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 Background and Purpose: Development of critical and analytical thinking is an important research 

goal and researches have been always concerned with searching for new methods of critical and 

analytical thinking and testing them for finding the most efficient methods. Therefore, present 

research aimed to investigate the effect of teaching with a myth busting method on the critical and 

analytical thinking of students with the moderating role of social achievement goals.   

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The study sample included 65 female students studying at the 8th grade of middle school in Tehran 

in the academic year 2016-2017, who were selected by multi-stage cluster sampling method and then 

randomly assigned to either the experimental or the control group. Social Motivational Orientations 

Scale (Allen, 2003) and Critical Thinking Test (Cornell, 1985) were used for pretest. The 

experimental group received 10 sessions of thinking and life style with scientific myth buster method. 

Also, students with higher and lower social achievement goal orientation were separated from each 

other by using Social Goal Questionnaire. Finally, the groups underwent the posttest. Data were 

analyzed by factorial analysis of covariance.  

Results: Data analysis (by using social goals as the moderator) showed that teaching with myth 

buster scientific method was significantly effective in improving the critical thinking of students 

(F=36.01, P<0.001).  

Conclusion: The benefits of the myth buster scientific method combined with the identification of 

social achievement goals can approve its use as an appropriate educational method to improve critical 

thinking skills. Students with higher social goals have higher participation in class activities, which 

in turn leads to their higher critical thinking. This myth buster scientific method can improve critical 

thinking skills.    
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مقاله پژوهشی

 اجتماعی آموزان با توجه به اهداف پیشرفتزدایی علمی بر تفکر تحلیلی انتقادی دانشتأثیر آموزش به شیوۀ افسانه
 

 4آذر، اسکندر فتحی4، تورج هاشمی3گرگریرحیم بدری ،2جهرمینجاتی ، یاسر1*پیشهالزهرا قناعتعترت
 شناسی، دانشگاه تبریز، ایراندانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی، ی روانادکتر. 2

 دانشگاه بُن، آلمانپژوهشگر پسا دکتری، مؤسّسۀ شیمی فیزیک و شیمی نظری، دانشکدۀ شیمی، پردیس ریاضی و علوم طبیعی، . 2

 شناسی، دانشگاه تبریز، ایراندانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 3

 شناسی، دانشگاه تبریز، ایراناستاد گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 4
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 80/83/79دریافت شده: 

 20/82/70پذیرفته شده: 

 32/83/77منتشر شده: 

وین پرورش های نشود، بنابراین جستجوی روشآموزان از اهداف پژوهشی مهم تلقی میپرورش تفکر انتقادی تحلیلی دانش زمینه و هدف: 

ربیتی بوده شناسان تها پیش مورد توجه پژوهشگران و روانهای کارآمدتر، از مدتو آزمودن آنها به امید یافتن روش تفکر انتقادی تحلیلی

زان با توجه به آموزدایی علمی بر تحول تفکر انتقادی دانشاست. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شیوه افسانه

 ود.نقش اهداف پیشرفت اجتماعی ب

آموز دانش 56است. نمونۀ مورد مطالعه شامل  آزمون با گروه گواه بودهآزمون و پسآزمایشی و طرح پیشروش این مطالعه از نوع نیمه روش:

ای انتخاب شده و به طور ای چند مرحلهبودند که به روش خوشه 2376–75تهران در سال تحصیلی  دختر پایه هشتم متوسطه دوره اول شهر

( و آزمون تفکر 2883گیری اهداف پیشرفت اجتماعی آلن )نامۀ جهتی در یکی از دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. پرسشتصادف

تفکر و سبک » برنامهجلسه  28های گروه آزمایش به مدت آزمودنی ها تکمیل شد.آزمون توسط گروه( به عنوان پیش2706انتقادی کُرنل )

ایین گیری اهداف پیشرفت اجتماعی بالا و پآموزان حائز جهتزدایی علمی دریافت کردند. همچنین جداسازی دانشرا با شیوۀ افسانه« زندگی

متغیره تحلیل عاملی تک نتایج با کوواریانس و آزمون به عمل آمدها پسنامۀ اهداف اجتماعی انجام شد. در پایان از گروهاز طریق پرسش

 شد. 

دایی زگری اهداف اجتماعی( نشان داد آموزش مبتنی بر افسانهمتغیره )با تعدیلعاملی تک از تحلیل کوواریانسهای حاصل یافته ها:یافته

 (.F=  82/35و  P < 882/8آموزان مؤثر است )علمی به طور معناداری بر بهبود تفکر انتقادی دانش

برای  شرفت اجتماعی، این شیوه را به عنوان روش آموزشی مناسبیزدایی علمی در کنار شناسایی اهداف پیمزایای شیوۀ افسانهگیری: نتیجه

های تیفعال رمشارکت بیشتر دآموزانی که اهداف اجتماعی بالاتری دارند با کند. دانشهای تفکر انتقادی مطرح و تأیید میبهبود مهارت

تو شیوه توان در پرهای تفکر انتقادی را میمهارتاز رشد بیشتر تفکر انتقادی برخوردار خواهند شد و این افزایش در بهبود  ،کلاسی

  محقق ساخت. ،زدایی علمیافسانه
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 مقدمه
ای از آموزش مورد قبول است که در در نظام آموزش و پرورش ما، شیوه

های ها و پاسخحلراهچین شده و ای از اطلاعات دستتآن معلم مجموعه

. بتته تبعیتتت از این پتتدیتتده، وارد کنتتدآموز انتختتابی را بتته دهن دانش

ها ستتود داده های حل مستتهله و پاستتخآموز به حفظ کردن شتتیوهدانش

ر بنابراین د ؛کندشتتتود و در جهت به یادستتتیاری این مطال  تلاش میمی

اغ انبوه چنین نظتتام آموزش و پرورش، آموزش معتتادل بتتا انتقتتال و ابلتت

. از سویی دیگر معلم به دانش خود اعتماد استآموزان اطلاعات به دانش

آموزان پاستتخ دهد و اگر پاستتخ  های دانشتواند به پرستتشندارد که می

داند با شتتجاعت اعلام کند که پاستتخ را جستتتجو خواهد پرستتش را نمی

ه آموز هر چیابد تا وقت پرستتتش دانشکرد. این شتتتیوه آنقدر ادامه می

کند دور می 2نظام آموزشی را از تفکر انتقادی این شیوه محدودتر گردد.

(2).  

