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چكيده:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی روش افسانهزدایی علمی بر تفکر انتقادی دانشآموزان بود .در
این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه نابرابر استفاده شد .آزمودنیهای پژوهش شامل
 60نفر دانشآموز سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی  1392-93بودند .این دانشآموزان
با روش نمونهگیری در دســترس انتخاب شــدند و بهطور تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .نفرات گروه آزمایش به مدت  8جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی افسانههای 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 .یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس نشان
داد روش آموزشی افســانهزدایی علمی باعث افزایش تفکر انتقادی دانشآموزان گروه آزمایش شده
است .یافتههای دیگر این پژوهش نيز بیانگر آن است  70درصد رشد تفکر انتقادی دانشآموزان ناشی از
آموزش به شیوة افسانهزدایی علمی است .بنابراين ميتوان گفت كه روش آموزشی افسانهزدایی علمی
میتواند بهعنوان یک فعالیت یادگیری در تألیف کتب درسی و همچنین بهعنوان یک روش در آموزش
مفاهیم علوم در کالسهای درس مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژهها:

افسانهزدایی علمی ،تفکر انتقادی ،آموزش علوم ،تدریس و فعالیت یادگیری.

 ïتاريخ دريافت مقاله93/9/12 :

 ïتاريخ شروع بررسي93/12/17 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله94/4/20 :

* دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریزbadri_rahim@yahoo.com ..................................................................................................................
** دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
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مقدمه

