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Introduction
Regarding the prouision of an online learning environments, it is
expected that such environments facilitate teaching and learning processes
and increase higher-order thinking skills, especially critical thinking skills.
However, evidence suggests that many of online learning courses are
designed in ways that do not carry the required capacity to enhance higher
order thinking skills such as t critical thinking skills. The purpose of this
study is to design and validate a model for reinforcing students' critical
thinking skills in an online learning environment.

Method
The present study uses a mixed-method research approach including
content analysis and survey. The content analysis focused on a corpus of
all research articles indexed in the database. We used a targeted sampling
method for inclusion. For a survey research we used a convenient sampling
method to select among the body of experts in the field of instructional
technology. The sample size included 20 participants. The instrument used
for the survey was developed by the researcher and was validated using an
expert panel of seven experts in the field of instructional technology. The
reliability of the tool was ensured using a test-retest method. The
correlation coefficient (0.94) between the two tests was significant at the
level of p = 0.01.
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Results
The findings of the research indicated that the elements of the proposed
model for reinforcement the students' critical thinking skills in the online
learning environment include the presentation of the problem and the
stimulating events, the exploration and careful examination of the nature of
the problem, the discussion and argumentation about the proposed problem,
the presentation of the solution and cognitive and social presence. Guided by
the observed themes, we also arrived at the proposed design model. Finally,
the themes were cross validated in consultation with a subgroup of 20
experts in the field of educational technology.

Discussion
Based on the results of the present study, the presentation of the problem
or stimulating events should happen in the early phase of the instructional
design model. In the next stage, the learning environment should provide an
opportunity for students to explore the nature of the problem. This stage
should be followed by an opportunity for learners to discuss different sides
of the problem and ultimately present their solutions and reasoning that
come with it. Both social and teaching presence are elements that are present
throughout the steps and processes of reinforcement critical thinking skills in
online learning environments. The two aspects are important in design of
learning environment because they create not only an affective bond for
students but also balance and systematize the process of learning activities.
The results of the present study indicate that online learning environments,
if designed systematically and follow sound design principles as shown in the
present study, have the very potential to enhance critical thinking skills.

Keywords: Online Learning Environment, Higher-order thinking, Critical
Thinking Skills, Design model and elements.
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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،طراحی و اعتباريابی الگويی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در
محيط يادگيری برخط بود .روش تحقيق مورد استفاده از نوع روش آميخته و شامل تحليل محتوای
کيفی از نوع قياسی و تحقيق پيمايشی بود .جامعه مورد مطالعه از منظر تحليل محتوای قياسی کليه منابع
و مقاالت معتبر علمی نمايه شده در پايگاههای اطالعاتی بود .نمونه مورد مطالعه برای تحليل محتوا نيز
از نوع نمونه هدفمند بود .جامعه آماری از منظر تحقيق پيمايشی نيز کليهی متخصصان حوزهی
تکنولوژی آموزشی بودند .روش نمونهگيری در تحقيق پيمايشی روش تصادفی ساده بود .برای اين
منظور از جامعهی آماری  28نفر به شکل نمونهی در دسترس انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری اين
پژوهش در بخش پيمايش يک پرسشنامه محقق ساخته بود که روايی آن به تاييد  7نفر از متخصصان
حوزهی تکنولوژی آموزشی رسيد .برای تعيين پايايی نيز از روش بازآزمايی استفاده شد .ضريب
همبستگی به دست آمده ( )8/10بين دو آزمون در سطح  8/89معنادار بود .يافتههای تحقيق نشان داد
که عناصر الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجويان در محيط يادگيری برخط
شامل ارائه مساله و رخدادهای تهييج کننده ،کاوش و جستجو در ماهيت مساله ،مباحثه و استدالل در
مورد مسالهی ارائه شده ،ارائه راهحل ،حضور شناختی و حضور اجتماعی است .همچنين ،بر اساس
 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ،گروه تعليم و تربيت ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 دانشيار ،گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
hfardanesh@yahoo.com

 استاد گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
 استاديار گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.
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عناصر به دست آمده نحوهی طراحی الگوی پيشنهادی مورد نظر تهيه و تدوين شد .در نهايت عناصر و
نحوهی طراحی الگوی پيشنهادی از نظر  28متخصص حوزهی تکنولوژی آموزشی اعتباربخشی گرديد.
واژههای کلیدی :محيط يادگيری برخط ،تفکر سطح باال ،مهارتهای تفکر انتقادی ،الگو و عناصر طراحی
محيط يادگيری

مقدمه
در شرايط کنونی تربيت يادگيرندگانی منتقد و خودهدايتگر که از توانايی و انگيزش کافی
برای تعمق و مشارکت برخوردار بوده و از انگيزهی مناسب جهت يادگيری مداوم در طول زندگی
و کار بهرهمند باشند از اهميت بااليی برخوردار است ( .)Garrison & Anderson, 2003بر همين
اساس ،در شرايط کنونی دانشجويان نه تنها نيازمند کسب و به کارگيری دانش جديد متناسب با
رشته خود هستند ،بلکه نيازمند کسب مهارتهای تفکر انتقادی 9برای مواجه شدن با مسائل و
چالشهای قرن بيست و يکم هستند(

