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Abstract 

In the mid-twentieth century, critical pedagogy was at the forefront of educational theorists’ 

focus, and curriculum designers sought to combine critical pedagogy practices with 

university curricula. Therefore, by using quantitative method through a survey and an 

introspective longitudinal study, the present research was conducted to investigate the 

critical attitude of undergraduate (BA) and postgraduate (MA) students. Accordingly, a 

Critical Pedagogy Attitude Questionnaire, developed by Pishvaei and Kasaian (2013), was 

distributed among 164 male and female students (in the first and last semester of study). 

The participants were majoring in English translation and Applied Linguistics courses at 

four universities in Markazi province. The reliability of this questionnaire through 

Cronbach’s alpha was .93. Then, statistical tests such as the Mann-Whitney test and one-

way ANOVA indicated that the students’ critical pedagogy attitudes did not significantly 

grow in the process of education from the first to the last semester. The results of this study 

are useful for students, professors, and curriculum designers. They also provide critical 

insight for EFL students. 
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  چكیده

بوا دو      یانوه گرا درون ر يطو  ۀصورر  يیمایيوي و الا  و    بهكمّي و   با روش یقتحق ینا
 یون . بوه ا یرفتارش  صرر  يذ يو كارشناس يكارشناس یاندانيجر ینگرش انتقاد يبررس

و  یيورایي كوه ي  «یوران در ا آاورزی زبوان  خصور  در یانتقادنگرش » ۀانا يرسششرح كه 
دختور و   یدانيجر 10دانيجر ) 061 بین ،ان  كرده سنجيو اعتبار ي( طراح3102) ییانكسا
 5/2 يزاان ۀفاصلدر دو ارحله با  ی ني ،یلسال اول و آخر تحص یمنيسر( در  دانيجری 32
و  كارشناسي اقاطع در ،(دانيگاه از داآن آارختگيسال )دنگام ورود و دنگام دانش 5/0و 

در چهار دانيگاه اسوتان   یسيزبان انگل يآارزش و اترجم داییشارش  در گرا يكارشناس
نيوان داد. بوا اسوتفاده از     12/1اوه را  نا يرسش ینا یایيكرونباخ يا ی. آ فا ش یعترز یاركز
طرفه نيوان داده شو  كوه     یک یانسوار یلو تحل ویتني انآزارن  یلقب  از یآاار دایآزارن

 یون ا یجن اشته است. نتا داریرش  ا نا یلتحص درطرل یاندانيجر ینا یانتقاد ینشب یزانا
رشو    ۀینو و زااسوت  برده  ی اف يدرس ۀو طراحان برناا ،، استادانیاندانيجر یيژودش برا

 كن .يفرادم ا یسيزبان انگل ۀرشت یاندانيجر یرا برا یانتقاد ینشب

 .ینگرش انتقاد یانه،گرا درون يطر  ۀالا   ایراني، آارزان زبان ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

و اهوار    رو، نگورش   ایون  از. نیکوری اوسوت   نگورش  و انسوان، ان یيوه   دای در  از ویژگي
كه از دیرباز دمراره ذدن ان یيومن ان   رود شمار اي بهجمله اسائل اهمي   ان یيی ن از درست
ی دافووتآ از یکي(، 0216) اندیگوورو كریمیان  اعتقوواد بووه. سووتا  خوورد ايووکرل كوورده بووهرا 
دی نتقاا یيووۀن افاق  ی داننسااف ا یت ، كن اوويعلمي سلب ع جتماآزادی را از اجتماعي كه ا

 . يواول دشرس اوي حساا تور  بیشدی نتقاان ان یيمن ابه ز نیا، تر باش   يریار ق   جاا ه در است.
(Paul 2012) یو  گور با  و ذدن كواوش  یيهان    صاحب دای  انسان یتاست كه ترب بر این باور 

 باش .   وتربیت ت لیم یيد   و احصرل نها یننخست
 ق اتي تفکر عنر ینا بر كی تأ و ستا وریضر تيراها دینتقاا تفکر وزارا ینیاد در

 ترین اهم ست.ا ننمایا يیش از بیش آن دمیتا وزهارا ااا دارد، یبير ا رفت یخرتا لطر به
 آارختن ان یيی ن خصر  رش  تفکر انتقادی  در يانتظار از اراكز آارزش اررد دای  ف ا یت

ااروزه اراكز آارزشي بای  (. 0233نژاد  یمانو سل یيا قرا )سللان نه آارزش ان یيه ،تاس
 ،گیری  اباحث، تصمیم جری دالیل، تحلیل و و جست  انظرر رش  تفکر انتقادی به بررسي   به
به حفظ الا ب درسي ب ون تأال  فقط نهاستنتاج در يرداختن به اسائل بپردازن ،  و
 .دای درسي رایج است  برنااه تر بیشكه در  گرنه نب ا

 یوت دا ترب  آن ي. رسا ت اصلیستا رسه و دانيگاه تنها انتقال ا لراا  به شاگردان ن كار
 یخوردورز  ین،وابسته نباشن . بنابرا یگراناست كه بترانن  تفکر كنن  و فقط به تفکر د یافراد
 یوا  تفکور عبوار    افوراد،  برخوي  انظور  از. آی   ايحساب  به یتترب  و  یمت لاد ا   ینتر از اهم
 ثیریأتو  نگوادي،  چنوین  در كوه  داشوت  خرادو   راه دوم  بوه  انفي ضمني ا نای انتقادی بینش

نظوران   كه صاحب است درحا ي این. جا خراد  گذاشت به تئرری یا ای ه یک بر آین  ناخرش
 ی،گور  بوه يرسوش   یشو گورا  يذدن ياز ت صبا  انف يیردا را انتقادی بینش و تفکر بسیاری
كارشناسوان   ،خواطر  ین. بوه دمو  داننو    اوي و دقوت   ،عو ا ت  یوت رعا یول، دال یجر و جست
 يآاورزش در دور اقل و    ینفوک   بخش ال ی با یآارزش انتقاد كه ن بر این باور وتربیت ت لیم

 د.شر يباش  تا ارجب با ن گ
نظور   اتفوا   یوت ترب  و  یمت ل نظران  صاحباز  یاریبس كه كن   اياظهار  (0210) ارادی قاضي

 یو  باشو ، بلکوه با   یوت ترب  و یمت لو  یادیناز اد ا  بن یکي ی با فقط نه یدارن  كه نگرش انتقاد
بوا   راه دوم  نورع نگورش   یون ا یورا ز ،باش  یليدر اقلع تحص رآارزش د یرنايذ  یيبخش ج ا
 ۀدر رشوت  یانتقواد  نگرش آارزشانسان است.  یبرا حل راه بهترین كاربرد و ،گزینش تحلیل،
 یلتحصو  یوزان بوه ا  یانكه دانيجر ای  گرنه د   قلم اد شرد، به انز ۀ به ی با یزن یسيزبان انگل
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 یبورا  كوه   یون ا یوژه و بهوره ببرنو ب بوه    یدر نگورش انتقواد   یتور  بویش رشته از رشو    یندر ا
 يآن زبوان كواف   وران یشت اال با گر یيترانا یاصر   يش ن در زبان تنها ترانش زبان ان  تران

 آن ۀجاا و  و فردنگ به اربرط دانش اثل دیگری دای  اهار با  ی با آارزان  زبانبلکه  نیست،
 نگورش  از برخوررداری  بنوابراین، آشونا شورن .    شورن ،   اوي  يتلقو  زباني  فرا اقرالتي كه ،زبان
 است.   یرشته ضرور ینا یاندانيجر یبرا یانتقاد

 برنااوه دل در ت ا نچریي دوا  گوي یژو، سياۀ دربرناد بهبرای بر( Johnson 2011) جانسرن
(balance in curriculum)، ااحتره وووعيق ب (affection for subject matter)، در قاللتاسوو 

 یهرا ترصو ( critical thinking) یانتقواد و يرورش تفکور  ، (Intellectual Independenceه )ان یي
ن نيجریادابلکه  شورد،   نموي و ا رفت فقط به دانوش ات وار  ا لور      ا دانشرویز ،كن   اي

روش، ی ني  بن شور نا وو شآعلمي  فتین  كسب ا راشي بای  با فرزارانابع آ از دهستفااضمن 
 .كنن  تقریت خرد در را علمي شنگرو  ،نشوا

 یدانوش و تجوارب بيور    یمعظو  سیلبا  یگریاز در زاان د یشب ی،ااروز دانيجریان
، اول أتچورن   دوایي   اهار  یازان دشرار و ن یاطالعا  كار ینشانتخاب و گز ون  ا اراجه
 آن تو اوم  و اسوت  انتقوادی  تربیوت  اردورن  دا  اهار  ینو قضاو  است. ا ،یورز یيهان 

 تفکر زاینوۀ در سيدا ربر اسوت كوه   یون اهوم ا  ۀاسوئل . اسوت  نقادی و نق  ۀروحی نیازان 
در  دوا   دانيوگاه  اكثر يدرس دایبرنااه ۀدافقر حلقۀدی نتقایت اترب كه د داين نيادی نتقاا
 یو  با فراگیوران  چورن ،(0211 اندیگور و  اطهوری ب 0212ی يرر و س  ي)داشم است یرانا
در نگواه   .جاا وه باشون    يو ترقو  يجهت ت ا  در یرگذارتأث یتا فرد شرن  یتترب ای  گرنه به

دنبوال عو ا ت    بوه  دا انتقاد كنن  و  نابرابری از تا شرد  اي داده یاد فراگیرانبه  ی،انتقاد تربیت
 .كالس درس خرد باشن  در

زبان انگلیسي در دنیوا شوروع    آارزش دای  نظام   (Crooks 2009) كروكس اعتقاد به ااروزه
نبوردن    طور    بوه بوي   و انو    كورده  انگلیسي زبان آارزش انتقادی دردای آارزش     به اتخاذ ای ه

اجتماعي یادگیری زبوان     و   دای سیاسي  جنبه بر این باورن  و ن ا آگاهانابع درسي آارزش زبان 
 یفتوأ   زبانوان   بوراي  را انگلیسوي زبوان   درسوي  انوابع  برخوي  كه جا آن از. بای  شناسایي شرن 

نفورذ   بورای انابع آارزشي صر  به عاالي  و از نقش  داده ییر اادیتتکدا   اد ا  آن ان ،  دهكر
دوای    بنابراین، فراگیران زبان انگلیسي بایو  بوه جنبوه   . ان   ش ه فردنگي و سیاسي غربت ب یل

