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 ش آموزش مجازی در رشد تفکر انتقادی کودکانقن

 1مهدی محمودی

 2سوسن سعیدی

 

 

 چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش مجازی بر رشد تفکر انتقادی کودکان 

بود. روش این پژوهش تحلیل محتوا و کتابخانه ای بود وجامعه آماری 

این پژوهش شامل منابع مرتبط با این موضوع بود و به صورت کتابخانه ی 

و مروری جندین اثر مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرارگرفت که در 

پژوهش به بررسی تفکر و انتقادی و آموزش مجازی پرداخته شد.  این

مزایا و چالش های مرتبط با آموزش مجازی بررسی شد و راهکارها و 

راهیردهای آموزش تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به 

بررسی چگونگی آموزش تفکر انتقادی با رویکرد آموزش مجازی پرداخته 

 شد. 

 مقدمه

 تعاریف و بررسي گوناگون رویكردهاي با تفّكر تاكنون

 اندیشمندان از بسیاري .شده است ارائه آن براي گوناگوني

 قدرت و در را مخلوقات دیگر از بشر تمایز وجه ترین مهم

 ي پیچیده بسیار شكل تفّكر زیرا دانند؛ مي وي تفّكر ي شیوه

 كه است ذهني و عقلي فعالیت ترین شكل عالي و انسان رفتار

 هاي یا نشانه نمادها كمك به شناختي فرایند یك قالب در

 تفّكر، ي درباره تأمل .شود مي مشخص حوادث، و اشیا نمایانگر  

دیدگاه  از. شد آغاز فلسفه از آن تعاریف و انواع مفاهیم،

 كه است بشر ناپذیر اجتناب فعالیتهاي از یكي تفّكر فلسفي،

 در دانش كسب براي است ممكن ما :شود مي ظاهر شكل دو به

 تنظیم مشخص براي دیدگاهي با یا . كنیم فكر خاص اي حوزه

 خواهیم نمي یا خواهیم مي آنچه با متناسب ذهنمان ساختار

 دو این ارسطو ي گفته ي پایه بر .دهیم، بیندیشیم انجام

 .نامند مي 2 اندیشي و باریك 1 اندیشي ژرف را تفّكر ي شیوه

 و باریك گیري نتیجه به خود آمیز موفقیت شكل در اندیشي ژرف

 گیري تصمیم یا مسأله حل به خود آمیز موفقیت شكل در بیني

 تفّكر از شكل آن ارسطو دیدگاه ي پایه بر . شد خواهد منجر

 كه دیگر شق نظري و بعد دارد، كار و سر اندیشي ژرف با كه

 . است تفّكر عملي بعد دارد، كار و سر اندیشي باریك با

 انواع این دوي هر از تركیبي ما روزانه ي هاي البته استدالل

 (. 1389)کوکبی و همکاران،است

                                                             
 گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استادیار - 1
 شهرستان دهگالن -معلم آموزش و پرورش استان کردستان - 2
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تفکر یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد توجه فالسفه است و در 

 درسي برنامه دربرنامه آموزشی کودکان جایگاه ویژه ی دارد. 

 هاي مهارت :چون هایي مهارت پرورش اصلي هدف كودكان فلسفه براي

 دسته بندي، طبقه آوري اطالعات، جمع شناسایي، اطالعات) پردازش

كل(؛  و جز روابط بررسي و مقابله، مقایسه گذاري، ترتیب بندي،

گیري(؛  وتصمیم قضاوت استنتاج، و استدالل)استنباط هاي مهارت

 بیني، پیش تدبیرعملكرد، تعریف، مسئله، )طرح پرسشگري هاي مهارت

 پیشنهاد افكار، خالق)گسترش تفكر هاي مهارتافكار(؛  آزمایش

مورد توجه قرار گرفته  باشد( مي ؛ ..و جو و فرضیه، جست

که همه این مهارتها بر تفکر کودکان (. 2000)فیشر، است.

تاکید دارند مخصوصا به تفکر انتقادی با توجه به استدالل ها 

  تاکید خاصی دارند.