& Lin & Lin, 2014; Noroozi, Kirschner, Biemans

 ،)Mulder, 2017به عبارت ديگر ،مهارتهای تفکر انتقادی برای دانشجويانی که آموزش آنها بر
محور اشتغال و توسعه مهارتهای قابل انتقال برای فعاليتهای حرفهای در آينده است ،بسيار
حياتی است ).(Kiener, Ahuna & Tinnesz, 2014
پژوهشها نشان میدهد که محيط يادگيری نه تنها بر مهارتهای تفکر انتقادی بلکه بر
ايجاد و گرايش به تفکر انتقادی دانشجويان تأثير میگذارد ( .(Ernst & Monroe, 2006از اين
رو ،محيطهای يادگيری برخط 2ابزار مناسبی برای ارائه نظرات و ايدههای مختلف ،رسيدن به
توافق و اتفاق نظر ،حل تضادهای بينفردی و تصميمگيری است که عوامل مذکور میتوانند در
تقويت تفکر انتقادی يادگيرندگان نقش مهمی را ايفا کنند .يادگيری الکترونيکی ،3ابزارها و
شبکههای مرتبط با آن همچون وب عالوه بر اينکه آموزش و يادگيری را در هر جا و هر زمان
ميسر ساخته ،به گونهای هوشمند تفکر انتقادی ،حل مساله و يادگيری سطح باالتر را امکانپذير
نموده است ).(Garrison & Arbaugh, 2007
از طرف ديگر ،در جهان امروزی که دانش و اطالعات به سرعت در حال تغيير و تحول
هستند ،يادگيرندگان بيش از گذشته نيازمند يادگيری مهارتهای تفکر و استدالل 0هستند تا
Critical thinking skills
Online learning environments
E-learning
Reasoning
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بتوانند از مسايل جديد آگاهی يابند و بر آنها مسلط شوند ) .(Fisher, 2006از اين رو ،الگوها و
شيوههای آموزش مبتنی بر وب مدام در حال تغيير و تحول هستند تا يادگيرندگان را قادر سازند
به شيوهای پيچيده تفکر نموده و عمل نمايند .از جمله نتايج گسترش محيطهای يادگيری برخط
و فراهمسازی امکان تسهيل مشارکت دانشجويان میتواند پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در
دانشجويان باشد .به زعم برخی محققان ،در واقع جريان داشتن تفکر انتقادی در محيط يادگيری
برخط نقطهای کانونی در عرصهی يادگيری است ).(Saade, Morin & Thomas, 2012
از طرف ديگر ،پژوهشها نشان دادهاند که مهارتهای تفکر انتقادی را از طريق محيطهای
برخط میتوان آموزش داد ( .)Macknight, 2000همچنين ،برخی مطالعات نشان میدهد که
يادگيری از دور نيز همانند يادگيری چهره به چهره و حضوری میتواند بر تفکر انتقادی
تاثيرگذار باشد ( .)Huff, 2000نتايج برخی مطالعات ديگر نيز حاکی از آن است که محيطهای
يادگيری برخط میتوانند موجب تقويت تفکر انتقادی در دانشجويان شوند ( ;Grafstein, 2007

 .)Caplan & Graham, 2011با توجه به نتايج تحقيقات ذکر شده ،محيطهای يادگيری برخط
ابزارها و امکانات مناسبی برای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی ارائه نمودهاند .اما ،نتايج
تحقيقاتی که در اين زمينه به انجام رسيده است نشان میدهد که در حال حاضر بسياری از
مربيان و مدرسان آموزش عالی که مشغول تدريس در محيط يادگيری برخط هستند ،به جای
آنکه يادگيری عميق و مهارتهای تفکر را تسهيل نمايند ،فعاليتهای آنها عمدتاً در الگوهای
سنتی ارائه محتوا تلفيق شدهاند و استفاده از فناوری برای اهدافی نظير کارآيی در اجرا و دسترسی
آسان به محتوا محدود شده است

& (Wang & Torrisi-Steele, 2015; Ataran, Larkyan, Fazeli

 .)Aliaskari, 2012اين در حالی است که با گسترش محيطهای يادگيری برخط نقش استفاده از
فناوری در پرورش مهارتهای تفکر انتقادی يادگيرندگان مورد تاکيد قرار گرفته است.
همچنين ،انتظار میرود که محيط يادگيری برخط با توجه به امکانات و قابليتهای خود،
عالوه بر تسهيل فرايند تدريس و يادگيری موجب افزايش مهارتهای تفکر سطح باالتر ،9به
ويژه مهارتهای تفکر انتقادی گردد ) .)Rumpagaporn & Darmawan, 2007اما ،شواهد نشان
میدهند که بسياری از دورههای يادگيری برخط به دليل عدم طراحی مناسب ظرفيت الزم برای
پرورش و تقويت مهارتهای تفکر انتقادی و مهارتهای تفکر سطح باال در دانشجويان را
ندارند (.)Naidu, 2003; Ataran et al., 2012
1- Higher-order thinking
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با توجه به آنچه بيان شد ،هدف از انجام اين تحقيق طراحی و اعتباريابی الگويی برای
تقويت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجويان در محيط يادگيری برخط است .ارائه چنين
الگويی به طراحان آموزشی و مربيان در محيط يادگيری برخط کمک خواهد کرد تا ضمن ارائه
دورههای مورد نظر در محيط يادگيری برخط برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی نيز
برنامه ريزی کنند و بتوانند با استفاده از امکانات و ابزارهای محيط يادگيری برخط به تقويت
مهارتهای تفکر انتقادی يادگيرندگان کمک نمايند.

پیشینهی تحقیق
از نظر عملياتی ،تفکر انتقادی ،به عنوان توانايی ،شامل مهارتهای تفسير ،9تحليل،2
ترکيب 3و ارزشيابی 0است ( .)Wang, 2017اين مهارتها برای دستيابی به هدف نهايی ،يعنی
قضاوت در مورد يک باور يا عمل به کار میروند .همانند تعريف تفکر انتقادی ،يافتن فهرستی
مشترک و عام از مهارتهای تفکر انتقادی نيز کار دشواری است و هر يک از محققان ،با توجه
به ديدگاه خويش ،مجموعهای از مهارتهای شناختی را برای تفکر انتقادی برشمردهاند که يک
متفکر انتقادی بايد داشته باشد .به عنوان مثال )Wang, 2017) ،مهارتهای تفکر انتقادی را
شامل مهارتهای تفسير ،تحليل ،ترکيب و ارزشيابی میداند Facione (2006( .در يک
مطالعهی دلفی پنج مهارت تفکر انتقادی را به شرح زير بيان میکند :مهارت تفسير ،مهارت
تحليل ،مهارت استنباط ،5مهارت توضيح ،6و مهارت خودتنظيمگری .7از نظر ) Ennis (1987و
( Halpern (1998مهارتهای تفکر انتقادی شامل مهارتهای استدالل کالمی ،0مهارتهای
تجزيه و تحليل استدالل ،آزمون فرضيهها ،احتمال و عدم قطعيت ،و تصميمگيری و حل مساله
است Watson and Glaser (1980) .نيز مهارتهای تفکر انتقادی را در پنج مهارت مشخص
کردهاند که عبارتند از  -9تعريف مساله -2 ،انتخاب اطالعات مناسب برای حل مساله،
 -3بازشناسی فرضيههای اظهار شده و اظهار نشده -0 ،فرمولبندی و انتخاب فرضيههای
Interpreting
Analyzing
Synthesizing
Evaluating
Inference skill
Explanation skill
Self-regulation skill
Verbal reasoning skills
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Shabani,