 و اسوتادان  ا لموان . بسونجن   را عراقوب آن  و غرب آگاه باشن  سیاسي و ينهان نفرذ فردنگي
 آارزشوي در   دوای غیور     هتقادی به رشتۀ خرد داشته باشن  تا جنبزبان انگلیسي بای  دی گادي ان
 گورفتن  نظور  در با دیگر، طر  از. را شناسایي كنن    و عراقب آنبیابن  آارزش زبان انگلیسي را 
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 زبوان  ۀرشوت  بای  ارزیابي دقیقي از نگرش دانيوجریان  یران،ا ااپریا یستي در  دای ض   سیاست
 یوران طرر عوام و در ا  به یازبان در دن ینا یتزبان در كيرر، ادم ینرون  آارزش ا ازانگلیسي 

ي و گورایش انتقوادی   انوابع آارزشو   یتزبان، نقش و ادم ینطرر خا ، اد ا  آارزش ا به
آن از زاوان ورود بوه دانيوگاه توا      و رون  تکییورا   ،دانيگاه در سال تحصیل طي چهار  آنان
 .دشرآارختگي بررسي  دانش دنگام
 

 پژوهش ۀپیشین. 2

اویالدی در رشوتۀ    0111 ددوۀ  در (Pennycook 1999) یکرکين نظر اساس برآارزش انتقادی 
 ۀي یو   ظهورر ( Davari 2011) داوری نظور   بوه  د یل این اار. ش  آارزش زبان انگلیسي الرح

 دو   ( Ghafar Samar and Davari 2011) داوری و ثمور  غفار. است برده «زباني ااپریا یسم»
 بورای  انتقوادی  دیو گاه  یوک  ۀارائو  بوا  ينهوان  آارزشوي  برنااۀ كيف را انتقادی آارزش اهم

 .دانن  يا فراددن گان و فراگیران
 اكبوری  ،(Aliakbari and Faraji 2011) فرجوي  و اكبوری علوي  ،(Baladi 2007) بلو ی 

(Akbari 2008)، كسواییان  و يیيورایي  و (Pishvaei and Kasaian 2013)     كوه  بور ایون باورنو 
 آن و آاورزش و یوادگیری   شو   اوي  ای خنثوي قلمو اد    ي یو ه  ابتو ا  در آارزش زبان انگلیسي

كه  برد این بر فرض.  ش  سردان  درخ ات ارتباطا  تلقي اي یابزار انز ۀ خرد به خردی به
آاورزان    و درخ ات زبان استاراد درسي آارزش زبان انگلیسي از تهاجم فردنگي خنثي 

دوای انتقوادی در آاورزش زبوان انگلیسوي،        بوا ظهورر بحوث   . كنن   در سراسر دنیا عمل اي
 كرک يني ( و2012)   و داوری  غفار ثمر  .چا ش كيی ه ش  ايروعیت این اراد درسي نیز به

(Pennycook 1994 )دای آاورزش زبوان انگلیسوي از انوافع الول غربوي         شیره ن ،بر این باور
طرفوي انوابع آاورزش زبوان       كه بوي   ضمن آن ،(Phillipson 1992) فیلیپسرن. كنن   حمایت اي

نیرودوای   طریوق   ازگسوترۀ زبوان انگلیسوي    كوه   اسوت بر این باور  ،كن   انگلیسي را انکار اي
. اسوت   یافتوه  آایوزی يیيورفته و رواج    ارفقیوت طرر  بهو اجتماعي  ،اقتصادی، سیاسي، فکری

 گوران  يوژودش . آیو    اوي  حسواب     هب دا هدانيگا در اهم وجره از یکي انتقادی تربیت رو،  ینا از
 و ،(0211)یيوه  ي قناعتو  گرگری ب ری(، 0232) ایرارالیي ،(0231) بهمني چرن دم زیادی
 يكواف  یوق خصور  ترف   یون ا  در دوا   دانيوگاه ( نيان دادنو  كوه   0210)زاده    رضایي و عارفي
در  یو تفکور انتقواد   یونش رشو  ب  یوزان ا يبررسو  ۀزاینو كوه در  یقواتي . در اكثر تحقان   ن اشته
 انتقوادی  تفکور  و بینش اهار  است،   اول و آخر دانيگاه صرر  گرفته دای  سال یاندانيجر
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ضورور    گر بیان یجو نتا است   ن اشته يرش  چن ان اول سال به نسبت آخر سال دانيجریان
 یشسومت افوزا   بوه دوا    آن تور  بویش  گیری  جهتو  یادگیریآارزش و  ین دایدر فرا یبازنگر
 (.0216دیگران  و كریمیان)   است یو تفکر انتقاد ینشاهار  ب
 یراني این است كوه آگوادي  ا آارزان  زبان یت تربیت انتقادیادم ،ش ه ذكر الا ب به ترجه با
 نظور قورار    دقوت او    را بوه  آن آثوار  و افزایو   اي دا  آن در را دای ااپریا یستي غرب    سیاست از
 نااؤ فو  درسوي،  ریزان  برنااه انگلیسي، ن زباناو ا رس نقش ا لمانادمیت  بنابراین،. دد   اي
بنوابراین، الا  وۀ    اسوت.  برجسوته  یاربسو  یسوي آارزش زبان انگل یرانو فراگ ،آارزشي انابع

در  انگلیسوي  زبان ارش    كارشناسي و دانيجریان كارشناسي نگرش انتقادی حاضر به بررسي
 از را دوا   آن یو تحرل نگرش انتقاد ییرتک یزانتا ا ازديرد اي اركزی دای استان  برخي دانيگاه

 فرضویا  ن ااحققو  رو، یون ازا .نو  ك بررسوي گرایانوه   درونطور ي  و يیمایيوي  الا  وۀ  طریق 
 :كردن  بیان ذیل را يژوديي

 یسوي زبوان انگل  ارشو     كارشناسيو  يكارشناس انتقادی دانيجریان بین نگرش: 9فرضيۀ
 با ناداری وجرد ن ارد تفاو  یراندر ا آارزی  زبان ۀنسبت به برناا

 انگلیسوي  زبوان  كارشناسوي  آخر واول  سال  نیم انتقادی دانيجریان بین نگرش: 4ۀفرضي
 .ی وجرد ن اردا نادار تفاو  ایران در آارزی زبان ۀبرناا به نسبت
 

 پژوهشروش  .3

اسوتفاده از    بوا   گرایانوه     درون يطور   صورر  يیمایيوي و    و بوه   كمّوي    روش بوا  يوژودش  این
 .است   ش ه اه انجامنا يرسش
 
اطالعاتآوریجمعویآمارۀجامع9.9
در  كوه  شورد   یسوي اوي  زبان انگل یدانيجر 312 شاال يطرر كل بهيژودش  ینا یآاار جاا ۀ
 ينورر اراک، آزاد اسوالا    یوام ي دای  دانيگاهدر  یسيزبان انگل يآارزش و اترجم دای  گرایش
 از. بردنو   تحصویل  بوه  ايوکرل  (شبانه و)روزانه  و دانيگاه اراک ،خمین اسالاي آزاد ،اراک
الا  وه در يوژودش    یبورا  يتصادف یریگ روش نمرنه زیر با شرح به دانيجر 033 ت  اد این

 .  ن ش حاضر انتخاب 
 ب(0211 ی)ورودارش      كارشناسي قلعدر ا دانيجر 36 ـ

 (.0212 ی)ورود كارشناسي اقلع در دانيجر 000 ـ
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آخور   و اول سوال   نویم  در «ایوران  در آاورزی   زبان خصر  در انتقادینگرش » اۀنا يرسش
آاورختگي    دانوش دنگام ورود و  سال، 5/0 و 5/2 زااني ۀفاصل با ارحله دو در ی ني ،یلتحص
 يوژودش  ینا دای  يآزاردن طریق  از ،ارش    كارشناسيو  ياز دانيگاه در اقلع كارشناس دا  آن
 5/2زاواني   ۀاذكرر در دو ارحله بوا فاصول   ۀانا يرسشچرن  سریي، از . ش یلنفر( تکم 033)
 دوا قریوا     دوای ایون يوژودش داده شو ، بنوابراین از آن       به آزاردنيجهت تکمیل سال  5/0 و

و نام دانيوگاه احول تحصویل خورد را در      ،  نام كاال خرد، گرایش تحصیليشدرخراست 
 يدا عبار  بردن  از انتقوا    آن ترین  عم هكه  اتفاوتي دالیل به. نن كاه یادداشت نا يرسشباالی 
 سوال   یمدر نو  یليتحصو  يارخص كيرر، دای  استان دیگر آارزشي اراكز به یاندانيجر يبرخ
در  يآزاوردن  32اطالعا  از  آوری  جمعارفق به  حاضر نااحقق تحصیلي ۀرشت تکییرو  ،آخر
 بوه  نفر 061يژودش به  ینا دای  آزاردني ین،ني ن . بنابرا( یلتحص آخر سال  یمدوم )ن ۀارحل
 :یافت تقلیل زیر شرح
 بارش    كارشناسيدانيجر در اقلع  65 ـ

 .كارشناسي اقلع در دانيجر 11 ـ

را  «ایوران  در آاورزی  زبوان  خصور   در یانتقواد  نگورش » اوۀ نا يرسش گفتني است،
 31اوه شواال   نا يرسوش  ین. اان  كرده يسنج و اعتبار ي( طراح2013) ییانو كسا یيرایيي

و اخوا فم،   ،ن ارم یارافقم، ارافقم، نظر )كااال  ینهينج گز یك ام دارا كه دراست سؤال 
به دور   دا  ياسخ ع دی گذاری  ارزشاحاسبه و  یبرد. برا یکر   یفاخا فم( در ط كااال 
 ،2نوو ارم  ی، نظوور1، اوورافقم 5اوورافقم  داده شوو : كوااال   یارزش عوو د یووک یواس اق

 .  0اخا فم  كااال  و، 3اخا فم 
 :كن  ياالا  ه  یراذكرر را به ارارد ز یاندانيجر یانتقاد كلي نگرش  طرر به اهنا يرسش ینا
 ببراي ور گریش ازسری یسيزبان انگل یسبردن ت ر اثر يببه  یناباور ـ

 بش ه ینت و يبر الا ب برا یهينهان با تک یدا   هبرناااقابله با  ـ
 بیسيانگل زبان يخا  در الا ب آارزش ای ئر رژی درقبال حساسیت ـ

