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Abstract

ntroduction: One of the most important teaching and learning challenges in the 21 st century is
how to train individuals to confront the complex and consistently changing society in the age of
information.
Extensive developments in science and technology along with the rapid discredit of data and findings
requires a kind of education in which students are constantly learning and solving problems, and
enjoy confronting changes. This study aims to comparatively assess the level of critical thinking in
two groups of students; students who use distant education and students who learn traditionally
Materials & methods: This study is cross sectional study on two groups, each consisting of 40
final year computer course students, from the Azad Islamic University of Jahrom and the virtual
teaching branch of Shiraz University. The collection tool in this study was Watson & Glaizer critical
thinking test in two forms of 80 general questions which assesses the following 5 sections: hypothesis
recognition, concluding skills, interpretation, explanation, and evaluation skills. Data analysis was
done by descriptive statistics such as frequency and percentage, and analytic statistics such as t-test,
two ways ANOVA & chi -square with the help of SPSS software.
Results: The results showed that most students in the traditional group were 21-22 years old and most
of them were female and single. Most of the students had scores between 35-38 in the test. The mean
difference assessment of data by t-test showed that score in virtual group is higher than the traditional
group and the mean test score showed a significant relationship between scores in the critical
thinking test and group teaching.Virtual students were stronger in recognition of pre-assumptions
and evaluation and Azad University students were stronger in recognition of pre-assumptions and
concluding. but the total score in virtual students was higher than traditional student (p<0.05).
Conclusion: considering the critical thinking improvement in virtual teaching and its many
advantages such as self esteem, self efficacy and independent learning, we suggest the use of virtual
teaching beside traditional teaching, or the replacement of this teaching instead of theoretical courses
in future.
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چکیده
 یکی از مهم ترین چالش های آموزش در قرن بیست و یکم چگونگی تربیت فراگیرانی است که از آمادگی الزم برای رویارویی:مقدمه
 پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری همراه با منسوخ شدن سریع.با جامعه در حال تغییر و پیچیدگیهای عصر انفجار اطالعات برخودار باشند

یافتهها و اطالعات قبلی مستلزم نوعی تعلیم است که در آن دانشآموزان به طور مداوم درگیر یادگیری و حل مسئله باشند و از رویارویی با
 این مطالعه با هدف بررسی مقایسهای میزان تفکر انتقادی در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتي انجام گردیده.تغییرات لذت ببرند
.است
 نفری از دانشجویان سال آخر رشته کامپیوتر آموزش40  این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که بر روی دو گروه:مواد و روشها
کارشناسی ارشد بهداشت جامعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.1
89/9/25  اصالح و در تاریخ89/9/20  در تاریخ، به دفتر مجله رسیده89/8/15 این مقاله در تاریخ
.پذیرش گردیده است

 دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم: نویسنده مسئول
تمام. دانشكده علوم پزشكي جهرم، جاده قديم الر، جهرم – خيابان مطهري.پزشکی جهرم
. ارسال شودmossala_1@yahoo.com درخواستها به نشانی
*
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مجازی شیراز و سپس همان رشته در دانشگاه آزاد اسالمی جهرم انجام گردید .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش آزمون تفکر
انتقادی واتسون و گلیزر بود که در دو فرم و از طریق  80سوال عمومی و در پنج بخش مهارت استنباط تشخیص پیش فرضها ،مهارت
نتیجهگیری ،تعبیر و تفسیر و مهارت ارزشیابی را مورد بررسی قرار میدهد .جهت تحلیل دادهها از آزمونهای آمار توصیفی نظیر فروانی و
درصد و آمار تحلیلی چون تی مستقل ،آنالیز واریانس دو طرفه وکای دو در نرم افزار SPSS 12استفاده گردید.
نتایج :نتایج تحقیق مبین آن است که اغلب دانشجویان در گروه سنی  21-22سال بوده و بیشتر آنان را دختران و افراد مجرد به خود
اختصاص دادهاند و اکثر افراد از نمراتی در حدود  35-38برخوردار بودهاند .بررسی اختالف میانگین دادهها از طریق آزمون تی موید باالتر
بودن نمرات آزمون در افراد دارای آموزش مجازی بوده و اختالف میانگین دادهها نیز مؤید معنیدار بودن ارتباط بین گروه و نمره آزمون
تفکر انتقادی بود .دانشجویان مجازی در بخشهای تشخیص پیشفرضها و ارزشیابی و دانشجویان آزاد در بخش تشخیص پیش فرضها
و نتیجهگیری قویتر عمل کردند .اما نمره کلی آزمون در دانشجویان برخوردار از آموزش مجازی باالتر بود.
نتیجهگیری :با توجه به تقویت تفکر انتقادی در آموزشهای مجازی و نظر به مزایای مختلف این نوع آموزش مانند اعتماد به نفس،
خوداتکایی و یادگیری مستقل ،پیشنهاد میگردد که این نوع آموزش در کنار آموزش سنتی و یا جایگزین آموزش دروس تئوری در ارائه
دروس در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی
آموزش مجازی ،آموزش سنتی ،تفکر انتقادی
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مقدمه
بسياري از دانشمندان انسان را حيوان متفكر ميدانند و تفكر
را فصل مميز انسان و حيوان قرار ميدهند .با اين كه پارهاي
از آزمايشها نشان ميدهد كه تفكر در سطح پايين و ابتدائي
آن در ميان بعضي از حيوانات وجود دارد ولي تفكر اساسي
مخصوص انسان است و عالوه بر جنبهي فرهنگي طبيعت انسان
اين خصوصيت نيز انسان را از ساير حيوانات مشخص و ممتاز
ميسازد[.]1
ديويي در كتاب چگونه فكر ميكنيم درباره مفهوم تفكر
ميگويد :عملي است كه در آن موقعيت موجود ،موجب تأييد يا
توليد واقعيتهاي ديگر ميشود ،يا روشي است كه در آن باورهاي
آينده بر اساس باورهاي گذشته پايهگذاري ميگردد [.]2-3
تويكم،
يكي از مهمترين اهداف آموزش و پرورش در قرن بيس 
چگونگي تربيت فراگيراني است كه از آمادگي الزم براي رويارويي
با جامعه در حال تغيير و پيچيدگيهاي عصر انفجار اطالعات
برخوردار باشند .بر این اساس ترويج انديشيدن و انديشهورزی در
مدارس و مراكز آموزشي حائز اهمیت بوده و اين تنها در سايهي
انتقال اطالعات به ذهن شاگردان حاصل نميشود ،بلكه در
برنامههاي مدارس بايد روشهايي گنجانده شود كه از طريق آنها
دانشآموزان قابليتهاي چگونه آموختن را از طريق نظم فكري
بياموزند و در زندگي روزمره خود به كار برند[.]2-4
یکی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و

