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مقدمه

فناوریهای اطالعات و ارتباطات (فاوا) 2بر نحوه کار  ،برقراری ارتباط و تعامل مردم تأثیر زیادی میگذارند و بهطور قابل توجهی به
توسعه مهارتهای یادگیرندگان کمک میکنند .با وجود این ،استفاده از فاوا در صورتی که با برنامههای درسی و روشهای تدریس
اثربخش همراه نباشد ،منجر به توسعه مهارتهای سطح باال و تفکر انتقادی 3نمیشود (گیاوریمیس ،پاپانیس و پاپانیس:2011 ،4
 .)150هالپرن )2003( 5تفکر انتقادی را «ضرورت حیاتی» 6قرن بیست و یکم در اثر انفجار اطالعات 7میداند که به یک پیامد
مطلوب آموزشی بدل شده است (بایرام ،کورت و آتای .)144 :2019 ،8تفکر انتقادی نه تنها برای پیشرفت تحصیلی بلکه برای
توسعه حرفهای 9مداوم و در زمینههای اجتماعی و بین فردی نیز ضرورت دارد ،زیرا تصمیمگیری و حل مسأله پایه و اساس زندگی
روزمره محسوب میشوند (دویر و والش .)17 :2020 ،10استفاده از فاوا مهارتهای جستوجوگری و تحقیق را توسعه میدهد،
امکان دسترسی به دنیایی از دانش را فراهم میآورد ،باعث افزایش ارتباط و همکاری یادگیرندگان میشود و به تفکر انتقادی
فراگیران نیاز دارد ،زیرا آنها باید تصمیم بگیرند که کدام اطالعات را بپذیرند و فرا بگیرند و کدام اطالعات را نپذیرند (پریتو،11
 .)123 :2016بنابراین ،محیطهای یاددهی -یادگیری مبتنی بر فاوا بهدلیل برخورداری از ابزارهایی چون رایانه ،نرمافزارها و
سختافزارها ،فناوریهای ویدیوئی ،اینترنت و وب  122شامل بالگها ،13ویکیها 14و شبکههای اجتماعی 15از توسعه مهارتهایی
نظیر تحقیق ،خالقیت ،گفتوگو و تفکر انتقادی در فراگیران پشتیبانی میکنند .با عنایت به نقش فاوا در توسعه تفکر انتقادی
فراگیران ،این نوشتار به بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محیط فاوا و برنامه درسی پرداخته است.
مفهوم تفکر انتقادی
اگرچه درباره ارزشمندی تفکر انتقادی بین صاحبنظران توافق وجود دارد ،اما در مورد تعریف تفکر انتقادی توافق کمتری بین آنان
دیده می شود .علت تفاوت در تعاریف ارائه شده از تفکر انتقادی به ادبیات آن بازمیگردد که از سه رشته مختلف یعنی فلسفه،
 .1دکترای تخصصی برنامهریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی ،تهران،

ایران؛ .samiraebrahimpour@yahoo.com
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ط
روانشناسی شناختی و آموزش سرچشمه میگیرد .رویکر د فلسفی بر قوانین رسمی منطق و حضور یا عدم حضور استدالل غل ِ
تفکر منطقی متمرکز است .در این رویکرد ،تفکر انتقادی مشتمل بر برآوردن استانداردهای خاصی از دقت در تفکر است .رویکرد
روانشناسی شناختی بیشتر بر اینکه مردم چطور تفکر میکنند ،رفتارهای متفکران انتقادی چگونه است و چه روشهایی را بهکار
می گیرند ،تمرکز دارد .این رویکرد بر اهمیت توجه به همه جوانب یک مبحث و نپذیرفتن ادعاها بدون مدرک و مستندات تأکید
می کند .رویکرد سوم به تفکر انتقادی از حوزه آموزش سرچشمه می گیرد .در عرصه تعلیم و تربیت جان دیویی 1در اوایل قرن
بیستم اهمیت تفکر انتقادی را مطرح ساخت .سپس ،بلوم 2در سال  1956یک طبقهبندی از مهارتهای پردازش اطالعات را در
طیفی از «درک کردن» تا «ارزشیابی» ارائه داد .درون این طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی وجود دارند که از