 بیسيزبان انگل دربارۀ صحیح  نا دای  قضاو     شيی اقابله با ـ

 .یسياصرل زبان انگل یبن    تاو ری ـ

 در تکییراتوي  باش ،   داشته يخران دم تر بیش یقاه با اد ا  تحقنا يرسش ینا كه  این برای
 كوردن افهورم برخوي جموال      آسوان و  دا  برخي واژهكردن  برجستهقبیل   ازدا   گریه ب ضي

 يتخصصو  یابا ا رک دكتر اتخصص ينجاه از نا يرسش یياز روا یناناطم برایانجام ش . 
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اوذكرر را الا  وه و    ۀاو نا يرسوش  توا   شدرخراست  یست ر ۀسال تجرب يانزدهاز  یشبا ب
. ب و  از اعموال   نو  نكو اصوالح اعوالم    یسوي بازنر برای یرادیصرر  در نرع ابهام و ا در

 اه ابتو ا از نا يرسشیایي يا از ینانانظرر اطم به ش ه ذكر اتخصص ينج ،اجماع اررد تکییرا 
 ۀاو نا يرسوش  یول تکم بورای  ،داشوتن   یآاوار  ۀبه جاا و  یهشب دایي یژگيكه و ،آارز  زبان 35

احاسوبه   SPSSافوزار   كمک نورم  به خكرونبا یآ فا یبعمل آا . سپس ضر اذكرر دعر  به
 0بوه شورح جو ول     يكلو  یایياه يانا يرسش یدا داده تحلیل و یهتجزو  ييس از بررس.  ش

 است. ش هاحاسبه  12/1ا ادل با 

مهناپرسشپایاییبررسیبرایکرونباخآلفایضریب.9جدول

 تعدادسؤاالتکرونباخیآلفایبضر

12/1 31 

داده  یحدوا ترضو    بوه آن  تحقیق اادیت بارۀدر دانيجریان، بین اهنا يرسش ترزیع از قبل
 اطمینوان  برای. ددن اه ياسخ صادقانه نا يرسش دای  یهش  و از آنان درخراست ش  تا به گر

 نیوز  دوا   گریه تک  تک. است داوطلبانه تحقیق این در حضرر كه ش  گفته آنان به اار این از
 از دوگانوه  برداشوت  یوا  ابهوام  گرنوه  دور  تا ش  داده نیاز اررد ترضیحا  و بازگر آنان برای
 كنترل شرد. دا   هگری
 

 ها یافته. 4

نسوبت   یسيزبان انگل ارش    كارشناسيو  يكارشناس انتقادی دانيجریان بین نگرش: 0 فرضیۀ
 .ا ناداری وجرد ن ارد تفاو  ایران در آارزی   زبان ۀبرناابه 

 دوای    هگورو از  یکدر یبرا ینگرش انتقاد یفيترص دای  آااره فرض ابت ا ینآزارن ا برای
 . ش احاسبه انگلیسي زبان ارش    كارشناسيو  يكارشناس

 ارشدکارشناسیویمقاطعکارشناسیبراینگرشانتقاديفیتوصهایآماره.4جدول

 معيارانحراف ميانگين تعداد مقطع 

 32/3 03/61 65 ارش نگرش

 55/3 61/63 11 يكارشناس
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و كارشناسوي  ( 61/63) كارشناسوي  دانيوجریان  انتقادی نگرش ایانگین ،3 ج ول الابق
دو  یبورا  یوار انحورا  ا   ۀآاوار  گورفتن  نظر دربا  بنابراین، .است( بسیار نزدیک 03/61ارش  )

گرفوت كوه دو گوروه     یجوه نت توران   اوي ( 55/3) ارشو     كارشناسي( و 32/3) يگروه كارشناس
 بور  ايوتمل خورد   یكه نگرش انتقاد ،ارضرع ینگرفتن ا نظر درن ارن . با  يراكن گي ا ناداری

كوه در جو ول     شو احاسوبه   دا  این سازهاز  یک در یبرا یفيترص یدا هآاار است، ينج سازه
 آا ه است. یرز

ینگرشانتقادهایسازهیکهریبرايفیتوصهایآماره.9جدول
 ارشدکارشناسیویکارشناسیاندانشجویبرا

 معيارانحراف ميانگين تعداد مقطع 

 براي ور گریش انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری
 111/3 11/30 65 ارش 

 363/3 51/30 13 سيكارشنا

 ش ه ینت و يبر الا ب برا یهينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله
 11/2 11/06 65 ارش 

 15/1 33/06 11 يكارشناس

 انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 13/3 10/01 65 ارش 

 11/3 62/01 11 يكارشناس

 یسيزبان انگل دربارۀ یحناصح دای  قضاو  يیش با اقابله
 36/0 31/01 65 ارش 

 13/0 33/02 11 يكارشناس

 یسياصرل زبان انگل یبن  او ریت
 16/0 13/6 65 ارش 

 02/3 13/6 11 كارشناسي

 ینابواور  ی،نگرش انتقواد  دای  سازهاز  یک در یآا ه برا  دست هب یانگینا ،2ج ول  الابق
 كارشناسوي   51/30ب M ارشو     11/30) يبورا  ور یشگر یسيزبان انگل یست ر بردن اثر بيبه 
M)،  ارشو   11/06) شو ه  ینتو و  يبور الا وب بورا     یوه تکينهوان بوا    دای   هبرناااقابله با M ب
 انگلیسوي  زبوان  آارزشوي  الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت ،(M  كارشناسي30/06
 زبوان  دربوارۀ  ناصحیح دای     قضاو یشي(، اقابله با M  كارشناسي62/01ب M ارش   13/01)

 یسوي اصورل زبوان انگل   یبنو   تیاو ر و ،(M كارشناسي 33/02ب M ارش  01/01) انگلیسي
 ارشو   يو كارشناسو  يكارشناسو  یاندانيوجر  درایان( M كارشناسي  16/6ب M  ارش 16/6)

 ايابه برده است.
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 ارشدکارشناسیوکارشناسیدانشجویانبرایانتقادینگرشهایدادهنرمالتوزیع.2جدول

 p آزادیۀدرج آماره مقطع 

 نگرش
 35/1 65 13/1 ارش 

 103/1 11 16/1 يكارشناس

 براي ور گریش انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری
 111/1 65 15/1 ارش 

 111/1 11 11/1 سيكارشنا

 ش ه ینت و يبر الا ب برا یهينهان با تک دای    برنااهبا  اقابله
 111/1 65 33/1 ارش 

 111/1 11 33/1 يكارشناس

 انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 133/1 65 13/1 ارش 

 103/1 11 13/1 يكارشناس

 يسیزبان انگل دربارۀ یحناصح یدا قضاو  یشبا ي اقابله
 102/1 65 16/1 ارش 

 113/1 11 16/1 يكارشناس

 یسياصرل زبان انگل یبن  او ریت
 112/1 65 15/1 ارش 

 111/1 11 12/1 يكارشناس

نگورش   دوای   سازهاز  یک در ی( برا>15/1Pش ه ) اياد ه یسلح ا نادار یزانا به ترجه با
از دسوته   یک یچد یعش  كه ترز ینبر ا یجهنت 1در ج ول  ینگرش انتقاد ین برا یزو ن یانتقاد
 دو دوای    داده ۀیسو اقا یبورا  ویتنوي  اون از آزارن  ،یننراال نبرده است. بنابرا اذكرر یدا هداد
 .ش  استفاده گروه

 ارشدکارشناسیویکارشناسیاندانشجوینگرشانتقادۀیسمقایبراویتنیمنآزمون.5جدول

U Pیتنیومن 

 216/1 23131 نگرش

 651/1 51/2311 براي ور گریش یسيزبان انگل یسبردن ت ر اثر يببه  ناباوری

 331/1 2331 ش ه ینت و يبر الا ب برا   یهينهان با تک یدا  با برنااه اقابله

 315/1 2333 انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت

 006/1 2165 يسیزبان انگل دربارۀ یحناصح دای  قضاو   یشي با اقابله

 101/1 2035 یسياصرل زبان انگل یبن    او ریت
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نگورش   یگرفوت كوه بورا    یجهنت تران  اي 5ارجرد در ج ول  یسلرح ا نادار به ترجه با
 انگلیسوي  زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری آن از قرار دای  سازهاز  یک در( و 21/1) یانتقاد
 شو ه  تو وین  بوراي  الا وب  بور  تکیوه  بوا  ينهوان  یدا هبرناا با اقابله(، 65/1) براي ور گریش

 اقابلوه و (، 31/1) انگلیسوي  زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت(، 33/1)
دو گوروه   ینبو  ی( تفواو  ا نوادار  00/1) انگلیسي زبان دربارۀ ناصحیح دای قضاو  يیش با

 وجرد ن ارد.  
نبوردن تفواو  دانيوجریان اقواطع      بارز، (Ennis 1996) ارچرب نظری انیسهچ اساس بر

فرصوت ب و     ني ن علت ایجاد كارشناسي و كارشناسي ارش  در تفکر انتقادی امکن است به
دای ایوران از تو ریس اسوتقیم      دیگر، در دانيگاه عبار   از یادگیری برای دانيجریان باش . به

شورد.    رش  بینش انتقادی فورادم نموي   برایالزم  ۀد. بنابراین، زاینشر  يبینش انتقادی يردیز ا
 ، زیورا و باوردوا دارد  ،دوا   سوازی، ت هو ، ارزش   ا ني بر تأكی ( 1996جاست كه انیس ) در این
وی،  اعتقواد  بوه گیری درست اجهز خرادنو  شو .    گرنه افراد به دریافت واق یت و تصمیم این

جری حقیقت بپردازن . در این فضوا افوراد     و  ترانن  به جست  انتقادی اي ۀطریق ان یي  افراد از
خیزنو ،    اوي   چوا ش بور   دای اقابول بوه    كنن ، با گروه  یابن ، از آن دفاع اي  به عقای ی دست اي

ددن . بنابراین، بای  دانيوجریان    دای ابهم را تکییر اي  و ارق یت ،یابن   اي خلادای خرد را در  
 واداشت.  ال أت دا را به  دای ابهم اراجه كرد و آن   با ارق یت را ا ام
 بوه  انگلیسي زبان كارشناسي آخر و اول سال  نیم انتقادی دانيجریان بین نگرش: 3ۀ فرضی