 )2004نيز مهارتهای تفکر انتقادی را به سه بخش تقسيم میکند :الف) تعريف و شفافسازی
مساله ،9ب) قضاوت دربارهی اطالعات مربوط به مساله ،و ج) حل مساله يا استخراج.
علیرغم تفاوت در دستهبندی مهارتهای تفکر انتقادی توسط محققان مختلف ،تمام
مهارتهای ذکر شده را میتوان در ذيل پنج مهارت اصلی به شکل زير خالصه کرد -9 :تحليل،
 -2استدالل -3 ،2استنباط -0 ،3ترکيب ،0و  -5ارزشيابی .5با توجه به اين پنج مهارت اصلی،
الگوی پيشنهادی که برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط ارائه
میشود بايد بتواند با شناسايی عناصر الزم ،آموزش را به گونهای طراحی کند که دانشجويان
بتوانند با فعاليتهايی که در درون محيط يادگيری انجام میدهند مهارتهای تفکر انتقادی خود
را بهبود بخشند .در ادامه برای آگاهی از وضعيت تفکر انتقادی در محيطهای يادگيری برخط
نتايج برخی از تحقيقات انجام شده در اين زمينه مرور میشود.
نتايج پژوهش ) Lya and Yusra (2002نشان میدهد که موفقيـت استفاده از آمـوزش
تفکر انتقادی مستلزم آما ده کردن محيط يادگيری برای تسهيل تفکر انتقادی و طراحی
آموزشی مناسب مواد است ،بـه گونهای که هر مدرس می بايست بـا مبانی يادگيری تفکر
انتقادی (الگوی آموزش ی تفکر انتقادی در آموزش خود) آشنا بوده و در تدريس خود آن را
بکار بندد.
) Huang and Lee (2004در مطالعهای که با هدف بررسی ارتباط بين يادگيری مبتنی بر
پروژههای برخط و يـادگيری دانشجويان انجـام داد به اين نتيجه دست يافت که آموزش از راه
دور باعث تقويت تفکر انتقادی و تفکر مستقل و عميق میگردد.
نتايج پژوهش ) McMahon (2009حاکی از آن است که همبستگی معنادار آماری ميان مطالعه
در يک محيط يادگيری غنی از فناوری و رشد مهارتهای تفکر انتقادی وجود دارد .به گزارش وی
مدت زمان صرف شده در اين محيط تأثير مثبت غير خطی بر رشد مهارتهای تفکر انتقادی دارد.
پژوهش ) Gharib et al (2010نشان میدهد که تجربهی شرکتکنندگان از نحوهی ياددهی-
Clarification of the problem
Reasoning
Inference
Combination
Evaluation
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يادگيری تفکر انتقادی در آموزش مجازی تحت تأثير راهبردهای تدريس ،خصوصيات نرمافزار
سيستم مديريت يادگيری ،ايجاد محيط مناسب فراگير محور و مد نظر قرار دادن تفکر انتقادی بـه
عنوان يکی از اهداف درسی و ارزيابی قرار دارد.
) Moradi Mokhles, Ahmadi and Mohamadi (2014در پژوهشی به مقايسهی روش
آموزش مداخلهای هفت مرحلهای پرورش تفکر انتقادی و روش سخنرانی در محيط يادگيری
الکترونيکی پرداختند .يافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بين نمرههای گروه آزمايش و گواه
در در تفکر انتقادی دانشجويان در مؤلفههای استنباط ،شناسايی مفروضات ،استنتاج ،تعبير و
تفسير و ارزشيابی استدالل منطقی وجود دارد.
) Lee (2014پژوهشی با عنوان "رابطهی بين مهارتهای تفکر سطح باال ،حضور شناختی،
و حضور اجتماعی در يادگيری برخط" انجام داد .اين مطالعه نشان داد که غلظت و يا تراکم
حضور شناختی باال تضمين کنندهی ارتقای مهارتهای تفکر سطح باال نيست ،اما حضور
اجتماعی بر کيفيت حضور شناختی اثر مثبتی دارد.
نتايج پژوهش ) Hajrazaee et al (2015دربارهی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارتهای
تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری نشان داد که يادگيری تلفيقی بر مهارتهای تفکـر انتقـادی
و زيرمؤلفههای تحليل ،ارزشيابی و استنباط تأثير معناداری دارد ،اما بر مؤلفههای استدالل
استقرايی و قياسی تأثير معناداری نداشـت.
) Brierton, Wilson, Kistler, Flowers and Jones (2016پژوهشی را با عنوان "مقايسهی
مهارتهای تفکر سطح باال در بحثهای همزمان و غير همزمان برخط" انجام دادند .يافتههای
اين تحقيق نشان داد که تفاوت آماری معناداری بين بحثهای همزمان و غير همزمان برخط در
سطوح اهداف شناختی وجود دارد.
مرور تحقيقات انجام شده نشان میدهد که به طور کلی محيطهای يادگيری برخط تاثير
مثبتی بر مهارتهای تفکر انتقادی و مهارتهای استدالل ،تحليل ،استنباط و ارزشيابی فراگيران
دارد .با اين حال ،دستيابی به چنين مهارتهايی تحت تـأثير راهبردهـای آموزشی ،ايجاد محيط
مناسب فراگير محور و مد نظر قرار دادن تفکر انتقادی بـه عنـوان يکـی از اهـداف دروس
برخط قرار دارد .از اين رو ،الگوی مورد استفاده برای طراحی محيط يادگيری برخط نقش
مهمی در دستيابی به مهارتهای تفکر انتقادی دارد.
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سواالت پژوهش
 .9عناصر الگوی طراحی مطلوب برای بهبود مهارتهای تفکر انتقادی در محيطهای يادگيری
برخط کدامند؟
 .2طراحی عناصر مختلف الگوی پيشنهادی برای بهبود مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری
برخط چگونه است؟
 .3آيا الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط از نظر
متخصصان معتبر است؟

