
16

بررسی تفکر انتقادی در دو گروه آموزش مجازی و سنتی
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چکیده 
مقدمه: یکی از مهم ترین چالش های آموزش در قرن بیست و یکم چگونگی تربیت فراگیرانی است که از آمادگی الزم برای رویارویی 
با جامعه در حال تغییر و  پیچیدگیهای عصر انفجار اطالعات برخودار باشند. پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری همراه با منسوخ شدن سریع 
یافته ها و اطالعات قبلی مستلزم نوعی تعلیم است که در آن دانش آموزان به طور مداوم درگیر یادگیری و حل مسئله باشند و از رویارویی با 
تغییرات لذت ببرند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان تفکر انتقادی در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتي انجام گردیده 

است.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که بر روی دو گروه 40 نفری از دانشجویان سال آخر رشته کامپیوتر آموزش 

Abstract

Introduction: 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.
Key words
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مقدمه
بسیاري از دانشمندان انسان را حیوان متفکر مي دانند و تفکر 
پاره اي  که  این  با  مي دهند.  قرار  حیوان  و  انسان  ممیز  فصل  را 
ابتدائي  و  پایین  سطح  در  تفکر  که  مي دهد  نشان  آزمایش ها  از 
اساسي  تفکر  ولي  دارد  وجود  حیوانات  از  بعضي  میان  در  آن 
مخصوص انسان است و عالوه بر جنبه ي فرهنگي طبیعت انسان 
ممتاز  و  حیوانات مشخص  سایر  از  را  انسان  نیز  این خصوصیت 

مي سازد]1[.
تفکر  مفهوم  درباره  مي کنیم  فکر  چگونه  کتاب  در  دیویي 
یا  تأیید  مي گوید: عملي است که در آن موقعیت موجود، موجب 
تولید واقعیت هاي دیگر مي شود، یا روشي است که در آن باورهاي 

آینده بر اساس باورهاي گذشته پایه گذاري مي گردد ]2-3[.
یکي از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، 
چگونگي تربیت فراگیراني است که از آمادگي الزم براي رویارویي 
اطالعات  انفجار  عصر  پیچیدگي هاي  و  تغییر  حال  در  جامعه  با 
برخوردار باشند. بر این اساس ترویج اندیشیدن و اندیشه ورزی در 
مدارس و مراکز آموزشي حائز اهمیت بوده و این تنها در سایه ي 
در  بلکه  نمي شود،  حاصل  شاگردان  ذهن  به  اطالعات  انتقال 
برنامه هاي مدارس باید روش هایي گنجانده شود که از طریق آنها 
دانش آموزان قابلیت هاي چگونه آموختن را از طریق نظم فکري 

بیاموزند و در زندگي روزمره خود به کار برند]2-4[.
و  خود  رفتار  از  آگاهی  انسان  اساسی  ویژگی های  از  یکی 

برخورداری از نیروی تفکر است .به عبارت دیگر انسان می تواند از 
رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی 
توانایی های  توسعه  به  اگر چه عالقه  استفاده کند]5[.  تفکر خود 
انتقادی در محافل آموزشی پدیده ای جدید نیست و منشاء  تفکر 
چنین عالقه ای به مکتب افالطون برمی گردد]6[. تفکر انتقادی 
این کار را برای فرد ممکن می سازد تا حقیقت را در میان به هم 

ریختگی حوادث و اطالعات جستجو کند]7[.
را  انتقادی  تفکر  گوناگون  تعاریف    Barbara  Fowler
آنها به چند مورد اشاره  از میان  ارائه کرده است که  گردآوری و 

می شود:
- تفکر انتقادی عبارت است از آزمودن و بررسی قابلیت 

- تفکر انتقادی تصمیم گیری عقالنی است دربارة این که چه 
چیزی را باید باور کرد و چه چیزی را نباید باور کرد.