ها و راهکارهای شتتتناختی تفکر انتقتادی مهتارت  (2)از نظر هتالیرن 

د و دهند، این تفکر هدفمنهستتند که احتمال نتیجه مطلوب را افزایش می

 این نوع تفکر در حلهمچنین . استتمستتدل بوده و آزادانه در پی نتیجه 

نقش  گیریو تصتتمیم ،بندی استتتنبا ، محاستتبه احتمالاتمستتهله، فرمول

اطلاعات فراوان عهده  تواند ازتوانایی که شتتتخا با آن می هالیرن .دارد

تفکر   (3)گیرد. پاول نظر میآید را تعریف دیگری از تفکر انتقادی در بر

 (4)د. فشیون دانره تفکر میانتقادی را هنر تفکر همراه با انضبا  فکر دربا

تفکر انتقادی را شتیوۀ رسیدن به داوری هدفمند از طریق بررسی سنجش 

های ارائه شده در گفته نقا  ضعف و قوت اطلاعات و مدارک یا استدلال

 داند.یا متن می

غرب تدوین  رهای تفکر انتقادی بیشتر در نیمۀ دوم سدۀ بیستم دنظریه

مربو   ای. اما شیوۀ تفکر انتقادی بسیار قدیمی است و به دوره(6)اند شده

ر فکترین متشتتود که بشتتر، اندیشتتیدن منطقی را درک کرد. برجستتتهمی

ا هدر مقام معلم، به اهمیت ایدهاو سقرا  است.  ،انتقادی در دنیای باستان

تتأثیر و هدایت زندگی روزمرۀ آدمی متعهد بود. این  و نقتد آنهتا تحتت

ت به او نسب« ارزش زیستن ندارد ،زندگی آزمون نشتده»حکم اخلاقی که 

موزش توانند به معنای واقعی آشتتتود. او نشتتتان داد معلمتان نمیداده می

ان را شمگر بتوانند مفروضات پذیرفته شدۀ گروه اجتماعی ،دهنده باشتند

                                                           
1. Critical thinking 

نقد کنند و به پروردن فضای پرسشگری و شکّاکیت در میان شاگردانشان 

 .(5و  2)مشتاد باشند 

شتوند. این ها در زندگی روزمره مدام با انواع ادعاها مواجه میانستان

 ؛دشونمی ادعاها معمولاً به قصتد شکل دادن به افکار و اعمال افراد مطرح

 ایخواهند اشتخا  عقیدهکنند، مییعنی کستانی که ادعاها را مطرح می

را بیذیرند یا کاری را انجام دهند. ولی مردم از کجا بدانند که از میان این 

شتتوند، کدام ادعا را باید بیذیرند و همه ادعا که هر روز با آنها مواجه می

انجتتام دادن هر کتتاری  کتتدام را رد کننتتدر آخر، پتتذیرفتن هر عقیتتده یتتا

تواند پیامدهای مثبت یا منفی زیادی برای هر شتتخا یا جامعه داشتتته می

بتاشتتتد و اگر افراد بخواهنتد گرفتتار پیتامدهای منفی ناشتتتی از عقاید و 

کارهای خود نشتتوند، باید به کمک ابزارهایی، عقلانی بودن یا نبودن آن 

ا قرار بزارها را در اختیار معقیده یا کار را محک بزنند. تفکر انتقادی این ا

های فکری برای ها و مهارتای از نگرشدهد. تفکر نقادانه با مجموعهمی

 .(9)آیند ها به کار میارزیابی و محک زدن ادعاها و استدلال

هتتای تفکر انتقتتادی و تحلیلی، توانتایی تفکر عمیق و افراد بتا ویژگی

به عبارت دیگر این  ؛دهندانعطاف پذیر در مورد مستتائل مهم را نشتتان می

س و کنند. همچنین مدارها به طور انتقادی و تحلیلی فکر میافراد و گروه

یادی به دستتتت برنتد، منفعت زجوامعی کته این افراد در آن بته ستتتر می

ه تفکری پُرتلاش استتتت ک ،. این تفکر انتقتادی و تحلیلی (0)آورنتد می

ختی، شنا توانند از راه تعاملتواند بالقوه ستودمند باشد و نوجوانان میمی

کر یا شتترایط تجربی در این تف ،اجتماعی، انگیزشتتی، عصتتبی فیزیولو ی

در نظر « 2ستترد شتتناخت»درگیر شتتوند. این تفکر نه تنها به عنوان تلاش 

ت اهمی ،، بلکه در حمایت از تحول پیشرفت اجتماعی(7)شود گرفته نمی

 . (2)دارد 

هتتای آموزان، امکتتان پرورش آن، راهاهمیتتت تفکر انتقتتادی دانش

ناسی شهای روانتقویتش، و نتایج این کار موضوعی پربسامد در پژوهش

دهندۀ این  نشتتتان (3) هتای پاول وا لد ر. گزارش(22-28)تربیتی استتتت 

در زمینۀ تفکر  ،آموزان دوره راهنمایی به بعداستتتتدلال استتتت که دانش

پذیر هستند. از نظر این پژوهشگران تفکر انتقادی مهارتی انتقادی آموزش

ز هرگونه زمینه جهتانی بوده و بتایتد بته وستتتیله همۀ افراد صتتترف نظر ا

 کنند که تفکر انتقادی به عنوانفرهنگی، دنبال شتتتود. آنها استتتتدلال می

2. Coldly cognitive 
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برای  ایتفکر ستتطب بالا، باید محور برنامه آموزشتتی درستتی بوده و پایه

هتای تفکر آموزش و پرورش جوامع آزاد در نظر گرفتته شتتتود. مهتتارت

وح با وض شود که او مطال  راگیرد ستب  میمی انتقادی که شتخا یاد

تر رده و منطقیطور گستتته بتواند ب و تر فراگرفته،و عمیق ،تربیشتتتر، دقیق

 .(23)فکر کند 

دهی داری جهت شتتکلهای مستتتمر و دامنههای اخیر تلاشستتالدر 

هتتای نتظتری جهتتت عملیتتاتی کردن آموزش تفکر انتقتتادی در متتدل

استتتفاده از  با (24)های آموزشتتی به عمل آمده استتت. گُلدین  عرصتته

نگاری، کارگیری ویکی با به (26)های برانگیزاننده، ا ستتنُدگراس ستتؤال

ن و آیس  (25)پُییل  های با مباحثه (29)با مطالعۀ موارد واقعی، ریچاردستتُ

با واکاوی باورهای رایج و عامیانه، و لون، فیشتتتر و  (20)آنلتاین، کاپلان 

با کاوش عوامل جانبی و زیرساخت آموزش، بدری و خانلری  (27)وارد 

آدر، بدری و شتتتده، فتحی هدایت با راهبرد پرستتتشتتتگری متقابل (28)

 (22)پیشه و بدری و قناعت 2نوآموزش فن شش کلاه دوبو (22)احراری 

های مختلف دهی روشبر شتتتکلهمگی  ،2زدایی علمیبا شتتتیوۀ افستتتانه

با این حال، محدودیت  ؛انتدجهتت تحول تفکر انتقتادی تتأکیتد داشتتتتته

های جدید در این عرصه کردن آنها در کلاس درس، نیاز به تلاشاجرایی

گذارد. مبتنی بر همین نیاز استت که ب ل ستین  و بلستین  را به نمایش می

آن به  کرده استتتت که در روشتتتی از آموزش تفکر انتقادی را ارائه (23)

