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چكيده:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی روش افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان بود. در 
این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه نابرابر استفاده شد. آزمودنی های پژوهش شامل 
60 نفر دانش آموز سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بودند. این دانش آموزان 
با روش نمونه گیری در دســترس انتخاب شــدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار 
گرفتند. نفرات گروه آزمایش به مدت 8 جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی افسانه های علمی 
مربوط به انســان و حرکت؛ هماهنگی و ارتباط و بلوغ و نوجوانــی پرداختند و نفرات گروه کنترل نیز 
همزمان برنامه آموزشــی جاری مدرسه را دریافت نمودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان 
داد روش آموزشی افســانه زدایی علمی باعث افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش شده 
است. یافته های دیگر این پژوهش نیز بیانگر آن است 70 درصد رشد تفکر انتقادی دانش آموزان ناشی از 
آموزش به شیوة افسانه زدایی علمی است. بنابراین مي توان گفت که روش آموزشی افسانه زدایی علمی 
می تواند به عنوان یک فعالیت یادگیری در تألیف کتب درسی و همچنین به عنوان یک روش در آموزش 

مفاهیم علوم در کالس های درس مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
در عصری که مفاهیم درسی به سرعت کهنه شده و نوآوری دائمًا تجربه می شود، اهداف نهايی و کلی 
تعلیم و تربیت ناگزير بايد تغییر يابد )مايرز1، 1386(. نخستین هدف و محصول نهايی آموزش وپرورش، 
بايد تربیت انسان های صاحب انديشه و ذهن کاوشگر باشد )پاول2، 1992(. مدارس بايد به دانش آموزان 
بیاموزنــد که چگونه فکر کنند و چگونه ياد بگیرند. دســتیابی به چنین مهارتی ممارســت و تمرين در 
تجزيه وتحلیــل مباحث را می طلبد و مدارس بايد زمینه چنین ممارســتی را بــرای دانش آموزان فراهم 
ســازند. همچنین بايد فرصت هايی را در فرآيند آموزش فراهم کنند که دانش آموزان بتوانند ديدگاه های 
مختلف موجود در موقعیت را دقیق بخوانند، موشــکافی کننــد و در زمینه های مختلف آن ديدگاه ها به 
مباحثه و مناظره بپردازند. چنین فرصت هايی زمینه استقالل در تصمیم گیری، استدالل و قضاوت را در 
آنــان پرورش خواهد داد و نحوة دفاع از قضاوت را به آنان خواهد آموخت )شــعبانی و مهرمحمدی، 
1379(. امروزه بســیاری از محققان تربیتی پرورش مهارت های تفکر انتقادی را از هدف های اساســی 
آموزش وپرورش مي دانند زيرا تفکر انتقادی برای موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زياد در 

حال افزايش است، ضرورت اساسی تلقی می شود )مارينا و هالپرن3، 2011(.
بررســی ادبیات پژوهشی در زمینه تفکر انتقادی نشان می دهد که تعاريف مختلفی از تفکر انتقادی 
شــده است. ديويی4 )1933( از يک ديدگاه فلســفی تفکر انتقادی را شامل کاوش گری، تمییز و آزمون 
افکار و بررسی گزينه های مختلف در مورد يک مسئله می دانست. پاول )1992( تفکر انتقادی را در دو 
معنای محدود و وسیع مطرح کرد. در معنای محدود، تفکر انتقادی يک مجموعه مهارت های فنی است 
که فقط برای انتقاد از ديدگاه های مخالف مفید واقع می شــود، اما در معنای وسیع، بررسی گرايش ها و 
تمايالت خودمحورانه و جامعه گرايانه اســت که در قلب عقايد و به صورت پنهان قرار دارند و شــامل 
گرايش ها و ويژگی های َمنشی و شخصیتی است. يکی ديگر از مهم ترين و شناخته شده ترين تعاريف از 
تفکر انتقادی تعريف انیس5 )2002( است. او تفکر انتقادی را نوعی تفکر منطقی و مستدل می داند که 
در تصمیم گیری، قبول باورها و يا انجام امور دخالت دارد و شامل اعمالی مانند فرضیه سازی، نگريستن 
متفاوت به مسائل و مشکالت، طرح راه حل های احتمالی و نقشه های مختلف برای بررسی امور است.
انجمن فلسفه آمريکا يک تعريف جامع و مورد توافق همگانی برای تفکر انتقادی ارائه کرده که شامل 
دو مؤلفة عاطفی و شناختی است: »ما معتقديم که تفکر انتقادی قضاوت هدفمند و خود نظم دهنده ای 
است که بر تعبیر، تحلیل، ارزيابی و استنباط و همچنین تبیین مالحظات موقعیتی، روش شناختی، مالکی 
و مفهومی مبتنی است« )بنینگ6 ، 2006، به نقل از بدری گرگری، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم واحد، 