- تفکر انتقادی صورت بندی استنتاج های منطقی است.
- تفکر انتقادی توسعه الگوهای استدالل منسجم و منطقی 

است. 
- تفکر انتقادی تعیین هشیارانه و پذیرش و رد کردن آگاهانه 

است ]8[.
در آموزش سنتي فعالیت اصلي کالس بر عهده معلم است و 
معلم فعاالنه به ارائه اطالعات و دانش سازمان یافته مي پردازد و 
درصدد است تا آنها را به ذهن شاگردان منتقل کند، و دانش آموزان 
منفعالنه باید اطالعات مورد نظر را حفظ کرده و در زمان ارزشیابي 
محتواي  بر  تأکید  روش  این  در  دهند.  پاسخ  و  آورده  خاطر  به 

تفکر  آزمون  پژوهش  این  در  داده ها  گردآوری  ابزار  گردید.  انجام  جهرم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رشته  همان  سپس  و  شیراز  مجازی 
انتقادی واتسون و گلیزر بود که در دو فرم و از طریق 80 سوال عمومی و در پنج بخش مهارت استنباط تشخیص پیش فرض ها، مهارت 
نتیجه گیری، تعبیر و تفسیر و مهارت ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی نظیر فروانی و 

درصد و آمار تحلیلی چون تی مستقل، آنالیز واریانس دو طرفه وکای دو در نرم افزار     SPSS  استفاده گردید.
نتایج: نتایج تحقیق مبین آن است که اغلب دانشجویان در گروه سنی 22-21 سال بوده و بیشتر آنان را دختران و افراد مجرد به خود 
اختصاص داده اند و اکثر افراد از نمراتی در حدود 38-35 برخوردار بوده اند. بررسی اختالف میانگین داده ها از طریق آزمون تی موید باالتر 
بودن نمرات آزمون در افراد دارای آموزش مجازی بوده و اختالف میانگین داده ها نیز مؤید معنی دار بودن ارتباط بین گروه و نمره آزمون 
تفکر انتقادی بود. دانشجویان مجازی در بخش های تشخیص پیش فرض ها و ارزشیابی و دانشجویان آزاد در بخش تشخیص پیش فرض ها 

و نتیجه گیری قوی تر عمل کردند. اما نمره کلی آزمون در دانشجویان برخوردار از آموزش مجازی باالتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به تقویت تفکر انتقادی در آموزش های مجازی و نظر به مزایای مختلف این نوع آموزش مانند اعتماد به نفس، 
خود اتکایی و یادگیری مستقل، پیشنهاد می گردد که این نوع آموزش در کنار آموزش سنتی و یا جایگزین آموزش دروس تئوری در ارائه 

دروس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

واژگان کلیدی
آموزش مجازی، آموزش سنتی، تفکر انتقادی     

 12

بررسی تفکر انتقادی در دو گروه آموزش مجازی و سنتی



18

M
ED

IA

شماره سوم . زمستان 89

درس است و اغلب کتاب درسي و معلم، منبع اطالعاتي محسوب 
معلم  دانش آموز،  بارآمدن  متفکر  براي  آموزش  در  ولي  مي شوند. 
نقش راهنما و تسهیل گر را دارا بوده و دانش آموزان فعالند و در 
پي کسب اطالعات از منابع دیگري عالوه بر معلم و کتاب درسي 
تأکید  روش  بر  بیشتر  محتوا  بر  تأکید  جاي  به  هستند. همچنین 
دارند و حجم اطالعات دریافتي در درجه اول قرار ندارد و لزومي 

به حفظ کردن مطالب درس بدون درک و فهم آنها نیست ]9[.
امروزه کارشنـاسان تعلیم و تربیـت اتفـاق نظر دارند که تفکر 
انتقـادي نه تنـها باید یکي از اهـداف تعلیم و تربیت باشد بلکه 
باید بخش الینفک آموزش در هر مقطعي باشد. زیرا تفکر انتقادي 
تفکري است که با تحلیل، ارزشیابي و گزینش و کاربرد منجر به 
بهترین راه حل مي گردد، همان چیزي که نیـاز دنیاي امروز است 

