربردشناسك

  : سنجش خواندن سطح باال باشديبرا
ميزان سطح خواندن افراد با رويكرد انتقادي، بـه ويـژه در زبـان دوم،              دستيابي كمي به     -

هاي متناسب با سطح دانشي و سـني   سري گزاره پذير خواهد بود كه يك     هنگامي امكان 
 مـورد   CORNELاين درحالي است كـه جـز آزمـون          . افراد را در اختيار داشته باشيم     

ن، آزمون مناسب ديگـري يافـت        تفكر انتقادي افراد انگليسي زبا     استفاده براي سنجش  
و اما اين آزمون نيز از نظر سطح دانش زباني، براي گـروه هـدف ايـن پـژوهش                   . نشد

  . بسيار سخت و نامفهوم بود و پژوهشگر به ناچار برخي از سؤاالت را حذف كرد
ف، يـ  طبـق تعر   زيرا كـه  شود   يها مشخص نم    با زدن تست   هرگز ير انتقاد كداشتن تف  -

 يها كاز مال ... گران و ي نظرات د  يز قائل شدن، بررس   ي آوردن، تما  لي چون دل  يموارد
 .   آن نخواهد بودي بسته پاسخگوةه  پرسشنامكر است كن تفي داشتن اياصل

 ياديـ ه افراد زكر خواهد بود يپذ انك امهنگامي، يمكروش  ها به  دهي پد درست يبررس -
 ةه دور كـ  يآمـوزان   زبـان   بـه  يابيران دسـت  يـ ه در ا  ك حال آن . رنديمورد سنجش قرار گ   

 را گذرانـده باشـند،      ياربردشناسـ ك و   ير انتقاد كرد تف يك با رو  يسي زبان انگل  يآموزش
 زده اسـت و بـا   ي عملـ ياركق، پژوهشگر خود دست به  ين تحق يدر ا . وجود نداشت 

 يهـا  السكـ ط ي، با توجه به شـرا      نفرند 11 -8 كندوكاو    فراد در حلقه  ه مطلوب ا  ك نيا
 خواندن سـطح بـاال را      ةالس، دور ك يكآموزان در     اد دانش يداد ز  و تع  ينونكمدارس  

ان كـ  پژوهش، ام  يها  تيل محدود يو اما به دل   . رده است كآموز برگزار      دانش 29 يبرا
 . ن راستا وجود نداشتي در ايشتري افراد بيآموزش و بررس

   پاسخ باز ة پرسشنام-6-2
 در  ياربردشناسـ ك اقالم   يآموزان، بررس   بانباز به ز     با سؤاالت پاسخ       پرسشنامه  هدف از ارائه  

آموزان مـورد     ان دو گروه زبان   ي م يسي زبان انگل  يزان مهارت خواندن سطح باال    يروند سنجش م  
 يهـا   ن دوره يـ  ا يانيـ  پا ةن مقـصود، در جلـس     يـ ل بـه ا   يـ  ن يبرا. ن پژوهش بوده است   ي ا يبررس

 خواندن سطح بـاال     ةه دور ك يگروه(آموزان    ت، از هر دو گروه زبان     ي، در قالب دو فعال    يآموزش
خواسته شد تا به )  را گذرانده استيسي آموزش زبان انگل  ة دور تنهاه  ك ياند و گروه    را گذرانده 

شايان ذكر اسـت آنچـه در ايـن    . ، پاسخ دهند)Response Rally(باز پاسخ  الت پرسشنامة سؤا
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 ةاشـار  (يبردشناسـ ارك اقـالم    يريارگكـ  قـرار گرفـت، تعـداد دفعـات ب         يها مورد بررس    تيفعال
  .بوده است) انك، زمان و ميشخص

ه دورة ك يآموزان گروه زبان »Response Rally «شده در پرسشنامة پاسخ باز  موارد ثبت): 3جدول (
  ي اشارة شخصيريارگكاند در خصوص ب خواندن سطح باال را گذرانده

Response Rally 
TotalItherHimthemus you meit  she he  they we you  I  
250  6 —1  18 4 — 7 37 16 20 49 18 2 74