.)1389
مهارت های تفکر انتقادی، مثل ســاير مهارت های فکری، قابل آموزش وپرورش اند. مدرسه، کانون 
آموزش و کتاب های درســی، مهم ترين وســیله آموزش تلقی می شــود و اهداف آموزش غالبًا از طريق 
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اين دو قابل تحقق اســت. آموزش تفکر انتقادی تنها آموزشــی اســت که گذر از ساده نگری و پذيرش 
بی چون    وچرای مسائل به ژرف نگری و انتخاب آزادانه را تسهیل می کند و توانايی دانش آموزان را برای 
درک مســائل افزايش می دهد )معروفی، شبیری و يعقوبی،1390(. توجه کردن به اهداف آموزش، مانند 
پرورش تفکر انتقادی و حل مســئله، با بهره مندی از روش های مناســب آموزش امکان پذير است؛ اما 
متأســفانه اغلب معلمان بهبود مهارت های تفکر انتقادی را در مورد دانش آموزان خود انجام نمی دهند 
)معروفی و همکاران، 1390(. علیرغم اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان، مفهوم تفکر انتقادی برای 
بســیاری از مربیان و معلمان روشن نیست، هرچند ادعا كنند که تفکر انتقادی هدف اصلی تدريسشان 
اســت. اصواًل تعداد بســیار کمی از آن ها تصور روشــنی از مفهوم تفکر انتقادی دارند و تعداد بسیاری 
کمتری از آنان، از روش هايی که منجر به رشــد تفکر انتقادی می شــود، اســتفاده می کنند )پاول، الدر و 

بارتل7 ، 1997(.
صاحب نظــران زيــادی از آموزش پذير بودن تفکــر حمايت کرده اند، و مي گوينــد تفکر انتقادی را 
می توان از طريق تمرين و آموزش افزايش داد )ريستو8، 1988(. تفکر انتقادی مهارتی است که ممکن 
است در هر فردی پیشرفت پیدا کند يا بهبود يابد و در عین حال چیزی نیست که ضرورتًا با رشد افراد 
آشكار شود بلکه بايد آن  را آموزش داد )والش و پاول9، 1998(. فیشر )1386( تفکر انتقادی را توانايی 
پرورش ديدگاه متعادل توأم با فراخ انديشی و بی غرضی تعريف می کند. از ديدگاه او روش های گوناگونی 
وجود دارد که از طريق آن ها می توان کودکان را تشويق کرد تا نظر ديگران را نیز درک و تجربه کنند. از 
طرف ديگر، شواهد تجربی کمتری نیز در مورد رشد و پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان وجود دارد؛ 
اغلب تحقیقات انجام شده در اين زمینه مربوط به دانشجويان و بزرگ ساالن است )روجیرو10، 1998(.

اگرچــه رويکردهای مختلفی برای آموزش تفکر انتقادی وجود دارد اما متخصصان تعلیم و تربیت 
بــه دو رويكرد عمده بیشــتر باور دارند. برخی از آن ها به رويکرد تلفیقــی معتقدند که در آن معلمان و 
ســاختار درسی موجب رشد تفکر انتقادی می شود بدون اينکه آموزش مستقیمی در زمینه مهارت های 
تفکر انتقادی انجام شده باشد )کیس11، 2002(. اين روش دارای امتیازهايی مانند عدم نیاز به محتوای 
درسی اضافی در برنامه های درسی مدارس است. در عین  حال از اين کاستی برخوردار است که وابسته 
بــه معلم بوده و احتمال دارد در کالس هــای درس به روش آموزش تلفیقی، مهارت های تفکر انتقادی 
توسط برخی معلمان آموزش داده شود و برخی معلمان توجه کمتری به آن داشته باشند )مارينا و هالپرن، 
2011(. گروه ديگر معتقدند که بايد مهارت های تفکر انتقادی به صورت مســتقیم و روشن آموزش داده 
شود. در آموزش به شیوة مستقیم فرض می شود که تدريس مهارت های تفکر توسط موضوعات مختلف 
درسی نتیجه بخش نیست؛ در نتیجه بايد درسی با همین عنوان در برنامه های درسی گنجانده شود. بدين 

طريق امکان يادگیری مهارت های تفکر به شیوة مستقیم میسر خواهد بود )مارينا و هالپرن، 2011(.
تشــكیل گروه های يادگیری مشارکتی، يک روش آموزشی غیرمستقیم تفکر انتقادی است که در آن 
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فراگیران در گروه های کوچک برای رســیدن به يک هدف مشــترک با يکديگر همكاري کرده و دربارة 
مسائل انتزاعی تفکر مي نمايند؛ در نتیجه اين تبادل نظرها تفکر انتقادی آنان نیز بهبود پیدا می کند )رنجبر 
و اســماعیلی، 1385(. بر طبق نظر جانســون و جانسون12 )1989( شــواهد قانع کننده ای وجود دارد که 
گروه های يادگیری مشارکتی به سطوح باالتری از تفکر دست يافته و اطالعات و يافته ها را طوالنی تر از 

