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چکیده
نیرابطه بیپژوهش، بررسنیهدف از ا. استریاجتناب ناپذیاطالعات و ارتباطات در آموزش عالياستفاده از فناور:و هدفمقدمه

شهرکرد در سال یپزشکدانشگاه علوم انیدانشجونیدر بيتفکر انتقاديهاارتباطات با مهارتو اطالعات ياستفاده از فناورزانیم
.بود94- 95یلیتحص
يجامعه آمار. استیفیتوص- یهمبستگيهادر زمره پژوهشیشناسو از نظر روشيپژوهش از نظر هدف کاربردنی؛ ا: هاروش

130رس در دستيریگنمونه پژوهش با استفاده از نمونه. دادندیملیشهرکرد تشکیدانشگاه علوم پزشکانیدانشجوهیپژوهش را کل
و اطالعات ياز فناورهایاستفاده آزمودنزانیشد؛ پرسشنامه محقق ساخته مادهپژوهش از دو ابزار استفنیدر ا. انتخاب شد

کرونباخ يروش آلفاقیاز طر79/0ییایصاحب نظر به عنوان متخصص موضوع و پادیتوسط اساتيصورییروادییارتباطات با تأ
،یفیها از آمار توصدادهلیو تحلهیتجزيبرا. مقبول بودییایو پاییروايکه داراتکسیريتقادو پرسشنامه سنجش تفکر ان

.، استفاده شد18نسخه SPSSافزار و با کمک نرمرسونیپیو آزمون همبستگیاستنباط
وجود دارد ) r=476/0(بستگی مثبتفکر انتقادي همتفناوري اطالعات وارتباطات با استفاده از بین نشان داد نتایج پژوهش :هافته یا
).Pvalue=001/0(معنادار است و 

الزم جهت يهارساختیکه زشودیمهیتوصیپزشکآموزشانیاندرکاران و مجرپژوهش، به دستجیبا توجه به نتا:گیرينتیجه
.فراهم سازندانیجودر دانشيها جهت رشد تفکر انتقاداطالعات و ارتباطات را در دانشگاهياستفاده از فناور

.یدانشگاه علوم پزشک،ياطالعات و ارتباطات، تفکر انتقاديفناور:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
12/8/95: پذیرش مقاله12/8/95: اصالح نهایی29/8/94:دریافت مقاله

؛1395راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی.)شهرکردیمورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشک(يت با تفکر انتقاداطالعات و ارتباطايرابطه استفاده از فناور. زهرهثالثعیصن،شهابیمالک:ارجاع
3)2:(62-55 .
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و همکارشهاب مالکیياطالعات و ارتباطات با تفکر انتقاديفناور

1395و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها 56

مقدمه
اي براي  رسیدن به ثروت پایدار، به نیروهاي در هر جامعه

انسانی ماهر، نقاد و خالق نیاز است و از عوامل پیشرفت و 
ها و تجهیز آنها به اي توجه به دانشگاهه هر جامعهرفا

فناوري اطالعات و ارتباطات، پیشرفت شخصی، شغلی و 
فواید استفاده از فناوري . اجتماعی هر فرد بستگی دارد

اطالعات و ارتباطات به عنوان قویترین، سریعترین، 
ترین راه دستیابی به اطالعات بر هیچ ارزانترین و مطمئن

کاربرد فناوري اطالعات و ). 1(نیست کس پوشیده
هاي آموزشی به ارتباطات در آموزش سبب شده تا محیط

سوي مجازي شدن سوق پیدا کنند، یادگیرنده مشارکت 
ه و در مورد اطالعاتی که بدست فعال و نقادانه داشت

). 2(آورد بحث و تبادل نظر کند می
گیچگونحاضرقرندراهداف یادگیريمهمترینازیکی

الزمتواناییوآمادگیازاست کهیادگیرندگانیتربیت
هايپیچیدگیوحال تغییردرجامعهبارویاروییبراي
تفکر مهارتداشتن.باشندبرخورداراطالعاتعصر