برخورداری از نیروی تفکر است .به عبارت دیگر انسان میتواند از
رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی
تفکر خود استفاده کند[ .]5اگر چه عالقه به توسعه تواناییهای
تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیدهای جدید نیست و منشاء
چنین عالقه ای به مکتب افالطون برمیگردد[ .]6تفکر انتقادی
این کار را برای فرد ممکن میسازد تا حقیقت را در میان به هم
ریختگی حوادث و اطالعات جستجو کند[.]7
 Barbara Fowlerتعاریف گوناگون تفکر انتقادی را
گردآوری و ارائه کرده است که از میان آنها به چند مورد اشاره
میشود:
 تفکر انتقادی عبارت است از آزمودن و بررسی قابلیت تفکر انتقادی تصمیمگیری عقالنی است دربارۀ این که چهچیزی را باید باور کرد و چه چیزی را نباید باور کرد.
 تفکر انتقادی صورتبندی استنتاج های منطقی است. تفکر انتقادی توسعه الگوهای استدالل منسجم و منطقیاست.
 تفکر انتقادی تعیین هشیارانه و پذیرش و رد کردن آگاهانهاست [.]8
در آموزش سنتي فعاليت اصلي كالس بر عهده معلم است و
معلم فعاالنه به ارائه اطالعات و دانش سازمان يافته ميپردازد و
درصدد است تا آنها را به ذهن شاگردان منتقل كند ،و دانشآموزان
منفعالنه بايد اطالعات مورد نظر را حفظ كرده و در زمان ارزشيابي
به خاطر آورده و پاسخ دهند .در اين روش تأكيد بر محتواي
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درس است و اغلب كتاب درسي و معلم ،منبع اطالعاتي محسوب
ميشوند .ولي در آموزش براي متفكر بارآمدن دانشآموز ،معلم
نقش راهنما و تسهيلگر را دارا بوده و دانش آموزان فعالند و در
پي كسب اطالعات از منابع ديگري عالوه بر معلم و كتاب درسي
هستند .همچنين به جاي تأكيد بر محتوا بيشتر بر روش تأكيد
دارند و حجم اطالعات دريافتي در درجه اول قرار ندارد و لزومي
به حفظ كردن مطالب درس بدون درك و فهم آنها نيست [.]9
امروزه كارشنـاسان تعليم و تربيـت اتفـاق نظر دارند كه تفكر
انتقـادي نه تنـها بايد يكي از اهـداف تعليم و تربيت باشد بلكه
بايد بخش الينفك آموزش در هر مقطعي باشد .زيرا تفكر انتقادي
تفكري است كه با تحليل ،ارزشيابي و گزينش و كاربرد منجر به
بهترين راه حل ميگردد ،همان چيزي كه نيـاز دنياي امروز است
[.]9
مدارس امروز متأسفانه به دلیل پیشرفتهای علوم و فنون و
بر اساس بعضی از رویکردهای روانشناختی ،توجه خود را بیشتر
به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسانهای
متفکر و خالق فاصله گرفتهاند( ،)8اما خوشبختانه در سالهای اخیر
روانشناسان پرورشی و دیگر صاحبنظران از تأکید زیاد مدارس
بر انتقال دانش و اطالعات به دانشآموزان انتقاد کرده و معلمان
را بیشتر به پرورش مهارتهای اندیشیدن و تفکر در یادگیرندگان
سفارش کردهاند[ .]9مطالعات گستردهای که Paulو Elderدر
 38دانشگاه دولتی و  28دانشگاه خصوصی (غیرانتفاعی) که دربارۀ
اعتبارنامههای علمی اساتید دانشگاه انجام داده ،نشان میدهد ،با
وجود این که همه استادان ،تفکر انتقادی را به منزله یک هدف
اولیه برای آموزششان میشناسند و باور دارند که به خاطر آن
تدریس میکنند ،اما عدۀ اندکی از آنها توانستند تعریف روشنی
از تفکر انتقادی ارائه دهند؛ استانداردهای عقالنی که مبانی تفکر
انتقادی است ،را توضیح دهند؛ تواناییهای تشکیلدهنده آن را
تشخیص داده و ویژگیهای عقالنی یا تمایالت مرتبط با تفکر
انتقادی را مورد بحث قرار دهند [.]10
در مطالعهاي كه با هدف بررسي ارتباط بين يادگيري
مبتني بر پروژههاي آنالین و يادگيري دانشجويان انجام گرفت
مشخص شد كه آموزش از راه دور باعث تقويت مسئوليتپذيري،
خودتنظيمي ،خودارزيابي ،تفكر انتقادي و تفكر مستقل و عميق
ميگردد [.]11-21
Lyaو  Yusraموفقيت استفاده از آموزش تفكر انتقادي
را مستلزم آماده كردن محيط يادگيري براي تسهيل تفكر انتقادي
و طراحي آموزشي مناسب مواد ميدانند ،به گونهای که هر مدرس

