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چکیده
در هزاره ي سوم که افراد با مسائل متعدد ،متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطالعاتي که به طور روزافزون
در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد ،داشتنن مهارت تفکر انتقادي براي سنجش نتایج امور و تصمیم گیري
دربارهي آنها بر اساس شواهد ،ضرورتي اجتناب ناپذیر است .در پژوهش حاضر یک الگو با  1عامل یا مؤلفه براي پرورش
تفکر انتقادي در محیطهاي یادگیري الکترونیکي توسط پژوهشگر ارائه شده است .جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه
دانشجویان رشته آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي در محیطهاي یادگیري الکترونیکي و دانشجویان همان رشته در
دانشگاه آزاد اسالمي (آموزش سنتي) تشکیل ميدهند که در سال تحصیلي  2131 -2132در مقطع کارشناسي ارشد
مشغول به تحصیل بودند .از بین جامعهي پژوهش 11 ،نفر به روش تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 11نفر) و
گروه گواه ( 11نفر) به صورت تصادفي جایگزین گردیدند .جهت آموزش گروه آزمایش از الگوي  1عاملي پرورش تفکر
انتقادي ،در محیط هاي الکترونیکي در طي  22جلسه و با درس علوم تجربي استفاده گردید .در گروه گواه از الگوي 1
عاملي پرورش تفکر انتقادي در محیط حضوري کالس درس و به شیوهي سخنراني ،در طي  22جلسه و با درس علوم
تجربي استفاده شد .عوامل و مولفه هاي الگو شامل (چالش ،بازنمایي ،ایجاد فرصت ،ایجاد انگیزش ،تحلیل منطقي ،تشویق،
مسئولیت و تعهد) است .در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با دو گروه آزمایشي که هر کدام
براي دیگري حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد .هر دوگروه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون به پرسشنامه تفکر
انتقادي واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماري تحلیل کوواریانس براي تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد .نتایج
تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادي دانشجویان در مؤلفههاي استنباط ،شناسایي
مفروضات ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابي استدالل منطقي در سطح  1/112را نشان ميدهد .به این صورت که در
پرورش تفکر انتقادي ،گروه آزمایش که در محیط یادگیري الکترونیکي آموزش دیده بودند ،در مقایسه با گروه گواه که در
محیط حضوري کالس آموزش دیده بودند ،نتایج بهتري را به دست دادند.
واژههای کلیدی :الگوي چند عاملي ،پرورش ،تفکر انتقادي ،یادگیري الکترونیکي.
نویسنده عهدهدار مکاتبات :حسین مرادي مخلصhmmkh2000@yahoo.com
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بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در
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.1مقدمه
انیس ،2لیپمن 1و پل( 1به نقـل شـعباني )2101 ،معتقدنـد
که با تحول مباني نظري و ماهیت علم ،رویکردهاي جدیـدي
در تعیین اهداف تربیتي و فرایند آموزش مطرح شـده اسـت.
یکي از بارزترین رویکردها توجه به تفکر در فراینـد آمـوزش
است .امروزه رویکردهاي تعلیم و تربیـت بـیش از هـر زمـان
دیگري به سمت تفکر انتقادي میـل کـرده اسـتک تکیـه بـر
حافظــه و اســتفاده محــح از محفونــات نهنــي در نظــام
آموزشي کمرنگ شده و توان دانشآموزان در تجزیه و تحلیل
و ارزیابي و تفسیر مطالب بسیار مورد توجه قرار گرفته است،
به حدي که در عرصه تعلـیم و تربیـت بـه واژگـاني ماننـد «
یادگیري انتقادي»  1و « سواد انتقادي» 2برخورد ميکنـیم.
بر این اساس تربیت انسانهاي صاحب اندیشه باید نخسـتین
هدف تعلـیم و تربیـت باشد(اندرسـون 6و هـارتر ،1بـه نقـل
صــفایي مقــدم ،مرعشــي ،پــاب سرشــت ،بــاقري و سپاســي،
 .)2102تفکر انتقادي نوعي از مهارتهاي تفکـر سـطح بـاال
است که نیازمند ابداع و به کاربسـتن راهبردهـا و روشهـاي
آموزشي مناسب براي رشـد یـافتن در دانـشآمـوزان اسـت.
مؤسسـات آموزشـي و مـدارس امـروز متأسـفانه بـه دلیـل
پیشرفتهاي علوم و فنون و بر اساس بعضي از رویکردهـاي
روانشناختي ،توجـه خـود را بیشـتر بـه انتقـال اطالعـات و
حقایق معطوف کرده و از پرورش تفکر و تربیت انسـانهـاي
متفکر و خالق فاصله گرفتهاند(عباسيیادگوري.)2102 ،
اما خوشبختانه در سالهاي اخیـر روانشناسـان پرورشـي و
دیگر صاحبنظران از تأکید زیاد مدارس بر انتقـال دانـش و
اطالعات به دانشآموزان انتقاد کرده و معلمان را بیشـتر بـه