در عصری که مفاهیم درسی بهسرعت کهنه شده و نوآوری دائم ًا تجربه میشود ،اهداف نهایی و کلی
تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد (مایرز .)1386 ،1نخستین هدف و محصول نهایی آموزشوپرورش،
باید تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر باشد (پاول .)1992 ،2مدارس باید به دانشآموزان
بیاموزنــد که چگونه فکر کنند و چگونه یاد بگیرند .دســتیابی به چنین مهارتی ممارســت و تمرین در
تجزیهوتحلیــل مباحث را میطلبد و مدارس باید زمینه چنین ممارســتی را بــرای دانشآموزان فراهم
ســازند .همچنين باید فرصتهایی را در فرآیند آموزش فراهم کنند که دانشآموزان بتوانند دیدگاههای
مختلف موجود در موقعیت را دقیق بخوانند ،موشــکافی کننــد و در زمینههای مختلف آن دیدگاهها به
مباحثه و مناظره بپردازند .چنین فرصتهایی زمینه استقالل در تصمیمگیری ،استدالل و قضاوت را در
آنــان پرورش خواهد داد و نحوة دفاع از قضاوت را به آنان خواهد آموخت (شــعبانی و مهرمحمدی،
 .)1379امروزه بســیاری از محققان تربیتی پرورش مهارتهای تفکر انتقادی را از هدفهای اساســی
آموزشوپرورش ميدانند زیرا تفکر انتقادی برای موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زیاد در
حال افزایش است ،ضرورت اساسی تلقی میشود (مارینا و هالپرن.)2011 ،3
بررســی ادبیات پژوهشی در زمینه تفکر انتقادی نشان میدهد که تعاریف مختلفی از تفکر انتقادی
شــده است .دیویی )1933( 4از یک دیدگاه فلســفی تفکر انتقادی را شامل کاوشگری ،تمییز و آزمون
افکار و بررسی گزینههای مختلف در مورد یک مسئله میدانست .پاول ( )1992تفکر انتقادی را در دو
معنای محدود و وسیع مطرح کرد .در معنای محدود ،تفکر انتقادی یک مجموعه مهارتهای فنی است
که فقط برای انتقاد از دیدگاههای مخالف مفيد واقع میشــود ،اما در معنای وسیع ،بررسی گرایشها و
تمایالت خودمحورانه و جامعه گرایانه اســت که در قلب عقاید و بهصورت پنهان قرار دارند و شــامل
گرایشها و ویژگیهای َمنشی و شخصیتی است .یکی دیگر از مهمترین و شناختهشدهترین تعاریف از
تفکر انتقادی تعریف انیس )2002( 5است .او تفکر انتقادی را نوعی تفکر منطقی و مستدل میداند که
در تصمیمگیری ،قبول باورها و یا انجام امور دخالت دارد و شامل اعمالی مانند فرضیهسازی ،نگریستن
متفاوت به مسائل و مشکالت ،طرح راهحلهای احتمالی و نقشههای مختلف برای بررسی امور است.
انجمن فلسفه آمریکا یک تعریف جامع و مورد توافق همگانی برای تفکر انتقادی ارائه کرده که شامل
دو مؤلفة عاطفی و شناختی است« :ما معتقدیم که تفکر انتقادی قضاوت هدفمند و خود نظمدهندهای
است که بر تعبیر ،تحلیل ،ارزیابی و استنباط و همچنین تبیین مالحظات موقعیتی ،روششناختی ،مالکی
و مفهومی مبتنی است» (بنینگ ،2006 ، 6به نقل از بدری گرگری ،فتحی آذر ،حسینینسب و مقدم واحد،
.)1389
مهارتهای تفکر انتقادی ،مثل ســایر مهارتهای فکری ،قابل آموزشوپرورشاند .مدرسه ،کانون
آموزش و کتابهای درســی ،مهمترین وســیله آموزش تلقی میشــود و اهداف آموزش غالب ًا از طریق
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اين دو قابل تحقق اســت .آموزش تفکر انتقادی تنها آموزشــی اســت که گذر از سادهنگری و پذیرش
بیچون   وچرای مسائل به ژرفنگری و انتخاب آزادانه را تسهیل میکند و توانایی دانشآموزان را برای
درک مســائل افزایش میدهد (معروفی ،شبیری و یعقوبی .)1390،توجه کردن به اهداف آموزش ،مانند
پرورش تفکر انتقادی و حل مســئله ،با بهرهمندی از روشهای مناســب آموزش امکانپذیر است؛ اما
متأســفانه اغلب معلمان بهبود مهارتهای تفکر انتقادی را در مورد دانشآموزان خود انجام نمیدهند
(معروفی و همکاران .)1390 ،علیرغم اهمیت تفکر انتقادی برای دانشآموزان ،مفهوم تفکر انتقادی برای
بســیاری از مربیان و معلمان روشن نیست ،هرچند ادعا كنند که تفکر انتقادی هدف اصلی تدریسشان
اســت .اصو ًال تعداد بســیار کمی از آنها تصور روشــنی از مفهوم تفکر انتقادی دارند و تعداد بسیاری
کمتری از آنان ،از روشهایی که منجر به رشــد تفکر انتقادی میشــود ،اســتفاده میکنند (پاول ،الدر و
بارتل.)1997 ، 7
صاحبنظــران زیــادی از آموزشپذیر بودن تفکــر حمایت کردهاند ،و ميگوينــد تفکر انتقادی را
میتوان از طریق تمرین و آموزش افزایش داد (ریستو .)1988 ،8تفکر انتقادی مهارتی است که ممکن
است در هر فردی پیشرفت پیدا کند یا بهبود یابد و در عين حال چیزی نیست که ضرورت ًا با رشد افراد
آشكار شود بلکه باید آنرا آموزش داد (والش و پاول .)1998 ،9فیشر ( )1386تفکر انتقادی را توانایی
