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  چكيده

پژوهش از انجام ثير آن در جامعه، هدف      آموزش و تأ  اهميت تفكر انتقادي در     با توجه به       
سـازي  پـس از همگـن  . در ترجمه اسـت حاضر بررسي ارتباط ميان تفكر انتقادي و توانايي       

 دانـشجوي  90كنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگي زبان انگليـسي و فارسـي،              شركت
يان خواسته شـد يـك      از اين دانشجو  . عنوان نمونه انتخاب شدند   دانشگاه فردوسي مشهد به   

. پاراگراف انگليسي را به فارسـي و يـك پـاراگراف فارسـي را بـه انگليـسي ترجمـه كننـد                  
 گالسـر پاسـخ   - شد تا به آزمون تفكـر انتقـادي واتـسون     ، از اين گروه درخواست    همچنين

اسـتنباط، شناسـايي    : نـد از  اهاي اصلي تفكر انتقادي عبـارت     نامه مؤلفه در اين پرسش  . دهند
ميـان تفكـر انتقـادي و    كـه  نتايج نـشان داد    . يابي، استنتاج، تعبير و تفسير، ارزش     مفروضات

وجود دارد و افراد برخـوردار از تفكـر انتقـادي بـاالتر،             ارتباط معناداري   ترجمه  در  توانايي  
، تحليل رگراسيون نتايج بيانگر اين بود كه تفكـر          همچنين. توانايي بهتري در ترجمه داشتند    

توانند عملكرد افراد را در ترجمة انگليسي به فارسـي و           هاي آن مي   از سازه  انتقادي و برخي  
تفكـر انتقـادي در     در  براي گسترش مهـارت     ، پيشنهادهايي   اياندرپ .بيني كنند برعكس پيش 

  . دانشجويان ارائه شده است
   .ترجمه، بسندگي، زبان انگليسي، زبان فارسيدر تفكر انتقادي، توانايي  :هاهكليدواژ
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  مقدمه .1

يك زبان » صورت«م از  يا انتقال معنا يا پيازباني معادل ترجمة بين معناي رايج آن معموالًدر» ترجمه«
زباني نقش مهمي در بيـان افكـار و         زباني و بين  ترجمه، اعم از درون   .  ديگر است  زبانيك   » صورت«به  

 خـوب   ل متعددي در ارائة ترجمة    عوام). 1383اري،  انمنافي( معارف بشري داشته و دارد        علوم و  توسعة
  ). 1385محمدي، (هاي ذهني مترجم است هستند كه يكي از اين عوامل، سازهدخيل 

لفي اقدام به انتخاب    تأثير عوامل مخت  ها در فرايند ترجمه، تحت    روشدن با گزينه  مترجمان هنگام روبه  
تفكرانتقادي تفكري است كـه بـه       . تواند يكي از اين عوامل باشد     كنند كه تفكر انتقادي مي    يك گزينه مي  
ين دهه چند. )1385فيشر، ( كندكمك شاياني ميحل   بهترين راه انتخابيابي و گزينش و     تحليل، ارزش 

اعتقاد آنـان  به. بوده است... پياژه، فريره و  متفكران بزرگي همچون ديويي، گاهنظراست كه تفكر انتقادي     
اي براي رسيدن بـه رشـد و        زشي هر كشور است و هر جامعه      ترين اصول آمو  تفكر انتقادي يكي از مهم    

  ).  1386قدم، پيش(ر از تفكر انتقادي باال است شكوفايي نيازمند افراد برخوردا
 آن ةبسيار دقيق و موشـكافان و تحليل  خاص  يبه موضوع فرد  تفكر انتقادي را توجه     ) 1993(ديويي  

واتـسون و    .خرد و منطق تحليلي    باهمراه  انجام كار   يعني   ؛تفكر انتقادي ) 1997(اعتقاد سيگل   به. داندمي
ها توانايي تفكـر   آن.دانندمياي از دانش، نگرش و عملكرد هر فرد آميزهرا  تفكر انتقادي    )1980 (گالسر

تعبيـر و   . 4؛   اسـتنتاج  .3 ؛ شناسايي مفروضـات   .2 ؛ استنباط .1: دانند مهارت مي  پنج توانايي در    انتقادي را 
  .هاي منطقييابي استداللارزش .5 ؛تفسير

يند ترجمه، مترجم گيري و نظر به اينكه در فرايم تفكر انتقادي در فرايند تصميم ثير مستق با توجه به تأ   
اين پژوهش به بررسـي ارتبـاط ميـان تفكـر      در   ،كار دارد بيش از هر مقولة ديگري با مقولة انتخاب سرو        

   .شود ميترجمه پرداختهافراد در انتقادي و توانايي 

  پيشينة پژوهش .2

) 1990(ايزر  مـ . توجه به ارتقاي توانايي تفكر انتقادي در محافل آموزشي پديـده اي جديـد نيـست               
 جديـد هـاي   الگـويي كه دانـشگاه .گرددميبازاي به آكادمي افالطـون منشأ چنين عالقهكه معتـقد است   
معطوف ديرينه فاصله گرفته و بيشترين توجه خود را ايـن سنّت  تدريـج از اما به؛اندخاستهرامروز از آن ب
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؛ تفكّر انتقادي قدمتي ديرينـه دارد     ،  )2000( تفكر انتقادي    براساس نظر مؤسسة   .اندكرده  اطالعات ةبه ارائ 
افالطـون و    . سـال قبل مؤيـد ايـن مطلـب اسـت          2500ديدگاه سقراط در      روش تدريس و   كهطوريبه

در دوران   رنـگ باخـت و       ر انتقـادي  فكـ در قرون وسطي سـنت ت     . د كردن دنبال  را روش سقراط ارسطو  
مـورد  ر انتقــادي در   كـ  تف ،اروپا  در سمجريان عظيـم سكـوالري   اثردر)  ميالدي 16 و 15قرون  (رنسانس  

 را مطرح ايـن فـرض   سكـوالرها  .  و آزادي آغـاز شد     طبيـعت انسـاني، قـانون   ،مذهب، هنــر، جـامعـه  
  .اسـت انتقـادي    حقيـــق تحليــلي و    اي زندگي انسـان نيازمنـد بررســي و ت       هكه بيشتـر حـوزه   كردند