ميبايست با مباني يادگيري تفكر انتقادي (مدل آموزشي تفكر
انتقادي در آموزش خود) آشنا بوده و در تدريس خود بكار بندد
[.]13
بعضی از تحقیقات ،محيطهاي آنالین را به عنوان يك ابزار
براي اتفاق نظرها ،ارائه ايدههای متفاوت ،حل تضادهاي بين
فردي و تصميمگيري ميدانند كه فاكتورهاي مذكور ميتوانند در
تقويت تفكر انتقادي افراد به خصوص تصميمگيري نقش مهمي
را ايفا كند [.]14
تقويت تفكر انتقادي در محيطهاي آموزشي ميتواند با تقويت
چهار حيطه عمده از جمله خالقيت ،زبان ،تصميمگيري و تقويت
قواي فراشناختي همراه شود .عواملي كه در تقويت تفكر انتقادي
در آموزش مجازي مؤثر است مشاركت و همراهي اعضاي گروه
با يكديگر است كه در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تحليل مباحث و ارائه ايدهها و نظرات متفاوت ارائه ايدههاي مخالف و مباحثه پيرامون آن ادامه مباحث تا حل كامل مشكل و مشاركت فعال دانشجودر يادگيري خود
 ارائه تكاليف و نتايج پژوهشها به يكديگراستفاده از نقشه شناختي يكديگر ،استفاده از فلوچارتها و اشكال
مختلف يادگيري كه ميتواند يادگيري عميق را تشويق نمايد و
سپس استفاده از مدل يادگيري دانشجو محور كه دانشجو با تقويت
قدرت پژوهش و بررسي مشكل خود ،در محيط مشاركت گروهي
به تقويت يادگيري خود ميپردازد را ميتوان از جنبههاي مثبت
برنامههاي آموزشی در هر نوع آموزش به خصوص آموزش از راه
دور ذكر نمود [ .]15-17با استفاده روزافزون از آموزشهای نوین
و توجه بیش از پیش به تربیت دانشجویان از طریق سیستمهای
مجازی و نظر به این امر که در آموزشهای مجازی نوع آموزش
به گونهای است که دانشجو بخش اعظم یادگیری خود را به عهده
دارد ،این امر در پرورش تفکر خالق و نقاد کمک کننده بوده و
میتواند زمینه توسعه آموزشهای نوین را فراهم نماید .از طرف
دیگر در آموزشهای سنتی نیز مهارت تدریس و استفاده از فنون
مختلف ارائه درس میتواند در پروراندن تفکر انتقادی مؤثر باشد،
بر همین اساس پژوهشگر بر آن شد تا با مقایسه تفكر انتقادي در
دو گروه از دانشجويان آموزش مجازي و دانشجويان برخوردار از
آموزش سنتی به عنوان محورهاي پرورش تفكر انتقادي نه تنها
گامی نو در جهت ارایه روشهای آموزشی مؤثرتر بردارد ،بلكه با
بررسي نقاط ضعف و قوت هر يك از روشها امكان بكارگيري آن
در برنامههاي آموزشي علوم پزشكي را نيز فراهم نمايد.
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دختر و اكثر آنها مجردند.
در بررسي نمرات كلي آزمون تفكر انتقادي مشخص گرديد
كه اكثر افراد از نمراتي در حدود  35-38برخوردارند .در بررسی
نمرات آزمون در گروه دانشجویان آموزش سنتی مشخص گردید
كه دانشجويان آموزش سنتی در بخش تشخيص پيش فرضها و
نتيجهگيري به نسبت سایر بخشها قويتر عمل کرده و در گروه
دیگر نیز مشخص گردید كه دانشجويان آموزش مجازي در
بخشهاي تشخيص پيش فرضها و ارزشيابي قويتر عمل ميكنند.
مقایسه دو گروه نیز حاکی از این است كه ميانگين كلي نمرت آزمون
در دانشجويان آموزش مجازي بيشتر است(.جدول )1

مواد و روش ها
اين مطالعه مقطعي بر روي دو گروه  40نفري از دانشجويان سال
آخر رشته فنآوری اطالعات و ارتباطات آموزش مجازي دانشگاه شيراز
و دانشجويان همان رشته در دانشگاه آزاد اسالمي (آموزش سنتی)
انجام گرديد .ابزار گردآوري دادهها ،آزمون تفكر انتقادي Watson
و  Glaserمیباشد كه در سال  1980ساخته شده و توانايي تفكر
انتقادي را در دو فرم و از طريق  80سؤال عمومي در پنج بخش
مهارت استنباط ،تشخيص پيش فرضها ،مهارت نتيجهگيري ،مهارت
تعبير و تفسير و مهارت ارزشيابي اندازهگيري ميکند .نمره كلي آزمون
 80و بيشترين نمره هر آزمودني از هر بخش  16ميباشد .نمرات در
بخش استنباط از طرق درستي يا نادرستي عبارات ،در بخش تشخيص
جدول  :1بررسي اختالف ميانگين بخشهاي مختلف آزمون تفكر انتقادي در دو
پيشفرضها با تشخيص وجود يا عدم وجود پيشفرضها در عبارت
گروه مورد مطالعه