پرورش دیدگاه متعادل توأم با فراخاندیشی و بیغرضی تعریف میکند .از دیدگاه او روشهای گوناگونی
وجود دارد که از طریق آنها میتوان کودکان را تشویق کرد تا نظر دیگران را نیز درک و تجربه کنند .از
طرف دیگر ،شواهد تجربی کمتری نیز در مورد رشد و پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان وجود دارد؛
اغلب تحقیقات انجامشده در این زمینه مربوط به دانشجویان و بزرگساالن است (روجیرو.)1998 ،10
اگرچــه رویکردهای مختلفی برای آموزش تفکر انتقادی وجود دارد اما متخصصان تعلیم و تربیت
بــه دو رويكرد عمده بيشــتر باور دارند .برخی از آنها به رویکرد تلفیقــی معتقدند که در آن معلمان و
ســاختار درسی موجب رشد تفکر انتقادی میشود بدون اینکه آموزش مستقیمی در زمینه مهارتهای
تفکر انتقادی انجام شده باشد (کیس .)2002 ،11این روش دارای امتیازهایی مانند عدم نیاز به محتوای
ن حال از این کاستی برخوردار است که وابسته
درسی اضافی در برنامههای درسی مدارس است .در عی 
بــه معلم بوده و احتمال دارد در کالسهــای درس به روش آموزش تلفیقی ،مهارتهای تفکر انتقادی
توسط برخی معلمان آموزش داده شود و برخی معلمان توجه کمتری به آن داشته باشند (مارینا و هالپرن،
 .)2011گروه ديگر معتقدند که باید مهارتهای تفکر انتقادی بهصورت مســتقیم و روشن آموزش داده
شود .در آموزش به شیوة مستقیم فرض میشود که تدریس مهارتهای تفکر توسط موضوعات مختلف
درسی نتیجهبخش نیست؛ در نتیجه باید درسی با همین عنوان در برنامههای درسی گنجانده شود .بدین
طریق امکان یادگیری مهارتهای تفکر به شیوة مستقیم میسر خواهد بود (مارینا و هالپرن.)2011 ،
تشــكيل گروههای یادگیری مشارکتی ،یک روش آموزشی غیرمستقیم تفکر انتقادی است که در آن
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فراگیران در گروههای کوچک برای رســیدن به یک هدف مشــترک با یکدیگر همكاري کرده و دربارة
مسائل انتزاعی تفکر مينمايند؛ در نتیجه اين تبادل نظرها تفکر انتقادی آنان نیز بهبود پیدا میکند (رنجبر
و اســماعیلی .)1385 ،بر طبق نظر جانســون و جانسون )1989( 12شــواهد قانعکنندهای وجود دارد که
گروههای یادگیری مشارکتی به سطوح باالتری از تفکر دست یافته و اطالعات و یافتهها را طوالنیتر از
فراگیرانی که کام ً
ال به شکل انفرادی عمل مینمایند به خاطر میسپارند.
یکــی از روشهای تفحص گروهــی که در آموزش تفکر انتقادی برای موضوعهای روانشناســی
اســتفاده شده روش سایک باسترز (افسانهزدایی روانشناختي) است .این روش در سال  2010توسط
بلســینگ مطرح شد .ایده «سایک باسترزیا افســانهزدایی» از برنامههای مشهوری در شبکة تلویزیونی
شبه مستند «دیسکاوری »13به نام «میث باسترز »14گرفته شده که در هر قسمت آن دو مجری و تیمشان
داستان ،عقیده و یا افسانهای عامیانه را تأیید یا رد مینمایند .بهعنوانمثال در قسمتی از این مجموعه،
افســانه نینجاها و تواناییهای مفروضشــان ،چون راه رفتن روی آب و متوقف کردن شمشیر با دستان
خالی ،بررسی میشد .گاهی که افسانهای مردود میشود ،مجریان تالش میکنند تفسیری معقول و منطقی
از عقیدة رایج ،که احتما ًال منشأ پیدایش خرافه بود ارائه دهند (بلسینگ و بلسینگ.)2010، 15
روش ســایک باسترز (افسانهزدایی روانشناختي) نیز از ادعاهای علمی و غیرعلمی که در اخبار و
گفتوگوها و نیز ارتباطات و شواهد گزارششده ،بهعنوان آئین و رسومات ،آمده است ،جهت افزایش
مهارت تفکر انتقادی دانشــجویان روانشناسی بهره میگیرد .در این روش فراگیران با یک افسانه رایج
مواجه میشــوند ،ســپس از آنها خواسته میشود در مورد منشــأ اولیة پیدایش آن افسانه یا ادعا بحث
کنند .در مرحلة بعدی الزم اســت کلیه اصطالحات بهکار رفته شــده در ادعا یا افســانه را تعریف کنند.
در این مرحله یافتهها و آزمایشها و نتایج وابســته به افســانهها یا ادعاها مورد ارزیابی قرار میگیرد و
ســرانجام عقیده یا افسانة عامیانه تأیید یا رد میشــود .معرفی این عقیده یا افسانه ،کل کالس را درگیر
بحث مینماید .در سایک باسترز از کلیة ویژگیهای تفکر انتقادی در باالترین میزان آن استفاده میشود
تا بتواند کلیه تغییرات در تفکر انتقادی را بهطور دقیق ارزیابی کند .این ویژگیها شــامل پایه و اســاس
ادعاها و باورها ،توضیحات و تعریفهای جامع و کافی و کیفیت و کمیت شــواهد اســت (بلسینگ و
بلسینگ.)2010 ،
یافتههای پژوهش بلسينگ و بلسينگ ( )2010نشان داد دانشجویانی که درس روانشناسی عمومی
را با پروژة سایک باستر (افسانهزدایی) آموزش دیده بودند ،در مقایسه با گروه کنترل ،افسانههای مربوط
به روانشناســی را با توجه ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار میدادند و این دانشــجویان در پسآزمون