1 . Ennis
2 . Lipman
3 . Paul
4 .Critical Learning
5 .Critical Literacy

8. Elder, Paul

6 .Anderson

9 . Huang , Lee

7. Harter

10 . Lya, Yusra
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پـرورش مهـارتهـاي اندیشـیدن و تفکـر در یادگیرنـدگان
سفارش کردهاند(آقازاده.)2101 ،
مطالعــات گســتردهاي کــه پــاول و الــدر )1111( 0در 10
دانشگاه دولتـي و  10دانشـگاه خصوصـي (ریرانتفـاعي) کـه
دربارۀ اعتبارنامههاي علمي اساتید دانشـگاه انجـام دادهانـد،
نشان ميدهد ،با وجود این که همه استادان ،تفکر انتقادي را
به منزله یک هدف اولیه براي آموزششان ميشناسند و باور
دارند که به خاطر آن تدریس ميکنند ،امـا عـدۀ انـدکي از
آنها توانستند تعریف روشني از تفکر انتقادي ارائـه دهنـدک
استانداردهاي عقالني که مباني تفکرانتقادي است را توضیح
دهندک توانایيهـاي تشـکیل دهنـده آن را تشـخیص داده و
ویژگيهاي عقالني یا تمایالت مرتبط با تفکرانتقادي را مورد
بحث قرار دهند.
در مطالعهاي که با هدف بررسي ارتباط بین یادگیري مبتني
بر پروژههـاي آنالیـن و یـادگیري دانشـجویان انجـام گرفـت
مشـــخص شـــد کـــه آمـــوزش از راه دور باعـــث تقویـــت
مسئولیت پذیري ،خودتنظیمي ،خودارزیابي ،تفکر انتقـادي و
تفکر مستقل و عمیق مي گردد( هانگ لـي ،1111 3و مـون،
.)1111
لیا و یاسـرا )1111( 21موفقیـت اسـتفاده از آمـوزش تفکـر
انتقادي را مستلزم آماده کردن محیط یادگیري براي تسهیل
تفکر انتقادي و طراحي آموزشي مناسب مواد مـيداننـد ،بـه
گونه اي که هر مدرس ميبایسـت بـا مبـاني یـادگیري تفکـر
انتقادي ( مدل آموزشي تفکر انتقادي در آموزش خود) آشـنا
بوده و در تدریس خود بکار بندد.
بعضي از پژوهشها ،محیط هاي آنالین را به عنوان یک ابـزار
براي اتفاق نظرها ،ارائه ایدههاي متفاوت ،حل تضادهاي بـین
فــردي و تصــمیمگیــري مــيداننــد کــه فاکتورهــاي مــذکور
مــيتواننــد در تقویــت تفکــر انتقــادي افــراد بــه خصــو

براساس اثربخشي الگوي چندعاملي پرورش تفکر انتقادي در محیطهاي یادگیري الکترونیکي

تصمیم گیري نقش مهمي را ایفاکنـد (نیـومن و امرسـون22
.)2331
تقویت تفکر انتقادي در محیطهـاي آموزشـي مـيتوانـد بـا
تقویـت چهـار حیطـه عمـده از جملـه خالقیـت ،زبـان،
تصمیمگیري و تقویت قواي فراشناختي همراه شود  .عواملي
که در تقویت تفکر انتقادي در آموزش مجـازي مـؤثر اسـت
مشارکت و همراهي اعضاي گروه با یکدیگر است که در این
زمینه ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تحلیل مباحث و ارائه ایدهها و نظرات متفاوت
ارائه ایدههاي مخالف و مباحثه پیرامون آن
ادامه مباحث تـا حـل کامـل مشـکل و مشـارکت فعـال
دانشجو در یادگیري خود
ارائه تکالیف و نتایج پژوهشها به یکدیگر
استفاده از نقشه شناختي یکدیگر ،استفاده از فلوچارتها
و اشکال مختلف یادگیري که ميتواند یادگیري عمیق را
تشویق نماید
استفاده از مدل یادگیري دانشجو محور که دانشجو با تقویت
قدرت پژوهش و بررسي مشکل خـود ،در محـیط مشـارکت
گروهي به تقویت یادگیري خود ميپردازد.
موارد نکر شده از جنبههاي مثبت برنامههاي آموزشي در هر
نوع آموزش به خصو آموزش از راه دور است (وسـینگر21
 ،1111اورمان و همکاران.)1111 ،21
با استفاده روزافزون از راهبردهـاي آموزشـي نـوین و توجـه
بیش از پیش به تربیت دانشـجویان از طریـق سیسـتمهـاي
مجازي و نظر به این امر که در آمـوزشهـاي مجـازي نـوع
آموزش به گونهاي است که دانشجو بخش اعظـم یـادگیري
خود را به عهده دارد ،این امر در پرورش تفکر خالق و نقـاد
کمک کننده بوده و ميتواند زمینه توسعه آموزشهاي نوین
را فراهم نماید .از طرف دیگر پرورش تفکر انتقـادي بـا روش
ها و ابزارهاي سـنتي درمحـیط هـاي یـادگیري الکترونیکـي