 .تفاو  ا ناداری وجرد ن ارد ایران در آارزی  زبان ۀبرناا
 دوای   گروهاز  یک در یبرا ینگرش انتقاد یفيترص دای  آاارهابت ا  فرضیه این آزارن برای

 . ش احاسبه انگلیسي زبان كارشناسي آخرو  ياول كارشناس سال   یمن

 یسالاولوآخرکارشناسیبراینگرشانتقاديفیتوصهایآماره.6جدول

 معيارانحراف ميانگين تعداد مقطع 

 نگرش

 33/1 13/31 11 آخر سال نیم يكارشناس

 23/3 16/61 11 اول سال نیم يكارشناس

 انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری
 براي ور گریش

 15/5 13/06 11 آخر سال نیم يكارشناس

 01/5 15/36 11 اول سال نیم يكارشناس
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 يبر الا ب برا یهينهان با تک یدا هبا برناا اقابله
 ش ه ینت و

 61/1 31/01 11 آخر سال نیم يكارشناس

 10/0 16/01 11 اول سال نیم يكارشناس

 الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 انگلیسي زبان آارزشي

 55/3 62/00 11 آخر سال نیم يكارشناس

 31/0 36/1 11 اول سال نیم يكارشناس

زبان  دربارۀ یحناصح دای  قضاو  یشيبا  اقابله
 يسیانگل

 31/0 11/01 11 آخر سال نیم يكارشناس

 10/0 31/02 11 اول سال نیم يكارشناس

 یسياصرل زبان انگل یبن    او ریت

 31/0 53/3 11 آخرسال  نیم يكارشناس

 11/0 55/5 11 اول سال نیم يكارشناس

ب M يكارشناسو   آخور 13/31نگورش )  یآاو ه بورا   دسوت  هبو  یوانگین ، ا6جو ول   الابق
 الا وب  در خا  ای ئر رژی به حساسیت قرار از آن ۀساز دو و( M كارشناسي اول 16/61

 بوا  و اقابلوه ( M كارشناسوي  اول  36/1ب M كارشناسي آخر 62/00) انگلیسي زبان آارزشي
 اول 31/02ب M يكارشناسو   آخور 11/01) انگلیسوي  زبوان  دربارۀ ناصحیح دای  قضاو    يیش

 یبورا  ااوا ايابه برده است،  يسال اول و آخر كارشناس  یمن یاندانيجر درایان( M كارشناسي
  آخور 53/3) یسوي اصورل زبوان انگل   یبنو    یوت از او ر  اعوم  ینگرش انتقواد  دای   هساز یگرد

 انگلیسوي  زبوان  تو ریس  بوردن  اثور   بوي بوه   ی(، ناباورM كارشناسي اول 55/5ب M يكارشناس
اقابلووه بووا و (، M كارشناسووي اول 15/36ب M يكارشناسوو  آخوور13/06) بووراي ور گووریش
  16/01ب M يكارشناسو   آخور 31/01شو ه )  ینتو و  يبر الا ب برا یهينهان با تک دای   هبرناا

 بوا  چنوین  دم. شرد اي اياد ه گروه دو دای ایانگین ایان بسیاری تفاو ( M ياول كارشناس
 یاز بنو دا  یوک دو گوروه در در  یوار انحورا  ا   ینش ه ب اياد هاق ار تفاو   گرفتن نظر در

بورده   یکدم نزد هدو گروه در تمام ارارد ب ييراكن گ یزانگرفت كه ا یجهتران نت يا 6ج ول 
شو ه،   ینتو و  يبور الا وب بورا    یوه ينهان بوا تک  دای  برنااهاقابله با  خصر است و تنها در

( 11/0سوال اول )  یاناز دانيوجر  تور  بویش ( 61/1سال آخر ) یاننگرش در دانيجر ييراكن گ
استفاده شو  كوه    یلکو   و   یرواز آزارن شاي دا  دادهنراال  یعاز ترز ینانحصرل اطم یاست. برا

   .آا ه است زیرآن در ج ول  یجنتا
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سالاولوآخرکارشناسینيمینگرشانتقادیبرایدانشجویانهاهتوزیعنرمالداد.3جدول

 p آزادیۀدرج آماره مقطع 

سال  نیمي كارشناس نگرش
 آخر

103/1 12 111/1 

 
سال  نیمي كارشناس

 اول
133/1 11 362/1 

ور  گریش ت ریس زبان انگلیسي بردن اثر بيناباوری به 
 براي

سال  نیمي كارشناس
 آخر

100/1 12 112/1 

 
سال  نیمي كارشناس

 اول
312/1 11 111/1 

ی ينهان با تکیه بر الا ب براي دا هاقابله با برناا
 ش ه ت وین

سال  نیمي كارشناس
 آخر

556/1 12 111/1 

سال  نیمي كارشناس 
 اول

165/1 11 016/1 

حساسیت به ای ئر رژی خا  در الا ب آارزشي زبان 
 انگلیسي

سال  نیمي كارشناس
 آخر

153/1 12 132/1 

سال  نیمي كارشناس 
 اول

156/1 11 165/1 

 سيیزبان انگل دربارۀدای ناصحیح  قضاو  اقابله با يیش
سال  نیمي كارشناس

 آخر
165/1 12 303/1 

سال  نیمي كارشناس 
 اول

113/1 11 121/1 

 ی اصرل زبان انگلیسيبن  او ریت
سال  نیمي كارشناس

 آخر
151/1 12 160/1 

سال  نیمي كارشناس 
 اول

112/1 11 110/1 

 یاندانيوجر  دوای   گوروه از  یک در یبرا 3ش ه در ج ول  اياد ه P ایزان گرفتن نظر در با
 یوع گرفوت كوه ترز   نتیجوه توران   ي( او 111/1) يكارشناس آخر سال نیم( و 36/1) اول سال نیم
 نراوال   غیر آخر سال  نیم یاول نراال و برا سال  یمن برای دانيجریاناربرط به نگرش  دای  داده
 الا وب  بور  تکیوه  با ينهان دای  برنااهبا  اقابله، دا  دای سازه  داده یعترزاین،  بر عالوه .است   برده
 زبوان  آارزشوي  الا وب  در خوا   ایو ئر رژی  بوه  حساسویت و  ،(01/1) شو ه  ت وین براي

دوا    سوازه  یرسوا  ینراال برده و بورا  ياول كارشناس سال  نیم یاندانيجر ی( برا16/1) انگلیسي
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 یوع انورال، ترز  ین. بوه دمو  اسوت    نبورده نراال  دا  داده یعترز 15/1از  Pبردن  تر  یینيا به ترجه با
 یحناصوح  یدا قضاو  یشيبا  اقابله ۀسازدر  يآخر كارشناس سال  نیم یاندانيجر یبرا دا  داده
 زبوان  آارزشوي  الا وب  در خوا   ایو ئر رژی  بوه  حساسیت(، 30/1) یسيزبان انگل دربارۀ

اورارد   یرسا ی( نراال برده و برا16/1) یسياصرل زبان انگل یبن  تیاو ر و ،(13/1) انگلیسي
 ۀاقایسو  بورای  ،بنوابراین . اسوت    نبورده نراوال   دا هداد یعترز 15/1از  Pبردن  تر یینيا به ترجه با

 ایو ئر رژی  بوه  حساسویت  ۀینزادر كارشناسي آخراول و  سال  نیم دانيجریان انتقادی نگرش
 ۀیسو اقا یاستقل و برا یدا هگرو یبرا يآزارن ت از انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا 
 استفاده ش . ویتني ان یاز آزارن نايارااتر 3ج ول  یاز بن دا دا    سازه یرسا

انگليسیزبانآموزشیمطالبدرخاصایدئولوژیبهحساسيتۀمقایس.8جدول
 آخرکارشناسیاولوسالنيمیاندانشجو

 t آزادیۀدرج p 

 زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 انگلیسي

11/1 11 111/1 

 ینگرفت كوه بو   یجهنت تران  اي (t 12/1 و P 111/1) 3ان رج در ج ول  یجنتا به ترجه با
 الا وب  در خوا   ایو ئر رژی  بوه  حساسیتبه  ی حاظ نگرش انتقاد بهدو گروه  یاندانيجر
 درایوان  سوازه  ایون  ایانگین كه  طرری هب ،دارد وجرد یتفاو  ا نادار انگلیسي زبان آارزشي

 یوق تحق یجدر نتوا  تور  بویش كنکواش   بورای است.  تر بیش يآخر كارشناس سال  یمن دانيجریان
كول دو   یوانگین و ا ینگرش انتقاد دای  سازهاز  یک  در برای گروه در از آا ه  دست  به یانگینا

 .آا ه است 1آن در ج ول  یجكه نتا  ش یسهگروه اقا

یکارشناسآخراولوسالنيمیاندوگروهدانشجوۀمقایس.1جدول
کليانگينومینگرشانتقادهایسازهازیکهریبرا

U pیتنیومن 

 11/1 0115 نگرش

 111/1 51/010 براي ور گریش انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری

 111/1 51/16 ش ه ینت و يبر الا ب برا یهينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله

 111/1 305 انگلیسي زبان دربارۀ ناصحیح دای  قضاو  یشبا ي اقابله

 111/1 51/313 یسياصرل زبان انگل بن ی   او ریت
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 تفواو  ا نوادار دو  نبورد  وجرد  كرد كه با تران اعالم  اي 1ج ول  یجدرنظرگرفتن نتا با
دو گروه از  ین(، اU 0115و  P  13/1) یانتقاد نگرش یت حاظ كل به یانگروه از دانيجر

 دوای   قضواو    یشيو  بوا  اقابلوه  ۀسواز  حواظ   بوه  يكارشناس آخرسال اول و   یمن یاندانيجر
 بوه  نابواوری  از اعوم  دوا  هساز سایر و (U 305و  P  111/1) یسيزبان انگل دربارۀ یحناصح
بوا   اقابلوه  ،(U 51/010و  P 111/1) بوراي  ور گوریش  انگلیسوي  زبان ت ریس بردن اثر بي

 و، (U 51/16و  P 111/1) شوو ه توو وین بووراي الا ووب بوور تکیووه بوواينهووان  دووای هبرنااوو
 تفواو   گوروه  دو بوین ( U  51/313و  P 111/1) یسوي اصورل زبوان انگل   یبنو    یوت او ر