ه تنها ك يآموزان گروه زبان »Response Rally «شده در پرسشنامة پاسخ باز  موارد ثبت): 4جدول (
  ي اشاره شخصيريارگكاند در خصوص ب  را گذراندهيسيدورة آموزش زبان انگل

Response Rally 
TotalItherHimthemus you meit  she he  they we you  I  
219  9 — 1  9  —— 5  27 12  9  55  20  7  65 

آمـوزان گروهـي كـه دورة خوانـدن سـطح بـاال را               هـاي زبـان     طور كه از بررسي نوشته      همان
هـا   آيد و در جدول اند، برمي اند و گروهي كه تنها دورة آموزش زبان انگليسي را گذرانده       گذرانده

 بـار از اشـارة شخـصي كـه از     Response Rally« ،250«اليـت  شود، گروه اول در فع مشاهده مي
  .اند  بار آنها را به كار برده219اند و اما گروه دوم تنها  استفاده كرده اقالم كاربردشناسي است،

ه دورة ك يآموزان گروه زبان »Response Rally «شده در پرسشنامه پاسخ باز  موارد ثبت): 5جدول (
  يانك اشارة ميريارگكاند دربارة ب ندهخواندن سطح باال را گذرا

Response Rally 
from one 
place to 
another  

in world  in places in region  university  in countries 

1  8  2  3  1  6  
there  in alley  to collegeForward  backward in school 

 

2  1  2  3  2 1  
Total around the 

world everywhere  in lands  in bed  to work  other places

39  2  1  1  1  1 1  
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ه تنها ك يآموزان گروه زبان »Response Rally «شده در پرسشنامة پاسخ باز  موارد ثبت): 6جدول (
  يانك اشارة ميريارگكاند دربارة ب  را گذراندهيسيدورة آموزش زبان انگل

Response Rally 
in family  on land  backward  there  in the world  in country  

1  1  2  1  6  7  
Total forward  at room  region  all over 

the world university in place 

29  4  1  1  2  1 2  
انـد و    خوانـدن سـطح بـاال را گذرانـده    ةه دوركـ  يآموزان گروهـ   زبان يها   نوشته ياز بررس 

د و در جـداول مـشاهده   يـ آ يرمـ انـد ب   را گذرانـده  يسيـ  آموزش زبان انگل   ة دور تنهاه  ك يگروه
ه از اقـالم  كـ  يانكـ  مة بار از اشـار Response Rally« ،39«ت ي گروه اول در فعال كهشود يم
  .اند هكرد استفاده از آنها بار 29اند و اما گروه دوم تنها  ردهكاستفاده   است،ياربردشناسك

ه دورة ك يآموزان گروه زبان »Response Rally«شده در پرسشنامة پاسخ باز  موارد ثبت): 7جدول (
  ي اشارة زمانيريارگكنة بياند در زم خواندن سطح باال را گذرانده

Response Rally 

Totallong time 
ago  

all the 
time  

to past and 
future  to the past future  one year 

ago  that time 

12 1  1  1  1  5  1  2  

ه صرفاً ك يآموزان گروه زبان »Response Rally« باز شده در پرسشنامة پاسخ موارد ثبت): 8جدول (
  ي اشارة زمانيريارگكاند در خصوص ب  را گذراندهيسيدورة آموزش زبان انگل

Response Rally 
Totalin that age  the history  the past  in future  now  

5 1  1  1  1  1  

انـد و   بـاال را گذرانـده   خوانـدن سـطح   ةه دوركـ  يآموزان گروهـ   زبان يها   نوشته ي بررس از
 مـشاهده   هـا  جـدول د و در    يـ آ  ي برم ،اند   را گذرانده  يسي آموزش زبان انگل   ة دور تنهاه  ك يگروه