فراگیرانی که کاماًل به شکل انفرادی عمل می نمايند به خاطر می سپارند.
يکــی از روش های تفحص گروهــی که در آموزش تفکر انتقادی برای موضوع های روان شناســی 
اســتفاده شده روش سايک باسترز )افسانه زدايی روان شناختي( است. اين روش در سال 2010 توسط 
بلســینگ مطرح شد. ايده »سايک باسترزيا افســانه زدايی« از برنامه های مشهوری در شبکة تلويزيونی 
شبه مستند »ديسکاوری13« به نام »میث باسترز14« گرفته شده که در هر قسمت آن دو مجری و تیمشان 
داستان، عقیده و يا افسانه ای عامیانه را تأيید يا رد می نمايند. به عنوان  مثال در قسمتی از اين مجموعه، 
افســانه نینجاها و توانايی های مفروضشــان، چون راه رفتن روی آب و متوقف کردن شمشیر با دستان 
خالی، بررسی می شد. گاهی که افسانه ای مردود می شود، مجريان تالش می کنند تفسیری معقول و منطقی 

از عقیدة رايج، که احتمااًل منشأ پیدايش خرافه بود ارائه دهند )بلسینگ و بلسینگ15 ،2010(.
روش ســايک باسترز )افسانه زدايی روان شناختي( نیز از ادعاهای علمی و غیرعلمی که در اخبار و 
گفت وگوها و نیز ارتباطات و شواهد گزارش شده، به عنوان آئین و رسومات، آمده است، جهت افزايش 
مهارت تفکر انتقادی دانشــجويان روان شناسی بهره می گیرد. در اين روش فراگیران با يک افسانه رايج 
مواجه می شــوند، ســپس از آن ها خواسته می شود در مورد منشــأ اولیة پیدايش آن افسانه يا ادعا بحث 
کنند. در مرحلة بعدی الزم اســت کلیه اصطالحات به کار رفته شــده در ادعا يا افســانه را تعريف کنند. 
در اين مرحله يافته ها و آزمايش ها و نتايج وابســته به افســانه ها يا ادعاها مورد ارزيابی قرار می گیرد و 
ســرانجام عقیده يا افسانة عامیانه تأيید يا رد می شــود. معرفی اين عقیده يا افسانه، کل کالس را درگیر 
بحث می نمايد. در سايک باسترز از کلیة ويژگی های تفکر انتقادی در باالترين میزان آن استفاده می شود 
تا بتواند کلیه تغییرات در تفکر انتقادی را به طور دقیق ارزيابی کند. اين ويژگی ها شــامل پايه و اســاس 
ادعاها و باورها، توضیحات و تعريف های جامع و کافی و کیفیت و کمیت شــواهد اســت )بلسینگ و 

بلسینگ، 2010(.
يافته های پژوهش بلسینگ و بلسینگ )2010( نشان داد دانشجويانی که درس روان شناسی عمومی 
را با پروژة سايک باستر )افسانه زدايی( آموزش ديده بودند، در مقايسه با گروه کنترل، افسانه های مربوط 
به روان شناســی را با توجه ابعاد مختلف مورد ارزيابی قرار می دادند و اين دانشــجويان در پس آزمون 

به طور معنا داری تفکر انتقادی باالتری را کسب مي كردند.
 مطالعة برکلی و برکلی16 )2009( نشان داد استفاده از روش افسانه زدايی در درس روش تحقیق 
روان شناســی موجب تعمیق ســطح يادگیری دانشــجويان و افزايش تفکر انتقادی در آن ها می شود. 
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ايــن دو بخش هايی از مســتند تلويزيونی »میث باســترز« را به عنوان خمیرمايــة بحث و گفت وگو و 
آموزش دادن مفاهیم روش علمی در کالس روش های تحقیق اســتفاده کردند. آن ها گزارش دادند که 
دانش آموزان معتقد بودند اين گونه درگیر شــدن در بحــث و گفت وگو، يادگیری آن ها را افزايش داده 

است.
برخی از مطالعات تجربی، اثربخشی اين روش بر رشد تفکر انتقادی را اثبات كرد. يافته های مطالعة 
ايمی آدام )2014( که با استفاده از بحث گروهی دانش آموزان بر روی فعالیت هاي علمی کاذب17 انجام 
گرفت نشانگر آن است که دانش آموزان به طور معنا داری کاستی ها و ايرادات موجود در مجموعه ادعاها 

را به طور صحیح تشخیص دادند.
بورک، ســیرز، کراوس و روبرتزکادی18 )2014( در يک مطالعة ديگر تأثیر آموزش در تغییر و بهبود 
دو مؤلفه تفکر انتقادی در کالس های فلسفه و روان شناسی را بررسی کردند. دو مؤلفه تفکر انتقادی که 
در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفت عبارت بود از مهارت های کلی و باورهای شخصی. بهبود معنادار 
تفکر انتقادی در پايان ترم آموزشی تنها در دانشجويان فلسفه و نه دانشجويان روان شناسی تائید شد که 
مشاهده نشدن اثر آموزش در اين زيرگروه مورد مطالعه، به ضعف ابزار سنجش نسبت داده شد و اين 
خود مبنايی برای دادن پیشنهاد براي ساختن ابزارهايی جديد، برای اين چنین مطالعاتی قرار گرفت. در 
پايان اين مطالعه به مدرسان هر دو رشته پیشنهاد شد که از آموزش مستقیم تفکر انتقادی و اثرات مثبت 