مؤلفههای تفکر انتقادی محسوب میشوند .رویکرد آموزشی بر فرایندهای رشد تفکر ،تأثیر مراحل رشد بر مهارتهای تفکر انتقادی
و فرایندهای معنادار ساختن در زندگی تمرکز کرده است (نظریه سازندهگرایی) (تونی و مونتگومری .)170 :2019 ،3تفکر انتقادی
فرایندی فراشناختی 4است و از طریق قضاوت هدفمند و منطقی ،خودتنظیمی و مهارتهای تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی و استنتاج و
نیز جهتگیری به سمت اندیشیدن ،شانس تولید یک نتیجهگیری منطقی برای یک مباحثه یا ارائه راهحل برای یک مشکل را
افزایش میدهد (دویر و والش .)17 :2020 ،بهطور کلی ،تفکر انتقادی به معنای توانایی جمعآوری ،ارزشیابی و استفاده از اطالعات
بهطور مؤثر و مناسب است (دین و غنی.)351 :2019 ،5
ابعاد و ویژگیهای تفکر انتقادی
علیرغم تفاوت در دیدگاهها ،درباره مهارتها و تواناییهای مرتبط با تفکر انتقادی بین سه دیدگاه فلسفه ،روانشناسی شناختی و
آموزش توافق وجود دارد (تونی و مونتگومری .)170 :2019 ،بر این اساس ،تفکر انتقادی مهارتهایی چون تجزیه و تحلیل
استدالل ها ،ادعاها یا شواهد؛ استنتاج با استفاده از استدالل قیاسی و استقرایی؛ قضاوت یا ارزشیابی ؛ تصمیمگیری و حل مسأله را
دربرمیگیرد .سایر تواناییها یا رفتارهای شناسایی شده مرتبط با تفکر انتقادی عبارتند از :پرسیدن و پاسخ دادن به سؤالها برای
شفافسازی؛ تعریف واژهها و اصطالحات؛ شناسایی فرضیهها؛ تفسیر کردن و توضیح دادن؛ استدالل کالمی بهویژه در ارتباط با
مفاهیم احتمالی و شرایط عدم اطمینان؛ پیشبینی کردن و مالحظه کردن همه جوانب یک موضوع (الی .)9 :2011 ،6بر این
اساس ،متفکران انتقادیِ تحصیلکرده ،بهجای پذیرش اطالعات براساس ظاهر آن ،متفکرانه میکوشند چشماندازهای وسیعتر یک
موضوع را کشف کنند (هوو .)6 :2011 ،7با کمک تفکر انتقادی ،افراد میتوانند راهحلهای مؤثری برای مشکالت پیدا کنند و
تصمیمهای درست و منطقی بگیرند (آنسر و انجین.)563 :2013 ،8
در اوایل سال  ،1985پژوهشگرانی که در حوزه تفکر انتقادی مطالعه میکردند ،به این نتیجه رسیدند که توانایی فکر کردن
بهصورت انتقادی با گرایش 9به انجام آن متفاوت است .بنا بر تعریف فاسیون 10در سال  ،2000گرایشهای تفکر انتقادی عبارتند از:
«انگیزه های درونی استوار برای اقدام کردن یا پاسخ دادن به افراد ،رویدادها یا شرایط موجود به روشهای معمول و در عین حال
بالقوه قابل انعطاف» .گرایشهای تفکر انتقادی عبارتند از :ذهنیت باز نسبت به عقاید نو و مخالف ،ذهنیت منصفانه ،گرایش به
جستوجوی دلیل ،کنجکاوی ،تمایل به آگاهی داشتن ،انعطاف پذیری و احترام قایل شدن و تمایل داشتن برای قبول کردن
دیدگاههای دیگران (الی.)10 :2011 ،
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مهارتهای شناختی تفکر انتقادی
مهارتهای شناختی تفکر انتقادی شامل پنج بخش است که در دو طبقه قرار میگیرند .در طبقهبندی اول که به آن طبقهبندی
سنتی گفته میشود ،مهارتهای شناختی تفکر انتقادی تحت استدالل استقرایی و قیاسی دستهبندی میشوند .استدالل استقرایی
به معنی استخراج نتیجه براساس دالیل منطقی است و استدالل قیاسی بهعنوان نتیجهگیری براساس یک استنباط یا اصل کلی
