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 ير انتقادکت و سن با سطح تفی، جنسي زبان مادرۀرابط

 ∗يدیان قلعه سفیدیتوران جمش
 رانی، ادانشگاه تهران، یات خارجیها و ادب زباندة کدانش یسی آموزش زبان انگليترک ديدانشجو

 ∗∗ی فراهانیجانیبر خمکا یعل
 ، ایراندانشگاه تهرانها و ادبیات خارجی،  دانشکدة زبان اریاستاد

 )20/10/88 :، تاریخ تصویب3/6/88 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
ـ  ه انسـان ک یزمان. ت انسان با او همراه بوده استاز بدو خلق يانتقادر کتف  بـه  ی موضـوع یابی ارزشـ يارب

 ۀ توسـع يبراامروزه  .دارد یم برير انتقادکن گام را در جهت تف     یواقع اول  پردازد، در   ی م ی و منطق  یصورت عقل 
از . اسـت   انجام شـده ي متعددی علميها  علوم، پژوهشۀطین مهارت در ح یت گنجاندن ا  ی و اهم  ير انتقاد کتف

 و ي بابـا محمـد  ماننـد  افتـه بودنـد،  ی دست یج متناقضیه به نتاک یمطالعات قبل توان به یقات مین تحقیجمله ا 
ر کـ ان سال چهـارم نسـبت بـه سـال سـوم از سـطح تف      یه دانشجوکتند افیدراشاره داشت، آنها    ) 2004 (یلیخل

 چیه هـ کافتند یدر) 2008(گران ی و دی نافعير انتقادک برخودارند، اما در مورد رابطۀ سن و تفي باالتريانتقاد
ران در سـطح  یـ  اکی دانشگاه علوم پزشـ ي پرستارۀان سال اول و سال آخر رشتین دانشجوی بيدار یمعن تفاوت

ق یـ ن تحقیـ  ای هـدف اصـل  .تقات انجام شـده اسـ  ین تحقی انۀیزمن پژوهش در یا . وجود نداردير انتقادکتف
 ةه در دورکـ  زبان اسـت  یسیان انگلی دانشجوير انتقادکتف  با سطح،تی، سن و جنسي زبان مادرۀ رابطیبررس

ن هـدف،  یـ ل بـه ا یـ  نيبـرا . ندا لی لندن مشغول به تحص یالج اسالم ک ی علوم اسالم  يها   ارشد رشته  یارشناسک
ق انتخـاب  یـ  تحقۀ به عنوان نمون، سال بود54 و 23ن یه سن آنها بک ، پسر17 دخترو13 ،انی نفر از دانشجو  یس

 زبـان تولـد و      یسـ ی انگل يشورهاکگر در   ی نفر د  16 بود و    یسیانگلان  ین دانشجو ی نفر از ا   14 يزبان مادر . شدند
ن پـژوهش، آزمـون     یـ اده در ا  ف ابـزار مـورد اسـت      .بـود  یسـ یر از زبان انگل   یشان غ ی زبان مادر  یند، ول  بود  افتهیرشد  
ج ی نتـا . اسـت Califormia Critical Thinking Skills Test from B ا، فـرم ب یفرنیالک ير انتقادک تفيها مهارت

ـ  يدار  ی معن ۀه رابط کد  رکخص  به دست آمده مش     وجـود دارد، امـا   ير انتقـاد کـ  و سـطح تف   ين زبـان مـادر    ی ب
 .گر وجود نداردی دي از سوير انتقادکسو و سطح تفیکت از یان سن و جنسی ميا رابطه

 .ي انتقاديها ، آزمون مهارتيزبان مادر ،يدر انتقاک تف:يدیلک يها واژه
                                                           

 E-mail: Tjamshid@ut.ac.ir، 021-88634500 :، دورنگار021-88000067: تلفن ∗
 ir.aac.farahani@ut :mail-E،021-88634500 :، دورنگار021-61119096: تلفن ∗∗
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 مقدمه
 کمـ کق یافـت حقـا  یه بـه افـراد در در  کـ  است یاخت شنيها  از مهارتیکی ير انتقاد کتف

 يهـا  ق آزمـون یـ  آن از طريریـ گ ن موضوع باعث شـده تـا سـنجش و انـدازه    یت ا یاهم. ندک یم
ه کـ  یفی تعار ی و بررس  ير انتقاد کش از پرداختن به مفهوم تف     ین همه، پ  یبا ا . مختلف انجام شود  

ر کـ  تف ۀشـ ی اند یخیر تحـول تـار    ی سـ  یاند، نخست به بررس     ردهکدانشمندان مختلف از آن ارائه      
 .میپرداز ی ميانتقاد

 ير انتقادک تفۀشی از اندي مختصرۀخچیتار
ـ  2500 سـقراط در  یلکدگاه یس و دی از روش تدر  ی بخش ،ير انتقاد کتف ش بـوده  ی سـال پ
 ینسـبت بـه درسـت   تواننـد   یها نم ه انسانکافت  ی روش پرسش و پاسخ خود در      باسقراط  . است

 »ی سـقراط  يهـا  پرسـش « بـه    کنـ یروش پرسش و پاسخ او ا     . ه باشند نان داشت یشان اطم  شناخت
 شـده    شـناخته  راهبـرد ن  ین بهتـر  یه ا کمعتقدند  ) 1997( پاول، الدر و بارتل      .معروف شده است  

 .ت اسير انتقادکس تفی تدريبرا
، توسـط  ير انتقـاد کـ  تفةمـات سـقراط دربـار   یتعل) 1997( نظر پاول، الـدر و بارتـل        بنابر
.  شـد  يریـ گیونـان پ  یان  کاک، ارسطو و ش   )ر در آورد  ی تحر ۀر سقراط را به رشت    اکه اف ک(افالطون  

ه در ظـاهر بـه نظـر    کـ  اسـت  يزیـ  از آن چتر ار متفاوتیاء بس یت اش یه ماه کد داشتند   کیأ ت نانیا
اء از  یدن ذات اش  یت شده قادر به د    یده و ترب  یفقط ذهن آموزش د    «هکآنان معتقد بودند    . ندیآ  یم

 را بـه روش شـناخت       یتوانـد آدمـ     یآنهاسـت و مـ    ) بندهیظواهر فر  (يدن سطح ظاهر  یق د یطر
ر کـ تف ياربرکـ از بـه  ین. )2(» رهنمون شود) اتیتر ح قیق عمیحقا(اء  یقت نهفته در بطن اش    یحق
 منجـر خواهـد     ي سطوح ظاهر  يات و ماورا  یق فرض ی عم ك مدت به ادرا   یه در طوالن  کمند   نظام