آن در فضای دانشگاهی و هم چنین زندگی روزمره غافل نشوند.
مطالعه پنینگروث، دســپاين، و گری19 )2007( نیز بیانگر آن اســت که روش ســايک باستر موجب 
افزايش تفکر انتقادی دانشــجويان روان شناسی شده است. اين پژوهشــگران، در کاری درخور توّجه، 
درســی تک واحدی برای جديدالورودهای رشــتة روان شناســی و به منظور بهبود تفکر انتقادی ايشان 
طّراحی کردند. اين پژوهشــگران، درس جديد را بر اســاس کار کیت20 )2004( و با تمرکز بر آموزش 
فّعال و ارزيابی منتقدانة اّدعاها، با محک روش های علمی، طراحی کردند. ارزيابی اثربخشی اين درس 
آموزشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون نشان از بهبود معنادار تفّکر انتقادی روان شناسانه در گروه 
آزمايش داشت که بر پاية آن اين محققان پیشنهاد استفاده از روش آموزشی مشابه برای کمک به افزايش 

مهارت های تفّکر انتقادی در دانشجويان را مطرح می کنند.
در بررسی پیشینة پژوهش های داخل کشور مطالعات متعددی در زمینة مباحثة گروهی انجام گرفته 
اســت. برای مثال حاج حسینی )1391( در پژوهش خود با موضوع تأثیر روش های گفت وگو محور بر 
تفکر انتقادی، اثربخشــی روش های آموزش گفت وگو در بهبود تفکر انتقــادی را مورد تأکید قرار داده 
است. واعظی کیا )1391( نیز در تحقیقی با نام تأثیر ترجمة متون بحث انگیز بر تفکر انتقادی دانش آموزان 
نشان داد که سطح تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمايش که در جلسات خود از متن های بحث انگیز 

استفاده نموده اند، افزايش چشمگیری داشته است.
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در پژوهش ديگر، مطرودی )1390( به بررســی عوامل مؤثر در پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان 
دوره ابتدايی پرداخته است. يافته های اين پژوهش بیانگر آن است که يکی از عوامل تأثیرگذار بر تفکر 
انتقادی گفت وگوهای جمعی اســت. ملکی )1391( نیز در پژوهشی با عنوان تأثیر فعالیت های انتقادِی 
شــفاهِی آگاهی بخش بر نوشتار زبان آموزان، دريافت شــرکت کنندگانی که ديدگاه های خود را به بحث 

می گذاشتند افزايش معناداری در تفکر انتقادی داشتند.
اکثــر پژوهش هــای انجام يافتة قبلی در خصوص روش هــای آموزش تفکر انتقــادی بر مطالب و 
موضوعات درســی تأکید داشــته اند تا دانش آموزان در درون مادة درســی منتقدانه فکر کنند. بر اساس 
پیشینه های موجود تاکنون به آموزش بر اساس افسانه زدايی علمی پرداخته نشده است. بنابراين پژوهش 
حاضر با رويکردي علمی و نوين به بررسی تأثیر آموزش، به شیوة افسانه زدايی علمی بر تفکر انتقادی 
دانش آموزان پرداخته است، يعني كاري که در پژوهش های قبلی صورت نگرفته است. بنابر آنچه گفته 

شد، سؤال عمدة پژوهش عبارت است از اينکه:

آیاآموزشبهشیوةافسانهزداییعلمیبهافزایشتفکرانتقادیدانشآموزانمنجرمیشود؟

روش
طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشــی با استفاده از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. 
طرح های نیمه آزمايشــی، طرح های نیمه کامل از آزمايش واقعی هســتند. اين دسته از طرح ها توانايی 
کنترل برخی از مالک های اعتبار درونی را دارند. گرچه کارايی آن ها به اندازة کارايی طرح های آزمايشی 
نیست، ولی میزان توانايی آن ها در کنترل متغیرها بیش از طرح های شبه آزمايشی است )دالور، 1374(. 
در ايــن پژوهش نیز از دو کالس از پیش ســازمان يافته، که امــکان جايگزينی تصادفی دانش آموزان در 
گروه های آزمايش و کنترل را از محققان ســلب می نمود، اســتفاده شــد. متغیر مســتقل »آموزش تفکر 
انتقادی به روش تفحص گروهی از طريق افســانه های علمی« و متغیر وابســته »مهارت تفکر انتقادی 
دانش آموزان« بود. طرح تحقیق پژوهش حاضر »طرح گروه کنترل نابرابر بود« که مشخصات نمودار آن 

بر اساس شکل )1( به شرح زير است:

پیشآزمونمتغیرمستقلپسآزمون

T2XT1

T2T1

شكل1.  طرح گروه کنترل نابرابر                                                                                                                                                                     
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1. دو گروه آزمايش و گواه، همزمان با يک آزمون مشترک )T1( ارزيابی شدند.
2. متغیر مستقل )x( به گروه آزمايش آموزش داده شد و گروه گواه در اين زمینه آموزشی نديد.