توزيع فراواني دادهها از طريق آمار توصيفي مؤيد اين مطلب
است كه بيشترين گروه سني در دانشجويان مورد پژوهش را طيف
سنی  21-22سال به خود اختصاص دادهاند .بيشتر افراد مورد پژوهش
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ذكر شده ،در بخش توانايي استنتاج با مشخص كردن نتايج استخراج
شده و يا نشده از موقعيتها ،در بخش تعبير و تفسير با مشخص كردن
تعبير و تفسیرهاي استخراج شده يا نشده از شرح حالها و باالخره
در بخش ارزشيابي داليل با تشخيص داليل قوي و ضعيف به دست
ميآيد .همچنين  Magnussenبه نقل از  Watsonو Glaser
در مورد نحوه طبقهبندي امتياز كل آزمون تفكر انتقادي ذكر نموده
است ،هر يك از آزمودنيها برحسب امتياز كل كسب شده از آزمون
ميتوانند در يكي از طبقات ضعيف (امتياز زير  ،)54متوسط (،)54-59
و قوي (امتياز  )60-80از نظر توانايي تفكر انتقادي قرار گيرند و بر
اساس تقسيمبندي آزمون در مورد نمره كل آزمون و با استفاده از
تناسب رياضي ،تقسيمبندي نمرات مربوط به هر بخش آزمون به شرح
زير خواهد بود :الف :حداکثر نمره براي قرار گرفتن در طبقه ضعيف
در هر بخش برابر است با  6،10طبقه متوسط  11و طبقه قوي 12
ميباشد .اين آزمون توسط تحقيقات متعدد در جامعه ايراني هنجاريابي
شده و ضريب پايايي آن بر اساس آزمون آلفا کرونباخ باالی 0/70
گزارش گرديده است.]18 -19[ .
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصيفي و آزمونهای
تي مستقل ،آناليز واريانس دو طرفه و مجذور خي و توسط نرمافزار
( ) SPSS 12صورت گرفت.

بخش

گروه

ميانگين

انحراف

مقدارتی

ارزش
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از آموزش مجازي ميباشد((. )X2=4 .55 ،P=0/028 ،R=0/04جدول
همانگونه كه جدول  1نشان میدهد بررسي اختالف ميانگين نمرات
)2
حاكي از معنيدار بودن اين اختالف در بخش چهارم آزمون يعني در
جدول  :2بررسی ارتباط بین بخش پیشفرضهای تفكر انتقادي و گروهها
مهارت تعبير و تفسير ميباشد و مبين باالتر بودن نمرات دانشجويان
کل
2
1
پیشفرض ها
آموزش مجازي در بخش مذكور ميباشد.
گروه
در بررسی تاثیر تاهل بر تفکر انتقادی نیز مشخص گردید که بين
وضعيت تأهل و نمره افراد در تفكر انتقادي در بخش ارزشيابي آزمون
39
16
23
آموزش مجازی
اختالف معنيداري وجود داشت به نحوی که مجردين در اين بخش
40
26
14
آموزش سنتی
از متأهلين قويترند)P=0 .01(.
79
42
37
کل
در بررسي آماري كه از طريق آزمون آناليز واريانس خطي دوطرفه
و به منظور بررسي اثرات تقابلي جنسيت – گروه آزمايشي و ميزان
ارتباط بين آزمون تفكر انتقادي و گروه آموزشی در بخش ارزشيابي
تفكر انتقادي انجام شد ،مشخص گرديد كه جنس به تنهايي و جنس
و گروه در تقابل با يكديگر بر روي تفكر انتقادي تاثير ندارند ،اما بين معنيدار بود و نشان میدهد افراد برخوردار از آموزش مجازي از
گروه و تفكر انتقادي در اين آزمون ارتباط معنيداري وجود داشت توان ارزشيابي بهتري برخوردارند (،DF=1،P=0001،R=000
كه این مسئله از طريق آزمون تي مستقل نيز مورد تاييد قرار گرفت( ) X2=12/579 .جدول .)3
جدول  :3بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفكر انتقادي و گروههای آموزشی
بر اساس آزمون آناليز واريانس خطي دوطرفه و در بررسي اثرات
تقابلي تاهل -گروه و آزمون تفكر انتقادي مشخص گرديد كه ارتباط
کل
پاسخ صحیح
پاسخ غلط
ارزشیابی
تقابلي معنيداري بين وضعيت تأهل گروه آموزشي و تفكر انتقادي
گروه
وجود ندارد ،اما اين تفاوت در بين دو گروه آموزشي و تفكر انتقادي
39
21
18
آموزش مجازی
وجود داشت كه موضوع مذكور توسط آزمون تي مستقل نيز تاييد
گرديد( .نمودار )F=7.86,P=0.000(.)1
40
6
34
آموزش سنتی
برآورد ميانگين هاي حاشيهاي بخش پنجم