 بـار از اشـارة مكـاني كـه از اقـالم      Response Rally« ،12«شود كه گـروه اول در فعاليـت    يم
  .اند هبرد اربه كها را بار آن  پنجتنهااند و گروه دوم  ردهكاستفاده   است،ياربردشناسك
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ه توسـط افـراد دو گـروه      كـ   ن پرسـشنامه  يـ  ا يهـا   پاسخ يل محتوا ياز تحل در مجموع آنچه    
 آمـوزش زبـان را    ة دورتنهاه ك ياند و گروه     خواندن سطح باال را گذرانده      ةه دور ك يآموزان زبان

ن پـژوهش  ي ا مدنظرياربردشناسكان دو گروه در استفاده از اقالم يمآيد، اينكه     برمياند،    گذرانده
  . تفاوت وجود دارد) يانك و مي، زماني شخصةاشار(

 250شان از   يـ ها  انـد در نوشـته       خواندن سطح بـاال را گذرانـده       ةه دور ك يآموزان گروه   زبان
ه كـ  اسـت  ين درحـال يـ انـد و ا  ردهك استفاده ي زمان ة اشار 12 و   يانك م ة اشار 39،  ي شخص ةاشار

. انـد  دهكـر  اسـتفاده  ي زمـان ة اشـار 5 و يانكـ  مةار اشـ  29،  ي شخص ة اشار 219 از   تنهاگروه دوم   
 مـورد   يتواند دربارة معن  يمند،  ك استفاده   يشتري ب ياربردشناسكتواند از اقالم      يه م ك يآموز  زبان

 آنها به هنگام گفتـار  يها   نشكن دربارة نوع    ينظر افراد، اهداف، مقاصد و تصورات آنها و همچن        
  . ابديجه آنها را بهتر دريند و در نتكبحث 

انـد در    ردهكـ  اشـاره اسـتفاده      301آموزان گروه اول در مجموع از        ه زبان كم  ينجا شاهد يدر ا 
ه كـ دهـد   ين نـشان مـ  يا. اند ار بردهكشان به   يها  اشاره را در نوشته    253ه گروه دوم فقط     ك يحال

اربران ك و ي زبانيها ان صورتياند، ارتباط م  ردهك استفاده   يشتريه از اشارات ب   كافراد گروه دوم    
ا يـ نـده و  ي مـورد نظـر گو  يجه برداشت آنان از معنـا ياند و در نت  ردهك كشتر و بهتر در   يآنها را ب  

  . باشد يتر م  روشنيالم وكسنده بهتر خواهد بود و استنباط آنان از ينو
ر اشـاره اسـتفاده     يش از بزرگساالن از ضما    يتر ب   نيين پا ير است اگرچه افراد در سن     كان ذ يشا

از . ر اسـت ين ضـما يشتر از ا  يز استفاده ب  ي در خواندن ن   ياربردشناسك يها ك از مال  ييكنند،  ك يم
شتر يـ سان بودنـد، اسـتفاده ب     يكـ  ين پژوهش دو گروه مورد سـنجش از نظـر سـن           يه در ا  كآنجا  
 يريارگكـ نه به يگر، در زميرده بود نسبت به گروه دك يه دوره خواندن سطح باال را ط ك يگروه
  . ل استر اشاره قابل تاميضما

  يريگ جهي بحث و نت-7
اي  بـشر در هـيچ دوره     ه  كـ نامنـد چرا    ي اطالعات م  ي امروز را عصر ارتباطات و فناور      يايدن

هـا و     با حجم انبوهي از داده     ني نقاط جهان نداشته و همچن     ي با اقص  يا   ارتباط گسترده  چنين اين
 استفاده  ،دهكده جهاني  يريارتباطات و به تعب   پهناوري روزافزون   . اطالعات مواجه نبـوده است   

 برقـراري روابـط را      ن مهـم  يـ ه ا كـ رده اسـت    كـ  يرا ضرور  ك فهم مشتر  براي  مشترك ياز زبان 
 بـه اطالعـات از طريـق    افتنيـ  چنانچه امروز شاهديم، بـراي دسـت  . دكن ميتر و پرمعناتر   عسري