 یسوي زبوان انگل  یستو ر  بوردن  اثر بيبه  یناباور ۀیندرزا كه  طرری هب ،دارد وجرد ا ناداری
 طورر   بوه  كارشناسوي  اول سوال   نیم یاندانيجر درایانش ه  اياد ه یانگینا يبرا ور یشگر

 دانيوجریان  بورای  شو ه  د هايوا  یوانگین ا دوا   سوازه  یرسا خصر و در تر بیش یا نادار
 باالتر است.   یطرر ا نادار هسال آخر ب یمن

 بوه  ترجوه  باخصر   بهآا ه  دست هب یجنتا گرفتن نظر درش ه و با  انجام دای  تحلیل جهت در
 یناخوتال  ا نوادار بو    گورفتن  نظر درو با  ینگرش انتقاد یتدر كل دا  گروه یناختال  ب نبرد
دور   ۀیسو اقا یبورا  یبوي ت ق دوای   آزارنسلسله  یک ینگرش انتقاد یدا ه حاظ ساز به دا  گروه

و  يسوال اول و آخور كارشناسو    یمن یاندانيجر ی ني ،یقتحق ینكنن ه در ا چهار گروه شركت
 .رس نظر اي ضروری به ،ارش  يترم اول و چهارم كارشناس یاندانيجر
 ترضویح  تور  يویش  كه گرنه  دا، دمان  گروهاز  يبرخ یبرا دا  داده یعنبردن ترز نراال به ترجه با
آن از  از يوس نراوال و   یتمي گوار  ینو  فرا یوق طر  از دوا   دادهابت ا  دا  گروه ۀیساقا ش ، برای داده
 استفاده ش . تر بیش یلتحل یبرا یبيو ت ق یيارااتر دای نآزار

 دانشجویانانتقادینگرشۀمقایسبرایطرفهیکیانسواريلتحلآزمون.91جدول

 F p مجذورميانگينآزادیۀدرج مجذوراتمجموع 

Between 
Groups 

36/305 2 15/30 06/0 233/1 

 یجكوه نتوا   كورد  تران بیوان   اي( F 06/0و  P 23/1) 01ان رج در ج ول  یجنتا به ترجه با
 یوان ا یو تفواو  ا نوادار   اسوت  شو ه  ییو  أتاکوررا    شو ه  ذكر دای  فرضیهاربرط به آزارن 

اسوتفاده شو  توا     یبوي ت ق دای  آزارناز  خصر  ینگانه وجرد ن ارد. در دم چهار دای  گروه
 .یمكن يتر بررس يجزئ را دا   هگرو ینب يتفاو  احتما 
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 يقتحقینچهارگانهدراهایگروهیدوبهدوۀیسمقایشفهبراآزمون.99جدول

 p استانداردخطای ميانگينتفاوت مقطعمقطع

 خرآ سال   نیم ارش 

 221/1 32/0 -33/2 آخر سال  نیم سيكارشنا

 316/1 61/0 -30/0 اول سال    منیارش  

 316/1 63/0 -36/0 اول سال  نیم يكارشناس

 آخر سال  یمن سيكارشنا

 221/1 32/0 33/2 آخر سال     منیارش  

 315/1 66/0 51/0 اول سال   نیمارش  

 333/1 65/0 26/0 اول سال   نیمارش  

 سال اول میارش  ن

 316/1 31/0 30/0 آخر سال   نیمارش  

 35/1 66/0 -51/0 آخر سال  نیم سيكارشنا

 0 60/0 -05/1 سال اول    میارش  ن

 اول سال  یمن يكارشناس

 315/1 63/0 36/0 سال آخر   یمارش  ن

 333/1 65/0 -26/0 آخر سال  یمن سيكارشنا

 0 60/0 05/1 اول سال   نیمارش  

كو ام از   یچدو گرفوت كوه در    یجهنت تران  اي 00ش ه در ج ول  اياد ه P یراقاد به ترجه با
وجورد   یتفواو  ا نوادار   یوق تحق یون كنن ه در ا شركت دای  گروه بین ش ه انجام دای  اقایسه
 ۀرونو  دربوار   یندمو  ،تور  بیش تحلیل برای. شرن  اي 15/1 یباال یراقاد ینتمام ا، زیرا ن ارد
 انجام ش . ینگرش انتقاد ۀگان ينج دای   سازه

 انگليسیزباندانشجویانانتقادینگرشۀگانپنجهایسازهازیکهريفیتوصهایآماره.94جدول

 معيارانحراف ميانگين تعداد مقطع 

 انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری
 براي ور گریش

 16/1 32/05 65 خرآ سال   منیارش  

 15/5 13/06 11 آخر سال  نیم سيكارشنا

 63/5 53/35 65 اول سال    منیارش  

 01/5 15/36 11 اول سال  نیم يكارشناس

 يبر الا ب برا یهينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله
 ش ه ینت و

 25/1 23/03 65 خرآ سال  منیارش  

 61/1 31/01 11 آخر سال  نیم سيكارشنا
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 31/3 33/01 65 اول سال  منیارش  

 10/0 16/01 11 اول سال  نیم يكارشناس

 آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 انگلیسي زبان

 01/0 12/00 65 خرآ سال   منیارش  

 55/3 62/00 11 آخر سال  نیم سيكارشنا

 61/0 02/1 65 اول سال   منیارش  

 31/0 36/1 11 اول سال  نیم يكارشناس

زبان  دربارۀ یحناصح دای  قضاو  یشيبا  اقابله
 يسیانگل

 33/0 21/01 65 خرآ  سال   میارش  ن

 31/0 11/01 11 آخر سال  نیم سيكارشنا

 63/0 00/01 65 اول سال   نیمارش  

 11/0 31/02 11 اول سال  نیم يكارشناس

 یسياصرل زبان انگل بن ی    تاو ری

 01/0 33/6 65 خرآ سال   یمارش  ن

 31/0 53/3 11 آخر سال  نیم سيكارشنا

 26/0 23/5 65 اول سال   نیمارش  

 11/0 55/5 11 اول سال  نیم يكارشناس

 تو ریس  بردن اثر بي به ناباوری ۀینزا در 03در ج ول  دا  گروه از یک در یانگینا به ترجه با
 ي( كارشناسو 13/06( و آخور ) 15/36اول ) سال نیم دانيجریان براي ور گریش انگلیسي زبان
 نتیجوه  توران    اوي ارشو    ي( كارشناس32/05( و چهارم )53/35اول ) سال نیم یاندانيجر یزو ن

 .دارد وجرد دا  وهگر ینب گیری چيم تفاو  كه گرفت
( و 01/5سوال اول )  یمنو  دانيوجریان  كوه  اسوت  این از حاكي نیز ا یار انحرا  یدا   هآاار
( 16/1ارشو  )  ي( و چهارم كارشناس63/5اول ) سال نیم یانو دانيجر ي( كارشناس15/5آخر )
 انگلیسوي  زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری ۀیندرزا ینگرش انتقاد ينظر تنرع و يراكن گ  از

 بوا  ينهوان  دوای   برنااوه بوا   اقابله ۀینزادر ین،ا بر عالوهدارن .  يايابه یتوض  براي ور گریش
( 31/01( و آخور ) 16/01) اول سوال   نویم  دانيوجریان  ۀشو   تو وین  بوراي  الا وب  بور  تکیه

 توران   اوي  ارشو     كارشناسي( 13/06) چهارم ( و33/01اول ) سال    منی یانو دانيجر يكارشناس
 وجرد دارد.   دا  گروه ینب گیری چيم تفاو  كه گرفت   نتیجه

( و 11/0) اول سوال   نویم  یاناسوت كوه دانيوجر    یناز ا يحاك یزن یارا  انحرا  دای   هآاار
( 25/1) ارشو     كارشناسي چهارم( و 31/3) اول سال  نیم یانو دانيجر ي( كارشناس61/1) آخر
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بور الا وب    یوه ينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله ۀینزادر ینگرش انتقاد ينظر تنرع و يراكن گ  از
 بوه . شرد  تر اي  يراكن هشان  اقلع نگرش یکدر  یلتحص دای  سال یشبا افزاش ه  ینت و يبرا

 انگلیسوي زبوان   يخوا  در الا وب آارزشو    ی ئر رژیبه ا حساسیت ۀینزادر ،ترتیب دمین
 اول سوال   ریان نویم دانيوج  و كارشناسوي ( 62/00) آخور  و( 36/1) اول سوال  نویم  دانيجریان

 نسووبتا  تفوواو  كووه گرفووت جووهینت تووران  اووي ارشوو    كارشناسووي( 12/00) ( و چهووارم02/1)
 .دارد وجرد دا    هگرو بین گیری چيم

( و 33/0) سوال اول   نویم  یاناسوت كوه دانيوجر    یناز ا يحاك یزن یارانحرا  ا  دای   آااره
( 55/3) ارشو     كارشناسي چهارم( و 31/0) اول سال  نیم یانو دانيجر ي( كارشناس63/0) آخر
 الا وب  در خوا   ایو ئر رژی  به حساسیت ۀینزادر ینگرش انتقاد ينظر تنرع و يراكن گ  از

بوا   اقابلوه  ۀینو زادر ،ایون  بور  افوزون برخرردارن .  يايابه ياز يراكن گ انگلیسي زبان آارزشي
 ( و آخور 31/02) اول سوال   نویم  دانيوجریان  انگلیسوي  زبان دربارۀ ناصحیح دای  قضاو   يیش
ارشو    يكارشناس( 21/01) ( و چهارم00/01) اول سال   نیم یانو دانيجر ي( كارشناس21/01)
 .دارد وجرد دا  وهگر ینب ناچیزی تفاو  كه گرفت جهینت تران   اي

( و 11/0) اول سوال   نویم  یاناسوت كوه دانيوجر    یناز ا يحاك یزن یارانحرا  ا  دای    هآاار
 ارشو   ي( و تورم چهوارم كارشناسو   63/0) اول سال  نیم یانو دانيجر ي( كارشناس31/0) آخر
 ناصوحیح  دوای   قضاو   يیشبا  اقابله ۀینزادر ینگرش انتقاد ييراكن گنظر تنرع و   از( 33/0)

اصورل   بن ی  تیاو ر ۀزایننهایت در دربرخرردارن .  يايابه ياز يراكن گ انگلیسي زبان دربارۀ
 یانو دانيوجر  ي( كارشناسو 53/3) ( و آخور 55/5) اول سوال   نویم  دانيوجریان  انگلیسوي زبان 
گرفوت كوه تفواو      نتیجوه  توران   يارش  او  ي( كارشناس33/6) ( و چهارم23/5) اول سال   منی