درك بارامفاهیمتامی کندکمکیادگیرندگانبهانتقادي
که راآنچهتاباشندبگیرند، قادریادتردوامباوعمیقتر

. گیرندبکارودهند، توضیحکنندتبیینیادگرفته اند
بینانتقادي ارتباطتفکرمهارتدارايیادگیرنده

هايدر محیطموجوداطالعاتومختلفموضوعات
وکنددرك میبهتررایادگیريهايمحتوايوالکترونیکی

بهروزمرهزندگیدرخودنیازهايباگیردمییادراآنچه
).3(دهد میرتباطاخوبی

انگیز یادگیرندگان براي رو به رو شدن با تحوالت شگفت
هاي تفکر اي مهارتطور فزایندهیکم باید بهقرن بیست و

گیري مناسب و را براي تصمیم) تفکر انتقادي و تفکر خالق(
رسالت و هدف اصلی . مسائل پیچیده جامعه کسب کنندحل

است که بتوانند تفکر کنند بارآوردن افراديتعلیم و تربیت،
یعنی پرورش افرادي و به ماحصل تفکر دیگران اکتفا نکنند؛

که مایل به تحقیق و بررسی هستند نه کسانی که صرفا
. )4(شود پذیراي آنچه گفته می

تفکر ، زیرا دنیاي مدرن امروز نیاز به تفکر انتقادي دارد
احتماالت نوین پذیرفتن ،قـدرت تنظیـم کلیات“یعنی انتقادي

تردید سالم، (و توقف داوري )هااز پیش داوريپرهیز(
). 5(”)قضاوتاز تعجیـل درپرهیز

و داراي انگیزه پیشرفت ، نقادخالق، متفکريهاانسانتیترب
يهاها و چهارچوبقالب. طلبدروش خاص خود را میباال 

را فراهم یتیبستر و موقعنیتوانند چنگذشته هرگز نمی
لیبه دلیآموزشيهااز نظامياریمتاسفانه در بس. ازندس

يروهاینيریمدارس و به کارگعیگسترش و توسعه سر
نامطلوب بر یعاداتنشده تیمتخصص و تربریغییاجرا

حاکم شده است، مخصوصا آن دسته از سیفرآیند تدر
تعامل و مشارکت ،يهمفکرنیکه جانشیغلطيهاعادت
ياند، و هرگونه آزادشدهیادگیري ینددر فرآآموزان دانش

ياند و به جارا از آنان گرفتهيو نوآورينقادشه،یاند
امطلوبنيهاروشيمطلوب، بر اجرايهااستفاده از روش

.)6(کنندمیيپافشار
ي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی مانند هااستفاده از فناوري

یی براي هاان ابزارعنواي بهي چندرسانههااینترنت و نظام
يیادگیري از طریق عرضهبهبود کیفیت آموزش و

تسهیالت دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی، و 
نیز فراهم کردن سازکارهایی چون تعامل و همکاري از راه 

) electronic instruction(دور که آموزش الکترونیکی
ته تا بتوانند ي آموزشی را توانا ساخهاشود، نظامنامیده می

). 7(تري عرضه کنند وسیعيآموزش خود را در گستره
آموزش يکنندهتواند هموارفناوري اطالعات و ارتباطات می

دانشجویانی باشد که به صورت حضوري به دانشگاه 
توان از اینترنت براي پربار همچنین می. دسترسی ندارند

در وب، جستجو . ي درسی استفاده کردهاکردن برنامه
ي دیجیتالی، هاامکانات گفتگوي الکترونیکی، کتابخانه

ها، زمینه به کارگیري ي اطالعاتی و نظایر آنهاپایگاه
درسی را فراهم يفناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه

).8(آورند می
امردرتوجهیقابلتأثیرارتباطاتواطالعاتفناوري

معلمان،وفراگیراننقشتغییر شاملکهدارددگیريیا
ازاستفادهافزایشساالن،همدانشجویان بابیشترمشارکت