بهطور معناداری تفکر انتقادی باالتری را کسب ميكردند.
مطالعة برکلی و برکلی )2009( 16نشان داد استفاده از روش افسانهزدایی در درس روش تحقیق
روانشناســی موجب تعمیق ســطح یادگیری دانشــجویان و افزایش تفکر انتقادی در آنها میشود.
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ایــن دو بخشهایی از مســتند تلویزیونی «میث باســترز» را بهعنوان خمیرمایــة بحث و گفتوگو و
آموزش دادن مفاهیم روش علمی در کالس روشهای تحقیق اســتفاده کردند .آنها گزارش دادند که
دانشآموزان معتقد بودند اینگونه درگیر شــدن در بحــث و گفتوگو ،یادگیری آنها را افزایش داده
است.
برخی از مطالعات تجربی ،اثربخشی این روش بر رشد تفکر انتقادی را اثبات كرد .یافتههای مطالعة
ایمیآدام ( )2014که با استفاده از بحث گروهی دانشآموزان بر روی فعاليتهاي علمی کاذب 17انجام
گرفت نشانگر آن است که دانشآموزان بهطور معناداری کاستیها و ایرادات موجود در مجموعه ادعاها
را بهطور صحیح تشخیص دادند.
18
بورک ،ســیرز ،کراوس و روبرتزکادی ( )2014در یک مطالعة دیگر تأثیر آموزش در تغییر و بهبود
دو مؤلفه تفکر انتقادی در کالسهای فلسفه و روانشناسی را بررسی کردند .دو مؤلفه تفکر انتقادی که
در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت عبارت بود از مهارتهای کلی و باورهای شخصی .بهبود معنادار
تفکر انتقادی در پایان ترم آموزشی تنها در دانشجویان فلسفه و نه دانشجویان روانشناسی تائید شد که
مشاهده نشدن اثر آموزش در این زیرگروه مورد مطالعه ،به ضعف ابزار سنجش نسبت داده شد و این
خود مبنایی برای دادن پیشنهاد براي ساختن ابزارهایی جدید ،برای اینچنین مطالعاتی قرار گرفت .در
پایان این مطالعه به مدرسان هر دو رشته پیشنهاد شد که از آموزش مستقیم تفکر انتقادی و اثرات مثبت
آن در فضای دانشگاهی و همچنین زندگی روزمره غافل نشوند.
مطالعه پنینگروث ،دســپاین ،و گری )2007( 19نیز بیانگر آن اســت که روش ســایک باستر موجب
توجه،
افزایش تفکر انتقادی دانشــجویان روانشناسی شده است .این پژوهشــگران ،در کاری درخور ّ
درســی تکواحدی برای جدیدالورودهای رشــتة روانشناســی و بهمنظور بهبود تفکر انتقادی ایشان
طراحی کردند .این پژوهشــگران ،درس جدید را بر اســاس کار کیت )2004( 20و با تمرکز بر آموزش
ّ
فعال و ارزیابی منتقدانة ا ّدعاها ،با محک روشهای علمی ،طراحی کردند .ارزیابی اثربخشی این درس
ّ
آموزشی با استفاده از پیشآزمون و پسآزمون نشان از بهبود معنادار ّ
تفکر انتقادی روانشناسانه در گروه
آزمایش داشت که بر پایة آن این محققان پیشنهاد استفاده از روش آموزشی مشابه برای کمک به افزایش
مهارتهای ّ
تفکر انتقادی در دانشجویان را مطرح میکنند.
در بررسی پیشینة پژوهشهای داخل کشور مطالعات متعددی در زمینة مباحثة گروهی انجام گرفته
اســت .برای مثال حاج حسینی ( )1391در پژوهش خود با موضوع تأثیر روشهای گفتوگو محور بر
تفکر انتقادی ،اثربخشــی روشهای آموزش گفتوگو در بهبود تفکر انتقــادی را مورد تأکید قرار داده
است .واعظیکیا ( )1391نیز در تحقیقی با نام تأثیر ترجمة متون بحثانگیز بر تفکر انتقادی دانشآموزان
نشان داد که سطح تفکر انتقادی دانشآموزان گروه آزمایش که در جلسات خود از متنهای بحثانگیز
استفاده نمودهاند ،افزایش چشمگیری داشته است.
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در پژوهش دیگر ،مطرودی ( )1390به بررســی عوامل مؤثر در پرورش تفکر انتقادی دانشآموزان
دوره ابتدایی پرداخته است .یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که یکی از عوامل تأثیرگذار بر تفکر
انتقادی
انتقادی گفتوگوهای جمعی اســت .ملکی ( )1391نیز در پژوهشی با عنوان تأثیر فعالیتهای
ِ
شــفاهی آگاهیبخش بر نوشتار زبانآموزان ،دریافت شــرکتکنندگانی که دیدگاههای خود را به بحث
ِ
میگذاشتند افزایش معناداری در تفکر انتقادی داشتند.
اکثــر پژوهشهــای انجامیافتة قبلی در خصوص روشهــای آموزش تفکر انتقــادی بر مطالب و
موضوعات درســی تأکید داشــتهاند تا دانشآموزان در درون مادة درســی منتقدانه فکر کنند .بر اساس
پیشینههای موجود تاکنون به آموزش بر اساس افسانهزدایی علمی پرداخته نشده است .بنابراین پژوهش
حاضر با رویکردي علمی و نوین به بررسی تأثير آموزش ،به شیوة افسانهزدایی علمی بر تفکر انتقادی
دانشآموزان پرداخته است ،يعني كاري که در پژوهشهای قبلی صورت نگرفته است .بنابر آنچه گفته
شد ،سؤال عمدة پژوهش عبارت است از اینکه:
آیا آموزش به شیوة افسانهزدایی علمی به افزایش تفکر انتقادی دانشآموزان منجر میشود؟