 به روز دانشگاهي موختگانآ براي دانش كار بازار شرایط امروزه،

 فردي استخدام با دارند انتظار شود، كارفرمایان مي دشوارتر روز

 و حل مسائل براي الزم هاي نوآوري و خالقیت به تحصیالت دانشگاهي با

 جمع قدرت كه فردي هستند دنبال به آنها یابند، دست كاري مشكالت

 ارائه و گیري نتیجه دهي، تحلیل، سازمان و تجزیه اطالعات، آوري

 اصلي اجزاي شده، ذكر هاي مهارت كلیه .داشته باشد را الزم بازخورد

 (. اهمیت200روند)گاردنر و جولیر،  مي به شمار انتقادي تفكر

 تفكر نظران صاحب برخي كه حدي است در تفكر مهارتهاي پرورش

اند و  برشمرده دانشگاهي تجارب و عمده تحصیالت هدف را انتقادي

 (.2001است )ابیلی، فراگیر به تفكر دادن یاد فقط آموزش معتقدند،

از تفکر انتقادی تعریفی که عموم متخصصان آن را پذیرفته 

باشند ارائه نشده است. این موضوع جای تعجب نیست. زیرا، 

بخشی از آن به دشواری مشاهده و ارزشیابی فرایند های 

آیندهای شناختی و ناتوانی روانشناسان در بیان دقیق چنین فر

مربوط است. بخش دیگری از آن، از این واقعیت سرچشمه می 

در اغلب موارد بخش سازنده و الزم سایر «تفکر»گیرد که 

رفتارهای شناختی، مثل شناخت مسئله، حل مسئله، و استفاده 

از قضاوت است و تفکیک این رفتارها از تفکر، کار ساده ای 

 .(4،2004و ولمن 3نیست)تن دیم

                                                             
3 - Ten Dam      

  2- Voleman 
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یکی از شناخته شده ترین تعاریف تفکرانتقادی از رابرت انیس 

تفکر مستدل و تیز »(است، او تفکر انتقادی را به عنوان 1991)

بینانه درباره این که تصمیم بگیریم چه چیزی را باور کنیم 

( 1995لیپمن) (. 1380تعریف می کند)سیف « و یا انجام دهیم

فکری ماهرانه و تفکر انتقادی، ت» اظهار می دارد که 

پاسخگوست که داوری خوب را تسهیل می کند زیرا متکی بر مالک، 

این تعریف، «. خود تصحیح کننده، و نسبت به شرایط حساس است

یکی از بهترین تعاریف تفکر انتقادی است؛ زیرا لیپمن 

مفاهیم استانداردها )معیاری برای اندازه گیری پیشرفت(، 

ناختی( و قضاوت شخصی )انتخابهای مهارتها)مخصوصًا مهارتهای ش

مدبرانه عمل آوردن( را در یک چهارچوب یکپارچۀ مفهومی 

بازگو کرده است. وی بر مالک به عنوان عامل جهت دهنده به 

تفکر  تفکر انتقادی تاکید دارد. بنا به اعتقاد لیپمن،

انتقادی با مالک محوری و همین ارتباط تنگاتنگ دارد و همین 

ده است که وی از تفکر انتقادی به نام تفکر ارتباط باعث ش

 مالک محور نام ببرد.

است نه گله  5منظور از تفکر انتقادی تفکر اندیشمندانه

مندانه یا شکایت آمیز. به مواردی از تفکر انتقادی توجه 

کنید:درک و فهم و تفسیر مسائل؛ تشخیص و تحلیل سؤالها؛ 

استنباط( نتیجه گیری تشخیص و کاربرد  منطق)قیاس، استقراء، 

معقول از اطالعات حاصل از منابع مختلف کتبی، شفاهی، و دفاع 

از آن؛ تمایز بین حقایق از عقاید داوری درباره اعتبار 

منابع؛ تصمیم گیری درباره اعمال مختلف؛ تشخیص فرصتهای 

بیان نشده؛ تشخیص بیانات کلیشه ای و قالبی؛ تشخیص نظامهای 

ف؛ طرح سؤال و پاسخگویی به آن ارزشی و عقیدتی مختل

( در رساله دکتری خود هشت 1380هاشمیان نژاد) .(1386)سیف،

. 2. سوال کردن 1مهارت را برای تفکر انتقادی بر شمرده است 

. 6. استدالل کردن. 5. ارتباط دادن 4. ارزیابی 3تحلیل کردن. 