هايمهارتبهبودورشدودرسیمتونخارج ازمنابع
اطالعاتفناوريعصردر. باشدمیمطالبارایهوطراحی

واندیشیبازبهسویکازآموزشیيهانظامارتباطاتو
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و همکارشهاب مالکیياطالعات و ارتباطات با تفکر انتقاديفناور

139557زییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

سويازوايرایانهوادسبرايدرسیبازسازي برنامه
براي دگیريیامحیطسازيغنیوحیاتتجدیددیگر،

ملزمدگیريیامنابعودگیرندهیامیانتعاملبرقراري
برايارتباطاتواطالعاتفناوريازلذا، استفاده. باشندمی

یادگیري با کیفیت براي همه اجتنابيهاهدفبهبییادست
).9(ناپذیر است

هاي تفکر انتقادي خودشان را از طریق یان مهارتدانشجو
-یاددهیادغام فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند

قبول ادغام فناوري فناوري اطالعات . دهندیادگیري رشد می
یادگیري به عملکرد تحصیلی -یاددهیو ارتباطات در فرآیند

هاي رساند و باعث بهبود مهارتنمیايدانشجویان صدمه
).10(شود ي کوچک میهافکر انتقادي در گروهت

که دانشجویان باید ايي ارزندههااز طرفی، یکی از توانایی
ي ها، و اعتقادها، خواندههاکسب کنند این است که شنیده

شوند ها رو به رو میمختلفی را که در زندگی با آن
. ندي منطقی بگیرهاها تصمیمارزشیابی کنند و درباره آن

”نام دارد) تفکر نقادانه(این توانایی ارزنده تفکر اتقادي 
تفکر انتقادي، تفکر مستدلی است که بر آن است تا با ). 11(

درك مساله و با توجه به اطالعات و شواهد موجود، فرد را 
گیري درباره انتخاب به قضاوتی صحیح به منظور تصمیم

برخی بر این اساس، . بهترین پاسخ، رهنمون سازد
یافتن به ها مورد نیاز است که فرد براي دستمهارت
در ). 12(یابد ها دستتر از تفکر باید به آنگستردهايحوزه

هاي انجام شده در آموزش عالی در ارتباط ادامه به پژوهش
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با تفکر انتقادي 

پردازیم؛می
تأثیر استفاده از تحت عنوانیشپژوهدر ،)1385(زنگنه 

فناوري اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خالق در 
آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهران انجام دانش

استفاده از یي این پژوهش، اثربخشهافتهیا.داده است
بهتیفناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش را در خالق

. دهدابتکار نشان مییعنییک عنصر از آنکلی و درطور
از آن است که استفاده یاین پژوهش حاکجهیطورکلی نتبه

بخش رشد دیاطالعات و ارتباطات در آموزش نوياز فناور
در عنصر ابتکار آن ژهیبه وتیخالقییو شکوفا

).13(باشدمی

سهیمقابهدر پژوهشی،)1386(وریزاده و کدزارع
و ترنتآموزان کاربر اینانشدر دتیخودکارآمدي و خالق

که بوداز آن یحاکنتایج ،پرداختندرکاربریآموزان غدانش
آموزان دانشتیابتکار و خالق،یاعتماد به نفس، شوخ طبع

است رکاربریآموزان غباالتر از ابتکار دانشترنتکاربر این
کنند، قادر هستند با استفاده میترنتکه از اینفراديو ا

ي هاشهیاگون به حل مسأله بپردازند و اندگونهايروش
).14(کننددیفراوان تول

، در پژوهشی به بررسی تأثیر)1388(و همکاراننامور
یادگیري مبتنی بر وب با رویکرد حل مسئله بر رشد تفکر 

نتایج حاکی از این بود که . منطقی در دانشجویان پرداختند
یش و کنترل تفاوت معناداري از نظر بین دو گروه آزما