 .شه گرفته استیونان رین سنت یشد، از ا
 يهـا  هـا و آمـوزش     تـوان در نوشـته      ی مـنظم را مـ     ير انتقاد ک، سنت تف  یانی م يها ر سده د

 خـود را بـه طـور        ۀشی انتقادات به اند   یاو تمام . افتی) 1920(ناس  یوک چون توماس آ   یرانکمتف
ـ  أرد، مورد ت  کان  یمنظم ب   الزم در توسـعه و  يا  مرحلـه ۀمل قرار داد و پاسخ گفت و آن را به مثاب

 ما را نـه     یناس آگاه یوکآ) 1997(طبق نظر پاول، الدر و بارتل       . دانست  یها م   شهین اند ین ا یوکت
 بـاال  ،ید از نظـر علمـ  ییأاز به استدالل منظم و مورد تیه نک بل ، بالقوه استدالل  یی توانا ةتنها دربار 

 .برد
 آنان با اشاره به    .اند  رنسانس پرداخته  ة در دور  ير انتقاد ک تف یبه بررس ) 2006(پاول و الدر  
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 در عصـر رنسـانس      ير انتقـاد  کـ  مربـوط بـه تف     يهـا  يسـاز   نه مفهـوم  یتوسعه انجام شده در زم    
 را در باب    ير انتقاد ک اروپا تف  ي از علما  ياریبس) 16 و   15قرون  ( در عصر رنسانس  «: ندیگو  یم

ن فـرض   یـ آنـان بـه ا    . ردنـد ک يگـذار  هیـ  پا يت انسان، حقوق و آزاد    یمذهب، هنر، جامعه، ماه   
در انگلسـتان،  . ل و انتقـاد دارد یـ از بـه تحل یـ  نیات آدمـ  یـ  ح يهـا   گستره از   ياریه بس کدند  یرس

» ردنـد ک ی مـ  يرویـ ان پ ینیشـ ینه از سنت پ   ین زم یولت، اراسموس و مور در ا     ک چون   یدانشمندان
)458.( 

ارا به  کل قرن هفدهم در انگلستان آش     ین در اوا  یکس ب یفرانس) 2006(به نقل از پاول، الدر      
ه کـ د  یـ او فهم «. رود  یشف دانش به انحراف مـ     کونه ذهن انسان در     ه چگ کن مبحث پرداخت    یا

ـ  كت ادرا یـ اش تنها گذاشت و بر اهم       یعی طب يها شینان به گرا  یتوان با اطم    یذهن را نم    ی تجرب
ت یاز به ترب  ی ن يارت فرانسو کن، د یک ب يها پنجاه سال پس از تالش    ). 457(» دید ورز کیأجهان ت 

 را ينتقـاد ار کـ  از تفیدر واقع او روش. ردکند تعقل مطرح  م شبرد نظام ی پ يبرارا  خاص و منظم    
 ر بـا کـ ه تفکـ ن بـود  یـ ارت اکنظر د. درکشنهاد ی پ،ندک یت می فعال» منظمکش« ۀه تحت مقولک

همـان دوران،    ه در کـ ند  یگو  یم) 1997(پاول، الدر و بارتل     .  و آزمون همراه باشد    کپرسش، ش 
 جوانـب جهـان موجـود در    ۀه در آن همـ کرد ک  را مطرح ییای، اتوپ ییآرمانشهرسر توماس مور    

 .اند قیعم ل و انتقادیازمند تحلی ن، موجودی اجتماعيها  نظامۀبه اعتقاد او هم. خور انتقادند
  و گسترش  يداریپد ي راه را برا   ،ير انتقاد ک به مفهوم تف   ،ه نگاه نو  ک  است يادآوریستۀ  یبا

 در ير انتقـاد کـ خ تفی تـار یدر بررسـ . ردکشه هموار   ی اند ي، حقوق بشر و آزاد    یراسکعلم، دمو 
اسـت روز را  یس«ه کـ برنـد    ی نام مـ   »اریشهر«تاب او   ک و   یاولکیاز ما ) 2006(ا، پاول و الدر     یتالیا

  .)458 (1»ان نهادی را بنینینو ي انتقادیاسیر سکد، و تفرک یابیمنتقدانه ارز
ه کـ مـان گونـه   ر منتقـد را ه   کـ ت ذهـن منتقـد و متف      یـ  اهم كدر انگلستان، هابز و جان ال     

د یـ عقا) 1997(و بارتل    پاول، الدر .  مطرح ساختند  17 و   16رده بود، در قرون     کد  کیأ ت یاولکیما
 :نندک یان مین بیلسوف را چنین دو فیا

 یهـابز نـوع   . ستندینگر  ی م يریادگین دانش و    ی نو يها   دروازه ۀ به مثاب  ،هر دو به ذهن نقاد    
                                                           

 شهریار کتابی است در زمینۀ دیوانساالري، ماکیاولی بـراي برونرفـت کشـورهاي اروپـایی، بـه ویـژه ایتالیـا، از                  -1
 بورژیا فرزنـد پـاپ الکسـاندر        -یابد  ست سالۀ صلیبی، شخصیتی را می     هاي دوی   پراکندگی و تشتت برامده از جنگ     

زیست، در فلورانس زاده شد، همسو با        ماکیاولی در سدة پانزدهم و شانزدهم می      . شود  بخش او می     که آرمان  -ششم
پشـت سـر    دورة شکوفایی معاصر را آغاز نهادند و بیشترین اثـر را در         -پترارك، بوکاچیو، میکل آنژ، دانته و گیوتو      

 .برانگیز است نقش ماکیاولی در دیوانساالري بحث. هاي میانه داشتند نهادن سده
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 كجـان ال  . شد  ین م ییدالل تب ت و اس  كبا مدر ز  یه چ  آن هم  يه بر مبنا  کرد  ک اتخاذ   یعیدگاه طب ید
ر کـ  تف ي نظـر  یاو مبـان  . ردکـ  یر روزمره دفاع مـ    ک و تف  ی از زندگ  كل حس مشتر  ی تحل یاز نوع 
ل   ۀنـ یردن زمکها را در فراهم  ت دولتی انسان و مسئول ی حقوق اساس  ة دربار يانتقاد نقـد مسـتد 

 .)459(رد ک يزیر یر پکشهروندان متف
تـوان    یان مـ  یه از آن م   ک پرداختند   ير انتقاد ک تف ۀ از علما به مقول    ياریبس 18 و   17در قرن   
 آنها بـه شـواهد      يهر دو . ردکاشاره  ) 18 و   17قرون  (وتن  ی ن كزایو ا ) 17قرن  (ل  یبه رابرت بو  