 .2بیان مسئله
موضوع و مسئلهي اساسي کـه امـروزه در آمـوزش و پـرورش
وجود دارد ،دسترسي هر چه بیشتر بـه اطالعـات نیسـت .در
حقیقت ،درب و فهم اطالعاتي که فراگیران به طور مـداوم در
معرض آنها قرار دارند ،چالش اساسـي آمـوزش و پـرورش در
زمان حاضر است .ميتوان اینطور بیان نمود کـه درب و فهـم
تمامي اطالعات موجود در عرصهي حتي محدودترین دانـش-
ها ،امري محال و ریر ممکن ميباشد .به دلیل همـین انفجـار
اطالعات و پیشرفتهاي حاصل شـده در عرصـهي ارتباطـات
است که نیاز به رویکردهاي جدیـد احسـاس مـيشـود .ایـن
مسئله به ویژه در محیطهـاي یـادگیري الکترونیکـي بیشـتر
احساس ميشود (گریسون و آندرسـون .)1111،محـیطهـاي
یادگیري الکترونیکي و حضوري در عصر اطالعات و ارتباطات

11. Newman , Emerson
12 .Weissinger
13 .Oreaman et all
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کارآمدي چنداني نداشته و این روش ها باید مورد بازاندیشي
و اصالح قرار گیرند و یا اینکه روش هایي با عوامـل و مولفـه
هاي جدیـد و تـأثیر گـذار بـراي پـرورش تفکـر انتقـادي در
محیطهاي یادگیري الکترونیکي و سـنتي مـورد توجـه قـرار
گیرند .بر همین اساس در این پژوهش سعي بر آن شد تا بـا
ارائه یک الگوي  1عاملي و آموزش مطابق با این الگو ،گـامي
مؤثر در پـرورش تفکـر انتقـادي در محـیط هـاي یـادگیري
الکترونیکي برداشته شود و با حـذف نقـاط ضـعف و بـه کـار
بستن نقاط قوت راهبردهاي سنتي پـرورش تفکـر انتقـادي،
الگوي جدیدي براي پرورش تفکر انتقـادي در محـیط هـاي
یادگیري الکترونیکي ارائـه شـود .ایـن الگـوي هفـت عـاملي
زمینهاي مؤثر براي پـرورش مهـارت تفکـر انتقـادي در بـین
دانشجویان را با تأکید بر بازاندیشـي و تفکـر منطقـي حـین
عمل فراهم مينماید .این الگو با  1عامل و مؤلفه متعامل بـا
هم ،از روشهاي قبلي پرورش تفکـر انتقـادي کـه صـرفا بـه
محــیط هــاي کالســي کــه مبتنــي بــر رویکردهــاي رفتــاري
یادگیري بودند فاصله گرفته است ،و مبتني بـر مولفـه هـاي
رویکرد هـاي آمـوزش و یـادگیري جدیـد از جملـه سـازنده
گرایي است .هدف پژوهش حاضر به کار بستن ایـن الگـو در
محیط هاي یادگیري الکترونیکـي دانشـگاه علـوم پژشـکي و
محیط هاي یادگیري کالسي مبتني بـر رویکردهـاي جدیـد
یادگیري براي تعیین اثر بخشي این الگو در هر کـدام از ایـن
محیط ها است.
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مسئله محور 22درفرایند طراحي آموزشـي و اجـراي دقیـق
این پیش بینيها موجب ایجاد توانایيهاي تفکر سطح بـاال
مانند تفکر انتقادي ميگردد.
26
 .1بازنمایي و تعریف مسئله
بعد از اینکه نهن یادگیرنـده بـه چـالش کشـیده شـد و او
احساس کرد که نهن او با مسئلهاي روبرو شـده و ادامـهي
روند تجربیاتش با انقطاع روبرو شده ،باید با راهنمایي معلم
به تعریف مسئله بپردازد .حل مسئله" هر توالي هدفمنـد از
عملیاتهاي شـناختي" اسـت....این عملیـات هـا داراي دو
صفت اساسي هستندک ابتدا ،حل مسـئله نیازمنـد بازنمـایي
نهني موقعیت در جهان واقعي اسـت و آن ایـن اسـت کـه
حل کنندگان مسائل انساني یک بازنمایي نهني (یـا یـک
مدل نهني) از یک مسئله ـ که فضاي مسئله خوانده مـي-
شودـ ميسازند....دیگر اینکه حـلمسـئله نیازمنـد تعـدادي
دستکاري فضاي مسئله(نهني) مبتنـي بـر فعالیـت اسـت.
تفکر یـک فعالیـت درونـي شـده اسـت (جاناسـن.)1111 ،
پرورش تفکر انتقادي نیازمنـد ایـن بازنمـایيهـا و تعـاریف
است.
21
 .1مرحله سوم مهیا کردن فرصتهایي براي بـارش
مغزي و تحلیل کردن آن مسئله یا اندیشه

