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 مقدمه

معتقدند کـه بـا تحـول مبـانی نظـری و       (0121) 3و پل 2، لیپمن0دانشمندانی مانند انیس

شـده   ماهیت علم، رویکردهای جدیدی در تعیین اهداف تربیتی و فرایند آموزش مطـرح 

است، یکی از بارزترین رویکردها توجه به تفکر در فراینـد آمـوزش اسـت )بـه نقـل از      

(. امروزه رویکردهای تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگـری بـه سـمت    0322شعبانی 

بر حافظه و استفاده محـض از محفوظـات ذهنـی در     ر انتقادی میل کرده است؛ تکیهتفک

وتحلیـل و ارزیـابی و تفسـیر     آموزان در تجزیـه  نظام آموزشی کمرنگ شده و توان دانش

مطالب بسیار موردتوجه قرارگرفته است، به حـدی کـه در عرصـه تعلـیم و تربیـت بـه       

کنـیم. بـر ایـن اسـاس      برخورد می 0«د انتقادیسوا»و  3«یادگیری انتقادی»واژگانی مانند 

 6های صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلـیم و تربیـت باشـد اندرسـون     تربیت انسان

(. تفکـر انتقـادی   0320( )به نقل از صفایی مقـدم و همکـاران   0121) 3( و هارتر0133)

بردهـا و  های تفکر سطح باال است که نیازمند ابـداع و بـه کاربسـتن راه    نوعی از مهارت

 2چنـین، راهبـرد   آموزان است. هـم  های آموزشی مناسب برای رشد یافتن در دانش روش

یابـد و بـرای    ای عملیـات تشـکیل مـی    ی کلی است کـه از مجموعـه   یک برنامه یا نقشه

به یک تـدبیر یـا فـن ویـژه      1شود. تاکتیک رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا می

ی  ها و زیرمجموعـه  گیرد. راهبردها و تاکتیک قرار میشود که در خدمت راهبرد  گفته می

 00و راهبردهـای فراشـناختی   01شـوند: راهبردهـای شـناختی    ها به دودسته تقسیم مـی  آن
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ها برای  هایی هستند که ما به کمک آن (. راهبردهای آموزشی شناختی اقدام0322سیف )

کنـیم.   شده استفاده مـی  تهپیوند دادن و ترکیب کردن اطالعات تازه با اطالعات قبالً آموخ

پـردازی( هسـتند. در ایـن دسـته راهبردهـا       این راهبردها مبتنی بر رویکرد شناختی)خبر

آموزان هم منفعل و هم فعال هستند و درواقع معلّم بـه دنبـال راهکارهـایی بـرای      دانش

آموزان است. آموزش مبتنـی بـر ایـن راهبردهـا بیشـتر معلـم        پیوند دادن اطالعات  دانش

محور است. در کنار این راهبردها، راهبردهای آموزشی فراشناختی بر نظـارت و کنتـرل   

آمـوز توسـط خـود او تأکیددارنـد. در ایـن دسـته راهبردهـا         فرایندهای شناختی دانـش 

گرایی هسـتند   ی یادگیری سازنده آموزان فعال هستند. این راهبردها مبتنی بر نظریه دانش

های تفکر سـطح بـاال ماننـد تفکـر انتقـادی       مهارت سازی شخصی و پرورش و بر معنی

هـایی از هـر دو راهبرد)شـناختی و     کننـد. پـرورش تفکـر انتقـادی بـه مؤلفـه       تأکید مـی 

است. این نـوع تفکـر کـه تفکـری      یازمند( نفراشناختی( و رویکرد)شناختی و سازندگی

مـدارک  اندیشمندانه است مستلزم فرایندهای عالی ذهن و داوری بـر اسـاس شـواهد و    

مسـئله دارای عناصـری از    مسئله است، اما عالوه بـر حـل   است. تفکر انتقادی نوعی حل

های تحلیل و ارزشیابی امور نیز هست. راهبردی که بتواند فرایندهای شـناختی و   توانایی

هـا در سـاخت    آموزان را به کار گرفته و ضمن پیوند بین اطالعـات آن  فراشناختی دانش

سـازی و   هـا را بـرای معنـی    هـا، تفکـر آن   اهد و مدارک الزم به آنی شو شناختی و ارائه

هـای خاصـی باشـد.     ارزشیابی و داوری مبتنی بر اندیشه پرورش دهد باید دارای ویژگی