شناسی با استفاده از ادعاهای علمی و غیرعلمی زدایی از روانتبیین افسانه

ا شتتده، و یوگوها و نیز ارتباطات و شتتواهد گزارش که در اخبار و گفت

اند. این شتتیوه بر منشتتأ اولیه پیدایش ین و رستتومات آمده، پرداختهدر آئ

های علمی و در ها یا ادعاها، ارزیابی منتقدانۀ ادعاها با محک روشافسانه

پتایتان بر قبول یا رد کردن آنها تأکید دارد. به نظر بلستتتین  معرفی یک 

اندن ر گونه سخن. اینکندعقیده یا افسانه، کل کلاس را درگیر بحث می

ای هو گوش دادن به نظرات دیگران، نوعی کس  آگاهی از عقاید و پایه

توان جهتتت افزایش مهتتارت تفکر انتقتتادی فتکری خود بوده کتته می

 گرفت. فراگیران بهره 

ن  های علمی یکی از راه زداییفسانها (24)بر استاس نظر آدام و مانستُ

فکری آنان برای ارزیابی ادعاها یا  مشتتتارکتآموزان و برانگیختن دانش

                                                           
1. de Bono 

2. Science myth busting method 

شود. یم که نتایج منطقی درباره این ادعاها ترسیمطوری به ؛ها استبحث

که در زندگی روزمره نیز وجود ، شتناسیتنها در رواناین مهارت مهم نه 

که با استتتتفاده از بحث گروهی این پژوهشتتتگران  های مطالعهیافته دارد.

نشتتتانگر آن  ،انجام گرفت 3آموزان بر روی اطلتاعات علمی کادبدانش

ها و ایرادات موجود در داری کاستیطور معنیآموزان بهاستت که دانش

 .طور صحیب تشخیا دادند مجموعه ادعاها را به

این استتت که تفکّر ضتتعیف هزینه زیادی در  (26)نظر ا ستتکریو ن و پاول 

هتای زیاد که در پی انجام تلاش اندک جهت آموزش بردارد. این هزینته

قادی با آورد پیشرفت تفکر انتتفکر انتقادی، مورد توجه واقع شد به روی

. از (25) شتتتدورت انتقادی منتهی صتتت موضتتتوع انگیزش برای تفکر به

آوردهتتایی کتته در حیطتته انگیزش مطرح استتتتت، جتتدیتتدترین روی

 هگیری اهداف پیشرفت اجتماعی است. اهداف پیشرفت اجتماعی بجهت

عنوان اهدافی است که افراد در روابط بین فردی و تعامل با دیگران برای 

گیرند تا به پیامدهای اجتماعی خاصتتی مانند صتتمیمیت و خود در نظر می

د نسرموقعیت دست یابند. این حالات به ویژه در دوره نوجوانی به اوج می

(29). 

اهتداف اجتمتاعی و رابطۀ آن با زندگی اجتماعی هم در نوجوانان و 

 (32)فُرد  .(38-20)است  هم در بزرگسالان مورد توجه پژوهشگران بوده

بته طرح کلی دو نوع از اهداف اجتماعی که نوجوانان ممکن استتتت در 

پردازد: الف( اهدافی که مربو  به ورد داشته باشند، میمدرسه با آن برخ

ها )اهداف اجتماعی ستتتطب خود ادعایی و نشتتتان دادن خود در موقعیت

ا  ها ارتبو ب( اهدافی که به صتتتمیمیت و حفظ رفاقت هستتتتند، پایین(

دارنتد )اهداف اجتماعی ستتتطب بالا(. نوجوانان اهداف اجتماعی پایین را 

این اهداف شامل تمایل نوجوانان  ؛برندد به کار میبرای حفظ یا ارتقا خو

ایت، و نیز کس  رض ،یافته با دیگرانبه افزایش شتهرت، مقایسته ستازش

. اهداف صتتتمیمیت اجتماعی (32)استتتت اعتبتار و حمتایتت از دیگران 

گرایی نامیده شده، به حفظ دوستی با نوجوانان که گاهی اهداف دوستت

. (33و  32)دیگران و توسعه برقراری ارتبا  خوب با دیگران اشاره دارد 

 توان به توانمندی و پیشرفتهای متفاوت اهداف اجتماعی را میسوگیری

. علتاوه بر این، مطتالعتات پیشتتترفت (35-34)اجتمتاعی فرد مرتبط کرد 

3. Pseudoscience activity 
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ان و همستتال ،یفیت تعامل با والدین، معلماندهد که کاجتماعی نشتتان می