. 8. کاربرد واژگان انتقادی. 7سازماندهی علم مربوطه 

 فراشناخت

                                                                                                                                                                                                    
   3-Muirhead 

4- Woolflok 

 

 
5 - Thoughtful 
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پرورش تفکر بنابراین از دیدگاه آموزش فلسفه به کودکان 

انتقادی در افراد به منزله یکی از هدفهای اصلی و عالی 

آموزشی برای  تعلیم و تربیت و ویژگی جدایی ناپذیر هر سیستم

رشد هم جانبه کودکان می باشد، که باید مورد توجه قرار 

 .(1393)قاضی جهانی و احمدی اقدم، گیرد

 :مؤثر در رشد مهارتهای تفکر انتقادیعوامل 

ایجاد  محیطهای درسی که سبب تشویق  محیط درس مناسب:

بحث،پرسش و تعمق می گردد، موجب رشد و پرورش مهارتهای تفکر 

انتقادی می شود. چنین محیطهای را می توان تا حدودی از 

طریق تنظیم وقت کالس، به نحوی که زمان بیشتری به بحث و 

گیرد و یا طرح تکالیف نوشتاری صریح و اثر بخش  مباحثه تعلق

اگر رشد دانش  : رشد طبیعی کودک(.1374ایجاد کرد)مایرز، 

کودک بطور طبیعی و از مراحل واقعی اندیشه به مراحل 

انتزاعی آن صورت گیرد، پس یادگیری فرایندی فردی است بدون 

مداخله ی بزرگترها رخ خواهد داد. با وجود این، اگر خود 

ادگیری به تغییری در رشد بینجامد مداخله مناسب و بجا ی

می تواند یادگیری کودکان را تسهیل و « زمینه سازی شده»و

به نظر می  جستجوگر بودند:(. 1986بهبود بخشد.)ویگوتسکی، 

رسد کودکان برای آنکه متفکران و فراگیرانی مشتاق و فعال 

نند، باید باشند، که محتاطانه می کوشند جهان خود را حس ک

به جستجوی دانش برآیند و تحقیق را که مستقل از سن و 

 (.1386کالسشان است شروع کنند)دوبو، به نقل از کردی 

 راهبردهای آموزش تفکر انتقادی

راهبردهای برای آموزش تفکر انتقادی به کودکان ارائه شده 

است که استفاده از این راهبردها می توانند میزان تفکر 

مخصوصا در کودکان افزایش دهند که به صورت انتقادی را 

مختصر به آنها اشاره می شود و درنهایت راهبرد مرتبط با 

آموزش  اولین راهبرد جهت: فناوری اطالعات ارائه خواهد شد

د امهارتهای تفکر انتقادی در قالب رشته ی تحصیلی، ایج

 (.1382تعادل بین محتوای دروس و فرایند آموزش است)فکری ،

ن راهبرد برای سازماندهی کالس به منظور آموزش مهارتهای دومی

تفکر انتقادی در قالب رشته تحصیلی،ایجاد تعادل بین 
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سخنرانی و کنش متقابل است. اگر فراگیران وقتی رابرای پرسش 