ـ  شیت استدالل و آزمـا یه قابلک ینی به قوانی ول،ق اعتقاد داشتند  ی و استدالل دق   یتجرب را  ی تجرب
 مختلف  يها  ن رشته ی خود را در ب    ي جا ير انتقاد کدر قرن نوزدهم، تف    .نداشتند ي اعتقاد ،ندارند
 :ندیگو یم) 2006(ه پاول و الدرکآن گونه . درک باز یانسان

ارل کـ  ي و اقتصـاد   ینقـد اجتمـاع   ،  يدار  هیل سـرما  ی با مسا  ارتباط در   ير انتقاد کاربرد تف ک
سـت  یات و زیـ  حأنسـان و منشـ  خ فرهنـگ ا یل تـار  ی در رابطه با مسـا     . داشت یرا در پ  س  کمار
گمونـد  یناآگـاه، در آثـار ز     شـعور   ن منجر شد، در رابطه با       یامل انسان دارو  ک ت ۀی، به نظر  یانسان
د و در   یـ  منجـر گرد   یشناخت س مطالعات مردم  یسأافت، در رابطه با فرهنگ به ت      یاس  کد انع یفرو

رد نمادهـا و    کارکـ درباره  ار  یق بس یز مطالعات عم  ی و ن  یشناس  س رشته زبان  یسأرابطه با زبان به ت    
 ). 459( دیات انسان انجامیزبان در ح

ر کـ تف. رده اسـت  ک یرات مهم یی تغ ير انتقاد کدگاه انسان در قبال تف    یر، د یدر طول قرن اخ   
 يآور  اطالعـات، جمـع  يه در آنهـا بـه گـردآور     کـ  اسـت    ییها   تمام رشته  ي امروزه مبنا  يانتقاد
م و ی تمـام مفـاه  يربنای زير انتقادکدر واقع تف  . میردازپ  یها م  هیا رد فرض  ید  ییأ، آزمون، ت  كمدار

 . استیتوسعه علم
را یـ ت همواره حضـور داشـته اسـت، ز   یخ بشری در طول تارير انتقادکطور خالصه، تفه  ب

ر کـ تف. نـد ک یات خود اسـتفاده مـ     یها و فرض    پرداختن به پرسش   يانسان از منطق و استدالل برا     
ات کـ  ن ۀق همـ  یـ  ارزش عم  ك در يرارات انسان ب  کنظم تف  م ة مشاهد همچونتوان    ی را م  يانتقاد
 ی ذهن ة ساد يها  برداشت ي دانسته و از آن برا     یی روبنا يرک تف صرفاً ه آن را  کن  یرد تا ا  کف  یتعر

 از  ییعلمـا . افته است یر  یی تغ کین اند یشی پ ۀ در طول ده   ير انتقاد کف تف یالبته تعر . ردکاستفاده  
شناسـان رفتـارگرا و متخصصـان       ردگرا و فالسفه، روان   شناسان خ    گوناگون مانند روان   يها  رشته
 .اند  آوردهي روير انتقادک از تفيریگ ت به بهرهیم و تربیل محتوا و دانشمندان تعلیتحل

 . میپرداز یمن علم یجاد و گسترش ای اۀخچیتار و ير انتقادکف تفیر تعارکنجا به ذیدر ا
ش بـه مواجـه شـدن بـا روش     یگـرا « :دیگو  ین م ی چن ير انتقاد کدر باب تف  ) 1941( زریگل
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ق یـ  تحقيهـا  ات، دانـش روش یـ  تجرب گسـترة ه در   کـ  یالت و موضوعات  کز در حل مش   یرآمکتف
 يها برا  ن روش یار بردن ا  کشود و داشتن مهارت در ب       ی و استدالل، انسان با آنها روبرو م       یمنطق

 ).5ـ6(» حل مسائل
. ن واژه نداشـت یـ  اسـتفاده از ا  بهیلیتما) 1953(ه راسل   کند  ک یر م کن ذ یچن) 1998(ر  یه

ر کـ تـر تف  یعـ ین از اصـطالح طب یشیلسوفان پیج شد و فی را1950 و   1940 يها  ن واژه در دهه   یا
ر کـ قصدشان تف «شتر  یبردند و   ک یاستفاده م   یر علم کا تف یر روشن،   کم، تف یر مستق ک، تف یاسکانع

ن بـر   یالم چنـ  کـ  يب از محتوا   اما اغل  ،ها نهفته است    ن واژه ین ا ی ب يدی مف يزهایتما. تر بود  ساده
ده ی نام ير انتقاد که امروزه تف  ک است   يزی، مفهوم همان چ   ی واژگان يها رغم تفاوت یه عل کد  یآ  یم
 ذهـن،   ي بـه عـادات انتقـاد      ی ارجاعات یرخها، از جمله ب      از واژه  يا راسل تنوع گسترده  . شود  یم

  و ي انتقـاد  يهـا  شی آزمـا  ،ي، انتقاد راهگشا، دقـت انتقـاد      ي، قضاوت انتقاد  ي انتقاد يها شیگرا
 ).41(رد یگ یار مک به را ير انتقادیپذ  افت انعطافیدر

در فلسـفه، علـم،     ) 1956( از نگاه راسل     ير انتقاد که آرمان تف  کدهد   یادامه م  )1998(ر  یه
 از  ییجـو    راسـل، بهـره    ير انتقاد کمفهوم تف . ت نهفته است  یم و ترب  یسم و تعل  یبرالی ل ،ییخودگرا
 هـم   يده دارد آنهـا بـر رو      ی عق يو. ها است  شیها، مواجهات و گرا    از مهارت  يا  گسترده گسترة

 دارد و از بـروز      ی اخالقـ  يهـا   و هـم جنبـه     يرک روشـنف  يها ه هم جنبه  کسازند    ی را م  يا رهیکپ
ه کـ معتقـد اسـت     ) 1956(راسـل   . ندک ی م يریسم و تعصب جلوگ   ی همچون دگمات  ییها تعارض
 در پاسخ بـه     ی قضاوت منطق  يان برا ی دانشجو يساز ادهت، آم یم و ترب  ی تعل ی از اهداف اصل   یکی
 ). 131( ر خواهند شدیدرگ ه آنان احتماالً با آنهاک است یلیز درباره مسایاالت نزاع برانگؤس

د یـ ت بایـ م و تربی نـاقص، تعلـ  يها سب دانشک يه به جاکند  ک یشنهاد م یپ )1956(راسل  
در « :دهـد  ی ادامـه مـ    ي و .نـد ک يسـاز  اده آم ي مربوط به داور   يرک عادات ف  ۀنیدانشجو را در زم   