 فنـون وبـر   و علـوم  هـای  پیشـرفت  دلیل بهمتأسفانه  ؤسسات آموزشی و مدارس امروزم

 و اطالعـات  انتقـال بـه   تررا بیشـ  خود توجه شناختی، روانرویکردهای  از بعضیاساس 

ــه فاصــله متفکــروخالق هــای انســان تربیــت از و کــرده معطــوفحقــایق  ــد گرفت . ان

 (.0320یادگوری  )عباسی

تأکیـد   نظـران از  صـاحب  دیگر و پرورشی شناسان روان اخیرهای  سال ه درخوشبختان اما

 بیشـتر  رامعلمـان  و کرده  انتقاد آموزان دانش بهاطالعات  و دانشانتقال  بر مدارس زیاد
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. )آقـازاده  انـد  دهکـر  سـفارش  یادگیرنـدگان  در تفکر و اندیشیدن های مهارت پرورشبه 

0322.) 

دانشـگاه   22دانشـگاه دولتـی و    32( در 2111) 0ای کـه پـاول و الـدر    مطالعات گسترده

 نشـان  داده، انجام دانشگاه اساتید علمی های اعتبارنامهخصوصی )غیرانتفاعی( که دربارۀ 

 بـرای  اولیـه  هـدف  یـک منزلـه   بـه  راانتقـادی   تفکر استادان، همه ینکهباوجودا دهد، می

هـا   آن از اندکیعدۀ  اما کنند، می تدریس آن خاطر به کهدارند  باور و شناسند می  آموزش

 مبـانی  کـه  عقالنـی  یاسـتانداردها  دهنـد؛  ارائه انتقادیتفکر  از روشنی تعریف توانستند

 و داده تشـخی   را آندهنـده   تشـکیل  های ییتوانا دهند؛ توضیح را است،انتقادی  تفکر

 دهند. قرار موردبحث را انتقادی تفکر با مرتبط تمایالت یا عقالنی های ویژگی

هـای آنالیـن و    ای که باهدف بررسی ارتباط بـین یـادگیری مبتنـی بـر پـروژه      در مطالعه

ور باعـث تقویـت   یادگیری دانشجویان انجام گرفت مشخ  شـد کـه آمـوزش از راه د   

پذیری، خـودتنظیمی، خودارزیـابی، تفکـر انتقـادی و تفکـر مسـتقل و عمیـق         مسئولیت

 (.2111، مون، 2113 2هانگ و لی)گردد.  می

( موفقیت استفاده از آموزش تفکر انتقـادی را مسـتلزم آمـاده کـردن     2112) 3لیا و یاسرا

داننـد،   اسـب مـواد مـی   محیط یادگیری برای تسهیل تفکر انتقادی و طراحی آموزشـی من 

مدل آموزشـی تفکـر   )بایست با مبانی یادگیری تفکر انتقادی  ای که هر مدرس می گونه به

 انتقادی در آموزش خود( آشنا بوده و در تدریس خود بکار بندد.

نظرهـا، ارائـه    عنوان یـک ابـزار بـرای اتفـاق     های آنالین را به ها، محیط بعضی از پژوهش

داننـد کـه فاکتورهـای     گیـری مـی   ادهای بین فردی و تصـمیم های متفاوت، حل تض ایده

گیری نقـش مهمـی را    خصو  تصمیم توانند در تقویت تفکر انتقادی افراد به مذکور می

 (.0113 3ایفا کند. )نیومن و امرسون
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 عمـده حیطـه   چهـار  تقویـت  بـا  توانـد  مـی  آموزشیهای  محیط انتقادی در تفکر تقویت

 کـه  عواملی .شود همراه فراشناختی قوایتقویت  و گیری تصمیم ،زبان خالقیت،ازجمله 

 گروه اعضایهمراهی  و مشارکت مؤثراست مجازیآموزش  انتقادی در تقویت تفکر در

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می زمینهاین  در که دیگراستیک با

 متفاوت نظرات و ها ایدهارائه  و مباحث تحلیل-

 آن پیرامونث مباح و مخالف های ایده ارائه -

 خود یادگیری در دانشجو فعالمشارکت  و مشکل کاملحل  تا مباحث ادامه -

 دیگربه یک ها نتایج پژوهش و تکالیف ارائه -

 کـه  یادگیری مختلفاشکال  ها و فلوچارت از استفاده دیگر،یک شناختینقشه  از استفاده

 دانشـجو  یـادگیری مـدل   از اسـتفاده  سـپس  و نمایدتشویق   را عمیقیادگیری  تواند می