3. هر دو گروه پس از اجرای همزمان آزمون در شرايط يکسان، با يک آزمون مشترک )T2( ارزيابی شدند.

éجامعهونمونةآماری: جامعة آماری پژوهش را دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايی شهر تهران در 

سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که تعداد آن ها بالغ بر 46163 نفر بود. از بین جامعة آماری با 
روش نمونه گیری در دسترس دو مدرسة راهنمايی دخترانه و در مرحلة بعد از هر مدرسه يک کالس 
سوم راهنمايی انتخاب شد، سپس هر يک از کالس ها به تصادف به گروه آزمايش يا گواه تخصیص 

داده شد. تعداد کل شرکت کنندگان گروه های آزمايش و گواه جمعًا 60 نفر بودند.

ابزار:
بــرای ارزيابــی هر نوع تغییری در تفکر انتقادی دانش آموزان، چهــار مؤلفة تفکر انتقادی، يعنی 1. 
پايه و اساس باور و نگرش، 2. توصیف ها و تعاريف ضروری، 3. کیفیت شواهد و داليل و 4. تأکید بر 
آن شواهد و داليل، مورد توجه واقع شد. برای جمع آوری اطالعات در اين باره، پرسش نامه ای محقق 
ساخته و اقتباس شده از بلسینگ و بلسینگ )2010( استفاده شد که شامل پنج سؤال به شرح زير بود که 

از آن میان، چهار سؤال آن مستقیمًا چهار محور تفکر انتقادی را هدف می گرفت:
1. تا چه اندازه شما با اين جمله موافقید؟

2. چه چیز باعث شده است که شما تا اين حد اين جمله را باور کنید؟
3. آيا اين گزاره يا اصطالح نیاز به تعريف کردن و توضیح دادن دارد؟ 

4. به طور خالصه آزمايش يا تجربه اي را توصیف کنید که بتوان با انجام دادن آن اين ادعا را بررسی کرد. 
5. فرض کنید شما آزمايشتان را انجام داده ايد، فکر می کنید چه نتايج احتمالي داشته باشد؟ 

   چگونه نتايج به دست آمده از اين ادعا حمايت می کند يا نمی کند؟

برای نمونه چند پاسخ را که از سوی فراگیران به سؤال شمارة 2 )در باال( داده شده است ذكر مي كنیم: 

سؤال: چه چیز باعث شده است که شما این ادعا را باور کنید؟
پاسخ ها:

 é تحقیق کرده ام؛
é آزمايش كرده ام؛

é از پزشک پرسیدم؛
é از طريق تجربه؛

é از مصاحبة پژوهشگران؛
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• مشاهده کرده ام؛
• باور ندارم؛

• اصاًل موافق نیستم؛
• با اين مورد مخالفم؛

• بستگی به شرايط دارد.

ویژگیهایروانسنجیابزاروروشنمرهگذاریآن
ابزار استفاده شــده در اين پژوهش با اقتباس از ابزار به کار گرفته شــده توســط بلسینگ و بلسینگ 
)2010( تهیه شــد. برای اين منظور ابتدا ســؤاالت به زبان فارســی ترجمه شــد و سپس اساتید علوم 
تربیتی و روان شناسی تربیتی دانشگاه تبريز و دانشگاه شهید مدنی آذربايجان را از نظر روايی صوری و 
محتوايی و انطباق آن با ويژگی های تفکر انتقادی مورد بررســی قرار دادند. برای بررسی پايايی داوران 
و توافق مصححان، به نمره دهی مجدد ده درصد از پاسخ های دانش آموزان پرداخته شد. نتايج آن نشان 

داد که اختالف معنا داری در نمرات وجود ندارد.
برای نمره دهی، به هر يک از پاسخ های بعدی )چهار سؤال بعدی(، نمره ای بین صفر تا چهار توسط 
مصحح )يکی از محققان( منظور شد که در اين مقیاس پاسخ های کاماًل نامربوط نمرة صفر و پاسخ های 
عالی نمرة چهار می گرفت. در میان پنج سؤال داده شده به آزمودنی ها، نخستین سؤال تنها برای برقراری 
ارتباط اولیه و ايجاد انگیزه و آمادگی الزم برای پاســخگويی به چهار ســؤال بعدی مورد استفاده قرار 
گرفت و متعاقبًا نمره ای برای اين سؤال در تحلیل نهايی منظور نشد. در اين سؤال، يعنی »تا چه اندازه 
شما با اين جمله موافقید؟«، از فراگیران خواسته شد که میزان موافقت يا مخالفت خود با گزارة داده شده 

را در مقیاسی هفت گزينه ای بیان کنند.