ه بـا  کـ نـد  نکسب ک را ی خاصيها توانند مهارت  یان م ی، دانشجو ین دانش ی به چن  ی دسترس يورا
 غالب و مسلط در يها رند و در واقع به روش   یپذ  یوجود آن خرد معلم را بدون چون و چرا نم         

 را در تقابل با اطالعات   يدراسل مفهوم هوشمن   از موارد،    یدر برخ . نهند  ی خود گردن نم   ۀجامع
» ح دهـد  یه او در ذهـن دارد، توضـ       کـ  را   ي انتقـاد  يهـا  ییامل توانا ک ۀرد تا مجموع  یگ  یار م کبه  

)131.( 
 یر و حتیل، تفسی تحلي برا ي ابزار ۀها را به مثاب     ه واژه کان وجود داشته باشد     کن ام ید ا یشا

چـانس  . مینـ ک ی خـود تلقـ    يهـا  شـه یاند نیـی ل و تب  یق تحل یلمان از طر  یافتن مسا ی ي برا یتالش
 ید و سـازمانده یـ ات، تول یـ ل واقع یـ  تحل ییتوانـا «: نـد ک یف م ین تعر ین مفهوم را چن   یا) 1986(
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). 60( » لیها و حل مسـا      بحث یابیج، ارز یسب نتا کسه،  یها، انجام مقا   دگاهیها، دفاع از د     شهیاند
 از  یبانی پشـت  ي بـرا  یافکت  ی استدالل و جلب حما    ی را با نوع   ير انتقاد ک تف دانشمندان از   یبرخ
 اسـتدالل   یروش« ير انتقاد که تف کمعتقد است   ) 1989(تاما  . نندک ی م یها همراه   شهید و اند  یعقا

 مگر  ، ندارد يا  ردن افراد عالقه  کازمند است و به متقاعد      ید ن ی عقا ي برا یافکت  یه به حما  کاست  
 ).64(» ار داشته باشدی در اختیافک يرکت فیحماه کآن 

 ير انتقادکمندان از تفف دانشیتعار
ه بتوان آنهـا را  ک است ییها  به مجموعهي اطالعات وروديبند ر معموالً در صدد دسته  کتف

در واقـع نقـاط   . ردکـ  یابیـ  افـراد آنهـا را ارز  ی قبلـ يهـا  دگاهید و دیرد و منطبق با عقا    کل  یتحل
 یـک  یزش واقع ه ار کرد  ک يریگ  ل و اندازه  یتوان مشاهده، تحل    ی م يدگاه را طور  ی د یکمختلف  

 . ده را نشان دهدیا عقیشه یاند
ق، یـ در نظـر گـرفتن دق  «: ندک یف میر تعری را به شرح ز  ير انتقاد کتف) 1933 (ییویجان د 

ت یـ ه آن را حما   کـ  ییهـا  نـه یل مفروض از دانش، در پرتـو زم       کا ش یشه  یوسته و فعال هر اند    یپ
 ).118(»  حاصل از آنيج بعدینند و نتاک یم

 و  كو فعـال در   مـنظم   نـد   یفرا «تـر   ین واژه را با مفهوم اساس     یا )1990( لدیر و گودچا  یما
ـ  ۀا رابطـ  ی جسم   یک خواص   ة دربار يدییأ بحث ت  یک. نندک یف م ی تعر »ث مباح یابیارز ن دو  ی ب

 اقامـه  کید مـدار ییـ أت از آن تیـ ا عـدم حما یـ ت  ینند و در باب حما    ک یان م یشتر را ب  یا ب یجسم  
 یابیـ  و ارز  ك در ي بـرا  يا  گانهیح و   یچ راه صح  ی ه هک نندک یح م ی تصر يران انتقاد کمتف. نندک یم

 .)4( ت منجر نخواهد شدیالزاماً به موفق ها مباحث وجود ندارد و تالش
ه همـراه بـا   کـ  يریا تفسـ یـ ل آگاهانـه،  یـ ت تحلیبر اهم) 1991(س یرتیب، م ین ترت یبه هم 

 را ير انتقـاد کـ س تفیرتیـ م. د داردکیـ أن باشد، تیرآفرکها و اعتقادات تف     شهیجاد اند ی و ا  یابیارز
 اطالعـات و  یابیـ ر و ارزی تفسـ يه بـرا  کـ  آگاهانه و هوشمندانه     يندیفرا«: ندک یف م ین تعر یچن

 اعمـال و    يه راهنمـا  کـ  ییهـا  یی و توانا  یاسک انع يها شی از گرا  يا  ات، همراه با مجموعه   یتجرب
 ). 24-25(» رود یار مکزند، به یرآمکاعتقادات تف
ط مختلـف   یه در شـرا   کـ  سـت یرامـون موضوعات  یق پ یر عم کازمند تف ینشه  یباً هم ی تقر انسان

ن یتـر   تواننـد مناسـب     ی پـردازش شـوند، مـ      يهرگاه به طور انتقـاد    . دیآ  یش م ی پ شی برا یزندگ
 .دنک ی استفاده مشدن به اهدافی رسي از آنها براوه اک ییها حل راه. ها را ارائه دهند حل راه

 و  یلـ یر تحل کـ هـر تف  «: نندک یف م ین تعر یاژه را چن  ن و یا) 2008( بعد، پاول و الدر      یمدت
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 ).4(» باشد یر مک بهبود آن تفي برایدگاهیم با دأننده توک یابیارز
سـت و   ی ن يا  گانـه یق و   یدق فی تعر ي دارا ير انتقاد که مفهوم تف  کمعتقد است   ) 2000( ون  یفاس

ال مفـروض دانـش   ک از اشـ   يا  دهی آزمودن هر عق   ي تالش مداوم برا   یعنی ير انتقاد کتف«ند  ک ید م کیأت
ـ آن را حما حاصـل از  يج بعدی نتایه آن را و تمام   ک یشیدر پرتو شواهد آزما    ون یفاسـ ). 2(» نـد کت ی

ـ  ز يرکـ ش ف یآزمااو  . دزن  ی مثال م  یک ير انتقاد ک روشن شدن مفهوم تف    يبرا . دهـد  یشـنهاد مـ  یر را پی
لم را ین فـ ی ايما شما تماشا ا،رده استکلم دعوت ی فیک ي شما را به تماشایه دوستک دنک  یمفرض  

ـ  شـما دل »چرا؟«پرسد  یدوست شما م. دیدوست ندار  ـ  خـود را صـادقانه ب  یل واقعـ ی ـ نک یان مـ ی د و ی
 يلم دارا یه مـثالً فـ    کـ د  ینک یسپس شما اضافه م    . ندارد ي شما سازگار  یه با ضوابط اخالق   کد  ییگو  یم