روششناسی پژوهش
روش تحقيق حاضر از نوع روش آميخته است .از همين رو ،برای پاسخدهی به سواالت
تحقيق از روشهای تحقيق کيفی و کمّی به شکل ترکيبی استفاده گرديد .الف) روش تحقیق
کیفی :از روش های تحقيق کيفی ،روش تحليل محتوای کيفی در اين تحقيق مورد استفاده قرار
گرفت .بنا بر اظهار ) Krippendorff (1969تحليل محتوا عبارت است از «بهکارگيری روشی
تکرارپذير و معتبر برای کسب استنباطهايی از محتوا در رابطه با موقعيتها يا ويژگیهای منبع
آن» (ص .)983به عبارت بهتر تحليل محتوای کيفی رويکردی تجربی ،روشمند و کنترلشدهی
محتواها با استفاده از قواعد تحليل محتوا و مراحل الگوهای آن بدون کمّیسازی عجوالنه
است .روش تحليل محتوای کيفی شامل دو نوع است )9 :روش استقرايی و  )2روش قياسی.
در تحقيق حاضر از روش دوم يعنی روش قياسی استفاده شد .بدينصورت که با بهکارگيری
يک طبقهبندی از قبل مشخص شده که بر اساس مباحث نظری به دست آمد ،تحليل انجام شد.
مراحل اين تحقيق شامل تعيين ابتدايی تعاريف هر يک از مفاهيم و سازههای موضوع تحقيق،
تعيين طبقات و کدگذاری آنها و اعمال اين طبقات به هر پاراگراف از متون تخصصی تعيين
شده برای تحليل بود .ب) روش تحقیق کمّی :پس از تدوين الگو با استفاده از روش تحقيق
کيفی ،الگوی پيشنهادی اعتباربخشی گرديد .برای اعتباربخشی الگو از روش تحقيق پيمايشی
استفاده شد .برای اين منظور عناصر کلی الگوی پشنهادی به همراه راهنمای مختصر آن برای
متخصصان ارسال گرديد و از نظر متخصصان مورد ارزيابی قرار گرفت.

معیارهای انتخاب مطالعات و پایگاههای اطالعاتی مورد بررسی
در اين مطالعه از معيارهای ورود مختلفی برای انتخاب تأليفاتی که بيشترين ارتباط را با سواالت
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تحقيق داشتند استفاده شد .ابتدا الزم به ذکر است که برای مرور وسيع و جامع پيشينهی تحقيق
تحقيق ،تأليفات مختلف شامل کتاب ،فصول کتاب ،مقاله ،گزارش کنفرانس و رساله در اين تحقيق
گنجانده شد .برای پاسخ به سواالت پژوهش دورهی زمانی مورد بررسی محدود به تأليفات
سالهای  9108تا  2897شد تا جديدترين تأليفات در زمينهی تحقيق حاضر بررسی شود .برای
اين منظور ،تأليفات بايد حداقل يکی از عناصر طراحی مهارتهای تفکر انتقادی در محيط
يادگيری برخط را شامل میشد .اين بدان معناست که تحقيقاتی که صرفاً بر روی مهارتهای
تفکر انتقادی يا محيط يادگيری برخط متمرکز بودند و به چگونگی فرايند طراحی اشارهای
نداشتند از فرايند تحقيق حذف میشدند .اين جستجو در پايگاههای اطالعاتی چندرشتهای و
علمی مختلف التين شامل Science Direct; Wiley; SpringerLink; Google Scholarو
پايگاههای اطالعاتی فارسی زبان شامل  Sid; Magiran; Irandoc; Civilicaکه تقريباً همه
حوزههای موضوعی تحقيق را پوشش میداد انجام شد .حاصل اين جستجو در پايگاههای
اطالعاتی ذکر شده ،در ابتدا بيش از  963تأليف ،شامل کتاب ،فصول کتاب ،مقاله ،گزارش
کنفرانس و رساله بود .سپس ،عناوين ،چکيدهها و در صورت لزوم متن کامل آنها مورد بازبينی
قرار گرفت و تعدای از تأليفات نامناسب و يا غيرمرتبط را که معيارهای ورود در آنها رعايت
نشده بود حذف گرديدند .در نهايت ،بر اساس معيارهای ورود و خروج مطالعات 938 ،تأليف
شامل کتاب ،مقاله ،فصول کتاب ،گزارش کنفرانس و رساله از فرايند بررسی خارج و حذف
شدند و تنها  33تأليف که بيشترين ارتباط را با سواالت پژوهش حاضر داشتند برای تحليل
محتوای کيفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

جامعه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری اين تحقيق از دو منظر قابل مالحظه است :الف) از منظر تحليل محتوای
کيفی و ب) از منظر روش تحقيق پيمايشی .جامعهی مورد مطالعه از منظر تحليل محتوای کيفی
کليهی منابع و مقاالت معتبر علمی نمايه شده در پايگاههای اطالعاتی بود .نمونه مورد مطالعه
برای تحليل محتوا نيز از نوع نمونه هدفمند بود .در اين روش نمونهگيری محقق از رويدادها،
واحدها و يا مقوالت بر مبنای سهم بالقوهی آنها در توسعه و آزمون سازههای نظری نمونهگيری
میکند .فرايند اين نوع نمونهگيری ،تکراری است .بدين صورت که محقق يک نمونهی اوليه را بر
میدارد ،دادهها را تحليل میکند .سپس نمونهی بيشتر را برای پااليش مقولهها و نظريههای در حال
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ظهور خود از نو برمیدارد .اين فرايند ادامه دارد تا زمانی که محقق به مرحلهی اشباع دادهها
میرسد .يعنی به مرحلهای که در آن هيچ بينش و ايدهی جديدی از گسترش بيشتر نمونهها
حاصل نمیشود ( .)Mohamadpour, 2010پس از مشورت با متخصصان  0معيار برای انتخاب
نمونه در اين بخش تعيين شد .معيارهای انتخاب نمونه عبارت بود از )9 :تأليفاتی که شواهدی را
مبنی بر اثربخشی محيطهای يادگيری برخط بروی ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی ارائه کرده
بودند )2 ،تأليفاتی که در آن طراحی محيط يادگيری برخط مورد بررسی قرار گرفته بود )3 ،تأليفاتی
که تفکر انتقادی و يادگيری برخط را در يکی از دورههای تحصيلی رسمی شامل آموزش ابتدايی،
متوسطه و يا آموزش عالی بررسی کرده بودند )5 ،تحقيقاتی که تفکر انتقادی را در يکی از انواع
محيطهای يادگيری برخط بررسی کرده بودند .جامعهی آماری از منظر تحقيق پيمايشی نيز کليهی
متخصصان حوزهی تکنولوژی آموزشی شامل دانشجويان دکتری و اعضای هيأت علمی در
دانشگاههای تربيت مدرس و عالمه طباطبايی تهران در سال تحصيلی  9317-10بودند که صاحب
تأليفاتی در زمينهی رشتهی تخصصی خود بودند .تعداد کل جامعهی آماری مورد نظر  55نفر بود که
از جامعهی آماری مورد نظر  28نفر به شکل نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار اندازهگیری پژوهش و روایی و پایایی آن
بر اساس ابعاد و مولفههای به دست آمده برای الگوی تقويت تفکر انتقادی در محيط
يادگيری برخط يک پرسشنامهی  93سوالی محقق ساخته تهيه شد .اين پرسشنامه پس از تهيه و
تدوين برای اعتباريابی از نظر متخصصان حوزهی تکنولوژی آموزشی از طريق پست
الکترونيکی برای آنان ارسال گرديد .برای اعتباريابی اين پرسشنامه ،متخصصان بر اساس
مولفههای ارائه شده برای الگوی تقويت تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط که به ضميمه
برای آنها ارسال شده بود ،بايد الگو ابعاد و مولفههای الگوی پيشنهادی را اعتباريابی میکردند.
آنها بعد از خواندن هر يک از سواالت میتوانستند بر اساس يک طيف ليکرتی اعداد  9تا  5را
انتخاب کنند .انتخاب عدد  9نشاندهندهی تناسب بسيار کم عناصر و راهبردها الگوی
پيشنهادی و عدد  5نشاندهندهی تناسب بسيار مطلوب عناصر و راهبردهای الگوی پيشنهادی
بود 6 .سوال اين پرسشنامه مرتبط با کليت الگوی پيشنهادی و  7سوال ديگر دربارهی
راهبردهای طراحی هر يک از عناصر الگوی چوب پيشنهادی بود .برای روايابی پرسشنامه،
پيش از ارسال نسخهی نهايی پرسشنامه برای نمونهی مورد نظر ،پرسشنامهی مذکور از طريق
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پست الکترونيکی برای  7نفر از متخصصان حوزهی تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تربيت
مدرس تهران ارسال و روايی آن با توجه به ابعاد و مولفههای الگوی مورد نظر مورد تاييد قرار
گرفت .همچنين به منظور تعيين پايايی ،اين پرسشنامه برای 28متخصص حوزهی تکنولوژی
آموزشی در دانشگاههای تربيت مدرس و عالمه طباطبايی تهران ارسال شد و پاسخهای آنان
گردآوری شد .سپس مجدداً پرسشنامه بعد از يک هفته برای همان متخصصان ارسال شد و
همبستگی نتايج آزمون اوليه با نتايج آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفت .برای تعيين پايايی
بين دو آزمون از روش همبستگی پيرسون استفاده شد .مقدار همبستگی نتايج آزمون اوليه با
نتايج آزمون مجدد  8/10بود .نتايج در سطح  8/89معنیدار بود.