 مشـارکت محیط  در خود، مشکلبررسی  و پژوهشدانشجویان تقویت قدرت  کهمحور 

 هـای  برنامـه  مثبـت هـای   جنبـه  از توان می راپردازد  می خود یادگیری تقویت به گروهی

، 2113 0. )وسینگرنمود ذکر دورراه  از آموزشخصو   به آموزش نوع هر در آموزشی

 (.2111، 2اورمان و همکاران

 از دانشـجویان  تربیـت  بـه ازپـیش   بیش توجه و نوین های آموزش از روزافزون استفاده با

 آمـوزش  نـوع  مجـازی هـای   آمـوزش  که در امر این بهنظر  و مجازی های سیستمطریق 

در  امـر  یـن ا دارد، عهـده  بـه  را خـود  یـادگیری  اعظم بخش دانشجو که استای  گونه به

 نـوین  هـای  آموزش توسعه زمینه تواند می و بودهکننده  کمک نقاد وخالق  تفکر پرورش

 از اسـتفاده  و تـدریس  مهـارت  نیـز  سنتی های آموزش در دیگرطرف  از .نمایدفراهم  را

 اسـاس  همین بر باشد، مؤثرانتقادی  تفکر پروراندن در تواند می درس ارائه مختلف فنون

( راهبـردی مـؤثر   crdomlaerای) مرحلـه  3آموزش راهبرد  با تاند شد آن بران پژوهشگر

برای پرورش مهارت تفکر انتقادی در بین دانشجویان با تأکیـد بـر بازاندیشـی و تفکـر     

                                                                                                                             
1S Weissinger 
2S Oreamanet all 
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بـا   و هایی از دودسته راهبردها و رویکردها را تلفیق کرده است. منطقی حین عمل مؤلفه

ـ اربرد مؤثرتر آموزشی های روش ارائه جهت در نوگامی  تنها ارائه این روش نه  بلکـه  د،ن

 درنهـا  آ کـارگیری  بـه  امکـان های آموزشـی جدیـد    روش قوت و ضعف نقاط بررسی با

 .نماید فراهم نیز را پزشکی علوم آموزشی های برنامه

 روش

آزمـون بـا گـروه کنتـرل      پـس  –آزمـون   پژوهش حاضر روش نیمه تجربی با طرح پیش

 .باشد می

کلیه دانشجویان آموزش رشته  را آماری پژوهش حاضر جامعه جامعه و نمونه پژوهش:

 در کـه  دهنـد  مـی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سیستم  الکترونیکی تشکیل 

نمونـه  . به تحصیل بودند مشغول ارشدکارشناسی  مقطع در 0310 -0312 تحصیلیسال 

نفـر گـروه    23نفـر گـروه آزمـایش و     23از دانشجویان که  نفر 33شامل حاضرپژوهش 

میـانگین  ) سـال  02-30سـنی  دامنـه  درکنترل دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. ایشان 

 .هستند( 22/2 استاندارد انحراف و 0/26 سنی

 ابزار گردآوری اطالعات:

یـن  واتسـون و گلیـزر کـه در ا    پرسشـنامه  پرسشنامه تفکر انتقادی واتسشون و گلیشزر:  

اسـت، توانـایی تفکـر     قرارگرفتـه  مورداستفاده آزمون پسو  آزمون پیش عنوان بهپژوهش 

پرسش در پـنج مؤلفـه مهـارت اسـتنباط، شناسـایی مفروضـات،        21انتقادی را از طریق 

و بیشـترین   21کند. نمره کلی آزمـون   گیری می استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی اندازه

در بخش استنباط از طریق درسـتی و   نمرات باشد. می 06خش نمره هر آزمودنی از هر ب

نادرستی عبارات، در بخش شناسایی مفروضـات بـا تشـخی  وجـود یـا عـدم وجـود        

ها، در بخش استنتاج با مشـخ    و یا نشده از موقعیت ذکرشدهدر عبارات  ها فرض پیش

سیر بـا مشـخ    ها، در بخش تعبیر و تف و یا نشده از موقعیت شده استخراجکردن نتایج 

و بـاالخره در بخـش    هـا  حـال  شـرح یا نشـده از   شده استخراجکردن تعبیر و تفسیرهای 
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 دیگـر  عبـارت  بهآید.  می دست بهارزشیابی دالیل با تشخی  دالیل قوی و دالیل ضعیف 