کل

52

27

79

ارتباط معنيداري بين بخش ارزشيابي و وضعيت تأهل وجود
داشت و افراد مجرد در اين زمينه قويتر عمل كردهاند،P=0/02(.
( ) X2=7/56 ،DF=2جدول )4

آموزش
مجازی
آموزش
سنتی

جدول :4بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفكر انتقادي و وضعیت تاهل
ارزشیابی

پاسخ صحیح

پاسخ غلط

کل

وضعیت تاهل

وضعيت تاهل
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نمودار  :1بررسي اثر تقابلي تاهل -گروه و آزمون تفكر انتقادي

متاهل

4

6

10

مجرد

47

20

67

سپس با استفاده از آزمون کایدو ارتباط بين بخشهاي آزمون و
دادههاي دموگرافيك مورد سنجش قرار گرفت .آزمون کایدو مؤيد
ارتباط مثبتي بين سن و بخش پنجم تفكر انتقادي يعني بخش
ارتباط معنيداري بين نمرات آزمون تفكر انتقادي در بخش تشخيص
پيشفرضها و گروههاي مورد مطالعه است و نشاندهنده باالتر بودن ارزشيابي وجود داشت ،به گونهاي كه افراد با سن باالتر از تفكر انتقادي
نمرات آزمون در بخش تشخيص پيشفرضها در دانشجويان برخوردار بهتري نيز برخوردارند( ( )X2=19/97،DF=6،P=003جدول .)5
کل

51

26

77
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جدول  :5بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفكر انتقادي و سن
پاسخ غلط

پاسخ صحیح

کل

19

1

3

4

20

31

4

35

21

10

9

19

22

5

7

12

23

2

4

6

24

1

0

1

28

0

2

2

کل

52

27

79

سن

ارزشیابی
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از راه دور به خصوص در آموزش غيرهمزمان مؤثر ميداند [.]22
در تحقيقي ديگر كه به منظور بررسي اثرات طراحي كامپيوتري
بر روي مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان پيراپزشكي انجام
شد ،اثرات طراحي كنفرانسهاي كامپيوتري و استفاده از مطالب
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بحث و نتیجهگیری
نتايج تحقيق مشخص كرد كه اختالف معنيداري بين نمرات
برخی از بخشهای تفكر انتقادي در دو گروه وجود دارد و در مجموع
نمرات آزمون در افراد داراي آموزش مجازي بيشتر است .همچنین
ميانگين نمرات آزمون در دو بخش تعبیر و تفسیر ،و ارزشیابی در
دانشجويان آموزش مجازي باالتر بود.
در تحقيقي كه به منظور بررسي دو روش آموزش سنتي و آموزش
مجازي در سربازان آمريكايي تحت آموزش مورد بررسي قرار گرفت،
مشخص گرديد كه هر دو روش آموزش ميتواند در تقويت تفكر
انتقادي مؤثر باشد .اما استفاده از روش آموزش از راه دور در ايجاد
مهارتهاي تفكر در زمينههاي مختلف مديريتي مؤثرتر از روش
آموزش سنتي است [.]20
در تحقيقي ديگر كه به منظور بررسي تفكر انتقادي در بحثهاي
گروهي انجام شد 37 ،دانشجو از نظر مهارتهاي تفكر انتقادي ،تفكر
عميق ،ابراز وجود و مباحثه در آموزش از راه دور مورد بررسي قرار
گرفتند و مشخص گرديد كه بر اساس سطوح مختلف دانشجويان اين
مسئله متفاوت است[.]21
تحقيق Yangو Newbyاستفاده از سؤاالت با سبك سقراطي
را در پرورش و ارتقاء مهارتهاي تفكر انتقادي در برنامههاي آموزش