است .در طبقهبندی دوم که به روش دلفی معروف است ،مهارتهای تفکر انتقادی شامل تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی و استنباط
است .تحلیل به معنی تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در بین آنها است .ارزشیابی به معنی تعیین اعتبار
مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها است .استنباط به معنی موجهنمایی و بیان نتایج استدالل فرد است .بنابراین ،تفکر انتقادی
شامل مهارت های تفسیری ،استنباطی ،ارزشیابی ،استدالل قیاسی و استقرایی است (ژو و لین31 :2019 ،1؛ ماهانال ،تندریتا،
رامادهان و همکاران.)22 :2017 ،2
کارکردهای تفکر انتقادی در محیط فاوا
در سالهای اخیر ،ادغام فناوریهای دیجیتالی( 3بیشتر از همه اینترنت ،تلفنهای همراه و تبلتها) در آموزش که منجر به یاددهی
و یادگیری تفکر انتقادی میشوند ،مورد تأکید قرار گرفتهاند (رادولوویک و استنسیک .)13 :2017 ،4امروزه دیگر معلم و مدرسه
تنها منبع اطالعاتی دانشآموزان نیستند و راههای کسب اطالعات بهواسطه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی موجود افزایش
بیسابقهای یافتهاند .انفجار اطالعات نیز روز به روز بیشتر می شود .فراگیران به راهنمایی جهت حرکت در مسیر درست و کسب
اطالعات صحیح و عدم پذیرش آنها بهطور منفعالنه نیاز دارند .از اینرو ،باید توانایی تفکر انتقادی را در آنها پرورش داد تا در زندگی
تحصیلی و شخصی خود از آن استفاده کنند .به عبارتی ،وجود منابع اطالعرسانی و توسعه فناوریهای اطالعاتی ،ضرورت پرداختن
به آموزش تفکر انتقادی در مدارس و آموزش عالی را آشکارتر ساخته است (کمالی و خاوری.)161 :1390 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی اطالق میشود که گستره ای از فناوریها و سایر منابع را برای
ایجاد ،برقراری ارتباط ،ذخیرهسازی ،انتشار و مدیریت اطالعات مورد استفاده قرار میدهد .فناوریهای اطالعات و ارتباطات شامل
رادیو و تلویزیون و نیز فناوریهای دیجیتالی جدیدتر مانند رایانهها و اینترنت است که بهعنوان ابزارهایی قدرتمند برای تغییرات و
اصالحات آموزشی استفاده شده اند .در صورت استفاده مناسب از آنها ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات مختلف به گسترش
دسترسی افراد به آموزش ،تقویت ارتباط آموزش با محلهای کار بهطور دیجیتالی و افزایش کیفیت آموزش کمک میکنند تا فرایند
یاددهی و یادگیری به فرایندی جذاب و فعال در زندگی واقعی تبدیل شود .با وجود این ،تجربه معرفی فناوریهای اطالعات و
ارتباطات مختلف در کالس و سایر محیطهای آموزشی در سراسر جهان طی چند دهه گذشته نشان میدهد که تحقق کامل
مزایای بالقوه آموزشی فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهطور خود به خودی صورت نمیگیرد .ادغام مؤثر فناوریهای اطالعات و
ی سرمایه اولیه
ارتباطات در نظام آموزشی ،یک فرایند پیچیده و چ ند بعدی است که نه تنها شامل فناوری است ،بلکه به میزان کاف ِ
وابسته است و برنامه درسی و پداگوژی ،5آمادگی سازمانی ،صالحیتهای معلمان و تخصیص بودجههای بلندمدت از جمله آنهاست
(تینیو.)3 :2003 ،6
مطالعات انجام شده درباره فناوری اطالعات و ارتباطات نمایانگر آن است که انتقال رویکردها و راهبردهای سنتی تدریس به