 های شتتناختی ستتطوح بالاتر از جملهتواند تأثیر قابل توجهی بر مهارتمی

 . (39)تفکر انتقادی و تحلیلی داشته باشد 

ا و هزمینه تأثیر شیوۀ آموزشی مبتنی بر گزاره مطالعات انجام شده در

ند. اهای تفکر انتقادی به نتایج متفاوتی دست یافتهادعاها بر بهبود مهارت

و آدام  (48)، نیک رسُن (37)، هالی رن (30)بر این استاس ب نزلی و همکاران 

ن   دی در بعد ارزیابی شواهد مربو  بهبه توصتیف تفکر انتقا (24)و مانستُ

انتد. آنتان درگیری فکری، نتایج منطقی و قضتتتاوت را ادعتاهتا پرداختته

دانند که با مبادلۀ اطلاعات از طریق هتایی از تفکر انتقادی میشتتتاخصتتته

یتابتد. از نظر آنتان چنتانچته این ادعاها و متذاکره و مبتاحثته، پرورش می

راد ساز بروز تفکر نقاد در افند زمینهتواها با دقت ارزیابی شتود، میبحث

در پژوهشتتی دیگر  (42)کَدی -شتتود. بورک، ستتیرز، کلاوس و رابرتس

هتتای ۀ تفکر انتقتتادی در کلتتاسفتتتتتأثیر آموزش در تغییر و بهبود دو مؤل

ر این فۀ تفکر انتقادی که دلشناسی را بررسی کردند. دو مؤفلسفه و روان

های کلی و مهتارت :مطتالعته مورد توجته قرار گرفتنتد عبتارت بودنتد از

 98ه پیشباورهای شخصی. در داخل کشور برای اولین بار بدری و قناعت

آموزان را ناشتتی از آموزش به شتتیوه درصتتد تحول تفکر انتقادی دانش

ها و ادعاها بر بهبود . اما لاک یل تأثیر گزاره(22)زدایی علمی دانستند افسانه

. وی در پژوهشتتتی به (42)داند هتای تفکر انتقتادی را اندک میمهتارت

ها یا باورهایی که ریشتته در المثلها، ادعاها، ضتترببررستتی تأثیر گزاره

فرهنت  عامه مردم و اههارنظرهای حکیمانه آنها داشتتتته، بر بهبود تفکر 

ی از این ادعاها درگیر انتقادی پرداخت. نتایج او نشان داد هر چند استفاده

تری از اطلاعات را در بین فراگیران تسهیل کرده و بیشتر و پردازش عمیق

، تها برای آنان داشتتته اسپیامدهای مثبتی از یادگیری در بعضتی از زمینه

های تفکر انتقادی چندان تأثیری نداشتتتته استتتت. از ولی بر بهبود مهارت

ی در مدرستتته، پژوهش در همیت انگیزش اجتماعبا وجود ا ستتتوی دیگر

یار ، بستتزمینه اهداف اجتماعی در مقایستته با اهداف پیشتترفت تحصتتیلی

نجام بررسی باره ااین موضوع به ویژه در .(29)انجام شتده استت محدود 

آموزان بتته چشتتتم نقش اهتتداف اجتمتتاعی و تفکر انتقتتادی در دانش

 خورد.نمی

                                                           
1. Experimental treatment diffusion  

آوری تأثیر مثبت استتتفاده از ابزار نوین ستتامانۀ جمعدر مطالعات اخیر

. از ستوی دیگر با (43)شتده استت  پاستخ بر رشتد تفکر انتقادی گزارش

علمی  زداییتوجه به این که عملاً تا امروز پژوهشتی در زمینه شیوه افسانه

و اهتداف پیشتتترفت اجتماعی نشتتتده استتتت و همچنین با توجه به نتایج 

های ارائه شتتده در زمینه تأثیر شتتیوه آموزشتتی مبتنی بر متفاوت پژوهش

ورت توجه انتقادی، ضر ریل اهمیت تفکادعاها بر تفکر انتقادی و نیز به دل

ن آموزشی های نویهای تفکر انتقادی با ارائه برنامهبیشتتر به بهبود مهارت

؛ ودشتتبیش از پیش احستتاس می ،و تمرکز بر مقوله انگیزشتتی در مدارس

دایی زژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش به شیوه افسانهبنابراین پ

گری اهتداف پیشتتترفت آموزان بتا تعتدیتلانتقتادی دانش رعلمی بر تفک

 پایین( اجرا شد.  –اجتماعی )سطوح بالا 

 روش 
پژوهش حتاضتتتر از نوع : کننردگانالف( طرح پژوهش و شرررکرت

آزمون و آزمایشتتتی استتتت. طرح پژوهش از نوع پیشهتای نیمهپژوهش

تمامی  آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش، جامعه آماری شاملپس

ن دختر پایه هشتتم )متوسطه دوره اول( مشغول به تحصیل در آموزادانش

–75و یازده شهر تهران در سال تحصیلی  ،مدارس دولتی نواحی دو، سه

گیری چند جامعه آماری با روش نمونهاین نفر بود. از  30506به تعداد  76

نفر و  2824نفر، منطقه ستتته با  2229ای، ستتته منطقه )منطقه دو با مرحلته

دو گانه شتتهر وآموز( از بین مناطق بیستتتنفر دانش 2256ازده با منطقه ی

تهران به طور تصتتتادفی انتخاب شتتتدند. برای جلوگیری از انتشتتتار عمل 

از هر منطقه، یک مدرسته دخترانۀ متوسطه دوره اول )از میان  2آزمایشتی

مدرستته از  22و ،  3مدرستته از منطقه  22 ،2مدرستته دولتی در منطقه  38

طور تصتادفی انتخاب شتتدند. ستتیس، در هر مدرستته ابتدا با  به (22منطقه 

، نستتبت به (44) نامۀ اهداف پیشتترفت اجتماعی آل ناستتتفاده از پرستتش

پایه  آموزانین طبقات اهداف پیشتترفت اجتماعی دانشگیری و تعیاندازه

ت به نامه، نسب. مطابق نتایج به دست آمده از این پرسششتد اقدام ،هشتتم

ت و یمیآموزان حائز اهداف پیشتتترفت اجتماعی صتتتمجداستتتازی دانش

اقدام  –Z1و  Z1+با نقطه برش  Zبر استاس نمرات استتاندارد  ،موقعیت

نفر  33نفر ) 56لگری شدند که از این میان نفر غربا 338. در مجموع، شد
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نفر هدف اجتماعی ستطب پایین( به شیوه  32هدف اجتماعی ستطب بالا و 

(. از هر 2ای انتخاب شتتتدند )جدول ای چند مرحلهگیری خوشتتتهنمونته

از  مینی ،گروه )اهداف اجتماعی ستطب بالا و پایین( به صتورت تصتتادفی

ن ای، جایدهی شدند. در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه گواه افراد

(، ملزومتتات طرح 2تعتداد و چینش افراد در هر گروه یتتا ختانتته )جتدول 

 .(46)کند عاملی را برآورده می

 ب( ابزارها 

توسط  انیس  2706: این مقیاس که در سال 2ر انتقادی کرنلفکآزمون ت .2

سؤال بوده، و با روش تحلیل  95ساخته شد، دارای  28–24برای کودکان 

ر روی بنامه عاملی اکتشتافی نشان داده شده است که سؤالات این پرسش

هستتتتند. این عوامل  دارعتامتل جتداگتانته، دارای بتارهای عاملی معنی 6

را  2استقرا، قیاس، مشاهده، اعتبار و هماهنگی، و مفروضاتاند از: عبارت

آموزان به سؤالات آزمون به دهد. پاستخ دانشگیری قرار میمورد اندازه

الفم( املاً مخای در طیف لیکرت )از کاملاً موافقم تا کصورت چند گزینه

های استت. انیس پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونبا  برای مؤلفه