ارشو  و بوا گوروه سوال      يدو گروه كارشناس ، اااوجرد دارد يدو گروه كارشناس ینب بسیاری
 .قرا دارن  ايابهي وض یت در دمبا  ياول كارشناس

( و 11/0) اول سوال   نویم  یاناسوت كوه دانيوجر    یناز ا يحاك یزن یارانحرا  ا  دای   هآاار
( 01/0) ارشو   ي( و چهارم كارشناس26/0) لاو سال   منی یانو دانيجر ي( كارشناس31/0) رآخ
 از یسوي اصورل زبوان انگل   بنو ی  تیو او ر ۀینو زادر  ینگرش انتقواد  ينظر تنرع و يراكن گ  از

 .برخرردارن  ايابهي يراكن گي
 بورای  دوا   داده یوع كوه ترز  شو   داده نيان این از يیش كه این به ترجه با دا  گروه ۀاقایس برای
 آن از يوس  و ن شو   نراال  گاریتمي فراین  طریق  از دا  دادهابت ا  نبردن ، نراال دا  گروه از برخي
 .ش  استفاده تر بیش تحلیل برای ت قیبي و يارااتری دای نآزار از
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مجموع
 مجذورات

ۀدرج
آزادی

ميانگين
 F pمجذور

 انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر بي به ناباوری
 براي ور گریش

03/1533 2 32/0535 35/51 111/1 

 يبر الا ب برا یهينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله
 ش ه ینت و

32/0123 2 13/211 10/33 111/1 

 آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت
 انگلیسي زبان

53/350 2 31/32 13/32 111/1 

 زبان دربارۀ ناصحیح دای  قضاو  یشيبا  اقابله
 انگلیسي

31/23 2 10/03 32/2 100/1 

 111/1 33/51 03/13 2 50/311 یسياصرل زبان انگل بن ی تاو ری

 دوای   وهگور  ینكوه بو   گرفوت  توران نتیجوه    اي 02ش ه در ج ول  اياد ه یراقاد به ترجه با
 و 111/1) بوراي  ور گوریش  انگلیسوي  زبوان  ت ریس بردن اثر  بيبه  ی حاظ ناباور چهارگانه به

35/51 F)، 111/1) شو ه  تو وین  بوراي  الا وب  بور  تکیوه  بوا  ينهان دای  برنااهبا  اقابله P  و
33 F)، 111/1) انگلیسوي  زبوان  آارزشوي  الا وب  در خوا   ای ئر رژی به حساسیت P و 
10/32 F،) یسوي زبوان انگل  دربارۀ یحناصح دای  قضاو   يیش با اقابله (10/1 P  33/2و F،) 
. دارد وجورد  یتفاو  ا نوادار ( F 30/51و  P 111/1) یسياصرل زبان انگل یبن   او ریتو 

 یوا  ئجز  حاظ به ، ااان ارن  ا ناداری تفاو  انتقادی نگرش كلیت  حاظ به دا  گروه این چرن
 دوا    هروگ ینا یاناثر تفاو  ا ۀان از يبررس رایب بنابراین ،ن ا اتفاو  ینگرش انتقاد دای  سازه
 .است ش ه 01شرح ج ول  به اتا اجذور ۀاحاسب

 انتقادینگرشهایسازهازیکهریاتابرامجذور.92جدول

 اتامجذور اتا  رتبه
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 166/1 633/1 یسياصرل زبان انگل بن ی   تاو ری 4

 231/1 531/1 ش ه ینت و يبر الا ب برا یهينهان با تک دای  برنااهبا  اقابله 9

 333/1 526/1 انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به حساسیت 2

 163/1 313/1 انگلیسي زبان دربارۀ ناصحیح دای  قضاو   يیشبا  اقابله 5
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 بوه  ترجوه  بوا . دد   اي نيان اتا اجذور ۀاحاسب نتایج به ترجه با را دا  سازه یبترت 01 ج ول
 توران   اوي  بنابراین،. نیست باالتر 5/1 از دا  سازه ایناز  یک یچد یاجذور اتا یزانا ،باال ج ول
اترسوط  ي حا ت در سولح  ترین  بینانه  خرشدر  دا  سازه یناز ا یک دراثر  ۀان از كه كرد اعالم
 یبنو    تیو او ر و( 51/1) براي ور گریش انگلیسي زبان ت ریس بردن اثر  بيبه  ناباوری) است

 بوا  اقابلوه  ۀسازخصر  در  بهو  یفدا ارارد ض   سازه ۀبقی((. در 16/1) یسياصرل زبان انگل
 بنوابراین، اسوت.   یفضو   یار( بسو 16/1) انگلیسوي  زبوان  دربوارۀ  ناصحیح دای  قضاو  یشي
 انتقوادی  نگورش  دوای   سوازه اجمرع  درگفت كه  تران  ايآا ه   دست  هب اثردای ۀان از به ترجه با
 .ن ارن  قرار آنان تحصیل سال یا دانيجریان تحصیلي اقلع ثیرأت تحت ترجهي قابل طرر هب

كه نيوان داده شو ، طورل تحصویل نوه در اقلوع كارشناسوي و نوه در اقلوع           گرنه دمان
 اسواس  بور با تقریت بینش انتقادی دانيوجریان ایرانوي نبورده اسوت.       راه دمكارشناسي ارش  

(، برای فرار از این ض ف بایو  از آاورزش تلقینوي يردیوز     0232چهارچرب نظری ش باني )
كرد. نبای  ذدن دانيجریان را به انباری از اطالعا  تب یل كرد. فرصوت يوژودش، نورآوری،    

 ۀزیسوت  ۀتجربو و انلبا  احتری آارزشي اتناسب با  ،گر  و   گفتبر  ابتنيانجام اناظره، آارزش 
 آی .     حساب اي بهدانيجریان ضرور  

ین ترجوه  تور  بویش فاصله گرفتوه و  ش بینش انتقادی ريروت ریوج از  هدای ااروز ب  گاهداني
حا ي است كه در عصور انفجوار     این اار در. ان  كردهاطالعا  ا لور   ۀبه ارائ خرد را صرفا 
دا حوائز ادمیوت اسوت.      تحلیل آن و تجزیهکه بل ،تنها برخررداری از اطالعا  خام اطالعا  نه

درسوي   ۀدای اتفوکر و خال  اسوت و برنااو   انسوانتربیوت  دا هاصلي دانيگا یکي از اد ا 
دانيگادي بای  به دانيجریان كمک كن  تا ضمن تسلط بر اباحث علموي اورردنظر ترانوایي    

 ۀشو   . بررسوي انجوام  ننو  ككسوب  و تفکر انتقادی را نیز  ،یابي الا ب ارزش ،است الل، تحلیل
دوا در سولرح اختلوف     دانيگاه درسي   دای  ان داد كه برنااهني (0210)   زاده  عارفي و رضایي

گرایوي   یادگیری ساخت ۀچرن نظری بر رویکرددای یادگیری ف ال دم  تر در ایران كم تحصیلي
گوری   گوری، يرسوش   چورن كواوش   دای آارزش و ت ریس دوم  با روش راه دم و فراشناختي
 ر رشو  تفکور انتقوادی دانيوجریان    دثیر انکارنايذیری أت كه ،اسئله   حلو ش ه،  اتقابل د ایت

   .دال ت دارن ،  ندار
 

 بحث .5

دای فراواني كوه در ایون حورزه صورر  گرفتوه        این يژودش با دیگر يژودش ۀتفاو  عم 
ده كور دا را در فراصل طرالني ارزیابي   بردن این يژودش است كه آزاردني گرایانه است، درون
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 يو اسوگران  ،یلوي خل ی ي،شوف  دوای   يوژودش  یجبوا نتوا   یوق تحق ینا این، نتایجوجرد است. با
 ،نيیسو ح ،آذر يفتح ی،گرگر یب ر(ب 0232) ی یو جمي ،يبهبهان یي،، شکراي(ب اسالا0232)

 یزدانوي،  ی،ارتضر ي،(ب تاش0211) ینيو عاب  ،يصا ح ی،زاده، احمر آخرن (ب 0236و اق م )
 ي،و راضوان ( 0215) یاحمو   یوار و  ،یواحقي ،قبورل  ب(0211) يوج ان ب(0210) يرر ياتقو 
 یون اكثور ا  ايوترک  یدوا  هیافتو  كوه  ا نوا  بو ین  .ستراستا دم( 0231و يارسا ) ،اق م یيصفا

 كيورر  ایون  در دوا  دانيوگاه  شيزاردوای آ   ا و ف ا یوت احتر كوه برد  یناز ا يحاك دا  يژودش
ی فکرل تحر بهین بنووابرا ،انوو  داشووته نف ا يااادیتي و    بوورده تحکمي ای وكلیيه رتوو بوویش

ه وو ك ،و ضاوو قو تحلیل وی، گرنه كنجکا  دردوا را از    آن و ان  ن اشته كافي ن ترجهنيجریادا
در  یلگرفوت، دوران تحصو   یجوه نت توران   اوي  بنابراین . ندد ايفاصله  ،ستاخالقیت  ۀوازال

 ۀانواظر قو ر  اباحثوه و    یوت تقر ی،انتقواد  یونش اهوار  ب  ۀترسو  دانيگاه ارجب رش  و 
 درحوا ي  یون . ااسوت    نيو ه  یقاز حقا يشخص ی دادن عقا یزیتم و ،در كالس درس یرانفراگ

توا بوا    دارد و از آن انتظوار  نگورد   اي یفکر يدد اقر فراان انز ۀ به دانيگاه به جاا هاست كه 
كنو  توا ايوکال  را     یتترب یختهفرد ياجهز خرد، ردبران و شهرون ان يدرس ۀبرنااانابع و 

 در اسوت،  فرصوت بوه   دا  ته ی  یلاز عراال تب  یکيكه  ،را یانتقاد بینشرسان  و بح اقل  به
 یوت تربۀ دربار يآارزش خاص دانيگاه استادان اغلب كه است این اسئله. كن  نهادینه دمگان
 یجواد طرر كاال ا به یاناهار  را در دانيجر ینا برد نخرادن  رو، قادر  این  از ،ان   ن ی ه یانتقاد
 یوادگیری »: گریو    اياشاره شرد كه  (Whitehead) وایته است به كالم ا رو   یستهشاكنن . 