و پاسخ در سخنرانی نداشته باشند، حتی درخشانترین 

دی سخنرانیها نیز نمی تواند باعث رشد و پرورش تفکر انتقا

در افراد شوند. چرا که پیش از پذیرش اطالعات باید آنها را 

بررسی و تجزیه کرد و چنین بررسی و تبادل فکر نیز 

 دارد.)همان(

سومین راهبرد مورد نظر، ایجاد بحث در کالس درس است. هر چند 

اثرات بحث گروهی در کالس به منزله ی روشی جهت آموزش 

ان، امری واضح و روشن  می مهارتهای تفکر انتقادی به فراگیر

باشد، اما بیشتر معلمان فاقد مهارت الزم برای استفاده از 

روشهای بحث و تبادل افکار به منزله ابزارهای آموزشی 

هستند. صرف تغییر دادن مدت سخنرانی یا نشانه گذاری آن با 

مکث و توقف برای پرسیدن، به ندرت باعث ایجاد بحث در کالس 

عالوه بر راهبردهای مذکور جهت  (.1374، درس می شود)مایرز

تحصیل آموزش تفکر انتقادی در کالسهای درس، نظم و طراحی 

تکالیف درسی نوشتاری نیز، یکی از عوامل مؤثر و محرک در 

توسعه مهارتهای تفکر انتقادی می باشد. چرا که متخصصین امر 

معتقدند که در بیشتر مواقع در ارزیابی تفکر انتقادی، 

از روش نتیجه گیری فراگیر، به همان اندازه ی آگاهی  آگاهی

 از نتیجه اهمیت دارد.

 آموزش مجازی و تفکر انتقادی

 به فعاالنه ومعلم است معلم عهده بر كالس اصلي فعالیت سنتي آموزش در

 آنها تا است و درصدد پردازد یم یافته سازمان دانش و اطالعات ارائه

 باید آموزان منفعالنه دانش و كند، منتقل شاگردان ذهن به را

 و آورده خاطر ارزشیابي به زمان در و كرده حفظ را نظر مورد اطالعات

 درسي كتاب اغلب و است درس محتواي بر کیدتأ روش این در. دهند پاسخ

 متفكر براي آموزش در ولي. شوند محسوب مي اطالعاتي منبع معلم، و

 و بوده دارا را گر تسهیل و راهنما معلم نقش آموز، دانش بارآمدن

 بر عالوه دیگري منابع از اطالعات كسب در پي و فعالند آموزان دانش

 بر بیشتر محتوا بر کیدتأ جاي به همچنین .درسي هستند كتاب و معلم

 و ندارد قرار اول درجه در دریافتي اطالعات حجم و دارند کیدتأ روش

آگاه )نیست آنها فهم و درك بدون درس مطالب كردن حفظ لزومي به

 (. 2003زاده،
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در دهه های اخیر، جهان شاهد پیشرفت سریع فناوری به ویژه 

در حوزه فناوی اطالعات و ارتباطات  بوده است. یکی از 

کاربردهای این فناوری، بهره گیری از آن در آموزش و 

یادگیری است. با توجه به لزوم همراه شدن با تحوالت جهانی، 

مرتبط با کاربرد فناوری در آموزش و پرداختن  به مسائل 

یادگیری ضروری می نماید. نظامهاي آموزشي امروز در موقعیتي 

به فعالیت خود ادامه مي دهند كه تغییرات سریع علم و 

فناوري بر تمام جنبه هاي زندگي انسان سایه افكنده و بر آن 

تأثیر گذاشته است. دیگر نمي توان با طرز تلقي گذشته از 

وزان انتظار داشت سركالس بنشینند و به گوش دادن به دانش آم

پدیده  صداي یكنواخت معلم و ذخیره سازي اطالعات بپردازند.

جدید فناوري اطالعات و ارتباطات و تأثیري كه بر جنبه هاي 

مختلف زندگي گذاشته است، منجر به ظهور برخي تحوالت بنیادي 

اوریهاي اطالعات در روابط و مناسبات جوامع بشري شده است. فن

و ارتباطات با سرعتي چشم گیر خواسته هاي بشر را تحت تاثیر 

قرار داده و نیازهاي جدیدي را به وجود آورده است، توسعه 

روز افزون نرم افزارهاي مبتني بر این فناوریها و سرعت 

هاي انسان موجب شده تا عصر  فراوان تطبیق آن با نیازمندي

در حیات آدمي آغاز شود. در عصر  جدیدي با نام عصر اطالعات

دانش و اطالعات با استفاده از ارتباطات رایانه اي مرزهاي 

دانش از هم گسیخته و محیط یادگیري به شكلي جدید معنا مي 

یابد. فناوریهاي اطالعات نقش موثري در پیدایش روشها و 

اشكال نویني از تعلیم وتربیت داشته اند.) حاجی قاسمی 

1385.)  