روشاجرا
روش آموزشی افسانه زدايی علمی از روش آموزشی سايک باسترز بلسینگ و بلسینگ )2010( که 
برای افزايش تفکر انتقادی دانشجويان روان شناسی استفاده شده بود اقتباس شده است. در اين پژوهش 
يکی از محققان به عنوان معلم علوم تجربی محتوای مربوط به درس علوم را در دو کالس با دو شــیوة 
افســانه زدايی علمی و روش مرســوم اجرا نمود. در روش افسانه زدايی علمی ابتدا دانش آموزان کالس 
به 6 گروه 5 نفری تقسیم شدند و بر اساس محتوای درسی علوم تجربی سه افسانه )هردو گروه افسانه 
علمی مشــترک بودند( برای گروه ها مطرح شــد )جدول 1(. در طول دورة کاربندی، دانش آموزان گروه 

گواه با روش مرسوم محتوای درس علوم را کسب نمودند.
دانش آموزان گروه ها يک افسانه يا ادعای علمی را از مجموعه گزاره ها انتخاب نمودند تا در مورد 
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آن بــه پژوهــش گروهی بپردازند. هر يك از ايــن گروه ها در طول چهار هفته بــه مطالعة منابع علمی، 
جمع آوری اطالعات و ارزيابی آن ها پرداخت. يکی از محققان نیز در طول اين چهار هفته بین گروه های 
دانش آموزان حضور پیدا مي کرد و ضمن معرفی منابع علمی، به عنوان تســهیل گر در فعالیت های بحث 

گروهی به آن ها کمک مي نمود تا اعضای گروه بتوانند به سؤاالت پرسش نامه پاسخ دهند.
بعد از طی دورة جمع آوری و ارزيابی اطالعات گروهی، در هر جلسه يک گروه نتايج پژوهش خود 
را به کالس ارائه می داد. در اين جلسات فرصت های متعددی برای دانش آموزان فراهم شد تا فکر کنند، 
ســبک و سنگین کنند و بعد از ارزيابی تصمیم منطقی بگیرند. شــرايط کالس به گونه ای آماده شده بود 
که به ديدگاه های متفاوت ارزش گذاشــته می شد و تبادل انديشه ها و گفت وگوی آزاد بین دانش آموزان 
تشويق می گرديد. شرايط ادارة کالس نیز به نحوی بود که وقتي از هر گروه خواسته می شد از گفته های 
خود دفاع کند، بقیه گروه ها بايد دقیق به بحث ها گوش می دادند تا بتوانند مجددًا جواب قانع کننده ای به 

گروه مقابل بدهند.

جدول1.  محتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی با روش افسانه زدایی علمی                                                                                                             

محتواي جلسهجلسات

جلسه اول
تقسیم بندي دانش آموزان در شش گروه و طرح افسانه هاي علمي سه گانه براي گروه ها »بعد از 
خوردن غذا، چاي باعث كم خوني مي شود«. »در جريان رشد، شركت در ورزش هايي چون 
والیبال و بسكتبال باعث رشد مي شود«. »تراشیدن موهاي بدن باعث رشد آن ها مي شود«.

درخواست از اعضاي گروه ها در مورد تحقیق و بررسي منشأ اولیه پیدايش اين افسانه ها و جلسه دوم
تعريف كلیه اصطالحات به كار رفته در آنها

 شناسايي و مطالعه منابع علمي الزم براي جمع آوري اطالعات ضروري براي بررسي صحت جلسه سوم
و سقم افسانه ها

گردآوري اطالعات الزم از منابع مختلف، ارزيابي يافته ها و آزمايش ها و نتايج وابسته به جلسه چهارم
افسانه ها در گروه ها

آموزش تبیین تأيید يا بر مال شدن افسانه ها در گروه هاي ششگانهجلسه پنجم

ارائه يافته گروه هاي مربوط به افسانه نقش چاي در كم خوني به كالس، بحث دانش آموزان در جلسه ششم
مورد پايه و اساس ادعاها و باورها

ارائه يافته گروه هاي مربوط به افسانه نقش والیبال و بسكتبال در رشد قد به كالس، بحث جلسه هفتم
دانش آموزان در مورد پايه و اساس ادعاها و باورها

ارائه يافته گروه هاي مربوط به افسانه نقش تراشیدن مو بر رشد آن به كالس، بحث جلسه هشتم
دانش آموزان در مورد پايه و اساس ادعاها و باورها
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یافتهها
به منظــور بررســی اين فرضیه که آمــوزش تفکر انتقادی به روش افســانه زدايی بــر تفکر انتقادی 
دانش آمــوزان تأثیــر می گذارد، نمرات دانش آمــوزان در مراحل پیش آزمــون و پس آزمون در گروه های 
آزمايش و گواه با روش تحلیل کوواريانس با هم مقايسه شدند. جدول )2( داده های توصیفی نمرات را 

در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد.