محیطهای یادگیری مجازی آنالین مبتنی بر وب می تواند نیازهای زندگی پرمشغله کاربران را برآورده سازد .استفاده اولیه از
رویکردهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای کسب مهارتهای تفکر انتقادی به گزینههای برقراری ارتباط غیرهمزمان
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مجهز بودند .برای مثال ،در گذشته تابلوهای بحث غیر همزمان 1با موفقیت بهعنوان نسخههای آنالین رویکردها و راهبردهای سنتی
استفاده می شدند و شامل تکالیف نوشتاری و خوانداری آنالین ،روزنامهنگاری خودراهبر یا تحت نظارت آنالین 2بودند .به این ترتیب،
این فعالیتها رفتار یادگیری فعال را ارتقا میدهند و بهطور مثبت بر پیامدهای یادگیری فراگیران تأثیر میگذارند و استفاده از تفکر
انتقادی را تشویق و ترغیب میکنند (پیوسر ،تروبک و زوانوت .)969 :2014 ،3پژوهشها درباره تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد تحصیلی یادگیرندگان حاکی از تأثیرات سودمند آن در دستیابی فراگیران به سطوح باالی مهارتهای شناختی است
(تروکانو .) 5 :2005 ،4به عبارت دیگر ،راهبردهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات کسب مهارتهای تفکر انتقادی را تسهیل
میکنند (پوزی و پینتز2006 ،5؛ کارتر و روخولم.)2008 ،6
یکی از تفاوت های اساسی آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر فناوری ،ارائه مفاهیم و مطالب به شیوه چند حسی 7و رد رویکردها و
شیوههای رفتارگرایی 8قدیمی است .رایانهها هر روز کاربرپسندتر میشوند ،از حالتهای جدید برنامهنویسی و فناوریهای پیچیده
استفاده میشود ،انتقال دادهها بر اساس صدا ،تصویر و ابرمتن 9انجام میشود و شرایطی برای واقعیت مجازی 10شکل میگیرد
(گیاوریمیس و همکاران .)150 :2011 ،از اینرو ،فناوری اطالعات و ارتباطات باید بهعنوان ابزاری که از یادگیری پشتیبانی و آنرا
تقویت میکند ،مورد توجه قرار گیرد .بسیاری از پروژههایی که بر بستر اینترنت انجام میشوند ،مستلزم آن است که فراگیرانی از
کشورهای مختلف از طریق ایمیل یا دیگر راههای ارتباط الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (تاپلیال ،شارما و گادیال،11
 .)95 :2016برای مثال ،ویکیها از جمله سایتهایی هستند که محتوای آنها با همکاری و مشارکت کسانی که به اینترنت دسترسی
دارند نوشته ،ویرایش یا اصالح میشود .در واقع ،ویکیها به فراگیران اجازه میدهند مطالبی را که از قبل نوشته شدهاند ،مطالعه و
در آنها تأمل کنند ،مطالب را بهطور منطقی قض اوت و ارزشیابی کنند و در صورت نیاز ،به انتخاب مطلب جدید و برقراری ارتباط
بین مطالب بپردازند و از این طریق اطالعات و ایده های خود را با سایر نویسندگان آن ویکی به اشتراک بگذارند .شبکههای
اجتماعی نیز با تقویت اعتماد به نفس فراگیران این امکان را به آنها میدهند که از دیدگاههای خود دفاع کنند ،به اظهارنظر درباره
کار گروه خود یا کار دیگران بپردازند ،درباره دیدگاههای مطرح شده تفکر کنند و ایدههای جدیدی را در پاسخ به کامنت 12دیگران
بیان نمایند .این عملیات به توسعه مهارتهای تفکر انتقادی کمک میکند (سوبران.)3 :2013 ،13
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،فراگیران را برای مهارتهای مورد نیاز قرن بیست و یکم مانند مسئولیتپذیری