ترتی  گانه استقرا، قیاس، مشاهده، اعتبار و هماهنگی، و مفروضات بهپنج

گزارش داده استت. در راستای بررسی  57/8و  92/8، 59/8، 95/8، 95/8

فاده املی اکتشافی استنامه، ا نیس از روش تحلیل عروایی سازۀ این پرسش

نموده که نتایج حاصتتل از این مطالعه نشتتان داده استتت که ستتؤالات این 

دار عتامتل جتداگانه، دارای بارهای عاملی معنی 6نتامته بر روی پرستتتش

شتتتده در  های پیشتتتین، روایی ابزار ترجمه. در پژوهش(45)بتاشتتتد می

گانه  نجپهای فهلشده است و پایایی آن برای مؤ کودکان تأیید و گزارش

، اعتبار و 50/8، مشتتتاهده 94/8، قیتاس 92/8را بته ترتیت  برای استتتتقرا 

  .(33و  28)دست آمده است به 57/8و مفروضات  93/8هماهنگی 

نامۀ اهداف : پرسش3شرفت اجتماعیگیری اهداف پینامۀ جهتپرسش .2

شتتده و روایی آن با روش  ستتاخته 2883اجتماعی توستتط آل ن در ستتال 

. این (44) شد توستط وی تعیین 2886تحلیل عاملی و پایایی آن در ستال 

مقیاس صمیمیت اجتماعی، خرده 3گویه، از  26نامه، در مجموع با پرسش

 مقیاستشکیل شده و هر خرده 4و بازشناخت اجتماعی ،موقعیت اجتماعی

های صتتمیمیت اجتماعی و موقعیت مؤلفهشتتود. گویه را شتتامل می 9تا  3

                                                           
1. Cornell critical thinking test 

2 . Induction, deduction, observation, credibility, assumption 

identification  

پایین  ننده اهداف اجتماعی بالا وبینی کاجتمتاعی بته ترتیت  بهترین پیش

جمع این دو  هستتتند که در پژوهش حاضتتر مورد استتتفاده واقع شتتد. از

آید که نشانگر دو نوع هدف دو نمره به دست می ،ستؤال 23قستمت در 

 6شدت مخالفم تا عدد به  2ای از عدد اجتماعی استت. هر ستؤال با دامنه

از هدف اجتماعی بالا مانند  شده است. مثالیبندی درجهشدت مخالفم  به

 رود وقتیخوبی پیش می چیز در کلاس من به کنم همهمن احستتتاس می»

و مثالی از هدف اجتماعی پایین  ؛«من با دیگران در کلاستتم شتتادم»و ...« 

. آلن ضری  همبستگی بین نمرات است« کنندهمه به من توجه می»شامل 

 45/8و  62/8، 63/8به ترتی  و موقعیت را  ،علاقه و موقعیت، بازشتتناختی

موقعیت  و ،و ضتری  همبستگی بین نمرات ملالت و موقعیت، بازشناختی

محتاستتتبه کرد و پایایی این  86/8و  29/8، 27/8بته ترتیت   را اجتمتاعی

، 04/8مقیتتاس را بتتا روش آلفتتای کرونبتتا  برای صتتتمیمیتتت اجتمتتاعی 

و ملالت ، 78/8 ، علاقه90/8، موقعیت اجتماعی 08/8بازشناختی اجتماعی 

و همچنین  (49). گارن و همکارانش (44)به دست آورد  92/8و خستگی 

یج و کاووستتانو  نامه در مطالعات خود از ستتؤالات این پرستتتش (40)ستت 

 . های آن را مورد تأیید قرار دادندو شاخا انداستفاده کرده

ای این مطالعه، برپایۀ تجربیات برنامۀ مداخله: ایج( برنرامرم مردا لره

است و سایر پژوهشگران تدوین شدهپژوهش پژوهشتی پیشتین این گروه 

. روش آموزش برای گروه آزمتتایش بتتا استتتتفتتاده از شتتتیوه (42و  22)

 38آموزان کلاس زدایی علمی به این صتورت است که ابتدا دانشافستانه

نفری تقستیم شدند و بر اساس محتوای درسی تفکر و  6گروه  5نفری به 

دول )ج استکرده ها مطرح ستبک زندگی، معلم پنج افستانه برای گروه

یتک افستتتانته یتا ادعتای علمی را از مجموعه  آموزان هر گروه(. دانش2

کننتد تتا در مورد این افستتتانته بته پژوهش گروهی هتا انتختاب میگزاره

هتا در طول چهتار جلستتته اول به مطالعه منابع علمی، بیردازنتد. این گروه

ر علم دصورت گروهی پرداختند. مو ارزیابی آنها به ،آوری اطلاعاتجمع

کند و آموزان حضتتتور پیدا میهای دانشطول این چهتار هفته بین گروه

روهی های بحث گگر در فعالیتعنوان تسهیلضمن معرفی منابع علمی، به

تا هر کجا لازم رد آموزان نظارت داو بر کار دانشکرده  بته آنهتا کمک

3. Social motivational orientations in sport scale (SMOSS) 

4. Affiliation, social status, and social recognition 
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اش به تلبازخوردهای لازم ارائه کند و اعضای هر گروه بتوانند با  فباشد

 نامه پاسخ دهند.سؤالات پرسش

ها، آوری و ارزیابی اطلاعات توستتط همه گروهبعد از طی دوره جمع

 . درکردهر جلستتته، یتک گروه نتایج پژوهش خود را به کلاس ارائه می

ر شد تا فکآموزان فراهم میهای متعددی برای دانشاین جلسات فرصت

یرند. ابی، تصتتمیم منطقی بگو بعد از ارزی ،کنند، ستتبک و ستتنگین کنند

ش های متفاوت ارزای آماده شده بود که به دیدگاهگونهشرایط کلاس به

زان آمووگوی آزاد بین دانشها و گفتشتتد و تبادل اندیشتتهگذاشتتته می

. شتتترایط اداره کلاس به نحوی بود که در گرفتقرار می تشتتتویقمورد 

ی خود دفاع کنند، بقیه هااز گفته شتتدزمانی که از هر گروه خواستتته می

 دادند تا بتوانند بعد ازها گوش میهتای کلتاس بتایتد دقیق به بحثگروه

ای بته گروه مقابل بدهند. کننتدههتا مجتدداً جواب قتانعاستتتتمتاع بحتث

هتتای مربو  بتته برنتتامتته درستتتی رایج آموزان گروه گواه، آموزشدانش

 ئه شده است.ارا 2کردند. این راهنما در جدول مدرسه را دنبال می

درس تفکر و ستتبک زندگی، یک درس عمومی استتت  :د( روش اجرا

-24آموزان با دامنه سنی به دانش 0و  9، 5های که در حال حاضر در پایه

. در پژوهش حاضتتر درس تفکر و ستتبک زندگی به شتتودتدریس می 23

زدایی علمی انتخاب شد. منظور عنوان محتوا، جهت آموزش شیوه افسانه

و ستتتبتک زنتدگی این استتتت که افراد در کنار درک مفاهیمی  از تفکر

گرفته و هنگام  همچون قضتتتاوت و ارزیابی، این فرایندها را در عمل فرا

ها و معیارها عمل ای در زندگی، بر استتاس این روشمواجهه با هر مستتهله

کنند. محتوای درس تفکر و ستبک زندگی شامل عناوینی از قبیل آداب 

 ،خودو افزایش اعتماد به شتتتت پندا، بهبود خودگوومعتاشتتترت و گفت

 و ،داریکردن، خویشتنگیری، آداب سفرهای مصترف، تصتمیممهارت

گواه از این شیوۀ آموزشی  ریزی بود. درطول دورۀ پژوهش، گروهبرنامه

بته این ترتیت  که در ابتدا  ؛جلستتته انجتام شتتتد 28بهره بود. اجرا در بی

انتقادی برای دو گروه انجام شتتد. از جلسه های تفکر نامۀ مهارتپرستش

زدایی علمی به گروه آزمایش، آموزش داده شتتد. از اول تا چهارم افستتانه

جلسه پنجم تا نهم محتوای انتخاب شده )درس تفکر و سبک زندگی( به 

 زدایی علمی برای گروه آزمایش و برای گروه گواه به شیوهشتیوه افستانه

(. 2آزمون تکرار شتتد )جدول پس نیز مارائه شتتد. در جلستته دهمعمول 

گیری و اجرا پس از تأیید و صتتتدور مجوز از ادارۀ کل آموزش و نمونته

 گمنامی و محرمانه حفظ مانند پرورش انجام پذیرفت و ملاحظات اخلاقی

 لحاظ شد. ،و پس از پژوهشمطالعه بودن اطلاعات در طول 
 

 زدایی علمیمحتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی با روش افسانه: 1جدول 