ي اطالعات وارتباطات از لحاظ دسترسي به منابع و توزیع فناور

هم داراي كاركردهاي قابل مالحظه اي هستند و به سبك هاي 

یادگیري فراگیران هم توجه دارد، زیرا آنها مي توانند با 

توجه به سرعت یادگیري و سبكهاي فیزیو لوژیك خود و در 

 (.1386زمانها و مكانهاي مختلف مطالعه كنند)زنگنه، 

فناوری اطالعات و ارتباط و پیشرفت های فزاینده علم در وجود

این زمینه باعث شده است تا با استفاده از این فناوری دوره 

این مفهوم های آموزشی با عنوان آموزش مجازی طراحی شوند. 

توسط پژوهشگران زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. 

مدرس و نامتقارن  تعبیرهایی چون: تفاوت محل یادگیرنده از
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به نقل از  1996بودن زمان یادگیری درباره آن شده است)شری، 

بابایی(. آموزش از راه دور را ارتباط بین مدرس و شاگرد، 

دور از محل استقرار، با واسطه رسانه چاپی یااستفاده از 

، به نقل از 1986شکلهای فناوری تعریف کرده اند)کیگان، 

آموزش از راه دور، به عنوان هر بابایی( در تعریفی دیگر، 

رویکرد رسمی به آموزش، که در آن اکثر رویدادهای آموزشی در 

حالی واقع می شود که مربیان و یادگیرندگان حضور فیزیکی در 

 کنار هم ندارند اطالق شده است.

موسسه یونسکو در تعریفی می گوید: آموزش از راه دور به 

ه در آن همه یا هرنوع فرآیند آموزشی اشاره دارد ک

بیشترتدریس تویط افرادی انجام می شود که از نظر زمانی و 

مکانی در فضایی دوره از یادگیرنده هستند، بدین معنا که 

همه یا اغلب ارتباطات بین مدرس و یادگیرنده از طرق یک 

رسانه مصنوعی چاپی یا الکترونیکی انجام می شود)یونسکو، 

2002.) 

عات در آموزش و به صورت آموزش مجازی استفاده از فناوری اطال

 فرصتهافرصت ها وچالشهای را به همراه دارد: 

زیر سؤال بردن اقتدار سنتی معلم به عنوان منبع مطلق  دانش و  -1

این اتفاق را باید مبارک دانست و مثبت ارزیابی کرد  اطالعات:

وتعریفی نو از اقتدار معلم ارائه کرد. اقتدار معلم به جای 

ماهیت صرف اداری، ماهیتی معنوی می یابد که حفظ و صیانت از 

آن بسیار دشوار تر است. در این مقام معلم در مواردی حتی 

ه دیگر سخن معلم نیاز به اظهار عدم آگاهی )نداستن( دارد. ب

دیگر "فرزانه ای بر روی صحنه نیست، بلکه راهنمایی در کنار 

از دست رفتن موضوعیت صرف انتقال - 2دست دانش آموزان " است.

در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، دانش در  اطالعات و دانش:

دسترس همگان است، پس اگر به این قضیه نپردازیم باید منتظر 

می آموزش و پرورش و مدرسه نباشیم. به دیگر زوال دستگاه رس

سخن اگر بر این بازده تکیه کنیم، تاریخ مصرف مدرسه باید 

سرآمده تلقی شود. این شرایط زمینه ی تسریع حرکت آموزش و 

پرورش به سوی جهت گیرهای مناسب را که در گذشته هم مطرح 

بوده فراهم کرده است. در واقع، در عصر جدید نمی توانیم 

أموریت انتقال اطالعات و انباشت اطالعات را در ذهن دانش م
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آموزان در دستور کار نظام آموزش و پروش نگاه داریم، باید 

به فکر مأموریتهای جایگزین از جمله "سؤال محوری" باشیم 

اتخاذ جهت گیری یادگیری مادام  -3(.1384)مهر محمدی، 

شیدن به فناوری جدید فرصتی بی نظیر برای تحقق بخالعمر:

آرمان یادگیری مادام العمر یا یادگیری غیر مقید به زمان و 

مکان را دراختیار نظام های آموزشی قرار می دهد. یادگیری 

مادام العمر در عصر جدید و به دلیل سرعت تغییرات و تولید 

دانش جدید)دانش محوری( یک جهت گیری اجتناب ناپذیر است. 