ن پاسخ به حـد     یمطمئناً ا . دیستی ن هادن آن یمند به د   هه شما عالق  ک است   يادیبار ز    خشونت   يها  صحنه
ـ گو یرده و مـ  جلوتر بیمکند، موضوع را    ک دوست دارد بحث     هک است، اما دوست شما   ی گو یافک : دی

ه نشـان دهـد مفهـوم    کد یسی بنویفید توصیتوان یا م یآ. ستیبار چ    خشونت   يها  منظور شما از صحنه   
ه تمـام  کـ فمان چنان گسترده باشـد  یتعرم یخواه ی ما نممطمئناً! دینکست؟ دقت ین واژه پربسامد چ یا

ـ ه روش تعرکم ی مطمئن باشیول. ردی مختلف را در بر بگيها لمی بار ف    خشونت يها  صحنه ف مـا بـا   ی
در .  تناسب داشـته باشـد  ،دانند ین واژه م یه از ا  ک ییبرند و معنا    یار م که آن را به     ک یسانکر  یآنچه سا 

 د؟یدان یجا مکد؟ از یافتیثر دست ؤف می تعریکا به یآه کند ک یون سؤال مینجا فاسیا
 ير انتقـاد کـ  تفي بـرا یح و قاطعیصرف یتعرچ یه هکم یریگ یجه مین مثال نتیبا تأمل در ا  

 همـان   ير انتقـاد  کا تف یآ: اند از    عبارت اند، ه قابل طرح  ک یاالتؤ از س  ی برخ نیبنابرا. وجود ندارد 
ر کـ ا تف ی است؟ آ  يگری از د  یاز آنها بخش   یکیا  یاند    ن دو با هم متفاوت    یا ا یر خالق است؟ آ   کتف

ه به هنگام اسـتدالل  ک يندی فرا يا رو یند  ک یز م کد تمر یدان  یه م ک ییا محتوا ی موضوع   ي رو يانتقاد
 د؟ینک ی آن محتوا از آن استفاده مةدربار

 به  کمک) ير انتقاد کف تف ی تعر يتالش برا (نجا  یهدف در ا  «ه  کد  یگو  یم) 2000(ون  یفاس
.  در شماسـت   ير انتقـاد  ک تف ۀی و پرورش روح   ير انتقاد ک تف يها ردن مهارت کار  ی هش يشما برا 

ر کـ ت تف یـ  امـا تقو   ، دارد ياری ارزشـمند بسـ    ياربردهـا کردن مطالب مشخصاً    که حفظ   کن  یبا ا 
 ).2(» ستی ارزشمند نياربردهاکن ی از زمره ايانتقاد
 :سدینو یم) 2005 (يرعمادیم

ن آموزش نه   یالبته ا .  آموزش داده شود   کیودکاز  د  یه با ک است   ير منتقدانه هنر  ک تف اصوالً
 در تمـام مراحـل   یسـت یه باکـ انـه  کودک سـاده و  یه به زبـان کان، بلکودک دور از فهم    یدر سطح 

هـا و اظهـار نظرهـا و         ل مـتقن در قضـاوت     یـ توسـل بـه دال    .  ادامه داشته باشد   كودک یلیتحص
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ن یه و نظر، ب ین نظر یز ب یتما. رندید فراگ یه همگان با  ک است   یان مطلب مهارت  یدن قبل از ب   یشیاند
 و باور داشـتن و  یزن ردن، گمانهکمان داشتن، دانستن و تصور     ین، اعتقاد داشتن و ا    یقیحدس و   

هـر دانشـجو و   د یـ باه کـ  اسـت  یل و معضالت از اهم مطـالب  ی برخورد با مسا   ةر آن و نحو   ینظا
 ).ص ث( ردی از آن بهره گمحقق بداند و به ضرورت،

 :ندک یر مکن ذی چنير انتقادکارتباط با آموزش تف در زین )2007 (یلیاب

ش از ی بيری به شاگردان، استاد مجرب از درگير انتقادک آموزش تفییدر مراحل ابتدا
در عـوض، توجـه خـود را بـه          . ورزد  ی اجتنـاب مـ    يرکند ف ی فرا ةدیچیحد آنها با موارد پ    

ها معطوف   الت و روش  کم، مش یهها، مفا    مربوط، مانند واژه   ۀ رشت يادی بن يها آموزش قالب 
نـه  ی دانـش مربـوط و پرسـش در آن زم          ی سازمان دهـ   ي برا یلک يها  راه ۀیدارد و به ته     یم
ن یا. ندک يزیر یل را پیه و تحلی اساس و چهارچوب تجز،گر استادیپردازد؛ به عبارت د  یم

ه کند، بل نک ی شاگردان خود راحت م    يش از حد برا   یارها را ب  که استادان   کست  یبدان معنا ن  
 ).24( ه ارائه خواهند دادکنند ک ی می اطالعاتیقت وقت خود را صرف سازماندهیدر حق

ر یـ شـرح ز ه  ب ییها وهشران پژ یست در ا  ی و ارتباط آن با سن و جن       ير انتقاد ک تف ۀنیدر زم 
 .اند افتهی دست یج متناقضینتا ن مطالعات بهیو اصورت گرفته 

ان سـال چهـارم نسـبت بـه         یه دانشجو کنشان داد   ) 2004 (یلی و خل  ي بابا محمد  يها افتهی
ر کـ  سـن و سـطح تف   ۀ برخوردارند، اما در مـورد رابطـ       ي باالتر ير انتقاد کسال سوم از سطح تف    

ان سال اول و سـال  ین دانشجویافتند بی در )2004(گران  ی و د  یاسالم ،یرانیان ا ی دانشجو يانتقاد
 بـه  زیـ  ن)2008(گـران  ی و د ینافع. داردران وجود ن  ی ا کی دانشگاه علوم پزش   يآخر رشتۀ پرستار  

 .افته بودندیجه دست ین نتیهم

 روش آزمون
مورد رابطه زبان    ق در یه به تحق  کاست  ) Correlational (ین پژوهش از نوع همبستگ    یا
 علـوم  يهـا   ارشـد رشـته  یارشناسـ کان  ی دانشـجو  ير انتقاد کت با سطح تف   ی، سن و جنس   يمادر
ه شـامل   کـ  نفر بود    30حجم نمونه   .  پرداخت 2009ه  یر ژانو  لندن د  ی در دانشگاه اسالم   یاسالم