گیـرد و مجمـوع    در این آزمون به ازای هر پاسخ صحیح، یک نمـره بـه فـرد تعلـق مـی     

 21شـود )حـداکثر    های آزمون، نمره کـل آن محسـوب مـی    های صحیح به پرسش پاسخ

از  دریکیتوانند  از آزمون می شده کسبامتیاز کل  برحسبها  نمره(. هر یک از آزمودنی

تفکـر انتقـادی    توانایی ازنظر( 61 -21وی )و ق (03-01(، متوسط )03طبقات )کمتر از 

 00و کمتر، طبقه متوسـط  01بندی نمرات در هر بخش، طبقه نمره  قرار گیرند. در تقسیم

دهی بـه سـؤاالت آزمـون     در نظر گرفته شد. زمان الزم جهت پاسخ 02-06و طبقه قوی 

هماهنگی  ورمنظ بهدقیقه است.  این آزمون پس از ترجمه به زبان فارسی و ویرایش،  61

قـرار گرفـت. در فراینـد     موردبررسـی و تطبیق آن با عوامل فرهنگی و اجتماعی ایـران،  

گلیزر، ضریب پایایی توسـط   –های تفکر انتقادی واتسون  آزمون مهارت استانداردسازی

گـزارش   31/1های مختلف در ایران بر اسـاس آزمـون آلفـای کرونبـاخ بـاالی       پژوهش

چنین، در  ( هم0321؛ اسالمی اکبر و معارفی 0323سبحانی گردیده است )مصلی نژاد و 

( از طریـق یـک مطالعـه مقـدماتی     0321اسالمی و معارفی ) وسیله بهیک پژوهش دیگر 

  ( مشخ  شد.t=0/4قبلی، روایی آزمون تفکر انتقادی از طریق اعتبار تی زوج )

 (crdomlaer)ای مرحله 7ی راهبرد آموزشی  روش اجرا

 0چالش

 مسئله 3تعریف و 2بازنمایی

 برای بارش مغزی و تحلیل کردن آن مسئله یا اندیشه 3هایی فرصت مهیاکردن

 ها اندیشهعالقه در دانش آموزان برای تحلیل  و 0ایجاد انگیزش

 ها های مغزی و اندیشه بارش 6تحلیل منطقی

                                                                                                                             
1S challenge 
2S representation 
3S definition 
4S opportunity 
5S motivation 
6S logical analyse 
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 ها و تقویت تحلیل 0تشویق

 ها قبال تحلیل در 3و تعهد 2مسئولیت

هـا از تحلیـل    داده وتحلیـل  تجزیـه در این پـژوهش بـرای    ها: داده وتحلیل تجزیهروش 

 است. شده استفادهکوواریانس 

 ها یافته

تفکـر انتقـادی دو    آزمـون  پـس و  آزمـون  پیش. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات 0جدول 

 ها گروه با تعدیل اثربخشی آزمون به تفکیک مهارت
  آزمون پس آزمون شیپ 
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 استنباط

 2.1200 1.27410 4.0400 1.52425 2.3600 آزمایش

 

0.426 

 

0.655 
 

 

 

 

 

 

 

23/1 

 1.8400 1.06771 1.8400 1.22202 2.0800 کنترل

شناسایی 

 مفروضات

 1.9200 1.32288 2.2000 1.92094 2.7600 آزمایش
 

0.249 

 

 

1,320 

 3.4400 98826. 1.6800 1.13578 4.0400 کنترل 

 

 استنتاج

  2.0000 1.40000 2.2800 1.54164 2.2800 آزمایش

1,323 

 

1,623 
 1.9600 1.16476 1.7600 1.02794 4.1600 کنترل

 

تعبیر و 

 تفسیر

  2.2000 92736. 2.1200 1.29099 2.2000 آزمایش

031. 

 

1,111 
 2.4000 1.10604 1.8400 1.08321 3.4400 کنترل

                                                                                                                             
1S encouragement 
2S responsibility 
3S undertaken 
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 ارزشیابی

 2.1200 1.11505 1.9200 1.20139 2.1200 آزمایش
 

0,031 

 

1,111 
 3.4400 93452. 1.9600 96090. 3.4400 کنترل

 

 کل
 

 

1.441 

 

 

.243 

 
 

.612 

 

116.265 
 

 

0.000 
 

.612 

 

.243 

 
 

 

تفکـر انتقـادی و منطقـی بـا      آزمـون  پیشدهد که بین نمرات کل  نشان می 0نتایج جدول