جدول2.  داده های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی دانش آموزان شهر تهران                                                                                                             

تعدادافرادانحرافمعیارمیانگینگروهآماره

آزمايش 

كنترل

پیش آزمون 

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

 4/56

14/83

3/86

7/56

 2/67

3/97

3/01

2/84

 30

30

در جدول 2 میانگین و انحراف اســتاندارد تفکر انتقادی گروه آزمايش در پیش آزمون برابر با 4/56 
و 2/67 و گروه گواه برابر با 3/86 و 3/01 اســت. در پس آزمون نیز میانگین و انحراف اســتاندارد گروه 

آزمايش 14/83 و 3/97 و گروه گواه 7/56 و 2/84 است.
قبل از تحلیل داده ها در بررسی پیش فرض های تحلیل کوواريانس يک طرفه، نتايج آزمون لون نشان 
داد کــه گروه ها از لحاظ واريانــس درون گروهی تفاوت معناداری با هم ندارند. به عبارت ديگر اين امر 

يکسانی واريانس را تأيید می کند. نتايج اين آزمون در جدول 3 درج شده است.

جدول3.  آزمون لون کیفیت واریانس خطا                                                                                                                                                       
F1سطح معناداریدرجه آزاري 2درجهآزاري

1/2932570/282

مفروضة همگنِی شیِب رگرسیون، پیش فرض ديگر استفاده از روش کوواريانس است. اين پیش فرض 
در جدول 4 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتايج اين تحلیل نشان می دهد که همگنی شیب های رگرسیون 
تحقق يافته اســت. ازاين رو نتیجه می گیريم که تعامل بین متغیرهای کمکی و متغیر مستقل معنا دار نبوده 

است.
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جدول4.  نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب های رگرسیون                                                                                                                 

متغيرها
مجموع

مجذورات
درجهآزاري

ميانگين

مجذورات
F

سطح

معناداري
مجذوراتا

گروه

پیش آزمون

گروه × پیش آزمون

خطا

128/28

161/26

14/33

279/05

2

1

1

55

64/14

161/26

14/33

5/07

12/64

31/78

2/82

-

0/001

0/01

0/098

-

0/315

0/366

0/049

-

با توجه به نتايج فوق، جهت بررســی فرضیه مورد نظر از تحلیل کوواريانس يک طرفه استفاده شد 
که نتايج آن در جدول 5 آمده است. در اين جدول تأثیر نمرات پیش آزمون بر نمرات پس آزمون حذف 
شده و سپس گروه محاسبه شده است. پس از تعديل نمرات پیش آزمون، اثر معنا دار عامل بین آزمودنی 
گروه ديده شــد. نمرات میانگین تعديل شدة تفکر انتقادی بیان می کند که گروه آزمايش دارای عملکرد 
انتقادی باالتري نسبت به گروه گواه است. مقدار ضريب اتا نشان می دهد 70 درصد از تغییرات تفکرات 

انتقادی دانش آموزان ناشی از متغیر مستقل يعنی آموزش افسانه زدايی علمی است.

جدول5.  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی                                                                                                             

متغيرها
مجموع

مجذورات
درجهآزاري

ميانگين

مجذورات
F

سطح

معناداري
مجذوراتا

پیش آزمونتفكر انتقادي

گروه

خطا

154/02

712/96

293/38

1

2

56

154/02

358/48

5/23

298/39

68/04

-

0/001

0/001

-

0/344

0/708

-
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بحثونتيجهگيری
يافتــه پژوهش نشــانگر تأثیــر مثبت روش آموزش افســانه زدايی علمی بر رشــد 
مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان اســت. نتايــج حاصل از اين يافته با تحقیقات 
آدام21 )2014(، بورک و همکاران )2014(، برکلی و برکلی )2009(، بلسینگ و بلسینگ 
)2010(، حاج حســینی )1391(، واعظی کیا )1391(، مطرودی )1390(، ملکی )1391(، 

فروغی و مشکالنی )1384( هماهنگ است.
مطالعه برکلی و برکلی )2009( نیز نشــان داد اســتفاده از روش افســانه زدايی در 
درس روش تحقیق روان شناســی موجب تعمیق سطح يادگیری دانشجويان و افزايش 
تفکر انتقادی در آن ها می گردد. يافته های بلســینگ و بلسینگ )2010( بیانگر آن است 
دانشــجويانی که درس روان شناســی عمومی را با پروژة ســايک باستر )افسانه زدايی( 
آمــوزش ديدند دانش روان شناســی را با توجه بــه ابعاد مختلف مــورد ارزيابی قرار 

می دادند و اين دانشجويان رشد بیشتری در تفکر انتقادی داشتند.
نتايج آدام )2014( نیز بیانگر آن بود دانش آموزانی که در بحث و بررسی ادعاهای 
دروغین علمی شرکت نمودند به طور معنا داری کاستی ها و ايرادات موجود در مجموعة 