ن یـ  ا.ل شـده اسـت  کیتشـ  نفر 13ر و ک نفر مذ17 و از  زبانیسی نفر انگل14 تبار و  یسی انگل 16
ر یز ير انتقاد ک با سطح تف   گروهدو   در   ي به طور مساو   ایفرنیالک ير انتقاد کتفآزمون   توسط   افراد
 ير انتقـاد کف تيها ن پژوهش آزمون مهارتید استفاده در اابزار مور. گرفتندست قرار ی بيو باال 
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 پاسـخ   یـک  بـا    يا نـه ی چنـد گز   سؤال 34ن آزمون شامل    ی ا ۀپرسشنامه  ک،  ا فرم ب است   یفرنیالک
، یابیل، ارزشـ  یـ تحل (ير انتقـاد  کـ  تف ی شـناخت  يهـا  دام در پنج حوزه مهـارت     ک هر يح برا یصح

 ير انتقـاد کـ  تفيهـا   سطح مهارتیصاص سنجش اخت  يه برا ک) اسیاستنباط، برهان استقراء و ق    
نند و مجموعه ک یافت م ی نمره در  یکح  ی هر جواب صح   يان در ازا  یدانشجو.  شده است  یطراح
 ی جوابگـوی يزمان الزم بـرا . دهد یل مکی آنها را تشير انتقادک سطح تف  ةح، نمر ی صح يها پاسخ

ن آزمـون را  ی اییاین، پایشیه مطالعات پکن یبه رغم ا. قه در نظر گرفته شد  ی دق 45ن آزمون   یبه ا 
چاردسـون بـه   یودر رکـ ق آزمـون  یـ  از طری مطلـوب ییایز پایق ن ین تحق یاند، در ا    افتهیقابل قبول   
ان بـه  یان دانشـجو یـ  در مير انتقادک آزمون سطح تف،ن موضوعی با توجه به ا    .)79/0( دست آمد 
 :میر پاسخ دهیسؤال ز تا به ،عمل آمد
  رابطه دارد؟ير انتقادک با سطح تفيو زبان مادرت ی سن، جنسيها  از مقولهیکدامک

ق یـ ه از طر کـ هـایی     مسـتقل، و نمـره     يرهـا یت، و سن را به عنوان متغ      یزبان مادري، جنس  
CCTST) وابسـته   يرهـا یاند را به عنوان متغ      به دست آمده  ) ایفرنیالک ير انتقاد کزمون سطح تف  آ 

 .ایم در نظر گرفته
ن یـ م، ایریـ گ  ی در نظر م   یل رگرسیون یخاب روش تحل  ه در هنگام انت   ک ییها   از فرضیه  یکی

ارتبـاط  گر یدیکند، اما با ا  وابسته مرتبطيرهای مستقل به طرز معناداري با متغ   يرهایه متغ کاست  
 .معناداري ندارند

. میریـ  را در نظـر بگ    ییها هیم، فرض ی بپرداز یل رگرسیون یج تحل یر نتا یه به تفس  کش از آن    یپ
ان شـد، بهتـر اسـت    یـ ن بیـ ش از ایه پکهمانطور .  است» چندگانههمخطی بودن«ه،  ین فرض یاول
 وابسته  يرهای با متغ  يگر مرتبط باشند، حداقل تا حدود     یدیکه با   ک آن   ي مستقل به جا   يرهایمتغ

ـ  يرهـا یان متغ ی به همبستگی قوي م    »همخطی بودن چندگانه  «بحث  . در ارتباط باشند    ینـ یب شی پ
طبـق نظـر پاالنـت      . مین موضـوع بپـرداز    ی ا یم به بررس  یتوان  ی م 1در جدول   . ننده ارجاع دارد  ک
 .ر وابسته مرتبط باشندیبا متغ 3/0 شتر ازی بي مستقل حداقل تاحدوديرهای، متغ)2001(

 ر وابستهیننده و متغک ینیش بی پير هاین متغی بی همبستگ- 1جدول
 یهمبستگ از نوع ایفرنیالک ير انتقادک تفيهارتهامتست  يزبان مادر تیجنس سن
 ایفرنیالک ير انتقادک تفيتست مهارتها 1,00 -0,36 0,44 -0,56
 يزبان مادر  1,00 0,20 -0,19
 تیجنس   1,55 -0,36
 سن    1,00
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 يتا حدود  ير انتقاد که آزمون سطح تف   کدهد   یج نشان م  یشود نتا  یمشاهده م ه  کهمانطور  
 .اد نیستیزن ارتباط چندان یزان ای مستقل مرتبط است، گرچه ميرهایبا متغ

 ،دهـد  ل رگرسیون را تغییر نمی    ینان از این که همخطی بودن چندگانه نتایج تحل        ی اطم يبرا
 را بـه صـورت      »تشخیص همخطـی بـودن    « SPSS .ز استفاده شده است   ینروش آماري دیگري    

ه روش رگرسـیون    کـ  یزمان. دهد  یرها انجام م  ی از برنامه رگرسیون چندگانه، بر روي متغ       یبخش
ردن بـه   کـ بـا نگـاه     . میـ آور  یب به دست مـ    ی با عنوان ضرا   یم، جدول یریگ  یار م کبه  چندگانه را   

 یعنـ ی(م  کـ ار  ین مقدار بس  ی آمده است، چنانچه ا    »زخطاي مجا « با عنوان    یه در ستون  ک يریمقاد
ن موضوع  یاد است و ا   یرها ز یگر متغ یه همبستگی با د   کن معنا است    یباشد، به ا  ) در حدود صفر  

 .همخطی بودن چندگانه استنشانگر احتمال وجود 
 .دهد یرها را نشان میار متغین و انحراف معیانگی تعداد، م– 2جدول شماره 

 ير انتقادک آزمون سطح تفیفی آمار توص-2جدول 

 رهایمتغ نیانگیم اریانحراف مع تعداد

 ير انتقادکآزمون تف 2080 4,221 30

 لیتحل 4,10 1,029 30

 استنباط 4,93 1,048 30

ریتفس 1,07 .365 30  
 نظارت بر خود 2,90 .305 30

 یابیارزش 5,07 1,999 30

 فیتوص 2,70 .952 30

 .دهد یش می را نماير انتقادکن سطح تفیی تعي شده برايریگ ن جدول عوامل اندازهیدر واقع ا

 ونیج رگرسیل نتای تحل3جدول 
 ی خطیانگ چند گيآماره ها ب استاندارد شدهیضرا ب استاندارد نشدهیضرا مدل

 انسیعامل تورم وار  مجازيخطا يسطح معنادار Tشاخص  ب بتایضر اربرآوردی معيخطا ب بیضر 
   0,000 6,057  4,466 27,046 ثابت
 1,061 0,942 0,033 -2,256 -0,407 1,503 -3,390 يزبان مادر