روش تحلیل دادهها
از آنجا که روش تحقيق حاضر آميخته بود ،بنابراين از دو روش مختلف برای تحليل دادهها
استفاده شد .الف) تحليل محتوای کيفی :پس از تعيين تعريفها ،مصاديق مفاهيم و کدگذاریهای
مورد نظر ،مطالعات انتخاب شده برای تحليل محتوای کيفی بر اساس مفاهيم زير تجزيه و تحليل
شد :ارائه مساله و رخدادهای تهييج کننده ،کاوش و جستجو در ماهيت مساله ،فرصت مباحثه و
استدالل در مود مساله ،فرصت ارائه راهحل ،حضور اجتماعی و حضور تدريس.
ب) روش پيمايشی :الگوی پيشنهادی بر اساس نظرات  28متخصص حوزهی تکنولوژی
آموزشی اعتباريابی شد .برای اين منظور به همراه الگو يک پرسشنامهی نظرخواهی ارسال
گرديد و نتايج با نرمفزار  SPSS 21تحليل شد.

الف) یافتههای کیفی پژوهش
سوال  :3عناصر الگوی طراحی مطلوب برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط
يادگيری برخط کدامند؟ بر اساس تحليل محتوای کيفی مطالعات انتخاب شده ،الگوی مطلوب
برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط شامل عناصر زير است:
 )9ارائه مسايل و رخدادهای تهييج کننده (

& Halpern, 1998; Ennis, 1987; Watson

.)Glaser, 1980; Garrison, Anderson & Archer, 2010; Jennifer, Gary & Ginger, 2017
با توجه به ديدگاههای مختلف ارائه شده در مورد تفکر انتقادی ،مواجهه با مساله و حل
مسالهها يا رخدادهای تهييجکننده کليد دستيابی يادگيرندگان به مهارتهای تفکر انتقادی است
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; .)Garrison, Anderson & Archer, 2010; Garrison, Anderson & Archer, 2000از همين
رو ،اين مرحله بايد با فعاليتهای کامالً سنجيدهای همراه باشد تا بتواند مشارکت کامل
دانشجويان را جلب کند ( .)Garrison, Anderson & Archer, 2010همچنين بهتر است مساله
يا رخداد ارائه شده به گونهای باشد که دانشجويان بتوانند آن را با تجارب يا مطالعات پيشين
خود ارتباط دهند .بنابراين ،فرايندهای آموزشی اين مرحله بيشتر با ارائه اطالعات و ايجاد
کنجکاوی و پرسشگری سروکار دارد.
 )2فراهم کردن فرصت کاوش و جستجو در مورد ماهيت مساله

( Garrison & Arbaugh,

 .)2007; Garrison, Anderson & Archer, 2010; Swan & Ice, 2010اين مرحله در واقع
جستجويی است در جهت دستيابی به اطالعات و نظريههای مرتبط با مساله .در اين مرحله ماهيت
مساله مورد شناسايی قرار گرفته و اطالعات و تبيينهای مربوطه جمعآوری میگردند .همچنين ،از
آنجايی که در اين مرحله دانشجويان ايدهها را به طور مشترک بررسی نموده و تالش میکنند تا هر
يک به تنهايی امور پيچيده و يا ضد و نقيض را از ديدگاه خود شناسايی کنند ،نوعی حرکت مابين
دنيای منطقی خود و دنيای مشترک را تجربه مینمايند .بسياری از خرده مهارتهای تفکر انتقادی
مانند مهارت انتخاب اطالعات مناسب برای حل مساله؛ مهارتهای تمايز قايل شدن بين اطالعات
مربوط و نامربوط؛ و مهارتهای مرتبط با تشخيص اطالعات مربوط به مساله با ايجاد فرصت برای
کاوش و جستجو در ماهيت مساله توسط يادگيرندگان امکانپذير خواهد شد.
 )3امکان مباحثه و استدالل در مورد مسالهی ارائه شده