الگوی هفت عاملی پرورش تفکر انتقادی
این الگو داراي هفت مولفه ميباشد که طي مطالعـه منـابع
متعــدد ،پــژوهشهــاي مختلــف و تجربیــات آموزشــي
پژوهشگران تألیف و به کار بسته شده اسـت .ایـن الگـو در
یک سیر مشخص در محیط هـاي یـادگیري الکترونیکـي و
حضوري به مرحله ي اجرا گذاشته شده است .مولفـه هـاي
این الگو با توضیحي مختصر در مورد هـر مولفـه بـه شـرح
نیل است:
21
 .2چالش
زمینهي آموزشي باید نهن یادگیرنده را به چـالش بکشـد.
براي این منظور باید این زمینه ها مبتني بر واقعیت بوده و
مبتني بر مسئله باشند .پیش بیني محـیطهـاي یـادگیري

این مرحله براي دانشآموزان مرحلـهي اکتشـاف اسـت .در
پرورش توانایي تفکر انتقادي این امر بهتر اسـت بـه شـکل
گروهي صورت پذیرد .مطابق با نظریهي برونر و ویگوتسکي
یاوري و راهنمایي دیگران و ایجـاد محـیطهـاي یـادگیري
اجتماعي ميتوانـد ،تولیـد اندیشـههـا را افـزایش و قـدرت
تحلیل یادگیرندگان را تقویت نماید.
20
 .1ایجاد انگیزش

15. problem based learning
16 . representation & definition
17 . opportunity
18 . motivation

14. challenge
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نیاز به افرادي دارند که به سرعت عوامـل مهـم را شناسـایي،
مالحضات بياهمیت را حذف ،به تجربیات زیاد گذشـته خـود
در خصو مسائل مربوط استناد و مسئله را تجزیه و تحلیـل
کنند (هانت ،به نقل مایرز .)2306،این افراد باید قـادر باشـند
براي تجزیه و تحلیل از چهارچوبي مشخص اسـتفاده کننـد و
ســاختاري بــراي درب امــور و ســازماندهي تجربیــات داشــته
باشــند .امــا در نظــامهــاي آمــوزش حضــوري و بــه ویــژه
الکترونیکي که دانشآمـوزان و دانشـجویان بـا ایـن سـطح از
اطالعات رو به رو هستند ،و در واقع با چالش بزرگـي روبـهرو
گردیدهاند ،چگونه چنین ساختارها و چهارچوبها را ميتـوان
در آنهــا ایجــاد کــردگ چگــونگي بــه وجــود آمــدن چنــین
چهارچوبها و ساختارهایي از جنبههاي مهـم پـرورش تفکـر
انتقادي هستند .باتوجه به جایگاه مهم یادگیري الکترونیکـي
در نظام هـاي آموزشـي عصـر حاضـر و اهمیـت وجـود تفکـر
انتقــادي در فراگیرانــي کــه در فراینــد ایــن نظــام آمــوزش
ميبینند ،چه الگو یا الگوهایي براي پرورش تفکر انتقادي ارائه
شود که در عین اینکـه مبتنـي بـر مولفـههـاي محـیطهـاي
یادگیري الکترونیکي بوده ،داراي بـاالترین میـزان اثربخشـي
باشدگ