 جلسهه محتوا و برنام هدف موضوع جلسه

 بندیگروه 2
های ایجاد هرفیت برای فعالیت

 مشارکتی

بارت ها بر اساس محتوای درسی عگانه برای گروهزدایی علمی پنجها و طرح افسانهگروهآموزان به بندی دانشتقسیم

(، 5های اردویی )موضوع جلسۀ (، درس آداب سفر6خواهد بود از: درس قانون سلامت اجتماع )موضوع جلسۀ 

ی گیر(، درس تصمیم0های مصرف )موضوع جلسۀ (، در درس مهارت9درس آداب معاشرت )موضوع جلسۀ 

 (.28)موضوع جلسۀ حرمت خود و خودپنداشت  (، درس افزایش7)موضوع جلسۀ 

 افزایش شناخت در بررسی شواهد هاتعریف پرو ه 2
لاحات اصطتمامی  ها و تعریفو بررسی منشأ اولیه پیدایش این افسانهپژوهش ها در مورد درخواست از اعضای گروه

 رفته در آنها. کاربه

 ها.هوسقم افسان آوری اطلاعات ضروری برای بررسی صحتاقدام به شناسایی و مطالعه منابع علمی لازم برای جمع هاتوانمندسازی در ارزیابی داده منابع علمی 3

 آموزش تبین و استدلال آزماییگزاره 4
ها، آموزش ها در گروهسانهها و نتایج وابسته به افها و آزمایشگردآوری اطلاعات لازم از منابع مختلف، ارزیابی یافته

 ها.ها در گروهتبیین تأیید یا برملا شدن افسانه

 «تو نیکی می کن و در دجله انداز» 6
آموزان در توانمندسازی دانش

 هامقایسه یافته
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.های مربو  به افسانۀ هفته به کلاس، بحث دانشارائه یافته گروه

5 
کس نخارد پشت من جز ناخن و »

 «انگشت من

آموزان در توانمندسازی دانش

 هامقایسه یافته
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.های مربو  به افسانۀ هفته به کلاس، بحث دانشارائه یافته گروه

9 
خواهی نشوی رسوا همرن  »

 «جماعت شو

آموزان در توانمندسازی دانش

 هایافتهمقایسه 
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.های مربو  به افسانۀ هفته به کلاس، بحث دانشارائه یافته گروه
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0 
هیچ گرانی بی حکمت نیست و »

 «هیچ ارزانی بی علت نیست

آموزان در توانمندسازی دانش

 هامقایسه یافته
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.کلاس، بحث دانشهای مربو  به افسانۀ هفته به ارائه یافته گروه

 «چو فردا شود فکر فردا کنیم» 7
آموزان در توانمندسازی دانش

 هامقایسه یافته
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.های مربو  به افسانۀ هفته به کلاس، بحث دانشارائه یافته گروه

 «عی  نیست آرزو بر جوانان» 28
آموزان در توانمندسازی دانش

 هامقایسه یافته
 آموزان در مورد پایه و اساس ادعاها و باورها.های مربو  به افسانۀ هفته به کلاس، بحث دانشارائه یافته گروه

 

 هایافته
های توصتتتیفی دو گروه آزمایش و گواه را با توجه به یافته 2جتدول در 

زارش گگیری اجتماعی در متغیر وابستتته، )تفکر انتقادی( ستتطوح جهت

 است.شده 
 هاهای مرکزی و پراکندگی تفکر انتقادی در گروهشا ص: 2 جدول

  آزمونپس آزمونپیش  

 تعداد K-S Z p انحراف استاندارد نمیانگی K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گیریجهت گروه

 آزمایش
 29 74/8 228/8 07/6 54/34 06/8 237/8 22/5 24/20 بالا

 29 04/8 242/8 47/5 74/38 90/8 262/8 96/6 85/20 پایین

 گواه
 25 96/8 258/8 06/5 32/20 05/8 242/8 60/5 26/27 بالا

 26 57/8 294/8 34/9 82/27 69/8 272/8 44/9 49/20 پایین

 

دهد که توانائی تفکر انتقادی در گروه نشتتان می 2مندرجات جدول 

آزمایشتی که دارای جهت اجتماعی بالا هستتند نسبت به افرادی که حائز 

گیری اجتماعی پایین هستتتند، بیشتتتر استتت. در گروه گواه توانایی جهت

به  گیری اجتماعی پایین هستتتند نستتبتدر افرادی که جهتتفکر انتقادی 

کستتتانی که حائز اهداف اجتماعی بالا هستتتتند، بیشتتتتر استتتت و در کل 

ری گینظر از جهت توانمندی تفکر انتقادی در گروه آزمایشتتتی صتتترف

به عبارت دیگر نتایج تحلیل واریانس )بدون مهار  ؛اجتماعی، بیشتتر است

داف اجتماعی( تفاوت معنادار افزایش گیری اهای جهتتنقش واستتتطته

 دهد.تفکر انتقادی در گروه آزمایشی را نشان می

هتتای مربو  بتته ستتتؤال پژوهش از روش تحلیتتل جهتت تحلیتل داده

استتتتفتتاده شتتتد. در این راستتتتتتا ابتتتدا  کوواریتتانس عتتاملی تتتک متغیره

بتته این ترتیتت  کتته آزمون  شتتتتد؛هتتای این روش بررستتتی فرضپیش

فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در تحقق پیش ،کتالموگرف استتتمیرنف

آزمون ل وین دلالت بر  و (2های مورد مطالعه را نشتتتان داد )جدول گروه

=  p,  378/8≥ 95/8ها داشتتت )هر وابستتته در گروغیهمگنی واریانس مت

3،52F های رگرستیون، نشان (. برای بررستی برقراری فرض همگنی شتی

آزمون بتتا هیچ یتتک از دو متغیر مستتتتقتتل  گروه و داده شتتتتد کتته پیش

و  < p 22/8گیری اجتمتاعی، تعتامل معناداری ندارد )به ترتی ، جهتت

80/8 p >جدول  متغیره در(. نتایج متعاق  تحلیل کوواریانس عاملی تک

 ارائه شده است. 3

 