( ;Meyers, 1986; Shabani, 2004

 .)Garrison, Anderson & Archer, 2010به باور بسياری از متخصصان ،مهارتهای تفکر
انتقادی هنگام مباحثه ،استدالل و تبادل انديشه به بهترين وجه پرورش میيابد (

Garrison,

;Anderson & Archer, 2000; Garrison, Anderson & Archer, 2010; Meyers, 1986

 .)Shabani, 2004در اين مرحله ،تصميمات الزم در مورد چگونگی انسجام بخشيدن به ايدهها
و ايجاد نظم در بين آنها توسط دانشجويان اتخاذ میگردد .با وجود اينکه اين مرحله به شدت
حالت تأملی دارد ،اما دانشجويان غالباً در بحثهای انتقادی درگير شده و با ارائه استداللهای
منطقی شناخت خود را شکل میدهند.
 )0ايجاد فرصت برای ارائه راهحل در مورد مسالهی ارائه شده (

& Garrison, Anderson

 .)Archer, 2000; Swan & Ice, 2010; Jennifer et al., 2017ارائه راهحل ،اعتبار راهحلهای
پيشنهاد شده را از طريق کاربرد مستقيم يا با واسطه و به طور انتقادی مورد سنجش قرار
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میدهد ( .)Garrison, Anderson & Archer, 2000; Gerrison & Anderson, 2003اين مرحله
نيازمند تعهد نسبت به آزمودن راهحلها به نحو قياسی و از طريق اجرای با واسطه يا تجربهی
فکری میباشد .اين عمل با تحليل دقيق آزمون فرضيهها سروکار دارد که ممکن است در
نهايت منجر به نوعی ارائه و دفاع گردد که ديگر مشارکتکنندگان را نيز به بررسی منتقدانهی
آن دعوت نمايد (.)Garrison, Anderson & Archer, 2010
 )5ايجاد حضور اجتماعی در محيط يادگيری برخط ( Garrison & Arbaugh, 2007; Garrison,

 .)Anderson & Archer, 2010; Swan & Ice, 2010; Jennifer et al., 2017ساختن دانش
يادگيرندگان تا حد زيادی بوسيلهی محيط اجتماعی شکل میگيرد؛ محيطی که در آن حق
انتخاب و تنوع ديدگاهها وجود داشته باشد و کشف انتقادی و خالقانه را ترغيب نمايد .وجود
چنين اجتماعی برای دستيابی به مهارتهای تفکر انتقادی الزامی بوده و عنصر اصلی الگوی
محيط يادگيری برخط را تشکيل میدهد ( .)Garrison & Arbaugh, 2007بنابراين ،حضور
اجتماعی راهبردی با اهميت در ايجاد اجتماع اکتشافی تلقی میشود و عبارت است از توانايی
شرکت کنندگان در يک اجتماع اکتشافی در نشان دادن خود از نظر اجتماعی و عاطفی به
عنوان افرادی واقعی از طريق رسانهی ارتباطی به کار گرفته شده (

& Garrison, Anderson

 .)Archer, 2010در واقع ،حضور اجتماعی با ايجاد جو عاطفی و ارتباط باز حصول به تفکر
انتقادی را در يادگيرندگان تسهيل میکند.
 )6ايجاد حضور تدريس در محيط يادگيری برخط (

& Anderson, Rourke, Garrison

 .)Archer, 2001; Garrison, Anderson & Archer, 2010; Swan & Ice, 2010حضور تدريس
عبارت است از طراحی ،تسهيل و جهتدهی فرايندهای شناختی و اجتماعی به منظور تحقق
آن دسته از بازده های يادگيری که از لحاظ فردی هدفمند و از لحاظ آموزشی ارزشمند باشند
( .)Anderson, Rourke, Garrison & Archer, 2001حضور تدريس تمامی عناصر يک اجتماع
اکتشافی را به نحوی متعادل و کارآمد که با بازدههای مورد نظر و نيازها و توانايیهای
يادگيرندگان نيز هماهنگ باشند ،با يکديگر در يکجا جمع میکند و از اين طريق دستيابی به
مهارتهای تفکر انتقادی را تسهيل میکند (.)Garrison, Anderson & Archer, 2010
سوال  :6طراحی عناصر مختلف الگوی پيشنهادی برای بهبود مهارتهای تفکر انتقادی در محيط
يادگيری برخط چگونه است؟ با توجه به مشخص شدن عناصر الگوی پيشنهادی برای تقويت
مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط ،در پاسخ به سوال فوق با استفاده از مطالعهی
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مروری به دنبال بررسی چگونگی طراحی عناصر الگوی پيشنهادی به منظور تقويت مهارتهای تفکر
انتقادی در محيط يادگيری برخط هستيم تا بتوانيم جايگاه هر يک از مولفهها را در اين الگوی
مشخص کينم .نحوهی طراحی عناصر الگوی الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر
انتقادی در محيط يادگيری برخط در شکل زير آمده است (شکل .)9

Figure 1. Design of proposed model elements to reinforcement critical thinking
skills in online learning environments

اکنون در اين قسمت ،چگونگی طراحی و نقش و جايگاه هر يک از عناصر الگوی پيشنهادی
توضيح داده شده است:
ارائه مسایل و رخدادهای تهییجکننده :همانگونه که در شکل ( )9ديده میشود ،مسايل و
رخدادهای تهييج کننده در مرحلهی آغازين اين الگو قرار دارد .همانطور که قبالً بيان شد،
مواجهه با مساله بايد در کانون الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی باشد
( .)Garrison, Anderson & Archer, 2010در واقع ،مسايل اصيل و مرتبط با جهان واقعی
راهبردی اساسی در طراحی محيطهای يادگيری برخط است و همياری و مشارکت يادگيرندگان
برای حل چنين مشکالتی موجب بهبود مهارتهای تفکر انتقادی دانشجويان میگردد.
جستجو و کاوش در ماهیت مساله :بعد از مواجه شدن دانشجويان با مسالهی مورد نظر
بايد امکان جستجو و کاوش در ماهيت مساله برای آنها فراهم