سطح تفکر در سه مقوله درك و فهم، تامل و تفکر و تفکر 
انتقادي وجود دارد و آموزش مبتنی بر وب بر رشد تفکر 

).15(منطقی دانشجویان تأثیر دارد 
بررسیبهخودپژوهشدر،)1389(سلیمانپور و همکاران 

ارتباطاتواطالعاتفناوريبرمبتنیروش تدریستأثیر
سال سومتجربیعلومدرسپایداردگیريیاجادایدر 

موضوعاتارائهجهتپژوهشایندر. پرداختندراهنمایی
شدهتولیدمحتواي الکترونیکیارائهروشسهازدرسی
ازاستفادهوترنتاینشبکهبهاتصالدبیر،توسط

ددریافتنپژوهشگرانوشدآموزشی استفادهافزارهاينرم
فناوري برمبتنیتدریسروشدرپایداردگیريیامیزانکه

زادهدایی.)16(است سنتیتدریسروشازبیشتراطالعات
، پژوهشی در ارتباط با بکارگیري )1389(و همکاران

نتایج پژوهش . فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دادند
درارتباطاتوتاطالعافناوريکاربردمؤید تأثیرنیزهاآن

تقویتگري،مهارت پرسشارتقاءتحصیلی،انگیزهافزایش
مجموعدرودرسینمراتافزایشپژوهشی،روحیه

متوسطهمقطعسومسالآموزانتحصیلی دانشپیشرفت
باپسرودخترآموزاندانشبیندراثرگذارياین. بود

.)17(است بودهسانیکمختلفيهارشتهمعدل و
، پس از انجام تحقیق خود در )1390(و همکاران ارکاکلیآق 

رابطه با تأثیر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر تفکر 
آموزان به این نتیجه رسیدند که انتقادي در گروهی از دانش
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و همکارشهاب مالکیياطالعات و ارتباطات با تفکر انتقاديفناور

1395و زمستان زییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها58

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات بر تفکر انتقادي تأثیر 
). 10(مثبت دارد 

حقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر روش ، در ت)1390(حمیدي 
حل مسئله بر افزایش خالقیت به این نتیجه رسید که تدریس 

).18(به روش حل مسئله بر افزایش خالقیت مؤثر است 
تأثیر، در پژوهشی با عنوان بررسی)1390(گرجی کرسامی

ساري جوانانانتقاديتفکربرترنتاینآموزشیرسانه
رسانهیکعنوانبههاسایتمحیطازاستفادهکه؛دادنشان

).19(دارد تأثیر معناداريانتقاديتفکربرآموزشی
، در پژوهشی به بررسی )1393(بنه وهمکاران زادهامان
بر آموزشینوینيهافناوريمبانیبرمبتنیآموزشتأثیر

مازندران استانيهادانشگاهدانشجویانزندگیهايمهارت
مبانی برمبتنیآموزشکه؛دادنشانپرداختند، نتایج

ورایانهوب،مبتنی برآموزش(آموزشینوینيهافناوري
گیري،زندگی، تصمیمهايمهارتبر)سیاردگیريیا

تأثیرخالق دانشجویانتفکروانتقاديتفکرمسأله،حل
مبانیبرآموزش مبتنیتأثیرهمچنین،.داردمعناداري

زندگیهايمهارتبرزشیآمونوینيهافناوري
).20(نیست متفاوتجنسیت،بر اساسدانشجویان

، در پژوهشی به بررسی تأثیر)1393(و همکارانپورسلیم
آموزان یادگیري به شیوه مشارکتی در تفکر خالق دانش

ي این پژوهش هایافتهنتایج و. پایه پنجم ابتدایی پرداختند
آموزانی که با روشقیت دانشنشان داد میانگین نمرات خال

آموزانی که با اند با دانشیادگیري مشارکتی آموزش دیده
اند، تفاوت معناداري روش معمول در مدارس آموزش دیده

آموزان یادگیري مشارکتی در میان دانشوجود دارد و
). 21(منجر به افزایش خالقیت شده است 