جمله در گرو پیگیری جدی  بقای نظام های تعلیم و تربیت از

این جهت گیری است. فناوری جدید فرصت تحقق بخشیدن به این 

امکان -4جهت گیری مغفول را بیش از پیش فراهم ساخته است.

ایجاد انعطاف و تنوع در برنامه ها و روشهای آموزش و پرورش با گذر 

از برنامه های یکنواخت، کسل کننده، استاندارد بدون در نظر گرفتن 

اکنون فرصت بی بدیل کنار گذاشتن انگاره های  تفاوت های فردی:

کنترلی تعلیم و تربیت و فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال  

یادگیرندگان در فرایند تصمیم گیری فراهم شده است.  این 

اتفاق می تواند به بهبود قابل مالحظه کیفیت تعلیم و تربیت 

زد. این فرصت در واقع بینجامد و کمبودهای مزمن را برطرف سا

برنامه های درسی و فرایند  6ناظر به امکان شخصی سازی

یادگیری است که البته رویکردی به مراتب منعطف تر،  -یاددهی

گسترده تر  و عمیق تر در پاسخگویی به تفاوت های فردی در 

ضرورت توجه به  -5.آموزش است 7مقایسه با رویکرد انفرادی سازی

الری در نظام آموزش و پرورش یا "تربیت آموزه های مردم سا

آزادی در تبادل اطالعات، نظام های سیاسی، اجتماعی شهروندی":

را خواسته یا ناخواسته در مسیر تبدیل شدن به نظام های 

دمکراتیک سوق می دهد. نظام های سلطه از کنترل اطالعات به 

 عنوان مهمترین ابزار سود جسته اند. با منفی شدن این امکان

در آینده، آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی به طور جدی 

مورد نیاز خواهد بود و نظام های اجتماعی موفق را از 

ناموفق متمایز خواهد ساخت. در چنین شرایطی مأموریت نظام 

 (1383آموزش و پرورش نیز روشن است)مهر محمدی، 

تندور فردیدت افزایش خطر انزوای اجتماعی و دمیدده شددن در  -1:چالشها

اگرر فنراوری اطالعرات و (:1998، نیسن باوم و واکدر، 1995)پست من، 

                                                             
6 - Personalization 
7 - individualization 
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ارتباطات پدیده ای است که می تواند به این تهدید بینجامد، 