«. را بسورزانن   دایيان  جزوهخرد را گم كنن  و  دای  كتاب كه یناست، اگر ا فای ه  بيشاگردان 
رشوته   یوک كوه از الا  وۀ   باشو    فکری فراین ی بای  وتربیت ت لیم واق ي ۀثمر كه ا نا ب ین
 (.0231 یرزاز اا نقل ، بهوایته ) هش  یآور اطالعا  جمع یقطر  نه از ،ی آ يوجرد ا به

 آاورزی   زبوان  ۀبه برنااو  یاندانيجر یانتقاد ینشب یزانيژودش حاضر، ا یدا  افتهی طبق
 حساسیتخصر   سال آخر در یمدا در ن  نگرش آن ااا ،رش  ن اشته است یلتحص درطرل

سوال    یمنسبت به نو  داری  ا ناطرر  به انگلیسي زبان آارزشي الا ب در خا  ای ئر رژی به
 بوردن  اثور  بوي  بوه  نابواوری  خصور   درآخر    سال یمدا در ن  نگرش آن و دا باال رفته  اول آن
 داری  ا ناطرر  بهدا   آن یلسال اول تحص  یمبه ن نسبت براي ور گریش انگلیسي زبان ت ریس
 یول قب  از يدو سوازه شواال نکوا  ايوترك     ینا ۀددن  یلتيک دای  بخش .است یافتهكادش 
 یسور  خوا  از  بینوي   جهوان  یا قوا  یسي،آارزش زبان انگل طریق  از يفردنگ غرب ۀترس 

 ياراد آارزشو  طریق  از يدادن فردنگ غرب جلرهان تر  به ارزش یسي، تمایلانابع زبان انگل
 يدرسو  يا مللو  ینبو  یدوا  كتواب  درقبال یسيا لمان زبان انگل یاعتماد يب و ،یسيزبان انگل
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بور   يابنو  یسوي آاورزش زبوان انگل   يدرسو  یدا كتاب ياد ا  اخف یسيآارزش زبان انگل
. اسوت  آاورزان   زبوان در  غورب  سیاسوي  و يو نفورذ فردنگو   يغرب دای  سیاستخ ات به 

دوا    آن تر بیش یتباور و حساس سببدانيجریان  تحصیال  افزایش ش ، بیان كه گرنه دمان
 یلتحصو  یزانبه ا دانيجریان كه گرفت یجهنت تران  اي گرنه  یناست. ا ش ه اذكرربه ارارد 

 برن ،  نميبهره  یسيبه اسائل آارزش زبان انگل یدر نگرش انتقاد كافياز رش   دانيگاه در
كوه آاورزش زبوان     ،یو ئر رژیکي و ا ،يفردنگو  ي،اجتمواع  یاسوي، س دای  ا آ يي درقبال ااا
 آارزش كه ،را باور این دانيگاه در تر بیش یلو تحص ان  دارد، حساس ش ه يدري یسيانگل
علت . است   كرده تقریت دا  در آن شرد،  نمياح ود  يآارزش صرفا  اسائل به انگلیسي زبان

دای درسي دانيگاه جریا ش . برخي از   شناختي دیگر برنااه  این نتیجه را بای  در اباني روان
شووناخت خوورد،  ۀبوور ترسوو  تأكیوو اسوواس   بووری ایووران، ادوو  دووای درسووي دانيووگاه  برنااووه

دای درسي   و رش  دریت قراي و فردنگي بنا ش ه است. این برنااه ،دای اثبت  خردين اری
انو ی   ارزش       درخصور  خورد  اخریيتن و تقریت احساسو  ۀبه داشتن حس بهتر دربار

و ایو ئر رژیک خوریش    ،دا در اسائل اجتماعي، فردنگي  يیيرفت آن سببو ان   ثر بردهؤا
 ی(، قهوار 0215) ینيالا  وا  حسو   یجبوا نتوا   راسوتا     مد دا  یافتهبخش از  خرادن  ش . این

 بورای  یانتقاد وتربیت ت لیم یجرو، ترو  ینا  . ازاست( 0211)   حسینيو  نیا  ا تیاايو  ،(0213)
 یوق طر  از يفردنگ غرب يغرب و اقابله با دژارن یو باوردا دا  ارزش یلاز تحم یریجلرگ

از دو ددوه اسوت كوه     یشبو  د یل، دمین به. رس   اينظر  به یضرور یسيآارزش زبان انگل
 ین،. بنابران ا ( با قر  الرح0211 يرر یاحم ) یسيزبان انگل یا یسمچرن ااپر یيدا هی گاد
زبوان،   یسيو جرااع انگل یرانا ۀجاا  ینو... ب ،ی ئر رژیکيا ي،فردنگ دای  ت ارض به ترجه با

گرنوه نگواه    از در   دور  به یسيزبان انگل رزشخصر  آا در آارزان  زبان یانتقاد ینشرش  ب
 دارانه ضرور  دارد.   جانب
فقوط بوه آاورزش     تران  نمي یانرا در دانيجر یکر انتقادفع م رش  ت یاكه رش   ی استي
ایفوا  خصور    یون در ا ينقوش اهمو   یزينهان ن دای  آارزش زیرا ،دانيگاه نسبت داد يرسم
 انتقوادی  بیونش  ناكافي رش  سببترانن    ي ايرسم دای  آارزش كه در عراالياز  ااا ،كنن  اي
 از بویش  اشوتکال  كالس، اح ود زاان تران به اي ، شرن یسيزبان انگل ۀرشت دانيجریان ایان
 یکورد بوردن رو  اكمس، حو كالدر سي ااركرد روح نبوردن  حاكم ت ریس، اار به استادان انتظار
خصور    رشوته بوه   یون ا یواد ز یاحرر  اطالع ي،در نظام آارزش گرایي  احصرلو  گرایي  نمره

 یيوینیان رشته به اطالعوا  ي  ینا یادبردن ز و وابسته ،يژودش ینش ه در ا الا  ه دای  گرایش
و  يزبوان  قراعو   سوری  یوک  كوه  اسوت  اللورب  دانيجریي آارزشي نظام این در. اشاره كرد
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واژگوان را   یوادی ت و اد ز  طورر   ینو دمو  ،ش ه داده آارزش دای  تکنیکاصرل و  ي،شناخت  زبان
كوه   ی است. يی زبان سخن بگر ینفهم به ا قابل یو آوا یشكه بتران  با گر ینا یابسپارد  یاد به

 رشوته  ایون  دانيجریان انتقادی بینش و ان یيی ن ق ر  ذكرش ه ارارد سپاری  خاطر  بهتنها با 
 نخراد  داشت. یریگ رش  چيم
 يدرسو  دوای   برنااه یاحترا نبردن خران دم چرن دم ي( عراال0210) زاده   رضایيو  عارفي

 ۀنحور  ،دوا   در دانيوگاه  یست ر دای  روش ینالزم ب ن اشتن تناسب، یانتقاد یتبا انتظارا  ترب
 انتقوادی  تربیوت  اناسوب  رشو   عو م  در را یوت انتقوادی  و اصرل ترب ،یاندانيجر یابي ارزش

 یجواد از ا و  رنشو  يكادش نقوش ا لمو   سبب  نتران  ايارانع  ین. ادانن   ايثر ؤا دانيجریان
 ن .  نك یریكيان ن افکار جلرگ چا ش به برایاناسب  یفضا

 دوای بیونش    روشو  دوا   اهوار  آاورزش  كه  بر این باورن ( 0236) یليو خل احم ی بابا
كوارگیری   هبو  بوا انز ه اخزن اطالعا  است تا  نقش استاد به ۀدربار یيياستلزم بازان  یانتقاد
خصور  اعوالم    یون ( در ا0211) وجو اني  اهم بپردازنو .  ینخا  به آارزش ا دای  برد راه
را در  ییور تک یو  دوا با   آن ین،ن . بنابراا احروم یدانيگاه از اهار  تفکر انتقاد داناتاس دارد،  اي
تفکور   تراننو    ايبردن  «یا لم انتقاد» یقطر  ب انن  كه از ی اول از خرد شروع كنن  و با ۀدرج
در  یو  تنها با اهم نه ینا یافزود برا یكنن . و یتو تقر ،یلتسه یک،را در كالس تحر یانتقاد
 انتقوادی  تفکر بای  بلکه شرد، ایجاد ياساس ییرا تکكالس  یو فضا ،یسروش ت ر یکرد،رو
 .دشر تلفیق دانيگادي دروس ۀدم با

 

 هانهاد پیشگیری و  یجهنت. 6

 یوت كوه ترب  ینبورا  يابنو  وتربیت ت لیم نظران  صاحب ی گاهد و یانتقاد یتترب یتادم به ترجه با
 ۀاو نا يرسوش حاضور،   نااحققو  باشو ، ش ه  تنی ه   دردم يبا آارزش در در اقل  ی با یانتقاد
 ي( طراحو 2013) ییانو كسا یيرایيي كهرا  «ایران در آارزی زبان خصر  در انتقادی نگرش»
 یسوي زبوان انگل  يآارزش و اترجمو  دای  گرایش یدانيجر 033 ینب ،ان  كرده يسنج اعتبارو 

 سوال،  5/0 و 5/2 زاواني  ۀفاصول  بوا  ارحلوه  دو در ارشو   يو كارشناس يدر اقاطع كارشناس
. دنو  كر یوع ترز ،شو ه  ذكور اقواطع   در دانيوگاه  از دا  آن آارختگي  دانش دنگام و ورود دنگام
 یلتحصو  درطورل  آارزی  زبان ۀبرناابه  یاندانيجر یانتقاد ینشب یزاننيان دادن  كه ا دا  یافته
 يف لو  ۀگرفوت كوه در برنااو    یجوه نت ینچنو  توران   بنوابراین، اوي   .است   ن اشته داری  ا نارش  

فورادم   يكواف  ۀانو از  دانيوگاه بوه   دای  كالسدر  یانتقاد بینش یساز ینهنهادآارزش، فرصت 
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و  اسوت    اانو ه افقرد  دا  دانيگاه يدر نظام آارزش ای  يایهب    انز ۀ به یانتقاد یتو ترب یستن
 يتورجه  بوي  قورار نگرفتوه اسوت.    كاران  ان ر  ترجه دست است اررد یستهشا كه گرنه  آن احتماال 