.]9[
مدارس امروز متأسفانه به دلیل پیشرفت های علوم و فنون و 
بر اساس بعضی از رویکردهای روان شناختی، توجه خود را بیشتر 
به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسان های 
متفکر و خالق فاصله گرفته اند)8(، اما خوشبختانه در سال های اخیر 
روان شناسان پرورشی و دیگر صاحب نظران از تأکید زیاد مدارس 
بر انتقال دانش و اطالعات به دانش آموزان انتقاد کرده و معلمان 
را بیشتر به پرورش مهارت های اندیشیدن و تفکر در یادگیرندگان 
سفارش کرده اند]9[. مطالعات گسترده ای کهPaul  وElder  در 
38 دانشگاه دولتی و 28 دانشگاه خصوصی )غیرانتفاعی( که دربارة 
اعتبارنامه های علمی اساتید دانشگاه انجام داده، نشان می دهد، با 
وجود این که همه استادان، تفکر انتقادی را به منزله یک هدف 
آن  به خاطر  دارند که  باور  و  آموزش شان می شناسند  برای  اولیه 
روشنی  تعریف  توانستند  آنها  از  اندکی  عدة  اما  می کنند،  تدریس 
از تفکر انتقادی ارائه دهند؛ استانداردهای عقالنی که مبانی تفکر 
را  آن  تشکیل دهنده  توانایی های  دهند؛  توضیح  را  است،  انتقادی 
تفکر  با  تمایالت مرتبط  یا  داده و ویژگی های عقالنی  تشخیص 

انتقادی را مورد بحث قرار دهند ]10[.
یادگیري  بین  ارتباط  بررسي  هدف  با  که  مطالعه اي  در 
انجام گرفت  دانشجویان  یادگیري  و  آنالین  پروژه هاي  بر  مبتني 
مشخص شد که آموزش از راه دور باعث تقویت مسئولیت پذیري، 
تفکر مستقل و عمیق  و  انتقادي  تفکر  خودتنظیمي، خودارزیابي، 

مي گردد ]11-21[.
  Lyaو Yusra موفقیت استفاده از آموزش تفکر انتقادي 
را مستلزم آماده کردن محیط یادگیري براي تسهیل تفکر انتقادي 
و طراحي آموزشي مناسب مواد مي دانند، به گونه ای که هر مدرس 

تفکر  آموزشي  )مدل  انتقادي  تفکر  یادگیري  مباني  با  مي بایست 
بندد  بکار  تدریس خود  در  و  بوده  آشنا  آموزش خود(  در  انتقادي 

.]13[
بعضی از تحقیقات، محیط هاي آنالین را به عنوان یک ابزار 
بین  تضادهاي  حل  متفاوت،  ایده های  ارائه  نظرها،  اتفاق  براي 
فردي و تصمیم گیري مي دانند که فاکتورهاي مذکور مي توانند در 
تقویت تفکر انتقادي افراد به خصوص تصمیم گیري نقش مهمي 

را ایفا کند ]14[.
تقویت تفکر انتقادي در محیط هاي آموزشي مي تواند با تقویت 
چهار حیطه عمده از جمله خالقیت، زبان، تصمیم گیري و تقویت 
قواي فراشناختي همراه شود. عواملي که در تقویت تفکر انتقادي 
در آموزش مجازي مؤثر است مشارکت و همراهي اعضاي گروه 
با یکدیگر است که در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تحلیل مباحث و ارائه ایده ها و نظرات متفاوت
- ارائه ایده هاي مخالف و مباحثه پیرامون آن