تــوان   مي ي معطوف كردند،  تفـكر انتـقاد ميالدي توجهشان را به      17 و 16در قـرون   از دانشمنداني كه     
ام برد كه در     را دكـارت راي هدايـت فكــر   كتاب    ـن مند اي نظامدهنـده نياز به جهت   بارةدر ،قــواعدي ـب

  .كندبحث مي رراي واداشتن ذهن به تفكــب
 باعـث توجـه   هـاي انتقـادي را طـرح كردنـد،    اينكه فالسفه مباحث نظريـه    ) 1386(قدم  باور پيش به

ا تربيت متخصصان امر آموزش به تفكر انتقادي گرديد تا جايي كه پياژه هدف اصلي آموزش هر كشور ر
د دارد در دنيـاي     اعتقـا ) 2000(مبنا، ورشوآر   برهمين. اشند انتقادي بااليي داشته ب    داند كه تفكر  افرادي مي 

  ديگـر فقـط  طريق اينترنت با هم در ارتباط باشند، خوانـدن و نوشـتن مـسلماً      توانند از امروز كه همه مي   
             بلكـه شـخص   درسـت نيـست؛   دسـتوري  ات و فهم متن و يـا سـاختن چنـد جملـة        دانستن معناي لغ  

  .تفكر انتقادي در مواجهه با انفجار اطالعات در اينترنت باشدبايست مجهز به مهارت مي
تفكر  . استاين زمينهها در  تفاوت ديدگاهبيانگرف متفاوتي ارائه شده است كه از تفكر انتقادي تعاري   

آن يـا بـاور   كاريگيري براي انجام     تصميم برمعناي تفكر انديشمندانه و منطقي است كه         به انتقادي تقريباً 
-همـين  ).2001 وينينگهام و پروسر،  ( رف نيست كردن ص تفكر انتقادي نقد  ). 2002 انيس،(است  متمركز  

بيني منظور از آن تيزبيني و ظريف بلكه  ؛ نيست گيريو خرده يه  گال جا انتقادي در اين   ةطور، منظور از كلم   
  .)1379 سيف، (در تفكر و انديشه است

 منفـي  ار كه بسازديكردن را به ذهن شنونده متبادر م معناي ضمني نقد انتقادية كلم،اما بيشتر اوقات 
 انتقادي اين معنا استنباط شود، ةاگر از واژ. گذارد يا عمل مي   نظريهبر يك ايده،    و تأثيري ناخوشايند    دارد  

كه تفكرانتقادي  درحالي؛)2001 آندولينا،(شود مي محسوبمسلماً تفكر انتقادي نوعي ارزيابي غيرسازنده 
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يك  در جريانشده دهيو سازمانر ثؤاي م شيوهبه كمك كند تا فردتواند به ليلي است كه مي يندي تح افر
  .)2001 وينينگهام و پروسر،(د ن آن مشكل فكر كةقرار گيرد و دربارمسأله 

  راز اول تفكـر انتقـادي، آن را       يكي از كارشناسـان طـ     ) 1999 استونر،به نقل از    ،  1992(ريچارد پاول   
نديشيد تا تفكر خود را بهتـر       ا شما مي  كههنگامي ؛ تفكرتان ةهنر انديشيدن دربار  : كند مي گونه تعريف اين
تفكـر انتقـادي را تفكـر       ) 1985(انيس  .  بيان كنيد  ترشدنيتوجيه و   ترتر، درست  يعني آن را روشن    ؛كنيد

  . كندتعريف مي ،انجام دهيمرا كه چه چيزي را باور كنيم و چه اعمالي  اينةبينانه دربارمستدل و تيز
تفكـر  : گونه تعريف كـرد   تفكر انتقادي را اين    )1389حسيني،  نقل از امير  به(، يونيسف   2003در سال   

 با نقاط مثبت و منفي موضوع  و جوانبةهاي اساسي زندگي است كه طي آن همانتقادي يكي از مهارت
  .گرفتتر تر و منطقي تصميمي درستبتواند تا نشويكديگر مقايسه مي

        يـابي  قبيـل تجزيـه، تحليـل و ارزش       هاي باالي تفكـر از    تفكر انتقادي را مربوط به رده     ) 1956(بلوم  
  :كندگروه از ساده به پيچيده تقسيم ميمراتب يادگيري را به شش سلهلسو  داندمي

 ؛وار استطوطياو كند و يادگيري  را حفظ مييادگيرنده فقط مطالب: دانش .1
 ؛كند ميعريفكند و به زبان خود تاهيم را درك مييادگيرنده مف: فهم .2
 ؛بردكار ميگيرنده مفاهيم را در حل مسائل بهياد: كاربرد .3
 ؛پردازد تا به دليل چيزي پي ببردده به تحليل مسائل در ذهن خود مييادگيرن: تحليل .4
 ؛زندهاي قبلي خود پيوند ميئل جديد را به مسائل و آموختهيادگيرنده مسا: تركيب .5
بـه مـسائل    توانـد راجـع    يادگيرنده مي  ،در اين مرحله كه باالترين حد يادگيري است       : يابيارزش .6

 .يا بد استو دليل بياورد كه چرا چيزي خوب مختلف قضاوت كند 
هـا و   سفانه در بسياري از فرهنگ    أ مت  ولي ؛ تفكر انتقادي وجود دارد    ، آخر ةاعتقاد بلوم در سه مرحل    به

فرد داراي تفكر انتقادي    كه  توان گفت   ، مي مجموعدر . اول رايج است   ةدر مرحل  فقطها يادگيري   آموزش
  ):1386قدم، پيش(هاي ذيل را دارد ، ويژگيمناسب
 كند؛به همه چيز با ديدة شك نگاه مي •
 ست؛ اكند و پرسشگري جزو ذات اوشخصي است كه پيوسته سؤال مي •
 ل جديد است؛خودبين نيست و هميشه آمادة شنيدن مسائ •
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 كند؛گيري ميبين است و از همة زوايا مسائل را پيدقيق و نكته •
 ؛ خاصي نيستهدفدار متعصب و جانب •
 تواند ميان اجزاي مختلف يك مجموعه ارتباط برقرار نمايد؛ ميبه راحتي •
 . كندمل نمي احساسي ع،ل و مشكالتبرخورد با مسائدر  •