 ازمنـد ، ني گونـاگون  يشورهاكـ ارتبـاط بـا مـردم        يز برقـرار  يو ن ...  و ، مطبوعات تابكاينترنت،  
   .مي هستك به عنوان زبان مشتريسين انگلزبا و استفاده از يريفراگ
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زيربناي دريافت دانـش    ،  آموزي  زبان ةهاي چهارگان  كي از مهارت  يعنوان     به» خواندن«و اما   
  . گر استيد يها نهيت در زميموفقن يو همچن ،و دانايي

مهارت  بر ياربردشناسك زي نقش آموزش خواندن سطح باال و ن   در اين پژوهش براي بررسي    
  .آموز با شرايط آموزشي متفاوت، مورد مطالعه قرار گرفت آموزان، دو گروه دانش خواندن زبان

آزمـون   ، ميان پيش)T(ها    بر مبناي نتايج حاصل از پرسشنامه بسته با آزمون اختالف ميانگين          
ه ك ياند و گروه رانده خواندن سطح باال را گذةه دورك يگروه(آموز  آزمون دو گروه زبان     سو پ 
ه كـ طـور   و امـا همـان  .  وجود دارد ي، اختالف معنادار  ) آموزش زبان را گذرانده است     ة دور تنها

 يابيـ  سنجش خواندن، قابل ارز    ي استاندارد برا  ي چون وجود نداشتن آزمون    يلي، به دال  گفته شد 
 ة دور يل برگـزار  يـ به دل توان تنها     ين تفاوت را نم   يا...  با پرسشنامه بسته، و    ير انتقاد كنبودن تف 

  .خواندن سطح باال دانست
آمـوزان دو گـروه        زبـان  ةزان اسـتفاد  يـ ه م ك باز   ة پرسشنام يل محتوا يبر اساس تحل  همچنين  

 آمـوزش زبـان را      ة دور تنهـا ه  كـ  ياند و گروهـ      خواندن سطح باال را گذرانده     ةه دور ك يگروه(
ان يـ را مدنظر داشـت، م ) يانك و مي، زماني شخصةاشار (ياربردشناسك، از اقالم  )گذرانده است 

اند    خواندن سطح باال را گذرانده     ةه دور ك يآموزان گروه   زبان.  وجود دارد  ين دو تفاوت بارز   يا
ن يـ ا. انـد   ردهكـ  استفاده   ياربردشناسكگر، از اقالم    يآموزان گروه د    ش از زبان  يشان ب يها  در نوشته 

 و بـدون آمـوزش      يالسك ة جلس 20  خواندن سطح باال، تنها در     ي آموزش ةه دور ك است   يدرحال
  .  برگزار شده بودياربردشناسكم يمستق

تـوان دو رشـتة جداگانـه در نظـر            ي را نم  ياربردشناسكه دو رشتة خواندن و      ك است   يگفتن
ر متـون وجـود   يه در تفسك مربوط است ي ذهنيها ييها و توانا   ه خواندن به مهارت   كگرفت چرا 

  . ار داردك موجود در متن سر و يها ر گفتهين تفسيز با همي نياربردشناسكدارد و 
 و اسـتنباط    يشـناخت   زبـان  يي رمزگشا يالم در دو مرحلة مجزا    كر  ين حال، اگرچه تعب   يدر ع 
 صـورت  يات مـا از جهـان    يه مرحله دوم بر اسـاس فرضـ       كد توجه داشت    يشود، اما با    يانجام م 

.  اسـت  ي آدمـ  يلك يل شناخت  از اصو  يه ناش ك ياتيز فرض يم و ن  ينك ي م يه در آن زندگ   كرد  يگ يم
 يابيل و ارزشـ   يـ ر نبوده و قـادر بـه تحل       ك متف يرنده، فرد يادگيفرد  ه  ك يگر، تا زمان  يبه عبارت د  

ل و  يـ  تحل يي توانـا  يعنـ يها،    يين توانا يو ا . ز برنخواهد آمد  يالم ن كامور نباشد، از عهده استنباط      
وفق، بايد به افراد كمك كرد و     م يريادگي ير است و برا   ك فرد متف  يها  يژگي امور، از و   يابيارزش