 گیری اجتماعیگری جهتروش آموزشی بر تفکر انتقادی با تعدیلمتغیره اثرات تعیین کوواریانس عاملی تک: 3 جدول

 ضریب اثر داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجم آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر

 /396 8882/8 82/35 59/350 2 350 گروه

 83/8 20/8 03/2 08/20 2 08/20 گیری اجتماعیجهت

 24/8 883/8 54/7 95/70 2 95/70 گیری اجتماعیجهت xگروه 

    23/28 58 29/524 خطا



 کارانو هم پیشهالزهرا قناعتعترت                                                                                                         آموزاندانشزدایی بر تفکر تحلیلی تأثیر آموزش به شیوۀ افسانه 

 

220 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

9
، شماره 
2

، بهار 
2377

 

 

الف( آموزش مبتنی بر  دهتتد کتتهنشتتتتان می 3منتتدرجتتات جتتدول 

ار استتتت دزدایی علمی بر بهبود تفکر انتقادی از نظر آماری معنیافستتتانه

(882/8 > p  82/35و  =F و اندازۀ اثر )شتتتاهدی بر بزرگی این  396/8

گیری اجتمتتاعی از نظر تفکر ب( بین دو ستتتطوح جهتتت ؛بهبود استتتت

ج( اثر  ؛(F=  03/2و  p > 2/8دار وجود ندارد )تفتاوت معنی ،انتقتادی

گیری اجتمتتاعی و روش آموزش بر تفکر انتقتتادی از نظر تعتتامتتل جهتتت

مبتنی بر این  کلد( در و  ؛(F=  54/7و  p < 82/8دار است )آماری معنی

که ستتتطوح اهداف اجتماعی اثر آموزش  کرد  توان استتتتنباها مییافته

به این  ؛ندکزدایی علمی بر تفکر انتقتادی را تعتدیل میمبتنی بر افستتتانته

زدایی علمی در افرادی که حائز اهداف اجتماعی معنی که آموزش افسانه

یانگین استتتت )با تغییر م شتتتدهستتتاز بهبود تفکر انتقادی بالا هستتتتند زمینه

که این آموزش در بهبود  (، در صتتورتی00/34 به 53/29شتتده از اصتتلاح

ر ثمر مثم ،تفکر انتقتادی افرادی کته حتائز اهتداف اجتمتاعی پایین بودند

( و 33/32بتته  82/27شتتتده از نبوده استتتت )بتتا تغییر میتتانگین اصتتتلتتاح

گیری اجتمتاعی پتایین بته عنوان بتازدارنتدۀ اثرات این آموزش به جهتت

 . عمل کرده است ،بهبود تفکر انتقادی

 گیریبحث و نتیجه
دایی زهای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد آموزش به شیوه افسانهیافته

آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی تفکر انتقادی دانش رعلمی ب

اما با اهداف پیشتترفت اجتماعی  ؛رابطه مثبت و معنادار دارد، ستتطوح بالا

زدایی هزمینه رابطه شیوه افسان دست آمده دره پایین معنادار نیست. نتایج ب

، آدم و (23)های بلستتتین  و بلستتتین  علمی با تفکر انتقادی با پژوهش

ن   (22)پیشتتته ، و بتدری و قناعت(42)، بورک و همکتاران (24)متانستتتُ

ها . آنها نشان دادند آموزش به شیوه بررسی ادعاها و گزارههمخوان است

بیین نتایج در ت. شودآموزان میموج  پیشرفت بیشتر تفکر انتقادی دانش

 زدایی علمی و هم در تفکر انتقادیتوان گفت، هم در شیوه افسانهبالا می

ر سو پیشنهادات  ،ما با ارزشیابی برای داوری کردن عقاید، باورها، ادعاها

و کار داریم. ارزشیابی به معنای سنجش استحکام منطقی مفاهیم، عبارات 

ه کار اش بهایی است که فرد برای ابراز ادراک، تجربه و عقیدهو استدلال

برد. در واقع ارزشتتیابی برای ستتنجش استتتناد ادعا و قوت و ضتتعف می

بیین ت زدایی علمی،گیرد. شتتیوه افستتانهها مورد استتتفاده قرار میاستتتدلال

زدایی با استتتتفاده از ادعاهای علمی و غیرعلمی استتتت و این با افستتتانته

ی بنابراین با توجه به همیوش ؛دشوبازآزمایی و ارزشیابی ادعاها حاصل می

اربرد این توان نتیجه گرفت کزدایی علمی و تفکر انتقادی میافسانه شیوه

 شیوه، پیشرفت تفکر انتقادی را به دنبال خواهد داشت.

دن یابیم درگیر کرگرایی درمیز طرفی با بررستتتی نگرش ستتتاختنا

 ؛آیدحستتاب می روشتتی مطلوب به، وگوآموزان در مباحثه و گفتدانش

آموزان باید بتوانند دانش جدید را کشتتف کنند زیرا در این نگرش دانش

ه های خود را ببه عبارتی توانایی و و آن را بتا دیگران در میتان بگتذارنتد

 با حرکتتوأم ای، های مباحثهاشتتتتراک گذارند. استتتتفاده از این گروه

کنتتد. در اجتتتمتتاعی، زمینتته را برای پرورش تفکر انتقتتادی فراهم می

اجتماعی هر کارکرد عالی دهنی در ابتدا یک گرایی آورد ستتتاختنروی

، وگوبحتث و گفت کتارکرد اجتمتاعی استتتت. ارتبتا  کلتامی از طریق

ابزاری برای این کارکرد اجتماعی و راهگشایی برای ساختن دانش است. 

جا که در این شتتتیوه توان گفت از آنآمده میدستتتتدر تبیین نتتایج بته

های چند نفری دربارۀ هر افستتانه علمی به جستجو آموزان در گروهدانش

لاعات خود را آنگتاه از طریق مبتاحثه و مذاکره اط و و تفحا پرداختته،

 در نتیجهاند، های خود با استتتتدلال دفاع کردهمبتادله کرده و از اندیشتتته

انتقادات  ها وتوانستتتند در این فرایند توانایی لازم را برای ارزیابی اندیشتته

 خود و دیگران به دست آوردند.