 اين حوزه بحـث آمـوختن آن        ترين مباحث در  م يكي از مه    مسلماً ، با توجه به اهميت تفكر انتقادي     
 .آورد و خـالق بـار     متفكربتوان  شد كه ممكـن است افـراد را       مي فكـرچنين  ندرت  گذشته به  در. است

ار   ي درـب        ستند كـه   اين بود كه اين مشخصات كيفيـاتي ذاتـي و مـوروثي هـ              ماهيت تفكر  ةاعتقاد همگاـن
امـا نتـايج تحقيقــات مالتــزمن و        ؛هـا وجـود نـدارد     آن صرف در دخـل و ت   وجه امكان كنترل و   هيچبه

 بلكه تفكـر    ؛هاي متـافيـزيكي نيستند  كه تفكر، حل مشكل و خالقيت پديده       نشان داد ) 1995(همكاران  
  نيـز آن انـسان در  رفتـار  و اصول حاكم بـر  ها طبيعي است كه تمام قـوانيـن و نظام    ايهواقعيت و پديـد  

       كـردن شـرايط    تـوان افـراد را بـا فـراهم        بنـابراين مـي    تـاري يـادگرفتني اسـت و     رف،  تفكر. صادق است 
  ).1380محمدياري، (د آور ، متفكر و خالق بارشدنيكنترل
استفاده از تفكـر و برخـورداري از عقـل و ذوق           ) 1385(خصوص ترجمه، طبق تحقيق محمدي      در

 شـده   ي موفقيت در ترجمه مطرح    عوامل اصل سليم، دركنار عوامل ديگري نظير كنش و توانش زباني از           
مطلب انجـام شـده اسـت كـه          اين    دربارة يقات كمتري تحق شايد تاكنون    اعتقاد پژوهشگران، است؛ اما به  
تواند بر ميزان موفقيت افراد در امـر ترجمـه تـأثير            تنهايي تا چه اندازه مي     به ،ويژه تفكر انتقادي  تفكر و به  
  .داشته باشد

هـاي  ر، تحليل و انتخـاب از ميـان گزينـه         ، تفكر انتقادي مهارتي است كه بر تفسي       به باور نويسندگان  
 گزينة مناسب را انتخاب هاي موجود،تواند از ميان گزينه كمك آن مي  يرمي گذارد و مترجم به    ثموجود تأ 

هشي كمي در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون پژو.  محصول ترجمه استكند كه نتيجة آن بهينگي
هاي آماري به بررسي ارتباط ميان تفكر تا با استفاده از داده پژوهش حاضر سعي دارد   ، است نجام نگرفته ا

  .ترجمه بپردازددر انتقادي و توانايي 
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   هدف پژوهش.3

هدف از انجـام ايـن تحقيـق،        .  نياز به آموزش دارد    ي مهارت تفكر انتقادي همانند هر مهارت ديگر      
صـورت اثبـات وجـود      در ترجمه است كه در    ميان تفكر انتقادي و توانايي      بررسي وجود ارتباط معنادار     

 اقـدام  ن جوان و براي اعتالي كيفيت ترجمة آنانتوان نسبت به آموزش آن به مترجما ، مي چنين ارتباطي 
  .كرد

  :االت زير صورت گرفته استپژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به سؤ
 ، ارتباط معناداري وجود دارد؟ به زبان فارسيترجمه افراد در ي و تواناييآيا بين تفكر انتقاد .1
  به زبان انگليسي، ارتباط معناداري وجود دارد؟افراد در ترجمهبين تفكر انتقادي و توانايي آيا  .2
ر ترجمه از فارسي به     درا  عملكرد افراد    معناداري   طوربهتواند  آيا نمرات آزمون تفكر انتقادي مي      .3

 بيني كند؟پيشانگليسي 
را در ترجمه از انگليـسي      عملكرد افراد    معناداري   طوربهتواند  مرات آزمون تفكر انتقادي مي    آيا ن  .4

 بيني كند؟به فارسي پيش

  روش پژوهش. 4

  هانمونه. 1. 4
        ســازيبــراي همگــن. در ايــن پــژوهش شــركت كردنــد) سر پــ40 دختــر و 160( دانــشجو 200
نـدن  االت قسمت خوا  ها خواسته شد تا به سؤ     ، از آن  نظر سطح بسندگي زبان انگليسي    كنندگان از شركت

پايايي اين آزمون نيز قابل قبول اعالم شده است . پاسخ دهند) 2004تافل،  (آزمون بسندگي زبان انگليسي     
، مجمـوع در.  سـؤال دارد 10 قسمت بود كه هركـدام       5قسمت خواندن داراي    ).  85/0: خآلفاي كرونبا (

آمـده  دسته ب  هاي، براي داده  سپس. اي پاسخ دادند   سؤال چهارگزينه  50 دقيقه به    55نندگان در   كشركت
 راف معيار از نمرة انح -1و + 1 دودةها در مح آزمون آنيع نرمال رسم شد و افرادي كه نمرة    منحني توز 
ارسي وجود  با توجه به اينكه آزمون بسندگي ف،همچنين.  انجام پژوهش انتخاب شدند، برايميانگين بود

 سطح بسندگي فارسي، از درصدي كه در درس زبان فارسـي  سازي اين افراد ازحيث ، براي همگن  ندارد
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هـا در درس فارسـي در        آن افرادي كه نمـرة   . ، استفاده شد   بودند در آزمون كنكور سراسري كسب كرده     
  ).=N نفر 90( انجام پژوهش انتخاب شدند ، براي ميانگين بودانحراف معيار از نمرة -1و + 1 محدودة
     رشــتة تحــصيلي ايــن دانــشجويان.  نفــر مــرد بودنــد30 نفــر زن و 60 ،شــده نفــر انتخــاب90از 

ـ )  نفـر  70(و كارشناسي آموزش زبـان انگليـسي        )  نفر 20(ارشد مترجمي زبان انگليسي     كارشناسي . ودب
        .ودنـد اله ب  سـ  29 و   21ترتيـب   هـا بـه   تـرين آن  ترين و مسن   جوان  سال بود و   25ميانگين سن اين افراد     