روش

طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشــی با استفاده از طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل بود.
طرحهای نیمهآزمایشــی ،طرحهای نیمه کامل از آزمایش واقعی هســتند .این دسته از طرحها توانایی
کنترل برخی از مالکهای اعتبار درونی را دارند .گرچه کارایی آنها به اندازة کارایی طرحهای آزمایشی
نیست ،ولی میزان توانایی آنها در کنترل متغیرها بیش از طرحهای شبهآزمایشی است (دالور.)1374 ،
در ایــن پژوهش نیز از دو کالس از پیش ســازمانیافته ،که امــکان جایگزینی تصادفی دانشآموزان در
گروههای آزمایش و کنترل را از محققان ســلب مینمود ،اســتفاده شــد .متغیر مســتقل «آموزش تفکر
انتقادی به روش تفحص گروهی از طریق افســانههای علمی» و متغیر وابســته «مهارت تفکر انتقادی
دانشآموزان» بود .طرح تحقیق پژوهش حاضر «طرح گروه کنترل نابرابر بود» که مشخصات نمودار آن
بر اساس شکل ( )1به شرح زیر است:
پسآزمون

متغير مستقل

پيش آزمون

T2

X

T1

T2

شکل  .1طرح گروه کنترل نابرابر
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 .1دو گروه آزمایش و گواه ،همزمان با یک آزمون مشترک ( )T1ارزیابی شدند.
 .2متغیر مستقل ( )xبه گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه گواه در این زمینه آموزشی ندید.
 .3هر دو گروه پس از اجرای همزمان آزمون در شرایط یکسان ،با یک آزمون مشترک ( )T2ارزیابی شدند.
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 éجامعه و نمونة آماری :جامعة آماری پژوهش را دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران در
سال تحصیلی  92-93تشکیل میدادند که تعداد آنها بالغ بر  46163نفر بود .از بین جامعة آماری با
روش نمونهگیری در دسترس دو مدرسة راهنمایی دخترانه و در مرحلة بعد از هر مدرسه یک کالس
سوم راهنمایی انتخاب شد ،سپس هر یک از کالسها به تصادف به گروه آزمایش يا گواه تخصیص
داده شد .تعداد کل شرکتکنندگان گروههای آزمایش و گواه جمع ًا  60نفر بودند.
ابزار:
بــرای ارزیابــی هر نوع تغییری در تفکر انتقادی دانشآموزان ،چهــار مؤلفة تفکر انتقادی ،یعنی .1
پایه و اساس باور و نگرش .2 ،توصیفها و تعاریف ضروری .3 ،کیفیت شواهد و دالیل و  .4تأکید بر
آن شواهد و دالیل ،مورد توجه واقع شد .برای جمعآوری اطالعات در این باره ،پرسشنامهای محقق
ساخته و اقتباسشده از بلسینگ و بلسینگ ( )2010استفاده شد که شامل پنج سؤال به شرح زیر بود که
از آن ميان ،چهار سؤال آن مستقیم ًا چهار محور تفکر انتقادی را هدف میگرفت:
 .1تا چه اندازه شما با این جمله موافقید؟
 .2چه چیز باعث شده است که شما تا این حد این جمله را باور کنید؟
 .3آیا این گزاره یا اصطالح نیاز به تعریف کردن و توضیح دادن دارد؟
 .4بهطور خالصه آزمایش یا تجربهاي را توصیف کنید که بتوان با انجام دادن آن این ادعا را بررسی کرد.
 .5فرض کنید شما آزمایشتان را انجام دادهاید ،فکر میکنید چه نتایج احتمالي داشته باشد؟
چگونه نتایج بهدستآمده از این ادعا حمایت میکند یا نمیکند؟
برای نمونه چند پاسخ را که از سوی فراگیران به سؤال شمارة ( 2در باال) داده شده است ذكر ميكنيم:

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

پاسخها:
 éتحقیق کردهام؛
 éآزمایش كردهام؛
 éاز پزشک پرسیدم؛
 éاز طریق تجربه؛
 éاز مصاحبة پژوهشگران؛

شمارةë 55
سال چهاردهم ë
پاییز ë 1394

13

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثير روش آموزشي افسانهزدايي علمي بر تفكر انتقادي دانشآموزان

• مشاهده کردهام؛
• باور ندارم؛
• اص ً
ال موافق نیستم؛
• با این مورد مخالفم؛
• بستگی به شرایط دارد.

ویژگیهای روانسنجی ابزار و روش نمرهگذاری آن

ابزار استفادهشــده در این پژوهش با اقتباس از ابزار به کار گرفته شــده توســط بلسینگ و بلسینگ
( )2010تهیه شــد .برای این منظور ابتدا ســؤاالت به زبان فارســی ترجمه شــد و سپس اساتید علوم
تربیتی و روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را از نظر روایی صوری و
محتوایی و انطباق آن با ویژگیهای تفکر انتقادی مورد بررســی قرار دادند .برای بررسی پایایی داوران
و توافق مصححان ،به نمرهدهی مجدد ده درصد از پاسخهای دانشآموزان پرداخته شد .نتایج آن نشان
داد که اختالف معناداری در نمرات وجود ندارد.
برای نمرهدهی ،به هر یک از پاسخهای بعدی (چهار سؤال بعدی) ،نمرهای بین صفر تا چهار توسط
مصحح (یکی از محققان) منظور شد که در این مقیاس پاسخهای کام ً
ال نامربوط نمرة صفر و پاسخهای
عالی نمرة چهار میگرفت .در میان پنج سؤال دادهشده به آزمودنیها ،نخستین سؤال تنها برای برقراری
ارتباط اولیه و ایجاد انگیزه و آمادگی الزم برای پاســخگویی به چهار ســؤال بعدی مورد استفاده قرار
گرفت و متعاقب ًا نمرهای برای این سؤال در تحلیل نهایی منظور نشد .در این سؤال ،یعنی «تا چه اندازه
شما با این جمله موافقید؟» ،از فراگیران خواسته شد که میزان موافقت یا مخالفت خود با گزارة دادهشده
را در مقیاسی هفت گزینهای بیان کنند.