- ادامه مباحث تا حل کامل مشکل و مشارکت فعال دانشجو 
در یادگیري خود

- ارائه تکالیف و نتایج پژوهش ها به یکدیگر
استفاده از نقشه شناختي یکدیگر، استفاده از فلوچارت ها و اشکال 
مختلف یادگیري که مي تواند یادگیري عمیق را تشویق نماید و 
سپس استفاده از مدل یادگیري دانشجو محور که دانشجو با تقویت 
قدرت پژوهش و بررسي مشکل خود، در محیط مشارکت گروهي 
به تقویت یادگیري خود مي پردازد را مي توان از جنبه هاي مثبت 
برنامه هاي آموزشی در هر نوع آموزش به خصوص آموزش از راه 
دور ذکر نمود ]17-15[. با استفاده روزافزون از آموزش های نوین 
و توجه بیش از پیش به تربیت دانشجویان از طریق سیستم های 
مجازی و نظر به این امر که در آموزش های مجازی نوع آموزش 
به گونه ای است که دانشجو بخش اعظم یادگیری خود را به عهده 
دارد، این امر در پرورش تفکر خالق و نقاد کمک کننده بوده و 
می تواند زمینه توسعه آموزش های نوین را فراهم نماید. از طرف 
دیگر در آموزش های سنتی نیز مهارت تدریس و استفاده از فنون 
مختلف ارائه درس می تواند در پروراندن تفکر انتقادی مؤثر باشد، 
بر همین اساس پژوهشگر بر آن شد تا با مقایسه تفکر انتقادي در 
دو گروه از دانشجویان آموزش مجازي و دانشجویان برخوردار از 
آموزش سنتی به عنوان محور هاي پرورش تفکر انتقادي نه تنها 
گامی نو در جهت ارایه روش های آموزشی مؤثرتر بردارد، بلکه با 
بررسي نقاط ضعف و قوت هر یک از روش ها امکان بکارگیري آن 

در برنامه هاي آموزشي علوم پزشکي را نیز فراهم نماید.
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مواد و روش ها
 این مطالعه مقطعي بر روي دو گروه 40 نفري از دانشجویان سال 
آخر رشته فن آوری اطالعات و ارتباطات آموزش مجازي دانشگاه شیراز 
)آموزش سنتی(  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  رشته  دانشجویان همان  و 
 Watson انجام گردید. ابزار گردآوري داده ها، آزمون تفکر انتقادي
و  Glaser می باشد که در سال 1980 ساخته شده و توانایي تفکر 
بخش  پنج  در  عمومي  سؤال   80 طریق  از  و  فرم  دو  در  را  انتقادي 
مهارت استنباط، تشخیص پیش فرض ها، مهارت نتیجه گیري، مهارت 
تعبیر و تفسیر و مهارت ارزشیابي اندازه گیري مي کند. نمره کلي آزمون 
80 و بیشترین نمره هر آزمودني از هر بخش 16 مي باشد. نمرات در 
بخش استنباط از طرق درستي یا نادرستي عبارات، در بخش تشخیص 
پیش فرض ها با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش فرض ها در عبارت 
ذکر شده، در بخش توانایي استنتاج با مشخص کردن نتایج استخراج 
شده و یا نشده از موقعیت ها، در بخش تعبیر و تفسیر با مشخص کردن 
تعبیر و تفسیرهاي استخراج شده یا نشده از شرح حال ها و باالخره 
در بخش ارزشیابي دالیل با تشخیص دالیل قوي و ضعیف به دست 
Glaser  و Watson به نقل از Magnussen مي آید. همچنین

در مورد نحوه طبقه بندي امتیاز کل آزمون تفکر انتقادي ذکر نموده 
است، هر یک از آزمودني ها برحسب امتیاز کل کسب شده از آزمون 
مي توانند در یکي از طبقات ضعیف )امتیاز زیر 54(، متوسط )54-59(، 
و قوي )امتیاز 80-60( از نظر توانایي تفکر انتقادي قرار گیرند و بر 
از  استفاده  با  و  آزمون  نمره کل  مورد  در  آزمون  تقسیم بندي  اساس 
تناسب ریاضي، تقسیم بندي نمرات مربوط به هر بخش آزمون به شرح 
زیر خواهد بود: الف: حداکثر نمره براي قرار گرفتن در طبقه ضعیف 
در هر بخش برابر است با 6،10 طبقه متوسط 11 و طبقه قوي 12 
مي باشد. این آزمون توسط تحقیقات متعدد در جامعه ایراني هنجاریابي 
آلفا کرونباخ باالی 0/70  پایایي آن بر اساس آزمون  شده و ضریب 

گزارش گردیده است. ]19- 18[.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفي و آزمون های 
تي مستقل، آنالیز واریانس دو طرفه و مجذور خي و توسط نرم افزار 

)     SPSS ( صورت گرفت.