  .  ها از دانشگاه فردوسي مشهد انتخاب شدندنمونه

   ابزار پژوهش.2. 4

ايـن  . استفاده شد ) 1994( گالسر   - از آزمون تفكر انتقادي واتسون      سنجش ميزان تفكر انتقادي    براي
هاي اسـتنتاج، قيـاس، تـشخيص فرضـيه،      سؤال است كه به بررسي و سنجش توانايي       80 حاويآزمون  

پاسخگويي وجود  نحوة  ي براي   اين آزمون مثال  از  در هر قسمت    . پردازديابي مباحثات مي  ارزشتفسير و   
. رين گزينه را انتخاب كنـد   بهتتا  خواهد  دهنده مي كشد و از پاسخ   تصوير مي هر سؤال شرايطي را به    . دارد
پـنج   همة ،گذاريرهبراي نم . اي هستند  گزينه پنجوگاهي  ) زگار، ناسازگار سا(اي   گزينه دوها گاهي   پاسخ

باالتر از (ي معيار و رواي%) 81 :آزمون و آزمون مجدد(ايايي آزمون پ. شوندقسمت آزمون با هم جمع مي
شـده   ترجمـه  در اين تحقيق از آزمـون    ). 1994واتسون و گالسر،    (قبول اعالم شده است     آن قابل %) 30
: فاي كرونبـاخ آل(قبول است  پژوهش نيز قابلنامه در اين پايايي اين پرسش  . استفاده شد ) 2006فراواني،  (

  .     دقيقه بود60االت زمان الزم براي پاسخگويي به سؤو ) 85/0
كننـدگان در پـژوهش خواسـته شـد يـك      ترجمه، از شـركت در ، با هدف سنجش توانايي  همچنين

شده عام  استفادهمتون. نگليسي ترجمه كنندپاراگراف انگليسي را به فارسي و يك پاراگراف فارسي را به ا
زبانان  فارسيشدةن فارسي، از متون كتب دانشگاهي تأليفانگليسي، از متون آزمون تافل و متتن م. بودند
 با زبان فارسي  دقت و مطابقت بررسي صحت،امر ترجمه، برايدر  دو كارشناسها را اين ترجمه .بودند

شـده بـه   رات متون ترجمـه  بين نمInter-rater reliabilityپايايي . گذاري كردندامروز، بررسي و نمره
  .قابل قبول است) 87/0(شده به انگليسي نيز و بين نمرات متون ترجمه) 82/0(ي فارس
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  هاروش گردآوري و تحليل داده. 3. 4

 برگزاري آزمون از بخش خواندن آزمـون        ، اول مرحلة.  مرحله تشكيل شده است    سهاين پژوهش از    
  گالسـر  – برگزاري آزمون تفكر انتقادي واتـسون        ، دوم لةمرح. بود) 2004فل،  تا(بسندگي زبان انگليسي    

(WGCTA)كنندگان در پژوهش بود، ترجمة متون انتخابي توسط شركت آخر و مرحلة.  
 انجام آزمـون از     ،كننده در يك زمان و مكان واحد ميسر نبود         شركت 200ا توجه به اينكه گردآوري    ب

؛ بلكـه در  زمان صورت نگرفتصورت همبه )2004تافل، ( انگليسي بخش خواندن آزمون بسندگي زبان  
 دقيقـه بـه     55براي پاسخگويي به سؤاالت،     . ان در يك كالس، انجام پذيرفت     هر زم روزهاي مختلف و    

گـردآوري   .  كه زمان استاندارد پاسخگويي به سؤاالت ايـن بخـش اسـت            كنندگان زمان داده شد   شركت
  . طول انجاميد هفته بهدوهاي اين بخش داده

 زمان انجام نشد؛  هم صورتنيز به  گالسر   - قبل، برگزاري آزمون تفكر انتقادي واتسون      همانند مرحلة 
 دقيقه بـراي    10 دقيقه براي تكميل آزمون و       45شده  به افراد انتخاب  . شد بلكه در جلسات متعددي اجرا    

، مجموعدر. خگويي به اين آزمون استد پاسخواندن دستورالعمل آزمون، زمان داده شد كه زمان استاندار
هاي اين گردآوري دادهشده براي مدت زمان صرف. طول انجاميد ساعت به1برگزاري اين آزمون حدود 

ن ها خواسته شـد تـا متـو   ، از آنافراد منتخب در ترجمهش توانايي  سنج با هدف . بود هفته   دوبخش نيز   
         تـا از هـر منبعـي كـه الزم     افـراد مجـاز بودنـد    . رجمه كننـد  ها را ت   و آن  انتخابي را با خود به منزل ببرند      

شـده از افـراد     هاي انجـام  آوري ترجمه ، جمع مجموعدر. ، براي ترجمة اين متون استفاده كنند      دانستندمي
شـده را بـراي     هاي انجـام  كارشناس در امر ترجمه، ترجمه    دو  ،  سپس. طول انجاميد  ماه به  1كننده  شركت

، براي تحليل   پاياندر. گذاري كردند  زبان فارسي امروز بررسي و نمره      قت و مطابقت با   دبررسي صحت،   
  .ها از همبستگي پيرسون و رگراسيون استفاده شدداده

   نتايج.5

 فارسـي، ارتبـاط      انتقادي و عملكرد افـراد در ترجمـة        ال پژوهش اين بود كه آيا ميان تفكر       اولين سؤ 
ترجمه و تفكر انتقـادي   نتايج همبستگي ميان نمرات حاصل از       ذيلجدول  . اداري وجود دارد يا خير    معن

  :دهدرا نشان مي
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  نتايج همبستگي ميان نمرات ترجمه و تفكر انتقادي. 1جدول 

* P < 0/05 ** p < 0/01 
 

 ميان تفكر انتقادي و ترجمه به فارسي وجود ستگي بااليي، همبدهد نشان مي)1(كه جدول طورهمان
ترجمه به فارسي، ميان در ادي و توانايي از ميان پنج جزء آزمون تفكر انتق). r = 0/969, p < 0/05( دارد