ادعاها را تشخیص مي دادند.
در تبییــن يافته ها می تــوان از رويکردهای ســاختن گرايی کمک گرفت. در نگرش 
ساختن گرايی، درگیر کردن دانش آموزان در مباحثه و گفت وگو روشی مطلوب به حساب 
می آيــد زيرا در اين نگرش دانش آموزان بايد بتوانند دانش جديد را کشــف کنند و آن 
را بــا ديگران در میــان بگذارند. به عبارت ديگر بايد توانايی های خود را به اشــتراک 
بگذارنــد، كه در نتیجة اســتفاده از اين گروه های مباحثه ای تــؤام با حرکت اجتماعی 
زمینه را برای پرورش تفکر انتقادی فراهم می کند. در رويکرد ســاختن گرايی اجتماعی 
نظیر ويگوتسکی22 )1981( هر کارکرد عالی ذهنی در ابتدا يک کارکرد اجتماعی است. 
ارتباط کالمی از طريق بحث و گفت وگو، راهگشايی برای ساختن دانش است. در تبیین 
نتايج به دست آمده می توان گفت چون در اين شیوه دانش آموزان در گروه های چند نفری 
دربارة هر افســانة علمی به جســت وجو و تفحص پرداختند، آنگاه از طريق مباحثه و 
مذاکره اطالعات خود را مبادله و از انديشه های خود با استدالل دفاع كردند، توانستند 
در ايــن فرايند توانايی الزم را برای ارزيابی انديشــه ها و انتقــادات خود و ديگران به 

دست آوردند.
روش مباحثــه ضمن تأثیــر مثبت در زمینة تعامل فردی، نقــش مهمی در يادگیری 
محتوا و دانش علمی، مهارت های شــناختی، نگرش ها و مهارت های فراشناختی دارد 
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)اورلیک، هاردر، کاالهان و گیبسون23، 1998(. از سوی ديگر روش مباحثه، سبب رشد 
تفکر انتقادی در فراگیران می شــود )ديلون24، 1995(. بدين ترتیب از روش مباحثه در 
اغلب موارد، برای کمک به فراگیران در افزايش توانايی حل مســئله اســتفاده می شود 

)فتحی آذر، 1382(.
در تبیینی ديگر، برای يافتة پژوهشــی حاضر می توان گفت که پروژة افســانه زدايی 
علمی به توانايی دانش آموزان در فهم و درک ادعاهای موردنظر و ارزيابی آن ها در چند 
بعد مختلف کمک کرد. دانش آموزان در شرايط آزمايشی به طور معنا داری از پیش آزمون 
نســبت به پس آزمون پیشــرفت نشــان دادند، درحالی که آن ها که در گواه بودند به طور 
معناداری تغییر نشــان ندادند. دانش آموزان نیز پروژه را جالب توصیف کردند. هرچند 
ايــن تکلیف در طول ترم انجام شــده، ولی کل زمان صرف شــده برای هر دانش آموز 
نســبتًا کم بود. از طرف ديگر گرچه هر دانش آموز مســتقیمًا روی سه سؤال کار می کرد 
ولی حداقل از بحث و گفت وگوی ده دانش آموز ديگر سود می برد. پس افزايش معنا دار 
مهارت های تفکر انتقادی، بر اساس زمان صرف شده برای هر دانش آموز امیدوارکننده 

است.
در مجموع افســانه زدايی علمی شــیوه ای گروهی، مؤثر، جالب و ســرگرم کننده در 
افزايش تفکر انتقادی اســت. يافته های اين پژوهش، کاربردی ارزشمند در رشد تفکر 
انتقادی دورة متوسطه دارد و معلمین می توانند با به کارگیری اين روش در ارتقاي تفکر 

انتقادی دانش آموزان خود بکوشند.
يافته های اين پژوهش علیرغم محدوديت های روش شــناختی، مانند عدم انتخاب 
تصادفــی آزمودنی هــا و محدود بودن تعداد جلســات مداخالت آموزشــی، مي تواند 
تلويحات عملی وکاربردی برای آموزش وپرورش داشــته باشــد. پیشنهاد مشخص اين 
پژوهش استفاده از اين روش در تدوين کتب درسی علوم، مخصوصًا بخش فعالیت های 
يادگیری و پژوهشــی است که موجب رشد تفکر علمی و فرايندهای سطح عالی تفکر 
دانش آموزان خواهد شد. از طرف ديگر آشنايی معلمان با افسانه زدايی علمی به عنوان 
يک روِش تدريِس علوم، از طريق دوره های ضمن خدمت، مي تواند در رشد مهارت های 
تفکر کمک  کند مؤثر باشد. مطالعة اثرات بلندمدت شیوه افسانه زدايی علمی، مطالعات 
پیگیرانه و اجرای پژوهش های مشــابهی در ساير محتواهای درسی از جمله پیشنهادها 

برای محققان آينده است.
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