پيش زمينه آموزشي ( )advance organizerبر تفكر انتقادي
دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت .نتايج مؤيد اين مطلب بود كه
استفاده از طرحهاي آموزشي مذكور باعث ارتقاء ميانگين نمره تفكر
انتقادي شده و اگر چه تفاوتي در ميانگين نمره آزمون از طريق
روشهاي آموزش مشاهده نگرديد ،اما يافتهها و پيش زمينههاي
قبلي دانشجويان و مهارت تفكر انتقادي با آن ()r=0/26 ،P>0/05
مرتبط بود [.]23
در بررسي مقايسهاي ،تفكر انتقادي در دو گروه از دانشجويان
كالس حضوري و كالسهاي غيرهمزمان واحد مديريت آموزشي كه
از طريق تئوري  Henrils،Garrisonاز مهارتهاي تفكر انتقادي
دانشجويان انجام شد مشخص گرديد ،كه در ارزيابي تفكر انتقادي از
محتواي پرسشنامه آناليز نتايج با سبك يادگيري دانشجويان ارتباط
مستقيم دارد [.]24
مطالعه  Hettingerدر بررسي نقش كامپيوتر و ارتباطات
كامپيوتري بر سطوح مختلف شناختي دانشجويان مشخص كرد كه
استفاده از ايميل در ايجاد حس مثبت گروهي ،ارتباطات بين فردي و
همچنين ايجاد فاكتورهاي اختصاصي (بر اساس نظريه ) Fiedler
در امر تصميمگيري و مديريت براساس موقعيت را تقويت ميكند .در
اين مطالعه كه بر روي  17دانشجو انجام شد مواردي چون اطالعات
شخصي ،ارتباطات بين فردي ،ارتباطات برقرار شده از طريق ايميل،
دسترسي به كامپيوتر ،نوع دسترسي به كامپيوتر و نحوه ارتباطات
مورد بررسي قرار گرفت و در طي  15هفته ،اطالعات جمعآوري
و ارتباطات ايميل دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت 84 .درصد
دانشجويان ارتباطات كامپيوتري را در تقويت ابعاد مختلف فردي ،بين
فردي و شناختي مثبت قلمداد كردند و بيان نمودند كه تفكر شناختي
و مهارت تفكر انتقادي آنان به واسطه قرار گرفتن در گروه تقويت
شده است [.]24
در مطالعه ما ارتباط بين نمرات تفكر انتقادي در بخش  5يعني
بخش ارزيابي و سن مثبت و معنیدار بود که مبين باالتر بودن نمرات
در افراد داراي سنين باالتر بود.
در مطالعهاي كه توسط Vaughanو  Wrobelدر شهر
متروپولیتن دانشگاه آركانزاس آمريكا با هدف ارزشيابي مهارتهاي
تفكر انتقادي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته پيراپزشكي انجام
گرديد ،مشخص شد كه يك ارتباط مثبت معنيدار كوچك ()r=0/2
بين متغير سن و نمره كسب شده از تفكر انتقادي ديده ميشود به
طوري كه با افزايش سن ،نمره تفكر انتقادي افزايش مييافت [.]25
در تأييد اين مطلب ،در تحقيق  Mehlenbasherنيز كه با
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هدف بررسي ارتباط مابين تفكر انتقادي و مهارت تصميمگيري در
نتيجهگيري نهایی
دانشجويان پرستاري و ارتباط بين متغيرهاي مختلف دموگرافيك با
با توجه به تقويت تفكر انتقادي در روشهاي يادگيرنده محور
 مشخص شد كه ارتباط معنيداري بين سن،تفكر انتقادي انجام شد
نظير آموزش مجازي و نظر به تقويت اعتماد به نفس و پرورش مهارت
) و آزمون تفكر انتقادي وجود داردr=0/09 ،P=0/030( دانشجويان
يادگيري مستقل و عميق در دانشجويان توصيه ميشود از اين نوع
.]26[
آموزش در كنار مطالب تئوري و يا در صورت لزوم به عنوان آموزش
جايگزين بهره گرفته و لزوم برخورداري دانشجويان از آموزشهاي
.نوين را در دانشگاههاي علوم پزشكي فراهم نمود
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