براساس اثربخشي الگوي چندعاملي پرورش تفکر انتقادي در محیطهاي یادگیري الکترونیکي

ایجاد زمینه براي ارائهي نظرات و اندیشهها در محیطهـاي
یادگیري باید مورد تأکید قرار گیرد .بعد از ایجاد این زمینه
باید انگیزهي الزم را براي ادامهي مشارکت فردي و جمعـي
در یادگیرندگان به وجود آورد .همان گونـه کـه بیـان شـد،
حل مسئله ،تفکر انتقـادي و خالقیـت در یـک راسـتا قـرار
دارند .یکي از مؤلفههاي اصـلي خالقیـت داشـتن انگیـزهي
دروني است(تورنس ،2106 ،ترجمه ي قاسم زاده).
23
 .2تحلیل منطقي
در این مرحله اندیشههاي یادگیرنـدگان دسـته بنـدي و از
طریق گردآوري شواهد منطقي و تـا حـد امکـان تجربـي و
مبتني بر آزمایش تحلیل ميشـوند .یادگیرنـدگان بایـد بـه
روابط منطقي و علت و معلـولي پـي بـرده و ارزش اینگونـه
روابط در آنها دروني شود .انجمـن فلسـفهي آمریکـا تفکـر
انتقادي را قضاوت هدفمند و خود نظم دهنـدهاي مـيدانـد
که مبتني بر تعبیر ،تحلیل ،ارزیابي ،اسـتنباط و همچنـین
تبیــین مالحظــات مــوقعیتي ،روش شــناختي ،مالکــي و
مفهومي است (بنینگ .)1116 ،11با دقت در تعریـف فـوق
ميتوان به اهمیت روابط منطقي و علت و معلولي در تفکـر
انتقادي پي برد .این مرحله زمینهي تعهـد و مسـئولیت در
قبال اندیشهها را در فرد ایجاد مينماید.
12
 .6تشویق
معلم در این مرحله آن دسته از تحلیلهـایي را کـه روابـط
گستردهتري را در بر گرفته و پیوندهاي جدیـدي را ایجـاد
مينمایند ،تشویق و با مشارکت یادگیرنده به شرح و بسـط
تحلیلها ميپردازد.
11
 .1مسئولیت و تعهد
یادگیرنده باید بیاموزد که در قبال ارائهي اندیشههاي خـود
متعهد و مسئول است و باید او را از نتایج فردي و اجتماعي
تحلیلها و اندیشههایش آگاه کرد .الزمه این احساس(تعهد

 .3مواد و روش


جامعه و نمونه

جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان سـال آخـر
رشته آموزش پزشکي دانشـگاه علـوم پزشـکي در سیسـتم
الکترونیکــي و دانشــجویان همــان رشــته در دانشــگاه آزاد
اسالمي (آموزش حضوري) تشکیل ميدادنـد ،کـه در سـال
تحصیلي  2131-2132در مقطع کارشناسي ارشد مشغول
به تحصیل بودند .نمونه پـژوهش حاضـر شـامل  11نفـر از
دانشجویان بودند که در دو گروه آزمایش شـامل  11نفـر و
گروه گواه شامل  11نفر جایگزین شدند .دامنه سني ایشان
بین  20-12سال (میانگین سني  16/2و انحراف استاندارد
 )1/01است.


روش و طرح پژوهش

در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشي استفاده شد .طرح
پژوهش ،طرح پیشآزمونـپسآزمون با گروههاي آزمایشي
 2و  1است .هر کدام از گروه ها بـراي گـروه دیگـر ،حکـم
گروه گواه را دارد(دالور.)2101 ،


ابزار پژوهش

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه واتسون و گلیزر کـه در
این پژوهش به عنـوان پـیش آزمـون و پـس آزمـون مـورد
استفاده قـرار گرفتـه اسـت ،و توانـایي تفکـر انتقـادي را از
طریق  01پرسش در پنج مؤلفه مهارت استنباط ،شناسایي
مفروضات ،استنتاج ،تعبیر و تفسیر و ارزشیابي اندازهگیـري
ميکند .نمره کلي آزمون  01و بیشترین نمره هر آزمـودني
از هر بخش  26ميباشد .نمرات در بخش استنباط از طریق

19 . logical analyse
20 .Banning
21 . encouragement
22 . responsibility & undertaken
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و مســئولیت)این اســت کــه موقعیــتهــاي واقعــي بــراي
یادگیرنده فراهم شود و بین یادگیرنده ،اندیشه و نتـایج آن
یک پیوند یکپارچه برقرار گردد.
مؤلفهها و عوامل نکر شده در هر دو محیط یادگیري یعني
الکترونیکي و حضوري مبتني بر ویژگيهاي هر محیط قابل
کاربست هستند .اینکه این الگـوي هفـت عـاملي در کـدام
محیط داراي نتایج بهتري اسـت ،در ایـن پـژوهش و سـایر
پژوهشها قابل بررسي است.

حسین مرادي مخلص و...

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هفتم ،شمارههاي 12و ،11پاییز و زمستان 2131

.1
.1
.1
.2
.6
.1

بازنمایي 11و تعریف 12مسئله
مهیا کردن فرصتهایي 16براي بارش مغزي و تحلیـل
کردن آن مسئله یا اندیشه
ایجاد انگیزش 11و عالقه در دانشآموزان براي تحلیـل
اندیشه ها
10
تحلیل منطقي بارشهاي مغزي و اندیشهها
تشویق 13و تقویت تحلیلها
مسئولیت 11و تعهد 12در قبال تحلیلها

سپس از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد.


تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل دادههـا بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفي و آمـار
استنباطي صورت پـذیرفت .در آمـار اسـتنباطي از میـانگین و
انحــراف معیــار و در آمــار اســنتباطي از آزمــونهــاي تحلیــل
کوواریانس استفاده شد.
.4یافته های پژوهش
یافته هاي پژوهش در قالب آمار توصیفي و استنباطي به شـرح
در جداول نیل آمده است.
نتایج جدول2نشان ميدهد که بین نمـرات کـل پـیش آزمـون
تفکر انتقادي و منطقي با مهارت اسـتنباط بـا میـانگین تعـدیل
شده 2.1200و گروهگواه با میـانگین تعـدیل شـده 1.8400بـا

اجرا

چگونگي اجراي پژوهش به این صورت بود کـه ابتـدا از هـر دو
گروه پیش آزمون تفکر انتقادي واتسون و گلیزر به عمـل آمـد.
سپس براي هر دو گروه الگوي هفت عاملي تفکـر انتقـادي بـر
اساس محتـواي درس علـوم تجربـي و طـي  22جلسـه در دو
محیط یادگیري الکترونیکي و حضـوري طراحـي و اجـرا شـد.
الگوي هفت عاملي پرورش تفکر انتقادي مطابق با مراحل نیـل
در هر دو گروه به اجرا گذاشته شد:

23 . challenge
24 . representation
25 . definition
26 . opportunity
27 . motivation
28 . logical analyse
29 . encouragement
30 . responsibility
31 . undertaken
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درستي و نادرستي عبارات ،در بخش شناسـایي مفروضـات
با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش فـرضهـا در عبـارات
نکر شده و یا نشده از موقعیـتهـا ،در بخـش اسـتنتاج بـا
مشــخص کــردن نتــایج اســتخراج شــده و یــا نشــده از
موقعیتها ،در بخش تعبیر و تفسیر با مشخص کردن تعبیر
و تفسیرهاي استخراج شـده یـا نشـده از شـرح حـالهـا و
باالخره در بخش ارزشیابي دالیل با تشخیص دالیل قـوي و
دالیل ضعیف به دست مـيآیـد .بـه عبـارت دیگـر در ایـن
آزمون به ازاي هر پاسخ صحیح ،یـک نمـره بـه فـرد تعلـق
مي گیرد و مجموع پاسخ هاي صحیح به پرسش هاي آزمون،
نمره کل آن محسوب مي شود (حداکثر  01نمره) .هر یـک
از آزمودني هـا بـر حسـب امتیـاز کـل کسـب شـده از آزمـون
ميتوانند در یکي از طبقات (کمتر از  ،)21متوسـط (،)21-23
و قوي ( )61 -01از نظرتوانایي تفکر انتقـادي قـرار گیرنـد .در
تقسیمبندي نمرات در هـر بخـش ،طبقـه ضـعیف نمـره  21و
کمتر ،طبقه متوسط 22و طبقه قـوي  21-26در نظـر گرفتـه
شد .زمان الزم جهت پاسخدهي به سؤاالت آزمـون  61دقیقـه
است .این آزمون پس از ترجمه به زبان فارسي و ویـرایش ،بـه
منظور هماهنگي و تطبیق آن با عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي
ایران ،مـورد بررسـي قـرار گرفـت .در فراینـد استانداردسـازي
آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي واتسون وگلیزر ،ضریب پایـایي
توسط پژوهشهاي مختلف در ایران بـر اسـاس آزمـون آلفـاي
کرونباخ بـاالي  1/11گـزارش گردیـده اسـت (مصـلي نـژاد و
سبحاني 2101ک اسالمي و معارفي  .)2103همچنین ،در یـک
پژوهش دیگر به وسیله اسـالمي و معـارفي ( )2103از طریـق
یک مطالعه مقـدماتي قبلـي ،روایـي آزمـون تفکـر انتقـادي از
طریق اعتبار تي زوج ( )t=0/4مشخص شد.