در و ميـان تعبيـر و تفـسير و توانـايي     ) r = 0/977, p < 0/05(ترجمه به فارسي در استنباط و توانايي 
در ميان مفروضات و توانـايي  .  وجود داردباالييهمبستگي ) r = 0/945, p < 0/05(فارسي به ترجمه 

 ,r = 0/150(ترجمه به فارسي در  و ميان استنتاج و توانايي )r = -0/043, p > 0/05(ترجمه به فارسي 

p > 0/05 (بـه فارسـي نيـز    ترجمـه  در يـابي اسـتدالل و توانـايي    ميـان ارزش . همبستگي وجود ندارد
  ). r = 0/ 248, p < 0/05(  وجود داردي منفي پايينيهمبستگ

 ميـان تفكـر   گي بـااليي شـود كـه همبـست   مشاهده مي) 1(در جدول   ال دوم   اسخگويي به سؤ  براي پ 
 پـنج ، از ميـان  همچنـين ). r = 0/941, p < 0/05(ترجمه به انگليسي وجود دارد در انتقادي و توانايي 

ترجمـه بـه    در  ترجمـه بـه انگليـسي، ميـان اسـتنباط و توانـايي              در  جزء آزمون تفكر انتقادي و توانايي       
 = r(ترجمـه بـه انگليـسي نيـز     در يي و ميان تعبير و تفـسير و توانـا  ) r =0/977, p <0/05(انگليسي 

0/965, p < 0/05 (ترجمه به انگليـسي  در ميان مفروضات و توانايي .  وجود داردهمبستگي بااليي)r 
= - 0/020, p > 0/05 (   در ترجمـه بـه انگليـسي    و ميان اسـتنتاج و توانـايي)r = 0/129, p >0/05 (
ترجمه به انگليسي نيـز همبـستگي منفـي       در  نايي  يابي استدالل و توا   ميان ارزش . همبستگي وجود ندارد  

  استنتاج  مفروضات  استنباط  ترجمه
تعبير و 
  تفسير

   كلنمرة  يابيارزش

انگليسي به 
 فارسي

 (**)958/0  043/0- 150/0  (**)945/0 248/0-  (*)  (**)941/0 

فارسي به 
 انگليسي

977/0  (**) 020/0- 129/0  (**)965/0 210/0-  (*)  (**)969/0 
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  ).r = - 0/210, p < 0/05( پاييني وجود دارد
را در  توانـد عملكـرد افـراد       وم اين پژوهش اين بود كه آيا نمرة آزمون تفكر انتقـادي مـي             پرسش س 

  :دهد يسيون را نشان ماجدول زير نتايج تحليل رگر. بيني كند يا خيرترجمه از فارسي به انگليسي پيش

  انگليسي به فارسياز سيون در ترجمه نتايج تحليل رگرا. 2جدول 

Model R R2  Adjusted 
R2 

Std. Error of the 
Estimate 

 0/919 0/918 0/82138 (a)0/958  استنباط
 0/926 0/924 0/78908 (b)0/962  استنباط و تعبير و تفسير

استنباط و تعبير و تفسير و 
 0/929 0/927 0/77332 (c)0/964  استنتاج

  

 جزء آزمـون تفكـر انتقـادي، اسـتنباط بـه            پنج، از ميان    شودمشاهده مي ) 2(كه در جدول    طورهمان
  بينـي كنـد  ش پـي  در ترجمه از انگليسي به فارسـي     در عملكرد افراد  را  تواند واريانس كل     مي  %91ميزان  

 (R2 = 0/919, p < 0/05)  .  در را توانـد واريـانس كـل    مـي  %92ميـزان  استنباط و تعبير و تفـسير بـه
 ،همچنـين . (R2 = 0/926, p < 0/05)بينـي كنـد   ر ترجمه از انگليسي به فارسي پـيش عملكرد افراد د

در ترجمـه   در عملكـرد افـراد      را  واريانس كل   % 93ميزان  توانند به اط و تعبير و تفسير و استنتاج مي       استنب
تـوان نتيجـه گرفـت كـه     ؛ بنابراين، مـي (R2 = 0/927, p <0/05) بيني كننداز فارسي به انگليسي پيش

  .رجمه از انگليسي به فارسي است تكننده دربينيترين پيش، قوياستنباط
در را توانـد عملكـرد افـراد    رم اين پژوهش اين بود كه آيا نمرة آزمون تفكر انتقادي مـي پرسش چها 

       سـيون را نـشان   اجـدول زيـر نتـايج تحليـل رگر      . بيني كنـد يـا خيـر      رجمه از انگليسي به فارسي پيش     ت
  :دهدمي
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  فارسي به انگليسياز نتايج تحليل رگراسيون در ترجمه . 3جدول 

Model R R2  Adjusted R2 Std. Error of the 
Estimate 

 (a)0/977 1/01373 0/953 0/954  استنباط
  (b)0/981 0/91444 0/962 0/963  استنباط، تعبير

 (c)0/983 0/87769 0/965 0/966  استنباط، تعبير، مفروضات
 (d)0/984 0/84926 0/967 0/969  استنباط، تعبير، مفروضات، استنتاج
استنباط، تعبير، مفروضات، استنتاج، 

  (e)0/985  0/82613 0/969 0/971  يابيارزش
  

تواند تفكر انتقادي، استنباط مي   مون   جزء آز  پنج، از ميان    شودمشاهده مي ) 3(كه در جدول    گونههمان
  بينـي كنـد   ر ترجمـه از فارسـي بـه انگليـسي پـيش           درا در عملكـرد افـراد       واريانس كـل    % 95ميزان  به

.(R2 = 0/953, p < 0/05) ،در عملكـرد  را تواند واريانس كـل  مي %96 ميزانتعبير و تفسير به استنباط
تعبير و تفسير استنباط، . (R2 = 0/962, p < 0/05) كند بينير ترجمه از فارسي به انگليسي پيشافراد د

در ترجمه از انگليسي بـه فارسـي      عملكرد افراد   را در   واريانس كل   % 96توانند به ميزان    مفروضات مي  و
% 97 ميـزان  استنباط، تعبير، مفروضات و استنتاج به،همچنين. (R2 =0/965, p < 0/05)بيني كنند پيش