باید برای نظام های آموزش و پرورش درباره آن چاره اندیشری 

کرد. این یکی از جلوه های نگرراه ذهرن افرزاری بره فنراوری 

که در درجه نخست به جهت گیرری هرا، اطالعات و ارتباطات است 

هدف ها و مأموریت های نظام آموزش و پرورش توجه می کند. به 

بیان دیگر، باید پاسخ این پرسش را بدهیم که چگونره رسرالت 

یا کارکرد اجتماعی نظام آموزش و پرورش بازنگری شود و تحقق 

افزایش شکل گیدری  -2پیدا بکند تا آسیب جدی بر آن وارد نیاید؟

این تهدید در سایه توسعه شربکه  (:1383هویت های ناهنجار)دهقان، 

، مظهر فنراوری جدیرد، 8ها و ارتباطات و بحث به هم پیوستگی

به وجود می آید و ممکن است هویت های مطلوب یرا بره هنجرار 

مانند هویت دینی دچار چالش شود. در نظرام آمروزش و پررورش 

اطالعرات و ارتباطرات برای این تهدید بالقوه در عصر فناوری 

نیز باید تدبیری اندیشید و در مأموریتهای آموزش از نو نظر 

به خطر افتدادن آمدوزش ارزشدهای مهدم انسانی)نیسدن بداوم و -3.افکند

گروهری از اندیشرمندان ایرن (:1370؛ بده نقدل از اپدل، 1998واکدر،

نگرانی را ابراز کرده اند که در سایه استقرار رایانه، درس 

ر ارزشی دارند، همچون ادبیات و تاریخ، در حاشیه هایی که با

قرار می گیرند. آن نوع آموزشهایی که با قضاوت، خالقیت، کررل 

نگری  و مانند اینها سرو کار دارند کم کم  از عرصه مدرسره 

حذف می شوند. چون در اصل، این حوزه در مقایسه برا درسرهای 

دهررای دیگرهمچررون ریاضرریات و علرروم و ... چنرردان برره کاربر

الگوریتمیک، رایانه ای یا آموزش مجازی ترن نمری دهنرد. از 

اینرو، شاید حوزه عمل یا کارکردهای دروس علروم انسرانی در 

نظام آموزش و پرورش رقیق تر از آنچه اکنرون شراهدیم شرود، 

بنابراین، نظام آموزشی باید دربراره ی ایرن  حادثره یعنری 

ین نوع آموزش هرا رقیق شدن، کم رنگ شدن یا زیر سؤال رفتن ا

تصمیماتی اتخاذ کند که خطر از دست رفتن فرصرت تقویرت ارزش 

تبددیل شددن فنداوری اطالعدات و -4های مهرم انسرانی پریش نیایرد.

بسریاری از (:1995ارتباطات به الهه ی جدید یا مخدوم جدید)پست مدن، 

اندیشمندان معاصر توصیه کرده اند کره نظرام هرای آمروزش و 

فناوری اطالعات و ارتباطات بره عرصره و  پرورش در کنار ورود

چرخرره ی آمرروزش و پرررورش راه حلرری را در دسررتور کررار خررود 

بگنجانند تا آثار تهدید ناشی از تبدیل شدن فناوری به الهه 

                                                             
8 - interconnectivity 
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ی جدید یا مخدوم جدید انسان خنثری شرود. یعنری آموزشرهایی 

بر کرارکرد فنراوری در زنردگی  ویژه معطوف به آثار مترترب 

ت فناوری، محردودیت هرا و امتیازهرای آن بررای انسان، ماهی

جامعه را در کانون توجه مطالعرات مدرسره ای قررار دهنرد و 

بدین ترتیب از خطر اسطوره شدن فناوری در ذهن دانش آمروزان 

بکاهند. آموزش های این زمینه را گاهی "تربیت فناورانه" هم 

 نامیده اند.

مأموریتهرای این تهدید های بالقوه ایجراب مری کننرد کره در

آموزش و پرورش تجدید نظر کنریم و تردبیر هرای ویرژه بررای 

رویارویی با تهدید ها بیندیشیم؛ تا در برابر ورود فنراوری 

اطالعررات و ارتباطررات مقاومررت کنرریم، و بررا آن برخرروردی 

 هوشمندانه داشته باشیم.

باتوجه به مطالب ارائره شرده آمروزش مجرازی و الکترونیکری 

کی از مهم ترین روشهای آموزشی کره بردون امروزه به عنوان ی

محدودیت مکانی امکان آموزش همه جانبه را در همه جا فرراهم 

آورده اشت می تواند در زمینه های مختلف آموزشی برای تدریس 

و آموزش مورد استفاده قرار گیرد. تفکر انتقادی نیز از این 

د قاعده مستثنی نیست و می تواند از آموزش مجازی بهرر بگیرر

مخصوصا زمانی که بره آمروزش تفکرر انتقرادی بررای کودکران 

امروزه این شیوه ها از طریق افزایش توجرره پرداخته می شود. 

به نقشی که فناوری اطالعات و ارتباطرات در آمروزش و تغییرر 

مدارس ایفا می کنند دنبال مری شرود. فناوریهرای جدیرد مری 

کره موجرود  توانند برنامه های جذابی را بر اساس واقعیتهای

هستند، به کالس درس ببرنرد و برا فرراهم آوردن وسرایل کمرک 

آموزشی یادگیری را قوت ببخشند. دانش آموزان می توانند برا 

بهره گیری از این فناوریها، دربراره اجررای خرود برازخورد 

دریافت کنند، بازتاب افکار و ایده هرای خرود را ببیننرد و 

( 2002) 9ل و مانجولیکراآنها را مجددًا برررسی کنند. ونگوپرا

                                                             
9 - vangupal & Manjulika  
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هم ظهرور فنراوری ارتباطرات و  گفته انرد یکری از ابعراد م

اطالعات، نه فقط به عنوان ابزار و وسریله ای بررای انتقرال 

آموزش و اجرای برنامه درسی در قالب نظام رایانه ای، بلکرره 

به عنوان ظرفیت و محیطی برای تعامرل میران یادگیرنرده برا 

با یکدیگر و مشارکتی شدن فراینرد معلم، تعامل یادگیرندگان 

 آموزش و یادگیری به حساب می آید.