Yang وChengجه رسیدند که ، در تحقیق خود به این نتی
آموزان مشاهده، پژوهش، تحلیل و حل مسئله توسط دانش

پذیري و ابتکار تأثیر ي آن مثل انعطافهابر خالقیت و مؤلفه
).22(مثبت دارد 
Solhaugبراي بیبا عنوان تأثیر دو ترکیدر پژوهش

، ي انتقادي و توانمندسازيهااي بر بازتابانهیي راهاکالس
تاپ باي داراي لپهاتاب انتقادي در کالسنشان داد که باز

خود کارآمدي، جنس، نمرات و زش،یانگرهايیکنترل متغ
.)23(استفتهیاشیافزایفرهنگنهیزمشیپ

Saadeدر تحقیقات خود که با استفاده از سیستم مدیریت
یادگیري مبتنی بر وب، انجام شد در نهایت نشان داد که اگر 

تواند تفکر املی داشته باشد میمحیط مجازي حالت تع
).24(انتقادي را در دانشجویان پرورش دهد 

در همین راستا پژوهش حاضر تالشی است، در جهت 
بررسی رابطه  بین میزان استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات با تفکر انتقادي در دانشجویان دانشگاه علوم 

ژوهش فرضیه پ. 94- 95پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 
عبارت بود از اینکه؛ بین استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و تفکر انتقادي در دانشجویان دانشگاه علوم 

.پزشکی شهرکرد رابطه وجود دارد

کارروش
همبستگی بود که به صورت -این پژوهش از نوع توصیفی 

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه . پیمایشی اجرا شد
شامل تمامی (علوم پزشکی شهرکرد دانشجویان دانشگاه

در سال ) هاي دانشگاه علوم پزشکی شهرکردمقاطع و رشته
نفر به 130از این جامعه تعداد . بودند94-95تحصیلی 

پس از انتخاب . روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شد
هاي میزان استفاده از فناوري آماري پرسشنامهنمونه

نتقادي ریکتس در بین اطالعات و ارتباطات و تفکر ا
در این پژوهش از دو دسته ابزار . ها توزیع شدآزمودنی

استفاده شد؛
ها از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده آزمودنی. 1

:فناوري اطالعات و ارتباطات
اي لیکرت و درجه5گویه و در مقیاس 22این پرسشنامه با 

، زیاد )3(وسط ، مت)2(، کم )1(کم گذاري خیلیبا ارزش نمره
سپس در اختیار سه تن از . ساخته شد) 5(زیاد و خیلی) 4(

اساتید فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان متخصصین 
پس از تأیید روایی صوري توسط . موضوع قرار گرفت

نظرین، براي بدست آوردن پایایی آن از طریق آلفاي صاحب
یان دانشگاه نفر از دانشجو100کرونباخ، پرسشنامه در بین 

ماه، توزیع 1علوم پزشکی شهرکرد در دو نوبت به فاصله 
براي این پرسشنامه بدست 79/0از این طریق پایایی . شد
.آمد

پرسشنامه سنجش تفکر انتقادي ریکتس. 2
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یک ابزار خود )25(پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادي 
. دسنجگزارشی است که میزان تمایل به تفکر نقادانه را می

یا تفکر انتقادي تفکري است که با استفاده از راهبردها
هاي شناختی، احتمال دستیابی به بازده مطلوب را مهارت
مقیاس، گویه و سه زیر33این پرسشنامه داراي . بردباال می

. است) گویه13(و تعهد ) گویه9(، بالیدگی )گویه11(خالقیت 
لیکرت از شدیداً اي و در مقیاسدرجه5این پرسشنامه نیز 

و کامالً ) 4(، موافقم  )3(، نمدانم )2(، مخالفم )1(مخالفم 
.است) 5(موافقم 

ریکتس به منظور هنجاریابی پرسشنامه گرایش به تفکر 
نفر از دانشجویان سال دوم 60انتقادي، آن را بر روي 