سـتنباط،   ا(R2 = 0/967, p < 0/05).بيني كننـد  به انگليسي پيشرجمه از فارسي عملكرد افراد را در ت
ر ترجمه از فارسـي بـه       عملكرد افراد را د   % 97ميزان  توانند به  مي يابي ارزش تعبير، مفروضات، استنتاج و   

ترين  مهم،گيري كرد كه استنباطتوان نتيجه، مي پس؛(R2 = 0/969, p < 0/05) بيني كنندانگليسي پيش
  .كندبيني ميرجمه از فارسي به انگليسي را پيشتدر  كه توانايي ترين سازة تفكر انتقادي استو قوي

   بحث و بررسي .6

 اين پژوهش، اول بررسي اين مطلب بود كه آيا ميان مهارت تفكر انتقـادي و توانـايي           از انجام   هدف  
هدف دوم بررسي اين . ا خيرداري وجود دارد ي معنافارسي و انگليسي رابطة هايبه زبانه  ترجمافراد در 

هـاي  جمه بـه زبـان  توانند عملكرد افراد را در ترشده در آزمون تفكر انتقادي مي     بود كه آيا نمرات كسب    
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  . بيني كنندفارسي و انگليسي پيش
  نمـرات  ل از آزمـون تفكـر انتقـادي و نيـز          در پژوهش حاضر، بررسي همبستگي ميان نمرات حاص       

ارت تفكر انتقادي و توانـايي       فارسي و انگليسي نشان داد كه ميان مه        هاي متون به زبان   جمةحاصل از تر  
گونـه  تـوان ايـن  ، مي  بنابراينهاي فارسي و انگليسي رابطة معناداري وجود دارد؛به زباندر ترجمه   افراد  

) سي بـه فارسـي  يفارسي به انگليسي و انگل(نتيجه گرفت كه مهارت تفكر انتقادي در هر دو نوع ترجمه   
  .كندطور يكسان عمل ميبه

، )1991(، بيكـر  )1383(جمله احمديان محققان زيادي از.  شدني استتايج از چند جنبه توجيه   اين ن 
در تحقيقات خود در حوزة ترجمه      ) 1385 (فيشرو  ) 2001(، ماندي   )1991(، نوبرت   )1991(سگينوت  

راي توفيق مترجم در حل مـشكالتش در        برا  وامل الزم   اند كه بهتر است شرايط و ع      به اين نتيجه رسيده   
  ).1385محمدي، (از خود مترجم پرسيد فرايند ترجمه 

هاي بارز خالقيت در انسان است و نمود اصلي آن در مهارت نوشتن و خالقيت كالمي يكي از مثال
ا عنصري القيت كالمي راي، خمترجمان حرفه% 41/79،  )1385(مدي  طبق تحقيق مح  . نويسندگي است 

؛ 1372 خرمـشاهي،    ؛1378حسيني،  (ديگر از مترجمان     جمعي   ،همچنين. دانندكننده در ترجمه مي   تعيين
قانـه بـا     و توانايي بـازي خال       زبان كارگرفتن خالقانة بهدر   هستند كه توانايي     معتقد) 1378سيدحسيني،  

فيـشر،  ( انتقـادي و خالقيـت   ربا توجه به ارتباط تنگاتنگ تفك .  آنان است  عبارات، علت موفقيت ترجمة   
ر واگـرا و  گونه نتيجه گرفت كه افراد برخوردار از تفكـر انتقـادي بـاالتر، داراي تفكـ    توان اين مي) 1385

نتيجـه   باالتري در خالقيت كالمي، گنجينـة لغـات پربـارتر و در          و توانايي  قدرت خالقيت بيشتر هستند   
  . عملكرد بهتر در ترجمه دارند

هاي انسان است كه زمينـة ابـداع و خالقيـت را در انـسان                  فكر از ديگر ويژگي   ت قدرت   براين،عالوه
مـوارد   % 64/67مترجمان معتقدنـد كـه در     % 11/44،  )1385(ي   تحقيق محمد  براساس. آوردوجود مي به
ند كه  هستاين گروه از مترجمان بر اين باور. اندطقي ازپس حل مشكالت خويش برآمدهكمك تفكر منبه
 ، كـشف  )1375كيانوش،  (، ابداع و خالقيت     )1373فوالدوند،  ؛  1373امامي،  (رت  اي كشف منطق عبا   بر

مترجم بـه ذهنـي منطقـي و قـدرت          ) 1378داغي،  قراچه؛  1377بوش،  (مخاطب و تعيين هدف ترجمه      
 فهـم   مينـة د داراي تفكر انتقادي باالتر، درز     افراكه  توان نتيجه گرفت    فكري عميقي نياز دارد؛ بنابراين، مي     
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نتيجه عملكـرد بهتـري در ترجمـه        ترند و در  شف مخاطب و تعيين هدف ترجمه موفق      منطق عبارت، ك  
  . دارند

 در  افـراد  و تعبيـر و تفـسير و توانـايي            از ميان پنج جزء آزمون تفكر انتقادي، ميان استنباط         ،همچنين
گـاهي بـه نقـش مهـارت تفكـر          با ن . وجود دارد ارتباط معناداري    فارسي و انگليسي     هاي به زبان  هترجم
سير دقيـق آن و نيـز    و تعبير و تفهاي معنايي متن مبدأادي در فرايند ترجمه كه شامل فهم تمامي اليه      انتق

      هاي موجـود در زبـان مقـصد        ترين معادل از ميان معادل     انتخاب مناسب  گيري دربارة قضاوت و تصميم  
و انگليـسي  ترجمـه بـه فارسـي    در  انتقـادي و مهـارت       داشتن اين دو جزء آزمون تفكر     باشد، ارتباط مي

  .  استشدنيتوجيه
ترجمه در  ميان شناسايي مفروضات و استنتاج و توانايي        كه  آمده نشان داد    دستبراين، نتايج به  عالوه

شـود، بـديهي فـرض      عبارتي است كه ازپيش درنظر گرفته مي      » مفروض«. د ندارد ارتباط معناداري وجو  
گوييد من در خرداد مـاه      مي كهعنوان مثال، هنگامي  شود؛ به شدن پيشنهاد مي  اي پذيرفته  است و يا بر    شده
التحصيلي شما ده خواهيد بود و يا دانشكده فارغكنيد تا خرداد ماه زنالتحصيل خواهم شد، فرض ميفارغ