ر را بـه انـواع   كـ چـه تف شايان ذكـر اسـت كـه اگر   . سوق دادتفكر  سطوح باالتر يسو  ها را به  آن
ه كـ باشـد    ي مـ  ي، خـالق و مراقبتـ     ير انتقـاد  ك آنها سه تف   ةاند اما جامع هم    ردهكم  ي تقس يمختلف
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ر كـ ر خـالق و تف    كـ بدون تف  ير انتقاد كگر تف يعبارت د   به. گر دارند يديك با   ي ناگسستن يونديپ
  . دنشو ير سطح باال منجر مكها به تفجود خارجي نخواهد داشت و همة آن ويمراقبت

افتن يـ ز قائـل شـدن،      يگـران، تمـا   ي نظـرات د   يل آوردن، بررسـ   يردن، دل ك معنا، سؤال    كدر
...  وامـدها يها، در نظر گرفتن پ فرض شي پ ييها، شناسا  كم، استفاده از مال   يل مفاه يها، تحل  ارتباط

ز، بـا زبـان    يش از هر چ   ي آن، ب  يرد عمل كاركه  ك است   ير انتقاد ك مهم و مدنظر تف    يها از مهارت 
رار كـ ازمنـد زمـان و ت     يور، ن ك مـذ  يها ه مهارت كو از آنجا    . راستيپذ  انك ام ي گروه يوگو گفت

ن قـرار   يز مورد تمـر   كق و متمر  يق و دق  ي چند سال به صورت عم     براي دروني شدن هستند، بايد    
  .رنديگ

د ي در آموزش هر زبـان و شـا      ي از چهار مهارت اصل    يكيآموزش مهارت خواندن به عنوان      
ن پژوهش نـشان داد     يا. طلبد ي و رشد خاص خود را م      ء ارتقا يارهاكراه،  ن آنها ي از مهمتر  يكي
ه مـتن   كـ  ياربردشـناخت كه بر عناصر    كي بافت محور و با ت     يت مهارت خواندن در چارچوب    يتقو

توانـد تـا    ي مير انتقادكن تفيراستا با تمر زند، و هم يوند ميرون از متن پي ب ياي را به دن   ينوشتار
 يا وهي بـه شـ    ي آموزشـ  يشتر فـضاها  يه در ب  كس خواندن   يتدر.  محقق شود  يا حد قابل مشاهده  

 ي از فـضا   ياربردشـناخت كاقـالم   توجه به   شود، نه تنها با      ي اجرا م  ي بعد يكآور و    ، مالل كخش
 مـرتبط بـا مـتن، بـه همـراه      ير انتقـاد كـ ت سـطح تف يـ ه بـا تقو كـ ، بلشود مي  خارج ي بعد كت

 موجـود در    ي ذهن يها ييها و توانا   ه خواندن به مهارت   كاز آنجا   . يابد  ارتقا مي گر  ي د يها مهارت
 موجود در متن ارتبـاط      يها ر گفته ي با تفس  ياربردشناسكا متون مربوط است، و      يها   ر نوشته يتفس

 ي زبان تـازه توسـط فـرد       يك يريادگي ي به معن  1 زبان دوم  يريراگه ف كن از آنجا    يدارد و همچن  
ه افـراد عـالوه بـر       كداند    ياست و م     آموخته   ي را به عنوان زبان مادر     يش از آن زبان   يه پ كاست  

ج يتــدر  را بـه ي ارتبـاط يهـا   قاعـده ي، تمـام يـي  و آواي، نحـو ي دسـتور يهـا   قاعـده يريادگيـ 
 از هم يه جداك مجزا در نظر گرفت        را دو رشته   يناساربردشكتوان خواندن و      يرند، نم يگ يفرام

و آموز بـا دانـستن        در واقع زبان  ). 3-13،  1991 2سيويد(نند  ك يشرفت م ي پ يي به تنها  يكو هر   
ت يـ ان واقعيـ ق، ميـ ن طريـ ند و از اكامل برقرار كگران ارتباط  يتواند با د   ي م ها  كاربرد اين قاعده  

   .زند وند ي و گفتار پيخارج

__________________________________________________________________ 
1. second language acquisition 

2. Davis 
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