   دوا و اراكوز تربیوت     دای درسي دانيوگاه   كافي به تقریت تفکر انتقادی ا لمان، ض ف برنااه
(، 0212 كووالم افوورد و احموو ی  انتقووادی دانيووجریان خوورد )زیبووا يوورورش تفکوورا لووم در 
گوری    نبوردن جور يرسوش    (، حواكم 0210   زاده  و رضا   )عارفي نفس ان ک دانيجریان  به اعتماد

تقریوت نگواه انتقوادی     درقبوال دوا    دای دانيگاه  خانه بردن كتاب اکفي بین دانيجریان، انف ل
از  نقول    کور و تحلیول نپذیرنو  و بوه    فخراننو ، بو ون ت    در انوابع اوي    چه كاربران خرد تا درآن
 ورشير یداروش از عوي ا لموان  طالا    يبو   (Buskist and Irons 2008) برسکیسوت و ایرونوز  

یکوي دیگور از عرااول در ایون      نو . ا آن از عراال اهم این نتیجوه  نتایج از بیم یا دینتقاا تفکر
دوا    . آناسوت در ایوران   دا در سولرح اختلوف تحصویلي    دانيگاه درسي دای  برنااه واق یت،

 ۀچورن نظریو   بور رویکرددوای یوادگیری ف وال دوم       تر ( كم0210زاده )  و رضا   عارفي از نقل به
چورن   دوای آاورزش و تو ریس دوم     بوا روش  راه دوم  گرایي و فراشوناختي  یادگیری ساخت

ر رشو   دثیر انکارنايوذیری  أتو  كه ،اسئله   حلو ش ه،  گری اتقابل د ایت گری، يرسش كاوش
 .دال ت دارن ،  ندار تفکر انتقادی دانيجریان

و اسوتفاده از انوابع    ادانجسوتن از اسوت   كوه فرصوت بهوره    ،در دانيگاه یلتحص دوران
در انوابع   یبازنگر بنابراین، .است   ني ه بینش انتقادی ۀرش  و ترس  سبب ،است يآارزش
ن نيجریاكوه دا  گیورد صورر    ای  گرنه به ی دانيگاه با يآارزش ف ل دای  شیرهو  يآارزش

 ۀرباو در ،تصمیم بگیرن  چگرنه فکر كننو ،  ن زدن بیااردر ذنباشتن حقایق علمي جای ا به
را ( Self-Development) يتحور     وو    خورد  یو  دا با   آن ،يعبارت به. كنن  و اختلف قضار ارا

 .ن زبیاار خرب
 ،تفکر علميورش ير تنهوا بوه    نه یابن  كه تکییر بای  ای  گرنه  بهزشي اردای آ  و ف ا یتانابع 
ورش يرن نيجریادا تفکوور دررا  ،بوواكي بووي و( Skeptical) بوواورییرد ی ني ،انش تفکربلکووه 
احو   ( Verification) يوذیری    ییو  أت یجوا   بوه  یو  با يانابع آارزش ایاحتر ي،عبارت    ه. بددن 
 احرر بحث قرار ددن . یزرا ن يذیری لابلا

كه یک ضرور  اسوت،   ،ت وین ابزار سنجش اناسب و اتناسب با ت ریف بینش انتقادی
 اسوت  ای اوه نا يرسوش  تحقیوق  ایون  كه جا ازآن د.شر  اي نهاد يیشبه نظام آارزشي كيرر  قریا 
بوه  اصواحبه   چورن  دم یفيك یقتحق یدا  یرهش دیگر احققان با استفاده از كه شرد  يا نهاد يیش
 يژودش بپردازن . ینتر اب اد ا   گسترده يبررس
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 نوشت پی
 

1. Introspective Longitudinal Study. 

 

 نامه کتاب

 .0، ش 3 س ،شناخت زبان ،«ارچرب سیاست زبان اليهسری چ به»(، 0211يرر، طادره ) احم ی
علورم   آاورزش در  ،«آارزش يرستاری ایران ۀحرزانتقادی در  تفکر» ،(0211) و دیگران زاده، كبری آخرن 

   .2، ش 00 س ،يزشکي
ترانایي تفکور انتقوادی دانيوجریان يرسوتاری تورم اول و آخور        ۀاقایس» ،(0232) و دیگران اسالاي، اكبر

 .21، ش 03 س ،يرستاری ایران ۀینير ،«يرستاری با یني
دای تفکر انتقادی دانيجریان دانيگاه اصوفهان   ارزیابي اهار »(، 0211) و دیگران ا سادا  زینب ،اطهری

آاورزش و   ۀترسو   ۀنااو  ویژه بآارزش در علرم يزشکي، «سال تحصیلي  نیم دوو علرم يزشکي درطي 
 .00، ش 1س  ،ارتقای سالات

 ،«شو ن  جهاني عصر سبک زن گي اسالاي در و ،دریت، فردنگ»(، 0211حسیني )علي  نیا، رضا و ا تیااي
 .5، ش 2 ،ا گری يیيرفت اسالاي ایران ۀناا فصل دو
دای تفکر انتقوادی دانيوجریان يرسوتاری دانيوگاه      اهار » ،(0236خلیلي )حسین احم ی، حسن و  بابا

 .3، ش 1 س ،آارزش در علرم يزشکي ،«علرم يزشکي سمنان
بررسي اهار  تفکور انتقوادی دانيوجر ا لموان تربیوت ا لوم       » ،(0236) و دیگران گرگری، رحیم ب ری

 .5، ش 3 ، سشناسي دانيگاه تبریز روان ۀناا فصل ،«تبریز
زدایوي علموي بور     افسوانه روش آارزشوي  ثیر أت» ،(0211يیيه ) ا زدرا قناعت عتر گرگری، رحیم و  ب ری

   .01، ش 55 س ،دای آارزشي نرآوری ۀناا فصل ،«آارزان دانشتفکر انتقادی 
ن صفهاايزشکي  مروو عله نيگادا یوۀ يا معلرن نيجریادی دانتقاا تفکردوای   اهار » ،(0231بهمني، فرود )

 .3، ش 5 س ،کيويزش مروعل درزش رواآ ،«علمين جهه با اترااردر 
انتقادی در دانيجریان يزشکي دانيوگاه علورم    دای تفکر بررسي اهار » ،(0210) و دیگران تاشي، شهره

 .3، ش 1 س ،دای ترس ه در آارزش يزشکي گام ،«يزشکي اصفهان
ضورور  اراجهوه بوا دژاورني زبوان      : ااپریا یسم زباني یا زبان ااپریا یسم»(، 0215ا سادا  ) انیرحسیني، 

 .2، ش 6 س ،دای سیاسي جهان اسالم يژودش ۀناا فصل ،«كيرردای اسالم انگلیسي در
 و نیسا  بررا انظر از دینتقاا تفکر تلبیقي سيربر»(، 0212احمو ی ) حمو ا   افرد، فاطمه و   كالم  زیبا

 دووای كوواربردی   دووشويژ ۀنااوو فصل ،«ا لم تربیت منظا حصالا ایبر آن دبرركا به نظر با ویرژ یدنر
 .2، ش 5 س ،شناختي ن روا
، «درس كوالس  در آن آارزش ضرور  و انتقادی تفکر»(، 0233) نژاد سلیماناكبر ا قرایي، خلیل و  سللان
 .6، ش 2س ، اسالاي تربیت ۀناا فصلدو

http://ijme.mui.ac.ir/article-1-28-fa.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-28-fa.pdf
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 تهران: آگاه.   ،شناسي تربیتي روان ،(0233اكبر ) عليسیف، 
 ۀدانيوک   دای تفکر انتقادی در دانيجریان يرستاری اهار یابي  ارزش» ،(0232) و دیگران شفی ي، شهال

 .1، 52 س ،طب و تزكیه ۀناا فصل ،«يرستاری و اااایي زاد ان
 .2، ش 3 س ،دای آارزشي    نرآوری ۀناا فصل ،«انتقادی يائر ر فریره ۀنظری»(، 0232ش باني، بختیار )
درسوي دانيوگادي در    ۀبرنااو جایگواه   نقش و اروری بر»، 1391)) زاده رضایي ارتضيعارفي، احبربه و 

 .2، ش 3 س ،درسي آارزش عا ي ۀبرنااالا  ا   ۀناا دوفصل ،«تفکر انتقادی دانيجریان رش 
 تهران: دا . ،درآا ی بر تفکر انتقادی(، 0210ارادی، حسن ) قاضي

زبوان و ادبیوا     ۀرشوت بررسي ایزان رشو  تفکور انتقوادی دانيوجریان     »(، 0215)و دیگران  قبرل، احسان
.22، ش 1 س ،نق  ادبي ييژودي   و   يعلم ۀناا فصل ،«فارسي

 و فردنگوي  دورش  ای اقایسه بررسي :فردنگي دریت رب انگلیسي زبان رشتۀ تأثیر»(، 0213قهاری، شیما )
 .2، ش 3 س ،دای خارجي شناختي در زبان دای زبان يژودش ،«انزوای ارزشي

 اوۀ برنابور سون     ابتنياسالاي  وتربیت ت لیم انتقادی در جایگاه تفکر» ،(0216) و دیگران حسین ،كریمیان
 .21، ش 35 س ،اسالاي وتربیت ت لیماسائل  يژودش در ،«درسي الي
 خ ایار ابیلي، تهران: سمت. ۀترجم، آارزش تفکر انتقادی ،(0231) اایرز، چت
 شناسيركا خر اقلعم آترم اول و ترن نيجریادی دانتقاا تفکر یسوۀ اقا» ،(0232طوادره )  سوی ه ایرارالیي، 
 .2، ش 33 س ، حیا نااۀ فصل ،«انتهر شهر يزشکيم علری داهنيگادااااایي  ستۀيیر

 تئو دی نقوش اعضوای   بر تأكی  با دانيجریان، انتقادی تفکر يرورش برددای راه»(، 0211وج اني، فاطمه )
 .31، ش 3 س ،آارزشي یابي ارزش و گیری ان ازه الا  ا  ۀناا فصل، علمي

   ووو   گاديووونيدا انابعدی در نتقاا تفکره جایگا سيربر»(، 0212سوو ی يرر )سوومانه داشوومي، شووهناز و  
 .03، ش 2 س ،برد اجتماعي فردنگي راه ۀناا فصل ،«جاا هشناسي شتۀراتي والا  
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