های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی به ترتیـب   مهارت

بــا  1.8400شــده تعــدیلو گــروه کنتــرل بــا میـانگین   2.1200 شـده  تعــدیلبـا میــانگین  

، (≥10/1Pمعنـادار اسـت)   10/1ه در سـطح  اسـت کـ   0.655سـطح   در F= 0.426مقدار

گــروه کنتــرل بــا میــانگین  و 1.9200  شــده تعــدیلشناســایی مفروضــات بــا میــانگین 

معنـادار   10/1است که در سـطح   1,320در سطح  F= 0.249با مقدار 3.4400شده تعدیل

و گـروه کنتـرل بـا میـانگین      2.0000 شـده  تعـدیل ، استنتاج با میـانگین  (≥10/1Pاست)

معنـادار   10/1است که در سطح  1,623در سطح  F= 1,323با مقدار  1.9600شده تعدیل

و گروه کنترل بـا میـانگین    2.2000شده تعدیل، تعبیر و تفسیر با میانگین (≥10/1Pاست)

معنـادار   10/1کـه در سـطح    است 1,111در سطح  F.= 031با مقدار 2.4000شده تعدیل

و گـروه کنتـرل بـا میـانگین      2.1200 شده تعدیلن و ارزشیابی با میانگی (≥10/1Pاست)

معنـادار   10/1است کـه در سـطح    1,111در سطح  F= 612.با مقدار 3.4400شده تعدیل

توان گفت که اخـتالف بـین    به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد. پس می (≥10/1Pاست)

اسـت و  مقیاس تفکر انتقادی و منطقـی معنـادار    آزمون پسدو گروه آزمایش، کنترل در 

ای تفکـر انتقـادی در    مرحله 3در کالس آموزش به شیوه  کننده شرکتبین عملکرد افراد 

در آزمون تفکر  اند ندیدهمحیط یادگیری الکترونیکی نسبت به افرادی که این آموزش را 

معناداری تفاوت وجـود دارد. پـس فـرض صـفر رد و فرضـیه       طور بهانتقادی و منطقی 

 شود. پژوهش پذیرفته می
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 گیری حث و نتیجهب

های تعلـیم و تربیـت قـرار گیـرد، ابـداع و       آنچه در عصر حاضر باید محور فعالیت نظام

های به یادسپاری و پردازش اطالعات در حافظه نیسـت، بلکـه ایجـاد     روش کارگیری به

اطالعات جهت حل مسـائلی   کاربستنمهارت تفکر انتقادی برای گزینش و تحلیل و به 

سـطحی از تفکـر    عنـوان  بهپیوندد. تفکر انتقادی  وزمره به وقوع میاست که در زندگی ر

زمینه کشف فرایندهای شناختی و عاطفی)نگرشی(  این درو پرورش است.  آموزش قابل

راهبردهای منطقی و اصـولی الزم و ضـروری اسـت. در ایـن      کاربستنبرای ابداع و به 

، انتقادی و خالقیـت  مسئله حلفرایندهای تفکر  ی بامطالعهپژوهش سعی بر این بوده که 

تعلـیم و تربیـت نـوین،     در فرایند شناختی و عاطفی تفکر انتقادی کشف و تبیین شـود. 

ای دارد و یـادگیری الکترونیکـی فرصـتی در یـادگیری      اندیشه و اندیشیدن جایگاه ویژه

)جیـا   اسـت.  دهی جهت خوددر آموزش و رشد  0است که هدف آن ایجاد خودمختاری

وینتـرس و  )دهـد  ( و بـاالترین درجـه کنتـرل را بـه یادگیرنـده مـی      2100 2و همکاران

( 2111 3مـویج )کند  می مسئله حلها را درگیر تکالیف پیچیده و  (  و آن2112 3همکاران

مؤید مطلب حاضر است. با بررسی مفاهیم و تعـاریف   خوبی بهکه نتایج پژوهش حاضر 

دهـد   نشان می آمده دست بههای این پژوهش نتایج  یافته موجود در ادبیات پژوهش و نیز

مهـارت  )( برای پرورش تفکر انتقادی شامل crdomlaer)ای مرحله 3که راهبرد آموزشی 

هـای   استنباط، شناسایی مفروضـات، اسـتنتاج، تعبیـر و تفسـیر و ارزشـیابی(  در محـیط      

 تأثیر دارد. پزشکیدر دانشجویان علوم  110/1یادگیری الکترونیکی در سطح 

  

                                                                                                                             
1. Atonomy 
2S Jia et all 
3.Winters et all 
4. Mooij 
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