هاضریب پایایی زیر مقیاس. رشته کشاورزي اجرا کرد
، زیر %75= زیر مقیاس خالقیت : بدین شرح گزارش شد

هایافته
، قابل 1جدول ها در هاي توصیفی آزمودنیویژگی

.ستمشاهده ا
، قابل مشاهده است 1همانطور که از اطالعات جدول 

یمقطع کاردانيدانشجوها،ینفر از آزمودن100تعداد 
. اندشهرکرد بودهیانشگاه علوم پزشکدیو کارشناس

.میپردازیپژوهش مهیفرضیدر ادامه به بررس
اطالعات و ياستفاده از فناورنیب) پژوهشهیفرض

دانشگاه علوم انیدر دانشجويارتباطات و تفکر انتقاد
.شهرکرد رابطه وجود داردیپزشک

نیز قابل مشاهده 2با توجه به اطالعاتی که در جدول 
استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات است؛ میانگین 

همچنین میانگین . محاسبه شده است76/79برابر 
و 32/33، 30/46خالقیت، بالیدگی و تعهد نیز به ترتیب 

چنان که قابل مشاهد است از . بدست آمده است32/53
، 32/52هاي تفکر انتقادي تعهد با میانگین بین مهارت

32/33یدگی با میانگین و بال30/46خالقیت با میانگین 
به ترتیب داراي بیشترین میانگین از نظر 

نتیجه تحلیل . استکنندگان در پژوهش بودهمشارکت
آماري آزمون پیرسون مربوط به فرضیه پژوهش، در 

، نتایج استنباطی 3جدول .، قابل مشاهده است3جدول 
آزمون آماري همبستگی پیرسون رابطه استفاده از 
فناوري اطالعات و ارتباطات و تفکر انتقادي را نشان 

همانطور که قابل مشاهده است، نتایج تجزیه و . دهدمی
رضیه پژوهش نشان داد که بین میزان تحلیل براي ف

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تفکر انتقادي، 
وجود دارد و در سطح ) =378/0r(همبستگی مثبت 

).Pvalue>001/0(معنادار است 001/0
هاي توصیفی مربوط به بررسی شاخص- 1جدول 

هاآزمودنی
درصد فراوانی تجمعیفراوانیمقطع

5047/38کاردانی

5092/76کارشناسی

30100کارشناسی ارشد

هایو انحراف استاندارد نمرات آزمودننیانگیم- 2جدول 
پژوهشهیربوط به فرضم

نتایج استنباط آماري آزمون پیرسون مربوط - 3جدول 
به فرضیه پژوهش

شاخص

همبستگی
RPvalue

رابطه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با 
تفکر انتقادي

378/0001/0

و نتیجه گیري بحث
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین استفاده از فناوري 

ر بین دانشجویان اطالعات و ارتباطات با تفکر انتقادي د
. علوم پزشکی شهرکرد بود

بین میزان (نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه پژوهش 
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تفکر انتقادي 

میانگین و انحراف استانداردمتغیر
ارتباطاتواستفاده از فناوري اطالعات

76/79±48/6

تفکر انتقادي

36/3±30/46خالقیت
17/5±32/33بالیدگی

46/4±32/53تعهد
33/4±31/44کل
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، نشان داد که بین میزان استفاده از )رابطه وجود دارد
فناوري اطالعات و ارتباطات و تفکر انتقادي، همبستگی 

معنادار بود 001/0جود دارد و در سطح و) =378/0r(مثبت 
)001/0<Pvalue .(هاي نتیجه پژوهش با نتایج پژوهش

، )15(و همکاران ، نامور)14(وریزاده و کدزارع، )13(زنگنه 
، آق )17(و همکارانزاده، دایی)17(سلیمانپور و همکاران

، گرجی )18(، حمیدي)10(و همکاران ارکاکلی
و ، پورسلیم)20(اف بنه و نعمانزاده، امان)19(کرسامی