 1,169 0,845 0,463 0,463 0,141 1,862 1,385 تیجنس
 1,169 0,856 0,244 -1,192 -0,226 1,577 1,879 سن
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بـه  (ت و سـن     ی، جنسـ  يزبـان مـادر   ر مستقل   یر هر سه متغ   ی مورد بحث ما، مقاد    ۀدر نمون 
   چنـد گانـه نقـض    یب هـم خطـ  ین ترت یقابل قبول است، به ا     )856/0 و   845/0،  942/0ب  یترت
 .شود یم

ع رد، موضـو یـ  قـرار گ یل رگرسیون چندگانـه مـورد بررسـ     یه باید با تحل   ک يگری د ۀیفرض
م به نمودار احتمـال نرمـال       یتوان  ی نرمال بودن، م   ی بررس يبرا. نرمال بودن و همخط بودن است     

 ین نقـاط، خطـ  یـ ا ه در نمودار احتمـال نرمـال،  کم یدواری ام،میان برونداد رگرسیون بنگر  یدر پا 
 از  یچ انحراف یه ه کدهد    ین حالت نشان م   یا. م از چپ به راست به وجود آورند       ی و مستق  يقطر
 .دهد ین موضوع را نشان می ا1ل کش. جاد نشده استیط نرمال ایشرا

 
 . دهدی را نشان مشده رگرسیوننهاي استاندارد   نرمال مربوط به باقیمانده احتماالتمودارن 1ل کش

 
 .دهد ی استاندارد شده را نشان ميها ماندهی باقیندگک نمودار پرا2ل کش

 نمـودار   ين حالـت بـرا    ین چندگانه، بهتـر   ل رگرسیو ی مربوط به تحل   يها با توجه به فرض   
ار یبسـ  .) 1996  137-139ص  دل یـ  و فیـک نکتابا. (اسـت ل کلی شـ یع مسـتط ی، توزیندگکپرا
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 یـک ا در یـ ، مانند حالت خط خمیده      يمند ا نظام ی مشخص   يچگونه الگو یه ه کتر است    مناسب
ه مشـاهده  کـ  طـور   همـان  .)همان( ده نشود یمانده ها د  یگر، در مورد باق   یطرف باالتر از طرف د    

 ). نرمالp_ pمودار ن 1ل کش ( محقق شده استیز به خوبین فرض نیشود، ا یم
ه از کـ ها اسـت   د محقق شود، بحث دور افتادهیل بایه در مورد روش تحل   ک يگری د ۀیفرض

هـا   ، دور افتـاده )1996(دل یـ  و ف  یـک نکتابانظر  طبق   . است ی قابل بررس  یندگکق نمودار پرا  یطر
ه کهمان طور   .  دارند -3/3متر از   کا  ی 3/3ش از   ی ب يا  استاندارد شده  يها ماندهیباقه  کند  ا يموارد
ده یـ  د ینـدگ کچگونه موارد شـدیدي در نمـودار پرا       یت است، ه  یؤ به وضوح قابل ر    1ل  کدر ش 
 . وجود نداردق ین تحقیال ی در تحلين مواردیدهد چن ین امر نشان میه اکشود،  ینم

 یابیـ ه بـه ارز   کم، بهتر است    ین مدل محقق ساخت   ی ا بارةا در ها ر   فرض  یه تمام کنون  کهم ا 
ون چندگانه  ی جدول رگراس  .مینکن مدل توجه    ی از ا  يا  شروع به خالصه   يبرا. مین مدل بپرداز  یا

 .دهد ی شده را نشان مینیب شیار براورد پی معي و خطای، مجذور همبستگیمدل، همبستگ

 دگانهل رگرسیون چنی خالصه مدل مربوط به تحل4جدول 

 یهمبستگ مدل
مجذور 
 یهمبستگ

 استاندارد یمجذور همبستگ
 شده

 ینیب شیار براورد پی معيخطا
 شده

1 0,448 0,201 0,108 3,986 

 . ل رگرسیون ارائه شده استیج تحلی نتايت آماری اهمیابی ارزي برا5 جدول

 ها  تفاضلانسیل واری تحل5جدول 

 مدل
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 يآزاد

 يسطح معنادار F نیگانیمجذور م

 ونیرگراس
103 

.687 
3 34,562 2,175 0,005 

   15,889 26 413,113 تفاضل

    29 516,800 مجموع
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در . نـد ک ی مـ  یهمخطی بودن مدل رگرسیون را بررس     ) ANOVA(انس  یل وار یجدول تحل 
 يهـا ریه متغ کـ م  یریـ گ  یجه م ی، نت )05/0از   تر کوچک( م باشد ک Fت آمار   یزان اهم یه م ک یصورت

 5ه در جـدول     کـ همانطور  . نندک یر وابسته بسیار خوب عمل م     یمستقل در توضیح تغییر در متغ     
 005/0ت در آن یـ زان اهمیـ را میـ  ز،میـ این مدل دار  برايی ما برازش مناسب،قابل مشاهده است  

 .متر استک 05/0ه از کاست 
 . استیه مدل رگرسیون خطکدهد  ین نشان می که مهم است همچنFزانین میا

    ر مسـتقل در    یـ  هـر متغ   یت نسـب  یـ  اهم كم بـه در   یخـواه   ی برازش مدل مـ    یپس از بررس  
راهم  فـ  3ه در جـدول     ک را   ین موضوع، اطالعات  ی ا ی بررس يبرا. میر وابسته بپرداز  ی متغ ینیب شیپ

 .مینک ارائه 6د به نام جدول ی جدیم، در جدولیآورد

 ها ن دادهویب رگرسی ضرا6دول ج

 ب استاندارد شدهیضرا شدهب استاندارد نیضرا مدل
 ی چند گانگيآماره ها

 یخط

 
ب یضر
 Bب 

 يخطا
ار یمع

 برآورد
 Tشاخص  β ب بتایضر

سطح 
 يمعنادار
Sig 

  مجازيخطا
VIF 

عوامل تورم 
 یندگکپرا

   0,000 6,057  4,466 27,046 ثابت
زبان 
 يمادر

3,390- 1,503 0,407- 2,256- 0,033 0,942 1,061 

 1,169 0,845 0,463 0,463 0,141 1,862 1,385 تیجنس
 1,169 0,856 0,244 -1,192 -0,266 1,577 1,879 سن

 يبـرا . میپـرداز  یب اسـتاندارد شـده مـ   یر قسـمت ضـرا  ی در ز  β ستون   یدر ابتدا به بررس   
م و نـه بـه      ینـ کب استاندارد شده توجه     یه به ضرا  کار مهم است    ی گوناگون، بس  يرهای متغ ۀسیمقا
ر، یـ ن متغ یه ا کدهد،    یه نشان م  کاست   -β 407/0ب  ین ضر یبزرگتر. دهراستاندارد ش یب غ یضرا