جمـه، شناسـايي    هنگـام تر  با توجه به اينكـه در     . ز اين قبيل  را در خردادماه اعالم خواهد كرد و مواردي ا        
ام به نوشتن متن كـرده اسـت در حيطـة كـار متـرجم               ها اقد  آن مفروضاتي كه نويسندة متن اصلي برپاية     

  .  استشدنينيست، اين نبود ارتباط توجيه
 ترجمـه،    متـرجم در هنگـام     وظيفة. عبارات منطقي بيان شده است    گيري از   صورت نتيجه استنتاج به 

ي از گيرصلي در زبان مقصد است؛ نه نتيجه متن اده توسط نويسندةشحفظ و برگردان صحيح نتيجة بيان
آمده را توجيه دستتوان نتيجة بهدر ترجمه، مي ارتباط اين مهارت و توانايي با توجه به نبود. جانب خود

  .كرد
در ترجمـه   يابي استدالل و توانايي     اين پژوهش، ميان ارزش   آمده از   دستهساس نتايج ب  ا، بر همچنين

 دربـارة انتخـاب     گيـري يابي اسـتدالل بـه تـصميم      ارزش. جهت معكوس وجود دارد   ة معناداري در  رابط
يك استدالل منطقي هنگامي قوي است كه مهم و نيز در ارتبـاط          . پردازدهاي قوي و ضعيف مي    استدالل

؛ طور مستقيم در ارتباط بـا سـؤال نباشـد         استدالل وقتي ضعيف است كه به     ال باشد و يك     مستقيم با سؤ  
اهميـت  هاي علمي و كـم     جنبه  يا كم اهميت باشد و يا تنها با        گر از اهميت زيادي برخوردار باشد     حتي ا 
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گونه تفسير كرد كه درصورت توانايي بـاال در          را اين  شدهشايد بتوان نتيجة حاصل   . سؤال در ارتباط باشد   
كند و از ترجمه وارد ميخصي خود را در متن مقصد هاي شها و قضاوتكردن، مترجم استداللاستدالل
تـا  شـود  مـي  سبب ،نتيجهدر. كندخودش باشد امتناع مي  هاي  يابي مواردي كه برخالف استدالل    و معادل 

  . شده شباهت كمتري با متن اصلي داشته باشدمتن ترجمه
كه نمرة استنباط آزمـون   فارسي و انگليسي نيز نشان داد  ترجمةنتايج حاصل از تحليل رگراسيون در 

بينـي  گليسي پيش در ترجمه به فارسي و ان     را  طور معناداري ميزان موفقيت افراد      تواند به ر انتقادي مي  تفك
 بـه نقـش اسـتنباط در    با نگاهي. آورددست ميتحليلي است كه فرد از رخدادها به    استنباط نتيجه و     .كند

تـرين  اب بهترين و صـحيح    سنده و نيز انتخ   ، منظور اصلي نوي   فرايند ترجمه كه شامل فهم دقيق متن مبدأ       
گونه نتيجه گرفت كـه      اين عالوهوجيه كرد و به   آمده را ت  دستتوان  نتيجة به   ، مي اساس آن است  معادل بر 

 از  بخـش عظيمـي  ،ديگرعبارتبه. ترين نقش را برعهده دارد، اصلياستنباط و تحليل متن در كار مترجم 
يجه انتخاب معادل نامناسب براي عبـارت مـتن         نتمشكالت امر ترجمه ناشي از بدفهمي متن اصلي و در         

  . اصلي است
خـود متـرجم    دستي را انتظار داشته باشيم كه       ، ترجمة خوب و يك    توانيم از مترجم يك اثر    زماني مي 

مـوردنظر  خوبي فهميده و تحليل كرده باشد تا بتوانـد مفهـوم و منظـور               توانسته باشد متن موردنظر را به     
 روان  انتظار ترجمةصورتاين؛ درغيرراي خوانندگان در زبان مقصد بيان كندخوبي بنويسندة اصلي را به

  .خواهد بودن جايي انتظار به،صلي را متوجه نشده است متن ا،و گويا از مترجمي كه خود
 اين است كه چه عواملي در ميزان استنباط يا فهم متـرجم از مـتن             شودسؤالي كه در اينجا مطرح مي     

 تـن از مترجمـان   34هـاي  برروي تحليل ديـدگاه ) 1385(ر تحقيقي كه محمدي  ي دخيل هستند؟ د   اصل
شناسي، نوع و نحوة خوانـدن، درك مطلـب و   آشنايي با ادبيات، سبك   ني انجام داده است،   سرشناس ايرا 

ند راهگـشا  توان كه ميمطرح كرده است از موارد بسيار مهم و تأثيرگذار در اين زمينه          را  هاي ادبي   فعاليت
  .دن آموزش ترجمه باشو راهنماي مسؤوالن در حوزة
هـاي اصـلي    كيد بر اهميت تفكر، پرورش آن را يكي از هـدف           با تأ  تربيتومتخصصان بزرگ تعليم  

صورت نظري و ؛ بلكه بايد به  يابدخود رشد نمي  ويژه تفكر انتقادي خودبه   تفكر، به . دانندوتربيت مي تعليم
، افـراد در ترجمـه  وجه به ارتباط مستقيم ميان مهارت تفكـر انتقـادي و توانـايي      با ت . عملي تدريس شود  
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  .  در دانشجويان اين رشته تقويت شودي مختلفهايت تا اين مهارت به روشضروري اس
اولين راهكار . نياز است، به چندين راهكار هاي تفكر انتقادي به دانشجويانبراي آموزش مهارت    

 دومين ؛)1382  و همكاران،خليلي(وس و فرايند آموزش تعادل بين محتواي درعبارت است از ايجاد 
  تحصيليدر كالس و رشتة كنش متقابل راهكار عبارت است از ايجاد تعادل بين سخنراني و

 كالس درس  ايجاد بحث در، سومين راهكار؛)فكري با فراگيرانگرفتن زمان الزم براي تبادل درنظر(
 )1382 ، و همكارانخليلينقل از ، به1984اسميت، (است 