نتایج 
مطلب  این  مؤید  توصیفي  آمار  طریق  از  داده ها  فراواني  توزیع   
است که بیشترین گروه سني در دانشجویان مورد پژوهش را طیف 
سنی 22-21 سال به خود اختصاص داده اند. بیشتر افراد مورد پژوهش 

دختر و اکثر آنها مجردند.
گردید  مشخص  انتقادي  تفکر  آزمون  کلي  نمرات  بررسي  در 
بررسی  در  برخوردارند.   35-38 حدود  در  نمراتي  از  افراد  اکثر  که 
گردید  مشخص  سنتی  آموزش  دانشجویان  گروه  در  آزمون  نمرات 
و  فرض ها  پیش  تشخیص  بخش  در  سنتی  آموزش  دانشجویان  که 
در گروه  و  نتیجه گیري به نسبت سایر بخش ها قوي تر عمل کرده 
در  مجازي  آموزش  دانشجویان  که  گردید  مشخص  نیز  دیگر 
بخش هاي تشخیص پیش فرض ها و ارزشیابي قوي تر عمل مي کنند. 
مقایسه دو گروه نیز حاکی از این است که میانگین کلي نمرت آزمون 

در دانشجویان آموزش مجازي بیشتر است.)جدول 1(

جدول 1: بررسي اختالف میانگین بخش هاي مختلف آزمون تفکر انتقادي در دو 
گروه مورد مطالعه

 ارزش
 آماری

مقدار تی  انحراف
معیار

میانگین گروه بخش

0/29 1/20 1/62 4/27  آموزش
مجازي

استنباط

1/94 4/72  آموزش
سنتی

0/06 1/88 2/07 8/60  آموزش
مجازي

 تشخیص 
 پیش

2/73فرض ها  8/92  آموزش
سنتی

0/06 1/88 1/95 7/35  آموزش
مجازي

 نتیجه 
گیري

2/56 7/97  آموزش
سنتی

4/42 4/42 1/83 7/90  آموزش
مجازي

 تعبیر و
تفسیر

2/64 6/95  آموزش
سنتی

0/19 1/31 1/88 8/65  آموزش
مجازي

ارزشیابي

2/28 8/57  آموزش
سنتی

 12
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وضعیت تاهل

همانگونه که جدول 1 نشان می دهد بررسي اختالف میانگین نمرات 
حاکي از معني دار بودن این اختالف در بخش چهارم آزمون یعني در 
مهارت تعبیر و تفسیر مي باشد و مبین باالتر بودن نمرات دانشجویان 

آموزش مجازي در بخش مذکور مي باشد. 
 در بررسی تاثیر تاهل بر تفکر انتقادی نیز مشخص گردید که بین 
وضعیت تأهل و نمره افراد در تفکر انتقادي در بخش ارزشیابي آزمون 
اختالف معني داري وجود داشت به نحوی که مجردین در این بخش 

)P=0 .01(.از متأهلین  قوي ترند
در بررسي آماري که از طریق آزمون آنالیز واریانس خطي دو طرفه 
و به منظور بررسي اثرات تقابلي جنسیت – گروه آزمایشي و میزان 
تفکر انتقادي انجام شد، مشخص گردید که جنس به تنهایي و جنس 
و گروه در تقابل با یکدیگر بر روي تفکر انتقادي تاثیر ندارند، اما بین 
داشت  وجود  معني داري  ارتباط  آزمون  این  در  انتقادي  تفکر  و  گروه 
که این مسئله از طریق آزمون تي مستقل نیز مورد تایید قرار گرفت.

 بر اساس آزمون آنالیز واریانس خطي دوطرفه و در بررسي اثرات 
تقابلي تاهل- گروه و آزمون تفکر انتقادي مشخص گردید که ارتباط 
انتقادي  تقابلي معني داري بین وضعیت تأهل گروه آموزشي و تفکر 
وجود ندارد، اما این تفاوت در بین دو گروه آموزشي و تفکر انتقادي 
تایید  نیز  مستقل  تي  آزمون  توسط  مذکور  موضوع  که  داشت  وجود 

)F=7 .86,P=0 .000(.)1 گردید. )نمودار

برآورد میانگین هاي حاشیه اي بخش پنجم

 
 