فناور ی اطالعات و ارتباطات منجر بره ظهرور رویکرردی جدیرد 

یادگیری تحت عنوان یادگیری الکترونیکی شده اسرت. یرادگیری 

الکترونیکی از نقطه نظر فلسرفی مبتنری برر دیردگاه سراختن 

ی از متخصصین مهمترین گرایی و مشارکتی است و به اعتقاد برخ

فناوری است کره خواهرد توانسرت رویکردهرای جدیرد تردریس و 

یادگیری را مورد حمایرت قررار دهرد. چنانچره بپرذیریم کره 

نقش اساسی و مهمری در فراینرد تردریس و یرادگیری «  تعامل»

دارد، یادگیری الکترونیکی با بهرره گیرری از تکنولوژیهرای 

هت دسترسی به اطالعات وسیع و نوظهور، تعامالت گسترده ای را ج

نیز برقراری انواع ارتباط فراهم مری سرازد)زارعی زوارکری، 

در محیطهای سراختن گررا بیشرتر برر باریرک اندیشری و  (.1384

مهارتهای تفکر سطح باال همچون تفکر انتقادی تأکید می شرود. 

پیروان نظریه ساختن گرایی معتقدند کره بررای وادار سراختن 

تفکر، نباید آنها را به حل مسائل پریش پرا  یادگیرندگان به

افتاده و انجام دان تمرینهای ساده واداشرت بلکره بایرد از 

آنها خواست تا با موقعیتهای پیچیده و مسائل نسبتًا دشوار و 

تا حدی مبهم دست و پنجه نرم کنند. مهمترین اهدافی آموزشرری 

ورش که در محیطهای ساختن گرا دنبال می شود؛ عبارتند از پرر

مهارتهای سطح باالی تفکر مثل تفکرر انتقرادی، سراخت دانرش، 

 فراشناخت، توان حل مسأله، انعطاف پذیری تفکر و...
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( فنرراوری هررای جدیررد اطالعرراتی و 2005گریسررون و اندرسررون )

ابزارها و شبکه ها ی درون آن نظیر شبکه وب، شکل جدیردی از 

ودیتهای ابزارهای شناختی هستند که قادرند برا گرذر از محرد

زمانی و مکانی، آموزش و یادگیری را در همه جا در هر زمران 

میسر، و به گونه ای هوشرمند تفکرر انتقرادی، حرل مسرأله و 

 یادگیری سطح باالتری را تسهیل و امکانپذیر سازند. 

بنابرآنچه گفته شد می توان از مزایایی آموزش مجرازی بررای 

آمروزش مجرازی  آموزش تفکر انتقادی استفاده کررد ودر محریط

زمینه هرای تصرویری، صروتی و متنری را بررای آمروزش تفکرر 

 انتقادی از طریف الکترونیکی فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 منابع

(. مقدمه ی بر یادگیری الکترونیکی. 1389بابایی، محمود)

 تهران: نشرچاپار

کاربرد ارتباط شبکه ای در آموزش (. 1383زارعی زوارکی، اسماعیل )

 9، سازمان سنجش آموزش، شماره ارزشیابی آموزشیعالی، پژوهش و 

، دهلری تکنولوزی اطالعات در هند(. 1380زارعی زوارکی، اسماعیل)

 .6شماره -نو، سال دوم
 مهارت پرورش (.1393قاضی جهانی، نسرین؛ احمدی اقدم،ناهید)

اولین همایش علمی  .دبستانی پیش کودکان در انتقادی تفکر

پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و 

 .فرهنگی ایران

https://www.civilica.com/Papers-PSCONF01=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-PSCONF01=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-PSCONF01=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-PSCONF01=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
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