روش اجرا

روش آموزشی افسانهزدایی علمی از روش آموزشی سایک باسترز بلسینگ و بلسینگ ( )2010که
برای افزایش تفکر انتقادی دانشجویان روانشناسی استفاده شده بود اقتباس شده است .در این پژوهش
یکی از محققان بهعنوان معلم علوم تجربی محتوای مربوط به درس علوم را در دو کالس با دو شــیوة
افســانهزدایی علمی و روش مرســوم اجرا نمود .در روش افسانهزدایی علمی ابتدا دانشآموزان کالس
به  6گروه  5نفری تقسیم شدند و بر اساس محتوای درسی علوم تجربی سه افسانه (هردو گروه افسانه
علمی مشــترک بودند) برای گروهها مطرح شــد (جدول  .)1در طول دورة کاربندی ،دانشآموزان گروه
گواه با روش مرسوم محتوای درس علوم را کسب نمودند.
دانشآموزان گروهها یک افسانه یا ادعای علمی را از مجموعه گزارهها انتخاب نمودند تا در مورد
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آن بــه پژوهــش گروهی بپردازند .هر يك از ایــن گروهها در طول چهار هفته بــه مطالعة منابع علمی،
جمعآوری اطالعات و ارزیابی آنها پرداخت .یکی از محققان نيز در طول این چهار هفته بین گروههای
دانشآموزان حضور پیدا ميکرد و ضمن معرفی منابع علمی ،بهعنوان تســهیلگر در فعالیتهای بحث
گروهی به آنها کمک مينمود تا اعضای گروه بتوانند به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند.
بعد از طی دورة جمعآوری و ارزیابی اطالعات گروهی ،در هر جلسه یک گروه نتایج پژوهش خود
را به کالس ارائه میداد .در این جلسات فرصتهای متعددی برای دانشآموزان فراهم شد تا فکر کنند،
ســبک و سنگین کنند و بعد از ارزیابی تصمیم منطقی بگیرند .شــرایط کالس بهگونهای آماده شده بود
که به دیدگاههای متفاوت ارزش گذاشــته میشد و تبادل اندیشهها و گفتوگوی آزاد بین دانشآموزان
تشویق میگردید .شرایط ادارة کالس نيز به نحوی بود که وقتي از هر گروه خواسته میشد از گفتههای
خود دفاع کند ،بقیه گروهها باید دقیق به بحثها گوش میدادند تا بتوانند مجدداً جواب قانعکنندهای به
گروه مقابل بدهند.
جدول  .1محتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی با روش افسانهزدایی علمی
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جلسات

محتواي جلسه

جلسه اول

تقسيمبندي دانشآموزان در شش گروه و طرح افسانههاي علمي سهگانه براي گروهها «بعد از
خوردن غذا ،چاي باعث كمخوني ميشود»« .در جريان رشد ،شركت در ورزشهايي چون
واليبال و بسكتبال باعث رشد ميشود»« .تراشيدن موهاي بدن باعث رشد آنها ميشود».

جلسه دوم

درخواست از اعضاي گروهها در مورد تحقيق و بررسي منشأ اوليه پيدايش اين افسانهها و
تعريف كليه اصطالحات به كار رفته در آنها

جلسه سوم

شناسايي و مطالعه منابع علمي الزم براي جمعآوري اطالعات ضروري براي بررسي صحت
و سقم افسانهها

جلسه چهارم

گردآوري اطالعات الزم از منابع مختلف ،ارزيابي يافتهها و آزمايشها و نتايج وابسته به
افسانهها در گروهها

جلسه پنجم

آموزش تبيين تأييد يا بر مال شدن افسانهها در گروههاي ششگانه

جلسه ششم

ارائه يافته گروههاي مربوط به افسانه نقش چاي در كمخوني به كالس ،بحث دانشآموزان در
مورد پايه و اساس ادعاها و باورها

جلسه هفتم

ارائه يافته گروههاي مربوط به افسانه نقش واليبال و بسكتبال در رشد قد به كالس ،بحث
دانشآموزان در مورد پايه و اساس ادعاها و باورها

جلسه هشتم

ارائه يافته گروههاي مربوط به افسانه نقش تراشيدن مو بر رشد آن به كالس ،بحث
دانشآموزان در مورد پايه و اساس ادعاها و باورها
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یافتهها