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

سپس با استفاده از آزمون کای دو ارتباط بین بخش هاي آزمون و 
داده هاي دموگرافیک مورد سنجش قرار گرفت. آزمون کای دو مؤید 
ارتباط معني داري بین نمرات آزمون تفکر انتقادي در بخش تشخیص 
پیش فرض ها و گروه هاي مورد مطالعه است و نشان دهنده باالتر بودن 
نمرات آزمون در بخش تشخیص پیش فرض ها در دانشجویان برخوردار 

از آموزش مجازي مي باشد)X2=4 .55 ،P=0/028 ،R=0/04( .)جدول 
)2

جدول 2: بررسی ارتباط بین بخش پیش فرض های تفکر انتقادي و گروه ها

                 پیش فرض ها 

گروه

کل12

231639آموزش مجازی

142640آموزش سنتی

374279کل

ارتباط بین آزمون تفکر انتقادي و گروه آموزشی در بخش ارزشیابي 
از  مجازي  آموزش  از  برخوردار  افراد  می دهد  نشان  و  بود  معني دار 
 ،DF=1،P=0001،R=000( برخوردارند  بهتري  ارزشیابي  توان 

X2=12/579 ( )جدول 3(.

جدول 3: بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفکر انتقادي و گروه های آموزشی

         ارزشیابی                      

    گروه

کلپاسخ صحیحپاسخ غلط

182139آموزش مجازی

34640آموزش سنتی

522779کل

وجود  تأهل  وضعیت  و  ارزشیابي  بخش  بین  معني داري  ارتباط 
 ،P=0/02(.کرده اند قوي تر عمل  زمینه  این  در  افراد مجرد  و  داشت 

X2=7/56 ،DF=2 ( )جدول 4(

جدول4: بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفکر انتقادي و وضعیت تاهل

          ارزشیابی                   

وضعیت تاهل

کلپاسخ غلطپاسخ صحیح

4610متاهل

472067مجرد

512677کل

ارتباط مثبتي بین سن و بخش پنجم تفکر انتقادي یعني بخش 
ارزشیابي وجود داشت، به گونه اي که افراد با سن باالتر از تفکر انتقادي 

بهتري نیز برخوردارند) X2=19/97،DF=6،P=003( )جدول 5(.

آموزش 
مجازی

آموزش 
سنتی

M
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جدول 5: بررسی ارتباط بین بخش ارزشیابی تفکر انتقادي و سن

                    ارزشیابی                      
   سن

کلپاسخ صحیحپاسخ غلط

19134

2031435

2110919

225712

23246

24101

28022

522779کل

بحث و نتیجه گیری
نمرات  بین  معني داري  اختالف  که  کرد  مشخص  تحقیق  نتایج 
برخی از بخش های تفکر انتقادي در دو گروه وجود دارد و در مجموع 
بیشتر است. همچنین  افراد داراي آموزش مجازي  نمرات آزمون در 
در  ارزشیابی  و  تفسیر،  و  تعبیر  بخش  دو  در  آزمون  نمرات  میانگین 

دانشجویان آموزش مجازي باالتر بود.
در تحقیقي که به منظور بررسي دو روش آموزش سنتي و آموزش 
مجازي در سربازان آمریکایي تحت آموزش مورد بررسي قرار گرفت، 
تفکر  تقویت  در  مي تواند  آموزش  روش  دو  هر  که  گردید  مشخص 
از راه دور در ایجاد  از روش آموزش  اما استفاده  انتقادي مؤثر باشد. 
روش  از  مؤثرتر  مدیریتي  مختلف  زمینه هاي  در  تفکر  مهارت هاي 

آموزش سنتي است ]20[.
در تحقیقي دیگر که به منظور بررسي تفکر انتقادي در بحث هاي 
گروهي انجام شد، 37 دانشجو از نظر مهارت هاي تفکر انتقادي، تفکر 
از راه دور مورد بررسي قرار  ابراز وجود و مباحثه در آموزش  عمیق، 
گرفتند و مشخص گردید که بر اساس سطوح مختلف دانشجویان این 

مسئله متفاوت است]21[.
تحقیقYang وNewby استفاده از سؤاالت با سبک سقراطي 
را در پرورش و ارتقاء مهارت هاي تفکر انتقادي در برنامه هاي آموزش 