هـاي  هـا و روش ، تغييـر در برنامـه    )1996(  لـيكمن  برطبق برخي مطالعات نظير مطالعة     براين،عالوه
هـاي سـنتي آمـوزش          ها با دانـشجوياني كـه بـا روش    آنقايسةآموزشي براي گروهي از دانشجويان و م 

ـ انگيزانتفكـر انتقـادي را در دانـشجويان برمـي         هايي كه   نشان داده است كه استفاده از روش       ،اندديده ،       دن
هـاي  نظـران، تفكـر انتقـادي در رشـته    عقيدة صاحببه. ها افزايش دهد  در آن تواند سطح يادگيري را     مي

توان دستورالعمل ثابتي را براي آمـوزش و  يابد و نمي  هاي گوناگوني گسترش مي   علمي مختلف به شيوه   
نظر دارند كه نظران بر اين نكته اتفاق بيشتر اين صاحباماها ارائه داد؛ دي در تمام رشتهپرورش تفكر انتقا

جاويدي (يابد نگام بحث و تبادل انديشه و حل مسئله به بهترين وجه پرورش ميمهارت تفكر انتقادي ه
  ).  1389و عبدلي، 

صدايي است و فقـط  اه، تكهاي درسي، چه در مدرسه و چه در دانشگ       اما در كشور ما بيشتر كالس     
        هـا گفتـه    بـه آن  كـه   صورت منفعالنه آنچه را      به جويان فقط آموزان و دانش  كند و دانش  معلم صحبت مي  

نظر و عقيده اسـت  قد  فادةكنناي افراد مصرفوجود عده محصول چنين روشي تنها     . پذيرند مي ،شودمي
 فريـره   گفتـة بـه . )1978ويگوسـتكي،   (شود   مي تدريج جزو شخصيت و وجود آنان     ها به كه اين ويژگي  

گـاه از    در آن پول ريخت و هيچ       بايد پيوسته   بانكي است كه   مثابةها ذهن افراد به   اين كالس  در   ،)1970(
، بـه   شنوندو دانشجويان بايد به آنچه كه مي      آموزان  كه دانش حالي؛ در )1386قدم،  پيش(آن استفاده نكرد    

          آن را نپذيرنـد و     ،كه مطلبـي مـستند بـه شـواهد و مـدارك كـافي نباشـد               اني ترديد بنگرند و تا زم     ديدة
  .حال به عقايد ديگران احترام بگذارند و بدانند تنها يك حقيقت مطلق وجود ندارددرعين

  :توانند به رشد تفكر انتقادي در كالس كمك كنندهاي زير ميكارگيري روشهمدرسان با ب
 وجود آورند؛هدر كالس برا جوي آرام و دوستانه  •
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 آموزان و دانشجويان را وادار به انديشيدن كنند؛هاي مناسب و هوشمندانه، دانشبا طرح پرسش •
 دهند؛آموزان و دانشجويان اجازة اظهارنظر و بيان عقيده  به دانش •
  آنان احترام بگذارند؛به نظرهاي •
 بيابند و خود نقـش راهنمـا را داشـته          ها بتوانند پاسخ پرسش خود را     فراهم كنند كه آن   را  شرايطي   •
 باشند؛
 .ها بينديشندتالش نكنند تا فراگيران هم مانند آن •

چگونـه بينديـشند و     كـه   آموزان و دانشجويان ياد بگيرند      تا دانش شود  اين روش آموزشي باعث مي    
 و دانشجويان   آموزانا به گسترش تفكر انتقادي در دانش      تمام اين راهكاره  . چگونه نظر خود را بيان كنند     

  .كندكمك مي
اول، : توان در موارد زير خالصه كردآمده، كاربردهاي اين پژوهش را ميدستهاي بهبا توجه به يافته

 دوم، بـا توجـه بـه نقـش تفكـر          د به غناي ادبيات ترجمه كمك كند؛      تواناز نگاه نظري، اين پژوهش مي     
 تربيـت متـرجم   ورمستقيم و غيرمستقيم در برنامـة طكه تفكر انتقادي به انتقادي در ترجمه، شايسته است      

توان از آزمون تفكر انتقـادي      كارگيري و استخدام مترجمان مي    ، در به  گنجانده و آموزش داده شود؛ سوم     
 بينـي عملكـرد افـراد در ترجمـه بـه      ط در اين آزمون، نقشي قوي در پيش        استنبا ، سازة  زيرا ؛استفاده كرد 

 آزمـون تفكـر    تـوان از  كند؛ چهارم، در تهية آزمون توانش مترجم مي       فا مي هاي انگليسي و فارسي اي    زبان
 معناداري با عملكرد افراد در ترجمه ارتباط        طور، سازة استنباط در اين آزمون به       زيرا انتقادي استفاده كرد؛  

  .دارد
 هايكي از محدوديت. هايي بوده استكه اين پژوهش داراي محدوديتنشان كرد  بايد خاطر،درپايان

 مترجمـي وآمـوزش زبـان    ننده در اين پژوهش فقط از دو رشـتة  كاين بوده است كه دانشجويان شركت     
 فرهنگي و خـانوادگي، ميـزان      بر متغيرهايي مانند جنسيت، پيشينة     كنترل   ، نبود همچنين. اندانگليسي بوده 

  .   ژوهش استهاي اين پكننده در تحقيق از ديگر محدوديتطالعه و ميزان خالقيت افراد شركتم
در ترجمـه  ، براي سنجش بهتر ارتباط ميان تفكر انتقـادي و مهـارت         هاي اين تحقيق  با توجه به يافته   

جام شود تا روايـي و  كنندگان بيشتر و متوني ديگر انپژوهشي با اين عنوان با شركت كه  شودپيشنهاد مي 
اي متفـاوت در    گونهتوانند به و جنس مي  عالوه، هريك از د    به .هاي اين پژوهش ارزيابي شود    پايايي يافته 
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يك از كه پژوهشي با همين عنوان براي مقايسة عملكرد هر  ضروري است    ، بنابراين ؛اين زمينه عمل كنند   
در ترجمـه را در سـاير   توان ارتباط مهارت تفكـر انتقـادي و توانـايي    ، مي همچنين. دوجنس انجام گيرد  
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