گردد ( & Garrison, Anderson

 .)Archer, 2000در واقع ،درک هر مسالهای مستلزم تجربهی آن مساله و ساختن يک الگوی
ذهنی از آن است ( .)Fardanesh, 2013بنابراين امکان جستجو و کاوش در ماهيت مساله به
يادگيرندگان در ساخت الگوی ذهنی از آن مساله کمک خواهد کرد.
فرصت مباحثه و استدالل :پس از جستجو و کاوش در ماهيت مساله ،دانشجويان بايد بتوانند
از ابزارهای مناسبی که در محيط يادگيری برخط قرار گرفتهاند برای بحث با ديگران و يا ارائه
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استداللهای خود در مورد مساله استفاده کنند (شکل .)9در واقع ،ابزارهای مباحثه و استدالل از
عناصر مهم محيطهای يادگيری برخط محسوب میشوند ( .)Jonassen, 1999همچنين ،مباحثه و
استدالل يک تمرين اجتماعی با ارزش برای يادگيرندگان است و هنگامی که به درستی از آن
استفاده شود ،میتواند با آشکارسازی و رد برداشتهای اشتباه يادگيرندگان ،درک مفهومی آنها از
مسايل را ارتقاء بخشد و موجب رشد مهارتهای تفکر انتقادی دانشجويان گردد.
فرصت ارائه راهحل :در نهايت پس از جستجو و کاوش در مورد ماهيت مساله و مباحثه و
استدالل در مورد آن بايد به دانشجويان فرصت الزم برای ارائه راهحلهایشان داده شود (شکل
 .)9در هنگام ارائه راهحل ،اعتبار راهحلهای ارائه شده توسط دانشجويان مشخص خواهد شد.
اين عمل با تحليل دقيق آزمون فرضيهها سروکار دارد که ممکن است در نهايت منجر به نوعی
ارائه و دفاع گردد که ديگر مشارکتکنندگان را نيز به بررسی منتقدانهی آن دعوت نمايد
(.)Garrison, Anderson & Archer, 2000
حضور اجتماعی :حضور اجتماعی 9در کل فرايند يادگيری در محيطهای يادگيری برخط
حضور خواهد داشت (شکل  .)9حضور اجتماعی با ايجاد جو عاطفی و ارتباط باز حصول به
تفکر انتقادی را در يادگيرندگان تسهيل میکند و تعامل و ارتباط بيشتر را بين دانشجويان
تسهيل میکند ( .)Garrison, Anderson & Archer, 2010بر اساس بعد حضور اجتماعی،
آموزش چيزی فراتر از انتقال و جذب محتوی است و دانش ،تفکر ،پرسشگری ،تحليل انتقادی
و اشتراک ايدهها را در خود دارد ( .)Garrison & Anderson, 2003بنابراين ،احساس انزوا و
دور بودن از ديگران نمیتواند زمينهساز اکتشاف انتقادی گردد.
حضور تدریس :حضور تدريس 2يکی ديگر از عناصر بسيار مهم الگوی پيشنهادی برای
تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط را تشکيل میدهد که در کل فرايند
يادگيری در محيطهای يادگيری برخط حضور خواهد داشت (شکل  .)9عنصری که در حضور
تدريس خيلی ضروری است تعامل يا گفتگوی انتقادی است که محور اصلی ديدگاه تراکنشی

3

است .ديدگاه تراکنشی در تدريس موثر به معنای پشت سر گذاشتن روشهايی چون ارائه ساده
اطالعات و اتخاذ روشهای تسهيلی است ( .)Garrison & Archer, 2000رويکرد تسهيل در
تدريس ،اجتماعی از يادگيرندگان را به عنوان آرمان خود مدنظر قرار میدهد و سعی در همگام
1- Social presence
2- Teaching presence
3- Transactional perspective
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، حضور تدريس بايد ويژگيهای انعطافپذيری، در کل.نمودن بحثها با بازدههای مورد نظر دارد
.حمايتی و بحث انتقادی را با خود به همراه داشته باشد

ب) یافتههای کمّی پژوهش
 الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط:1سوال
از نظر متخصصان تا چه اندازه معتبر است؟
 يک، به منظور اعتباريابی الگوی پيشنهادی،) مشاهده میکنيد9( همانطور که در جدول
،92 ،99 ،98 ،1 ،2 ،9  سوال اين پرسشنامه (سواالت7 . سوالی طراحی و تدوين شد93 پرسشنامهی
) دربارهی0 ،7 ،6 ،5 ،0 ،3  سوال ديگر (سواالت6 ) مرتبط با کليت الگوی پيشنهادی و93
 اين پرسشنامه به همراه توضيحات.نحوهی طراحی هر يک از عناصر الگوی پيشنهادی بود
تکميلی دربارهی عناصر و راهبردهای الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی
Table 1.
Proposed model validation for strengthening critical thinking skills in an online
learning environment
Row

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Items
To what extent are the elements of the proposed model
ideal for improving critical thinking skills in the online
learning environment?
To what extent is the design of the proposed model
appropriate for improving critical thinking skills in the
online learning environment?
To what extent is appropriate the aspect of the
stimulating problems and issues and their design?
To what extent, the aspect of the exploration in the
essence and design of the problem is appropriate?
To what extent, the aspect of creating the opportunity for
discussion and reasoning and their design are appropriate?
To what extent, the aspect of providing the opportunity
for finding a solution and their design is appropriate?
To what extent, the aspect of teaching presence and its
design is appropriate for the online learning environment?
To what extent, the aspect of social presence and its
design in the online learning environment is appropriate?
To what extent are the elements of the proposed model
appropriate in the online learning environment for
improving critical thinking skills?
To what extent, the proposed model is suitable for improving
critical thinking skills in the online learning environment?
To what extent, the proposed model is applicable for improving
critical thinking skills in the online learning environment?
To what extent, the proposed model is appropriate for
designing various online learning environments
(cooperative and collaborative)?
To what extent, the proposed model is suitable for online
learning environment designers and educators?

Mean

SD

Variance

4.60

0.59

0.35

4.35

0.67

0.45

4

0.97

0.94

3.85

0.87

0.76

4.15

0.87

0.76

4.15

0.93

0.87

3.95

0.88

0.78

3.90

0.91

0.83

4.30

0.80

0.64

4.45

0.68

0.47

4.60

0.50

0.25

4.65

0.48

0.23

4.75

0.44

0.19
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در محيط يادگيری برخط برای  28متخصص حوزهی تکنولوژی آموزشی ارسال شد.
بررسی نتايج ارزيابی متخصصان نشان میدهد که به طور کلی متخصصان ارزيابی مثبتی
نسبت به الگوی پيشنهادی دارند .با اين حال ،همانطور که جدول  9نشان میدهد سوال 0
کمترين نمره را دريافت کرده است ( .)3/05اين سوال مربوط به بُعد کاوش و جستجو در
ماهيت مساله و نحوهی طراحی آن میباشد .همچنين ،سوال  93بيشترين ميانگين را در بين
يافتههای حاصل از نظر متخصصان دريافت کرده است ( .)0/75بر اساس اين سوال ارزيابان
استفاده از الگوی پيشنهادی را برای طراحان و مربيان محيط يادگيری برخط تعيين کردهاند.