بهمنظــور بررســی این فرضیه که آمــوزش تفکر انتقادی به روش افســانهزدایی بــر تفکر انتقادی
دانشآمــوزان تأثیــر میگذارد ،نمرات دانشآمــوزان در مراحل پیشآزمــون و پسآزمون در گروههای
آزمایش و گواه با روش تحلیل کوواریانس با هم مقایسه شدند .جدول ( )2دادههای توصیفی نمرات را
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در گروههای مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول  .2دادههای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون تفکر انتقادی دانشآموزان شهر تهران

گروه آماره
آزمايش
كنترل

                          

ميانگين

انحراف معيار

تعداد افراد

پيش آزمون

4/56

2/67

30

پس آزمون

14/83

3/97

پيش آزمون

3/86

3/01

پس آزمون

7/56

2/84

30

در جدول  2میانگین و انحراف اســتاندارد تفکر انتقادی گروه آزمایش در پیشآزمون برابر با 4/56
و  2/67و گروه گواه برابر با  3/86و  3/01اســت .در پسآزمون نیز میانگین و انحراف اســتاندارد گروه
آزمایش  14/83و  3/97و گروه گواه  7/56و  2/84است.
قبل از تحلیل دادهها در بررسی پیشفرضهای تحلیل کوواریانس یکطرفه ،نتایج آزمون لون نشان
داد کــه گروهها از لحاظ واریانــس درونگروهی تفاوت معناداری با هم ندارند .بهعبارت دیگر این امر
یکسانی واریانس را تأیید میکند .نتایج این آزمون در جدول  3درج شده است.
جدول  .3آزمون لون کیفیت واریانس خطا

                          

F

درجه آزاري 1

درجه آزاري 2

سطح معناداری

1/293

2

57

0/282

شیب رگرسیون ،پیشفرض دیگر استفاده از روش کوواریانس است .این پیشفرض
مفروضة
همگنی ِ
ِ
در جدول  4مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج این تحلیل نشان میدهد که همگنی شیبهای رگرسیون
تحققیافته اســت .ازاینرو نتیجه میگیریم که تعامل بین متغیرهای کمکی و متغیر مستقل معنادار نبوده
است.
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جدول  .4نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیبهای رگرسیون

مجموع

متغيرها

مجذورات

درجه آزاري

                          

ميانگين

سطح

F

مجذورات

معناداري
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مجذور اتا

گروه

128/28

2

64/14

12/64

0/001

0/315

پيشآزمون

161/26

1

161/26

31/78

0/01

0/366

گروه × پيشآزمون

14/33

1

14/33

2/82

0/098

0/049

خطا

279/05

55

5/07

-

-

-

با توجه به نتایج فوق ،جهت بررســی فرضیه مورد نظر از تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده شد
که نتایج آن در جدول  5آمده است .در این جدول تأثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون حذف
شده و سپس گروه محاسبه شده است .پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنادار عامل بین آزمودنی
گروه دیده شــد .نمرات میانگین تعدیل شدة تفکر انتقادی بیان میکند که گروه آزمایش دارای عملکرد
انتقادی باالتري نسبت به گروه گواه است .مقدار ضریب اتا نشان میدهد  70درصد از تغییرات تفکرات
انتقادی دانشآموزان ناشی از متغیر مستقل یعنی آموزش افسانهزدایی علمی است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر افسانهزدایی علمی بر تفکر انتقادی

مجموع

متغيرها
تفكر انتقادي

مجذورات

درجه آزاري

ميانگين
مجذورات

                          