از راه دور به خصوص در آموزش غیر همزمان مؤثر مي داند ]22[.
در تحقیقي دیگر که به منظور بررسي اثرات طراحي کامپیوتري 
انجام  پیراپزشکي  دانشجویان  در  انتقادي  تفکر  مهارت هاي  روي  بر 
مطالب  از  استفاده  و  کامپیوتري  کنفرانس هاي  طراحي  اثرات  شد، 

انتقادي  تفکر  بر   )advance  organizer( آموزشي  زمینه  پیش 
این مطلب بود که  نتایج مؤید  دانشجویان مورد بررسي قرار گرفت. 
استفاده از طرح هاي آموزشي مذکور باعث ارتقاء میانگین نمره تفکر 
طریق  از  آزمون  نمره  میانگین  در  تفاوتي  چه  اگر  و  شده  انتقادي 
زمینه هاي  پیش  و  یافته ها  اما  نگردید،  مشاهده  آموزش  روش هاي 
 )r=0/26 ،P>0/05( قبلي دانشجویان و مهارت تفکر انتقادي با آن

مرتبط بود ]23[. 
دانشجویان  از  گروه  دو  در  انتقادي  تفکر  مقایسه اي،  بررسي  در 
کالس حضوري و کالس هاي غیرهمزمان واحد مدیریت آموزشي که 
از طریق تئوري Henrils،Garrison از مهارت هاي تفکر انتقادي 
دانشجویان انجام شد مشخص گردید، که در ارزیابي تفکر انتقادي از 
محتواي پرسش نامه آنالیز نتایج با سبک یادگیري دانشجویان ارتباط 

مستقیم دارد ]24[. 
ارتباطات  و  کامپیوتر  نقش  بررسي  در   Hettinger مطالعه 
کامپیوتري بر سطوح مختلف شناختي دانشجویان مشخص کرد که 
استفاده از ایمیل در ایجاد حس مثبت گروهي، ارتباطات بین فردي و 
 ) Fiedler همچنین ایجاد فاکتورهاي اختصاصي )بر اساس نظریه
در امر تصمیم گیري و مدیریت براساس موقعیت را تقویت مي کند. در 
این مطالعه که بر روي 17 دانشجو انجام شد مواردي چون اطالعات 
شخصي، ارتباطات بین فردي، ارتباطات برقرار شده از طریق ایمیل، 
ارتباطات  نحوه  و  کامپیوتر  به  دسترسي  نوع  کامپیوتر،  به  دسترسي 
جمع آوري  اطالعات  هفته،   15 طي  در  و  گرفت  قرار  بررسي  مورد 
درصد   84 گرفت.  قرار  بررسي  مورد  دانشجویان  ایمیل  ارتباطات  و 
دانشجویان ارتباطات کامپیوتري را در تقویت ابعاد مختلف فردي، بین 
فردي و شناختي مثبت قلمداد کردند و بیان نمودند که تفکر شناختي 
تقویت  قرار گرفتن در گروه  به واسطه  آنان  انتقادي  تفکر  و مهارت 

شده است ]24[. 
در مطالعه ما ارتباط بین نمرات تفکر انتقادي در بخش 5 یعني 
بخش ارزیابي و سن مثبت و معنی دار بود که مبین باالتر بودن نمرات 

در افراد داراي سنین باالتر بود.
شهر  در   Wrobel Vaughanو  توسط   که  مطالعه اي  در 
ارزشیابي مهارت هاي  با هدف  آمریکا  آرکانزاس  دانشگاه  متروپولیتن 
تفکر انتقادي دانشجویان مقطع کارشناسي ناپیوسته پیراپزشکي انجام 
 )r=0/2( گردید، مشخص شد که یک ارتباط مثبت معني دار کوچک
انتقادي دیده مي شود به  از تفکر  بین متغیر سن و نمره کسب شده 
طوري که با افزایش سن، نمره تفکر انتقادي افزایش مي یافت ]25[.

در تأیید این مطلب، در تحقیق  Mehlenbasher نیز که با 
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