بحث و نتیجهگیری
تحقيق حاضر با هدف ارائه و اعتباريابی الگويی برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در
محيط يادگيری برخط انجام شد .هدف اصلی آموزش عالی در عصر کنونی بايد توسعه مهارتهای
تفکر دانشجويان و تمهيد آنان برای مواجه با چالشهای جديد باشد (

Association of

 .)American Colleges & Universities, 2010اما ،علیرغم تأکيد بر توسعه مهارتهای تفکر
انتقادی در فراگيران متناسب با نيازهای جهان واقعی و دنيای کار آموزش عالی همچنان به
تدريس سنتی و انتقال صرف دانش و محتوا به فراگيران وفادار مانده است (.)Kantar, 2014
اين در حالی است که نسل جديد آموزش از راه دور ،يعنی يادگيری برخط فرصتهای تازه و بی-
نظيری را برای پرورش و تقويت مهارتهای تفکر سطح باال در دانشجويان ايجاد کرده است.
يافتههای تحقيق حاضر نشان داد که عناصر الگوی پيشنهادی برای تقويت مهارتهای تفکر
انتقادی دانشجويان در محيط يادگيری برخط شامل ارائه مساله و رخدادهای تهييج کننده،
کاوش و جستجو در ماهيت مساله ،مباحثه و استدالل در مورد مسالهی ارائه شده ،ارائه راهحل
برای مساله ،حضور شناختی و حضور اجتماعی است .همچنين ،يافتههای تحقيق نشان داد که
طراحی عناصر به دست آمده برای الگوی پيشنهادی نيازمند شناخت دقيق نقش و جايگاه هر
کدام از عناصر و بهکا رگيری به موقع و درست هر کدام از آنها در جای خود است .بر اساس
يافتههای تحقيق ارائه مساله و يا رخدادهای تهييج کننده در مرحلهی آغازين الگوی پيشنهادی
قرار دارد ،بعد از آن محيط يادگيری بايد امکان کاوش و جستجو در ماهيت مساله را برای
دانشجويان فراهم کند ،سپس ابزارهای محيط يادگيری بايد امکان مباحثه واستدالل را بين
يادگيرندگان فراهم کند و در نهايت محيط يادگيری برخط بايد فرصت ارائه راهحل را برای
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دانشجويان ايجاد کند .حضور اجتماعی و حضور تدريس نيز عناصری هستند که در سراسر
مراحل و فرايندهای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی در محيط يادگيری برخط حضور دارند تا
از يک طرف جو عاطفی و صميمانهی مناسبی را برای دانشجويان فراهم کنند و از طرف ديگر
فرايند انجام فعاليتهای يادگيری را متعادل و نظاممند کنند.
بنابراين ،با توجه به يافتههای به دست آمده در اين تحقيق ،محيطهای يادگيری برخط در
صورت بهرهگيری از الگوهای طراحی آموزشی مناسب ،مانند الگويی که در اين تحقيق ارائه
شد ،پتانسيل تقويت مهارتهای تفکر انتقادی را دارند .از اين رو ،صرف انتقال آموزش سنتی
به محيط يادگيری برخط بازدههای تفکر در دانشجويان را افزايش يا بهبود نخواهد داد .بلکه،
تنها در صورتی میتوان چنين انتظاری داشت که امکانات و قابليتهای محيط يادگيری برخط
به خوبی شناسايی شود و با طراحی آموزشی مناسب اين ظرفيتها در خدمت رشد و بهبود
مهارتهای تفکر انتقادی قرار گيرد .عناصر به دست آمده برای الگوی پيشنهادی به مربيان و
طراحان محيط يادگيری برخط کمک خواهد کرد تا قابليتهای اين محيط را بشناسند و بتوانند
با پيادهسازی اين عناصر به تقويت مهارتهای تفکر انتقادی کمک نمايند .همچنين ،طراحی هر
کدام از عناصر الگوی پيشنهادی مهارتها و ظرافتهای خاص خود را میطلبد که انتظار
میرود مربيان و طراحان محيط يادگيری برخط با تأمل و مطالعه دقيق و کامل هر کدام از اين
عناصر مهارتهای الزم را برای طراحی اين عناصر به دست آورند .بديهی است که محققان
میتوانند در پژوهشهای آتی اين الگوی پيشنهادی را برای تقويت مهارتهای تفکر انتقادی
دانشجويان در محيط يادگيری برخط به صورت تجربی به کار بندند و با ارائه نتايج خود بر غنای
اين الگو بيافزايند .همچنين ،محققان میتوانند اين الگو را با ساير الگوهای طراحی ارائه شده برای
تقويت تفکر انتقادی مقايسه نموده و نقاط قوت و ضعف هر يک را شناسايی و اصالح نمايند.
سهم مشارکت نویسندگان در پژوهش :نويسنده اول اين طرح را برنامه ريزی کرد ،پروژه را آغاز کرد و طرح
پژوهش را پيشنهاد کرد؛ نويسنده دوم عناصر الگوی تحقيق را تعيين کرد ،تجزيه و تحليل محتوای کيفی را
انجام داد و نتايج را تحليل کرده است؛ نويسنده سوم مؤلفههای الگوی مورد نظر را برای تحليل محتوای
کيفی تعريف ،طبقهبندی و کدگذاری کرد؛ نويسنده چهارم مؤلفههای الگوی به دست آمده را توسعه داد و
اعتبار الگو را بررسی کرد .اين مقاله به کمک همه نويسندگان نوشته شده است .و همه نويسندگان در مورد
نتايج بحث کردهاند ،و نسخه نهايی مقاله را بررسی و تصويب کردند.
سپاسگزاری :از دانشجويان و متخصصان تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تربيت مدرس و عالمه طباطبايی تهران که برای
اعتباريابی الگوی پيشنهادی پژوهش با نويسندگان اين پژوهش مساعدت نمودند تشکر و قدردانی مینماييم.
تضاد منافع :هيچگونه تعارضى در منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
منابع مالى :همه هزينههاى اين پژوهش بر اساس اعتبارات شخصى پژوهشگران انجام شده است.
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