شخصی و اجتماعی ،تفکر انتقادی ،صالحیتهای دیجیتالی 14و همکاری و تواناییهای برقراری ارتباط آماده میکند
(چاراالمبیدیس .)56 :2014 ،15یکی از راههایی که میتوان از طریق آن به پرورش این ویژگیها در فراگیران پرداخت ،این است که
معلمان تکالیف یادگیری را بهگونه ای ارائه دهند که فراگیران را به تحقیق درباره دیدگاههای مختلف ،ارزیابی منابع اطالعاتی ،فکر
کردن درباره یافتههای خود ،تبادل ایدهها و اتخاذ مواضع شخصی براساس تفکر منطقی 16ترغیب و تشویق کنند (سوبران:2013 ،
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 .)1پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فناوری وب  )2فرصتهایی را برای یادگیری آنالین از طریق تعامل 1بهوجود آورده
است .این فناوری نیازهای یادگیری نسل امروز یادگیرندگان را برآورده میسازد و به آنها اجازه میدهد یادگیری خودشان را کنترل
نمایند .از همه مهمتر اینکه تعامل بهعنوان محرک تفکر انتقادی شناخته میشود ،زیرا فرصتی برای کشف راهحلهای پداگوژیکی
نوآورانه ارائه میدهد که به یادگیرندگان کمک میکند تا مهارتهای تفکر انتقادی خود را در محیطی ایمن و در قالب مسایل
زندگی واقعی توسعه دهند .رویکردها و راهبردهای تعاملی و یادگیرندهمحور مانند شبیهسازیهای آموزشی مبتنی بر وب و حتی
بازیهای تفریحی و تمرینهای تعاملی به فراگیران اجازه میدهند که بهطور انفرادی شیوههای جدید و پیچیده تفکر کردن را یاد
بگیرند .این نوع از محیطهای یادگیری بهطور مؤثر پلی بین نظریه و عمل میسازند و فراگیران را ترغیب میکنند که بین مفاهیم و
دانش جدید ارتباط برقرار کنند و تأمل درباره کار عملی و واقعی آنها را تسهیل میکنند .بنابراین ،فراگیران میتوانند از این طریق
تجربه بهدست آورند ،موقعیتهایی را که در زندگی با آنها مواجه میشوند و نحوه نگریستن به مسایل ،تفکر کردن ،مشارکت کردن
در بحثها و حل مسایل را تمرین کنند (پیوسر و همکاران.)970 :2014 ،
فناوری ها به لطف پتانسیل عالی و ویژگی انگیزشی که دارند ،به یادگیرندگان انرژی میدهند تا بر یادگیری خود کنترل داشته
باشند ،تعامل کنند و در موقعیتها و تالشهای ذهنی پیچیده درگیر شوند .نتایج تحقیقات درباره تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات
بر افزایش تفکر انتقادی نشان می دهد که رابطه آماری معناداری بین تحصیل در یک محیط غنی از فناوری و برخورداری از
مهارتهای تفکر انتقادی وجود دارد (لی ) 2002 ،2و یادگیرندگانی که بیش از پنج سال از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده
کرده بودند ،در مقایسه با کسانی که کمتر از پنج سال از این فناوری استفاده کرده بودند ،مهارتهای تفکر انتقادی بیشتری داشتند
(مکماهون .) 269 :2009 ،شواهد پژوهشی حاکی از آن است که یادگیری ترکیبی از طریق استفاده از فناوری (به صورت آنالین) و
تعامل بین فردی (به صورت چهره به چهره) ،آن دسته از تجارب یادگیری را که موجب توسعه مهارتهای تفکر انتقادی میشود،
فراهم میسازد (گیرالدو-گارسیا ،روی و آلوتبی .)32 :2015 ،3بنابراین ،در صورتی که فعالیتهای یادگیری در یک محیط یادگیری
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات با دقت طراحی شوند ،عملیاتی را که منجر به تقویت مهارتهای تفکر سطح باال ازجمله
پرورش تفکر انتقادی میشوند ،تسهیل میکنند.