F

سطح
معناداري

مجذور اتا

پيشآزمون

154/02

1

154/02

298/39

0/001

0/344

گروه

712/96

2

358/48

68/04

0/001

0/708

خطا

293/38

56

5/23

-

-

-
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بحثو نتیجهگیری

یافتــه پژوهش نشــانگر تأثیــر مثبت روش آموزش افســانهزدایی علمی بر رشــد
مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان اســت .نتایــج حاصل از این یافته با تحقیقات
آدام ،)2014( 21بورک و همکاران ( ،)2014برکلی و برکلی ( ،)2009بلسينگ و بلسينگ
( ،)2010حاجحســینی ( ،)1391واعظیکیا ( ،)1391مطرودی ( ،)1390ملکی (،)1391
فروغی و مشکالنی ( )1384هماهنگ است.
مطالعه برکلی و برکلی ( )2009نیز نشــان داد اســتفاده از روش افســانهزدایی در
درس روش تحقیق روانشناســی موجب تعمیق سطح یادگیری دانشجویان و افزایش
تفکر انتقادی در آنها میگردد .یافتههای بلســينگ و بلسينگ ( )2010بیانگر آن است
دانشــجویانی که درس روانشناســی عمومی را با پروژة ســایک باستر (افسانهزدایی)
آمــوزش دیدند دانش روانشناســی را با توجه بــه ابعاد مختلف مــورد ارزیابی قرار
میدادند و این دانشجویان رشد بیشتری در تفکر انتقادی داشتند.
نتایج آدام ( )2014نیز بیانگر آن بود دانشآموزانی که در بحث و بررسی ادعاهای
دروغین علمی شرکت نمودند بهطور معناداری کاستیها و ایرادات موجود در مجموعة
ادعاها را تشخیص ميدادند.
در تبییــن یافتهها میتــوان از رویکردهای ســاختنگرایی کمک گرفت .در نگرش
ساختنگرایی ،درگیر کردن دانشآموزان در مباحثه و گفتوگو روشی مطلوب بهحساب
میآیــد زیرا در این نگرش دانشآموزان باید بتوانند دانش جدید را کشــف کنند و آن
را بــا دیگران در میــان بگذارند .به عبارت ديگر بايد تواناییهای خود را به اشــتراک
بگذارنــد ،كه در نتيجة اســتفاده از این گروههای مباحثهای تــؤام با حرکت اجتماعی
زمینه را برای پرورش تفکر انتقادی فراهم میکند .در رویکرد ســاختنگرایی اجتماعی
نظیر ویگوتسکی )1981( 22هر کارکرد عالی ذهنی در ابتدا یک کارکرد اجتماعی است.
ارتباط کالمی از طریق بحث و گفتوگو ،راهگشایی برای ساختن دانش است .در تبیین
نتایج بهدستآمده میتوان گفت چون در این شیوه دانشآموزان در گروههای چند نفری
دربارة هر افســانة علمی به جســتوجو و تفحص پرداختند ،آنگاه از طریق مباحثه و
مذاکره اطالعات خود را مبادله و از اندیشههای خود با استدالل دفاع كردند ،توانستند
در ایــن فرایند توانایی الزم را برای ارزیابی اندیشــهها و انتقــادات خود و دیگران به
دست آوردند.
روش مباحثــه ضمن تأثیــر مثبت در زمینة تعامل فردی ،نقــش مهمی در یادگیری
محتوا و دانش علمی ،مهارتهای شــناختی ،نگرشها و مهارتهای فراشناختی دارد
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(اورلیک ،هاردر ،کاالهان و گیبسون .)1998 ،23از سوی دیگر روش مباحثه ،سبب رشد
تفکر انتقادی در فراگیران میشــود (دیلون .)1995 ،24بدین ترتیب از روش مباحثه در
اغلب موارد ،برای کمک به فراگیران در افزایش توانایی حل مســئله اســتفاده میشود
(فتحی آذر.)1382 ،
در تبیینی دیگر ،برای یافتة پژوهشــی حاضر میتوان گفت که پروژة افســانهزدایی
علمی به توانایی دانشآموزان در فهم و درک ادعاهای موردنظر و ارزیابی آنها در چند
بعد مختلف کمک کرد .دانشآموزان در شرایط آزمایشی بهطور معناداری از پیشآزمون
نســبت به پسآزمون پیشــرفت نشــان دادند ،درحالیکه آنها که در گواه بودند بهطور
معناداری تغییر نشــان ندادند .دانشآموزان نیز پروژه را جالب توصیف کردند .هرچند
ایــن تکلیف در طول ترم انجام شــده ،ولی کل زمان صرف شــده برای هر دانشآموز
نســبت ًا کم بود .از طرف دیگر گرچه هر دانشآموز مســتقیم ًا روی سه سؤال کار میکرد
ولی حداقل از بحث و گفتوگوی ده دانشآموز دیگر سود میبرد .پس افزایش معنادار
مهارتهای تفکر انتقادی ،بر اساس زمان صرف شده برای هر دانشآموز امیدوارکننده
است.
در مجموع افســانهزدایی علمی شــیوهای گروهی ،مؤثر ،جالب و ســرگرمکننده در
افزایش تفکر انتقادی اســت .یافتههای این پژوهش ،کاربردی ارزشمند در رشد تفکر
انتقادی دورة متوسطه دارد و معلمین میتوانند با بهکارگیری اين روش در ارتقاي تفکر
انتقادی دانشآموزان خود بکوشند.
یافتههای این پژوهش علیرغم محدودیتهای روششــناختی ،مانند عدم انتخاب
تصادفــی آزمودنیهــا و محدود بودن تعداد جلســات مداخالت آموزشــی ،ميتواند
تلویحات عملیوکاربردی برای آموزشوپرورش داشــته باشــد .پیشنهاد مشخص این
پژوهش استفاده از این روش در تدوین کتب درسی علوم ،مخصوص ًا بخش فعالیتهای
یادگیری و پژوهشــی است که موجب رشد تفکر علمی و فرایندهای سطح عالی تفکر
دانشآموزان خواهد شد .از طرف دیگر آشنایی معلمان با افسانهزدایی علمی بهعنوان
تدریس علوم ،از طریق دورههای ضمن خدمت ،ميتواند در رشد مهارتهای
روش
ِ
یک ِ
تفکر کمککند مؤثر باشد .مطالعة اثرات بلندمدت شیوه افسانهزدایی علمی ،مطالعات
پیگیرانه و اجرای پژوهشهای مشــابهی در سایر محتواهای درسی از جمله پیشنهادها
برای محققان آینده است.
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