 .2چالش

11

براساس اثربخشي الگوي چندعاملي پرورش تفکر انتقادي در محیطهاي یادگیري الکترونیکي

نتایج جدول 1نشان ميدهد که بین نمرات کـل پـیش آزمـون
تفکرانتقادي و منطقي با مهـارت اسـتنتاج بـا میـانگین تعـدیل
شده  2.0000و گروه گواه با میانگین تعـدیل شـده 1.9600بـا
مقدار  F =18101در سـطح  18601اسـت کـه در سـطح 1/12
معنادار است(،) P≤1/12

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دو گروه با تعدیل اثربخشی آزمون مهارت
استنباط
پسآزمو
ن

پیشآزمو
ن

گواه

2.0800

مهارت

آزمایش

2.3600

1.52425

1.22202

1.8400

استنباط

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین
4.0400

1.27410

2.1200

1.8400

1.06771

میانگین

تعدیل شده
انحراف معیار

./116

./62

مجذور اتا
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si
g
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./

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دو گروه با تعدیل اثربخشی آزمون مهارت
شناسایی مفروضات
پسآزمو
ن

پیشآزمون

گواه

4.0400

1.6800
1.13578

مهارت

آزمایش

2.7600

1.92094

2.2000

1.32288

.98826

شناسایي مفروضات

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین تعدیل شده
1.9200

3.4400

./113

./102

مجذور اتا
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مقــدار F =0.426درســطح  0.655اســت کــه در ســطح 1/12
معنادار است(.) P≤1/12
نتایج جدول 1نشان ميدهد که بین نمرات کـل پـیش آزمـون
تفکــر انتقــادي و منطقــي بــا مهــارت شناســایي مفروضــات بــا
میانگین تعدیل شده  1.9200و گروه گواه با میـانگین تعـدیل-
شده  3.4400با مقدار F=0.249در سطح18102اسـت ،کـه در
سطح  1/12معنادار است(،) P≤1/12
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دو گروه با تعدیل اثربخشی آزمون مهارت
استنتاج

پسآزمون
پیشآزمون

مهارت

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین تعدیل شده

مجذور اتا

گواه

4.1600

1.02794

1.7600

استنتاج

آزمایش

2.2800

1.54164

2.2800

1.40000

1.9600

1.16476

2.0000

./101

sig
مهارت

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین تعدیل شده

F

./601

مجذور اتا

/77

.
گواه

3.4400

1.08321

تعبیر و تفسیر

آزمایش

2.2000

1.29099

2.1200

1.10604

1.8400

.92736

2.2000

3.4400

./971

./000
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دو گروه با تعدیل اثربخشی آزمون مهارت
تعبیر و تفسیر
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پسآزمون
پیشآزمون

F

si
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جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دو گروه با تعدیل اثربخشی آزمون مهارت
ارزشیابی
پسآزمون

پیشآزمون
مهارت

گروه

ارزشیابی

آزمایش
گواه

میانگین

2.1200
3.4400

انحراف معیار

1.9200
1.20139
1.9600
.96090

میانگین

انحراف معیار

1.11505
.93452

میانگین تعدیل شده

2.1200
3.4400

9/971

./000

مجذور اتا
./77

.5بحث و نتیجه گیری
آن چه در عصر حاضر بایـد محـور فعالیـت نظـامهـاي تعلـیم و
تربیت قرار گیرد ،ابداع و به کارگیري روشهاي به یادسـپاري و
پردازش اطالعات در حافظه نیست ،بلکـه ایجـاد مهـارت تفکـر
انتقادي براي گزینش و تحلیل و به کار بستن اطالعـات جهـت
حل مسائلي است که در زندگي روزمـره بـه وقـوع مـيپیونـدد.
تفکر انتقادي به عنوان سطحي از تفکر قابل آمـوزش و پـرورش
اســـت .در ایـــن زمینـــه کشـــف فراینـــدهاي شـــناختي و
عاطفي(نگرشي) براي ابداع و به کار بستن راهبردهاي منطقي و
اصولي الزم و ضروري است .در این پژوهش سعي بر ایـن بـوده
که با مطالعهي فراینـدهاي تفکـر انتقـادي ،فراینـد شـناختي و
عاطفي تفکر انتقادي کشف و تبیـین شـود .در تعلـیم و تربیـت
نــوین ،اندیشــه و اندیشــیدن جایگــاه ویــژهاي دارد و یــادگیري
الکترونیکــي فرصــتي در یــادگیري اســت کــه هــدف آن ایجــاد
خودمختاري 11در آموزش و رشد خودجهت دهي است (جیـا و
همکاران )1122 11و باالترین درجه گواه را به یادگیرنده مي-

سطح  1/12معنادار است (.) P≤1/12
نتایج جدول  2نشان ميدهد که بین نمرات کل پـیش آزمـون
تفکرانتقادي و منطقي با مهارت و ارزشیابي با میـانگین تعـدیل
شده  2.1200و گروه گواه با میانگین تعدیل شـده 3.4400بـا
مقــدار F =.612در ســطح  18111اســت کــه در ســطح 1/12
معنادار است( ) P≤1/12به لحاظ آماري تفاوت وجود دارد.
پس ميتوان گفت که اختالف بین دو گروه آزمایش و گـواه در
پس آزمون مقیاس تفکر انتقادي و منطقي معنادار است و بین
عملکرد افراد شرکت کننده در کالس آمـوزش کـه مطـابق بـا
الگــوي هفــت عــاملي تفکــر انتقــادي در محــیط یــادگیري
الکترونیکي آموزش دیده بودند ،نسبت به افرادي که طبق ایـن
الگو در محیط حضوري کالس آمـوزش دیـدهانـد در آزمـون
تفکر انتقادي و منطقي به طور معنـاداري تفـاوت وجـود دارد.
پس فرض صفر رد و فرضیه پژوهش پذیرفته ميشود.