ف شـده  ین مـدل توصـ  یـ رهـا در ا یگر متغ یه توسط د  ک یانسیه وار ک زبان مادري، هنگامی     یعنی
پـس از زبـان     . ندک یر وابسته فراهم م   ی را در توضیح متغ    کمکن  یشترینترل شده باشد، ب   کاست،  

 .ثیرگذاراستأ تCCTST یعنیر وابسته ما یت در متغیمادري، سن و پس از آن جنس
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ر بـه مـا نشـان       ین مقـاد  یـ ا. مینک ی آمده است بررس   Sigه در ستون    ک را   يرین مقاد یهمچن
. ریا خ ین معادله دارد    ی در ا  یثیر چندان أ ت يگرفته شده از لحاظ آمار     نظر ر در یا متغ یه آ کدهد    یم

 244/0 < 05/0(مـا سـن     ا. دار است انو مع ) .Sig 033/0 > 05/0( ، زبان مادري    ین بررس یدر ا 
Sig. ( ت  یا جنس ی)463/0 <05/0Sig.( ج ی در رابطه با نتـا     ير معنادار ی تأث یعنی ستندین گونه ن  یا

 . ندارندير اعتقادکآزمون تف
ص یتوانـد در تشـخ    یزان مـ  یـ ن م یرا ا ی است، ز  6  در جدول  tگر مقدار   یته قابل توجه د   کن
ـ  يرهـا یبا توجـه بـه متغ     . ندک کمکا  ن مدل به م   یر در ا  ی هر متغ  یت نسب یاهم ننـده  ک ینـ یب شی پ

 آن  tه مقـدار    کن مطالعه، تنها زبان مادري      یدر ا .  باشد -2متر از   کا  ی 2شتر از   ی ب tمناسب، مقدار   
ت ی باشـد، امـا جنسـ      CCTSTننـده مناسـبی بـراي       ک ینـ یب  شیتواند پ   ی است، م  -2,256برابر با   

)744/0=t ( و سن)192/1=t (توانند  ینمCCTSTبینی کنند   را در این مدل پیش. 

 بحث
ر کـ ت بـا سـطح تف  ی، سـن و جنسـ  ين زبان مادریدار ب ی معنۀافتن رابطیق ین تحق یهدف ا 

ان در آزمـون    یسب شده توسط دانشجو   ک به آن نمرات     یابی دست يه برا کان بود   ی دانشجو يانتقاد
ق روش  یـ ز طر ت ا ی، سـن و جنسـ     ير وابسته شـامل زبـان مـادر       ی و سه متغ   ير انتقاد کسطح تف 
 . قرار گرفتی مورد بررسیون چند خطیرگرس
 ، دارد ير انتقـاد  کـ  با سطح تف   يدار  ی معن ۀ رابط يه زبان مادر  ک پژوهش نشان داد     يها  افتهی

 .ندک یت صدق نمین رابطه در مورد سن و جنسی ایول
ر کـ سـطح تف   وين نوع زبـان مـادر  ی بيدار یوهشگر تنها به رابطه معن    گر، پژ ی د یبه عبارت 

 . نداشتندير انتقادک با سطح تفيا ت رابطهیه سن و جنسک یافت، در حالی دست يتقادان
. افته بودنـد  ی دست   یج متناقض ی به نتا  ير انتقاد ک رابطه سن و سطح تف     ي رو یمطالعات قبل 

ان سال چهـارم نسـبت بـه سـال          یه دانشجو کنشان داد   ) 2004 (یلی و خل  ي بابا محمد  يها افتهی
 ير انتقـاد  کـ  سـن و سـطح تف      ۀ رابط بارة برخوردارند، اما در   ي باالتر يدر انتقا کسوم از سطح تف   

ان سال اول و ین دانشجوی بیچ تفاوتیه ه کافتند  یدر) 2008(گران  ی و د  ی، نافع یرانیان ا یدانشجو
 . وجـود نـدارد    ير انتقـاد  کـ ران در سـطح تف    یـ  ا کی دانشگاه علوم پزش   ي پرستار ۀسال آخر رشت  

 .افته بودندیدست  )2008(گران ید و یر نافعی نظیجی نتاز بهی ن)2004(گران ی و دیاسالم
نـه  ین زم یـ  در ا  ير انتقـاد  کـ  اسـت و تف    يریادگی يها ن روش یتر  از مهم  یکی مطلب   كدر
ه ک است   ییها  روش ك و در  يریادگی تنگاتنگ با    ارتباط در   ير انتقاد کتفدر ضمن   . تراهگشاس
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 و  يریادگیان با   ین دانشجو یبنابرا. رندیگ یار م ک مطالب خود به     ۀندگان در ارائ  یسندگان و گو  ینو
بـه   یابیدسـت ن علـم در    یـ  از ا  يور  قادر به بهـره    ی آموزش يها طی در مح  ير انتقاد کاستفاده از تف  

هـا و اظهـار نظرهـا و     ل مـتقن در قضـاوت     یـ توسل بـه دال    و    خود یعی طب یج بهتر در زندگ   ینتا
 .خواهند بودان مطلب یدن قبل از بیشیاند

 مانند  یه در علوم انسان   کر علوم بل  ی و سا  ي، پرستار کی تنها در علوم پزش     علم نه  ۀن شاخ یا
ان درجهـت توسـعه و بهتـر نمـودن          ی بـه دانشـجو    کمـ ک ي بـرا  یشناسـ  آموزش زبـان و زبـان     

ــدن، نوشــتن، شــنيهــا مهــارت ــیردن در زمکــدن و صــحبت ی خوان ــ ۀن ــانيریادگی  و در ، زب
 .گران قابل استفاده استی مطالب دكد و دری در ارائه مطالب جدينگار روزنامه

رات هـم زمـان   ییـ ل و تغیشبرد و توسعه سطح تحصی در پير انتقاد کت تف یبا توجه به اهم   
 ير انتقاد کجاد تف ی ا ي برا ی آموزش يها  روش یه بعض کشود    یشنهاد م ی، پ ی آموزش يها در هدف 

ه کشود   یم شنهادیپدر ضمن   .  برسد يند آموزش به سطح باالتر    یاب فر ین ترت یاتخاذ گردد و به ا    
 تـا   ،ردیـ شور انجـام گ   ک و آموزش و پرورش در       یالن در سطح آموزش عال    ک خرد و    يها پژوهش

 بـه دسـت     ی درسـ  يهـا  يزیر  گاه خود را در برنامه    یجا یسازان آموزش  می توسط تصم  ير انتقاد کتف
 .آورد
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