جایگاه تفکر انتقادی در برنامه درسی
کمیسیون کارگری ایاالت متحده برای دستیابی به مهارتهای ضروری ،4در سال  ،1991پرورش مهارتهای تفکر انتقادی را یک
الزام اساسی برای رقابت در اقتصاد جهانی امروز معرفی کرد .این گزارش بر تقویت تفکر انتقادی در فارغالتحصیالن دانشگاه بهعنوان
هدف آموزش و پر ورش ملی تأکید داشت .به دنبال آن ،سایر کشورها مانند بریتانیا ،استرالیا و زالند نو نیز به اولویت دادن به تفکر
انتقادی در آموزش عالی پرداختند .همچنین ،در ژاپن به گروهی از پژوهشگران به منظور توسعه «خردمندی عمومی» 5در آسیا
بودجه اختصاص داده شد (براون .)232 :2004 ،6انجمن ملی آموزش سواد رسانهای )2010( 7نیز از تدریس صریح تحقیق
انتقادی ،8تشویق فراگیران به پژوهش فعال 9و تفکر انتقادی درباره پیامهایی که دریافت یا ایجاد میکنیم ،حمایت کرده است
(بهنقل از تین ،اولداکووسکی و سلون .)23 :2010 ،10بنابراین ،ارتقاء تفکر انتقادی بهعنوان هدف مهم آموزش و برنامههای درسی
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. Lee
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در سراسر جهان شناخته شده و در درباره آن بسیار تحقیق و مطالعه فراوانی صورت گرفته است (فانگ و هوو.)101 :2012 ،1
ادبیات مربوط به تفکر انتقادی حاکی از آن است که راهبردهای تدریسی که فراگیران را بهطور فعال در فرایند یادگیری درگیر
میکنند و تفکر انتقادی را پرورش میدهند (اعتماد بهنفس ،2تحقیق ،3تواناییهای تجزیه و تحلیل ،4استدالل 5و ذهنیت باز)6
می توانند برای برانگیختن تفکر انتقادی همچون عادتی ذهنی سودمند باشند .ثابت شده است که تدریس راهبردهایی مانند تأمل،7
پرسیدن سؤال  8و یادگیری خودراهبر 9که برای درگیر کردن فعال فراگیران در یادگیری مورد نیاز هستند ،در توسعه و ارتقاء
مهارتهای تفکر انتقادی مؤثر میباشند ،زیرا یادگیری فعال 10مستلزم آن است که فراگیران درباره آنچه انجام میدهند ،فکر کنند
(گول ،کاسیوم ،احمد و همکاران.)3220 :2010 ،11
جمعبندی
امروزه از فراگیران انتظار میرود که اطالعات را از منابع گوناگون جست وجو کرده و برای مسایل راه حل مناسب ارائه دهند .لذا
فراگیران باید توانایی درک ،تحلیل و ارزشیابی اطالعات موجود را داشته باشند که این امر مستلزم برخورداری از مهارتهای سطح
باالی تفکر چون تفکر انتقادی است .به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات با تأکید بر فعال بودن فراگیران و ترغیب آنها به
گفتوگو و هم فکری با یکدیگر در حل مسایل و توسعه همکاری و خالقیت در آنها ،به پرورش تفکر انقادی کمک میکند .با
گسترش فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات ،معلمان باید با فراهم کردن فرصتهای تعامل آنالین و راههای تسهیلکننده برای
آموزش سواد رسانهای ،12به تقویت یادگیری فراگیرانشان با کمک برنامههای دیجیتالی 13بپردازند .بهبود برنامههای درسی و محیط
آموزشی با ورود فناوریهای جدید به درون کالسهای درس ،این امکان را به معلمان میدهد که از رویکردهای سنتی آموزش
فاصله بگیرند و یک محیط یادگیریِ یادگیرندهمحور ،فعال و مشارکتی 14را جهت پرورش مهارتهای شناختی سطح باالتر مانند
تفکر انتقادی ایجاد کنند.
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