32. Atonomy
33. .Jia et all

34

Downloaded from iranaict.ir at 13:22 +0430 on Tuesday May 21st 2019

نتایج جدول  1نشان ميدهد کـه بـین نمـرات کـل پـیش
آزمون تفکرانتقـادي و منطقـي بـا مهـارت تعبیـر و تفسـیر بـا
میانگین تعدیل شده 2.2000و گروه گواه با میـانگین تعـدیل
شده 2.4000با مقدار F =.213در سطح  18111است کـه در
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دهــد ( وینتــرس و همکــاران )1110 11و آنهــا را درگیــر
تکالیف پیچیده و حل مسئله ميکند ( مـویج )1113 12کـه
نتایج پژوهش حاضر به خوبي مؤید مطلب حاضـر اسـت .بـا
بررسي مفاهیـم و تعـاریف موجود در ادبیـات پژوهش و نیز

یافتههاي این پژوهش نتایج پرورش تفکـر انتقـادي شـامل(
مهارت استنباط  ،شناسـایي مفروضـات ،اسـتنتاج ،تعبیـر و
تفسیر و ارزشیابي)در محیطهـاي یـادگیري الکترونیکـي در
سطح  1/112در دانشجویان علوم پژشکي تأثیر دارد.

عالمه طاطبایي ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،تهران.

.2اسالمي ،اکبرک معارفي ،فریده .2103 .مقایسه توانایي تفکر
انتقادي دانشجویان ترم هاي اول و آخر کارشناسي پرستاري
و پرستاران بالیني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني جهرم  .2106فصل نامه دانشگاه علوم پزشکي جهرم،
بهار.11-12 :)2( 0 ،

.1گریســون ،دي .آر ،.و آندرســون ،تــري .)2106( .یــادگیري
الکترونیکي در قرن ( .12ترجمه اسـماعیل زارعـي زوارکـي و
سعید صفایي موحد) .تهران :علوم و فنون ( .انتشار کتـاب بـه
زبان اصلي.)1111 ،

.1آقازاده ،محرم .2101 .راهنماي روشهـاي نـوین تـدریس
براي آموزش و کارآموزي .تهران ،آییژ.

.0مایرز ،چت .)2106(.آموزش تفکر انتقادي ( .ترجمه خدایار
ابیلي) .تهران :سمت ( .انتشار اثر به زبان اصلي.)2306 ،

.1ســیف ،علــي اکبــر .2100 .روانشناســي پرورشــي نــوین:
روانشناسي یادگیري و آموزش .تهران :دوران.

.3مصلينژاد ،لـیالک سـبحانیان ،سـعید .2101 .بررسـي تفکـر
انتقادي آموزش مجازي و سنتي رشته کامپیوتر .مجله مرکـز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکي.212 -212 ،)1( 2 .

.1شعباني ،حسـن .2101 .روش تـدریس پیشـرفته .تهـران:
انتشارات سمت.
.2صفایي مقدم ،مسعودک مرعشي ،سید منصورک پاب سرشت،
محمد جعفرک باقري ،خسروک سپاسي ،حسین .2102 .بررسي
تاثیر روش اجتماع پژوهشـي در برنامـه آمـوزش فلسـفه بـه
کودکان بر پرورش مهارت هاي استدالل دانش آموزان پسـر
پایه سوم راهنمایي مدرسه نمونه دولتي اهـواز .مجلـه علـوم
تربیتي و روانشناسـي ،دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز ،دوره
سوم ،سال سیزدهم ،شماره  ،1صص .21-12
.6عباسي یادگوري .2102 ،بررسي محتواي کتـاب مطالعـات
اجتمــاعي مقطــع متوســطه در پــرورش مهــارتهــاي تفکــر
درسي .براي
هفت عاملي
الگوي
دیدگاهدهد که
نشان مي
دست برآمده
دانشگاه
برنامهي
اجتماعي
مبناي
بهانتقادي
الکترونیکي در قرن ( .12ترجمه اسماعیل زارعـي زوارکـي و
سعید صفایي موحد) .تهران :علوم و فنون ( .انتشار کتاب بـه
زبان اصلي.)1111 ،
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