و ساد ) 23(گهاسول، )22(، یانگ و چنگ )21(همکاران 
که هر کدام پژوهششان حاکی از تأثیر و رابطه ) 24(

استفاده از فناوري اطالعات با تفکر انتقادي بود، مطابقت 
.دارد

یط براي رشد تفکر در واقع ترویج و مهیا ساخت شرا
انتقادي در اموزش عالی یکی از الزامات اساسی ومهم 

تا از این طریق دانشجویان به . جامعه علمی امروز است
آوري اطالعات به منابع مختلف اطالعاتی دست کمک فن

لذا؛ . ها و نظرات بپردازندیافته و به ارزیابی سایر دیدگاه
ین امکان را از طریق هاي اطالعاتی و ارتباطی جدید افناوري

براي ... هاي مجازي و امکاناتی چون اینترنت و شبکه
اند که این حود موجب رشد تفکر دانشجویان فراهم ساخته

چنان که ذکر شد؛ هدف از این . گرددانتقادي در انها می
پژوهش بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوري 

نتقادي در هاي تفکر ااطالعات و ارتباطات با مهارت
.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود

استفاده از زانیمنینشان داد که بزیوهش نژپجینتا
در يتفکر انتقاديهااطالعات و ارتباطات و مهارتيفناور

شهرکرد رابطه یدانشگاه علوم پزشکانیدانشجونیب
دیژوهش را باپنیايهاافتهینییلذا، تب. وجود داردیمثبت

که یزمان. جو کردوجستهایعمل آزمودنيدر آزاد
اطالعات و ارتباطات به نحو مطلوب ياز فناورهایمودنآز

خود يفرديازهایبه رفع نشتریبکنند،یاستفاده م
و استفاده آموزندیو در واقع فعال بودن را مپردازندیم

ؤثر هم موجب اطالعات و ارتباطات به نحو ميآنها از فناور
يهافعال نگهداشتن آنها شده و موجب باال رفتن مهارت

با نظرات و توانندیآنها م. شودیدر آنها ميانتقادتفکر
. به آن بنگرنديانتقاديدیآشنا شده و با دگریديهادگاهید

اندرکارات آموزش لذا با توجه به نتایج پژوهش به دست
:شود کهیعالی و بخصوص آموزش پزشکی توصیه م

 بسترسازي مناسبی جهت رشد تفکر انتقادي
.فراهم شوددانشجویان در دانشگاه

 مجریان آموزش با فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي الزم از آشنا باشند و با توجه به زیرساخت

.گیرندآن بهره
هاي آموزشی مناسب در جهت رشد تفکر محیط

.انتقادي در دانشگاه فراهم شود
هاي الزم جهت استفاده از فناوري زیرساخت

ها بیش از پیش، اطالعات و راتباطات در دانشگاه
.فراهم گردد

اريزسپاسگ
کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یارياز 

. اند کمال تشکر را می نماییمرسانده
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Abstract
Introduction: Use of ICT in higher education is inevitable. The aim of this study was to investigate the
relationship between the uses of ICT with critical thinking skills among students of Medical Sciences,
Shahrkoord University of Medical Sciences in the year 2014-15.

Methods: This study is the methodology applied and the one-descriptive correlational study. The study
population comprised all students at the University of Shahrkoord Medical Sciences. The sample was
selected by convenience sampling 130. In this study, two instruments were used; The use of ICT
questionnaire subjects with confirmed validity by experts as a subject matter expert and 79/0 reliability
through Cronbach's alpha and Critical thinking Ricketts valid and reliable questionnaire that was accepted.
To analyze the data, descriptive statistics, inferential and Pearson correlation test using SPSS software,
version 18, was used.

Results: The results showed a positive correlation between the use of ICT with critical thinking
(r=0/476), and significant (Pvalue=0/001).

Conclusion: According to the findings, the officials and executives Medical Education recommended that
the necessary infrastructure for the use of ICT to provide University trying to develop critical thinking in
students.
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