نظور دستیابی به اهداف اجتماعی، م نوجوانان به ،لودنبر استاس نظر 

. آنها (20)اج دارند که آیا این اهداف ارزش پیگیری دارند بته تفکر احتی

ا حمایت کند، هتا و نیز محیطی کته پیشتتترفت آنها رهمچنین بته مهتارت

نیازمند هستند. همچنین بُک رتز معتقد است افراد با اهداف اجتماعی سطب 

بالا، منعکس کننده رستیدن به یک نتیجه خا  اجتماعی هستند. یکی از 

. اعمال مورد (27)ت اجتماعی استتت لیاهداف اجتماعی ستتطب بالا مستتهو

ت اجتماعی شتتامل درگیر شتتدن در یاستتتفاده در خدمت اهداف مستتهول

 ،کارهای کلاس درسبرنامه، داوطل  شدن برای  های علمی فودفعالیت

استتاس شتتواهد . این پژوهشتتگران بر (38)استتت های بالاتر و گرفتن نقش

فاده از اند استنظری و تجربی در ارتبا  با اهداف اجتماعی پیشتنهاد کرده

های استتتتدلالی اهتداف اجتماعی بالا موج  تفکر عمیق و تحول مهارت

نظران در دهه حاضر جوان  شود. به همین دلیل صاح آموزان میدانش

شناسایی  مختلف اهداف اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده و بر ضرورت
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آموزان در کلاس درس گیری اهتداف پیشتتترفتت اجتماعی دانشجهتت

 اند.تأکید کرده

را پیشرفت  2همچنین رایان و شیم یکی از اهداف شایستگی اجتماعی

اند که هدف آن متمرکز بر توستعه شتایستتگی اجتماعی اجتماعی دانستته

و بهبود  لراد به دنبال یادگیری و تحو. در این نوع هتدف اف(34)استتتت 

های جدید هستتتند. هدف شتتایستتتگی اجتماعی که باعث ارتقا موضتتوع

شتتود، به عنوان ها میگیری دوستتتیت عمومی همستتالان و شتتکلیمقبول

 . به اشتتتراک(36)ستتازی شتتده استتت مهارت و توانایی اجتماعی مفهوم

های شتتایستتتگی گذاری، کمک کردن و فرم رفتارهای همکارانه، نشتتانه

ر کودکان و نوجوانان هستتتتند. همچنین این رفتارها به لحاظ اجتمتاعی د

های شتتایستتتگی اجتماعی مانند پذیرش و تجربی و نظری با دیگر شتتکل

های دهنی مانند عملکرد تحصتتتیلی ارتبا  تأیید اجتماعی و شتتتایستتتتگی

ن و مَکین رنی بیان کرده(35)اند داشتتتته اند خواستتتت افراد برای . داوستتتُ

دی یا توانمنتد شتتتدن جهتت کمتک بته دیگران در جهتت پیشتتترفت فر

این آموزانی که . دانش(38)های اجتماعی دارد تحصیلی دلالت بر دغدغه

دهند و در مورد کمک کنند به دیگران توجه نشان میهدف را دنبال می

ند. از دهآموزان در تکالیف درسی از خود اشتیاد نشان میبه دیگر دانش

طرفی در مدل پال، تفکر انتقادی بر سه مؤلفه استدلال خوب، استانداردها 

. از جمله (6)های دهنی تأکید دارد و صفات و ویژگی ،و معیارهای دهنی

اجزای اساسی برای استانداردها و معیارهای دهنی، کفایت و شایستگی و 

 ،های دهنی، فروتنی دهنی، کنجکاویاز عناصر زیربنایی صفات و ویژگی

نین پژوهش در زمینه پیشتتترفت چ. هم(5)باشتتتد پذیری می تیهولو مستتت

د بر توانآموز میدانش -دهد که تعاملات معلم انگیزه یادگیری نشتتان می

. از این رو احتمالاً (39)آموزان تأثیر بگذارد فرآینتدهتای یادگیری دانش

ی علمی زدایاستفاده از آموزش افسانه کهکرد  توان این گونه استتنبا می

مشارکت  های علمیدر فعالیت آموزان باعث شتده است تا آنهادر دانش

اوطل  د ،های بالاترو برای کارهای کلاس درس و نیز گرفتن نقشکرده 

شتتتونتد و انگیزۀ آنتان در جستتتتجوی یادگیری و تحول و بهبود مطال  

 نجرم به بهبود تفکر انتقادی در آنهاموضتتتوع  افزایش یابد و این ،جتدید

 شده است. 

                                                           
1. social competence goal 

ت فراگیر در جهت پرستتتشتتتگری با توجه به یدر همین راستتتتا موقع

 انتقادیهای خود در یک ستتیستتتم خا ، عنصتتری مهم از تفکر آموخته

آموزی احتمال دارد در مورد یک موضتتتوع زیاد . مثلتاً دانش(4)استتتت 

ا ممکن است این دانش را منفعلانه، بدون هیچ تفکر یا تعمقی به ما ،بداند

کار گیرد یا ممکن استتتت از آنچه که او یاد گرفته استتتت، تمایلی برای 

ه باشتتد. در این صتتورت تفکر انتقادی همچون برداری از آن نداشتتتبهره

گ لد ر معتقد استتت تفکر انتقادی چنان که وانهم استتت،تیری در ستتلاح 

 بنتابراین اگر معلمتان بخواهند ؛(28)خودی نیستتتت یتک فراینتد خودبته

فراگیران را پرورش دهند، آنها نیاز به تحریک  های تفکر انتقادیمهارت

پرستتتش کنند. « دانندکنند یا میتا آنچه را مشتتتاهده می»و ترغی  دارند 

ها نشان داده است وقتی فراگیران چنان که مورد انتظار است و پژوهشهم

لاس کبوده نته اینکته به طور انفعالی در  تیتدر کلتاس درس درگیر فعتال

. (22) کندهای تفکر انتقادی آنان پیشتترفت مینشتتستتته باشتتند، مهارت

همچنین شتتتواهتدی بر رابطۀ مثبت بین درگیری تحصتتتیلی و ابعاد آن با 

. در تفستتیر این (22)آموزان ایرانی وجود دارد اهداف اجتماعی در دانش

آموزانی که اهداف اجتماعی بالاتری دارند با ان گفت دانشتوها مییافته

های کلاستتتی از رشتتتد بیشتتتتر تفکر انتقادی تیداشتتتتن درگیری در فعال

های تفکر انتقادی برخوردار خواهند شتتتد و این افزایش در بهبود مهارت

  زدایی علمی محقق شده باشد.افسانهممکن است در پرتو شیوه 

کارگیری آن به بهواری ابتدایی آن در ، دشتتتاین پژوهش محدودیت

فراوان و فعالیت زیاد از ستتوی معلمان  زمانیگذاری دلیل نیاز به ستترمایه

های زیرا آنها از یک ستتتو نیاز به یادگیری و آموزش دقیق روشاستتتت، 

و از ستوی دیگر تهیۀ محتوای مناستت  آموزشی هستتند  آموزشتی جدید

است  برای آنها دشوار ،زدایی علمیبرای کاربرد موفق و مؤثر شیوۀ افسانه

 در محدودیت پژوهشتتی دیگر طلبد.و تلاش زیادی از ستتوی معلمان می

ر د گیری اجتماعی استتتت؛ به این معنی کهجهت رابطته بتا متغیر اهداف

ه ک هستندگیری افرادی هستتند که دارای هر دو نوع جهت برخی اوقات

 ی تأثیربررستت؛ بنابراین نگرفتندزء نمونه پژوهش حاضتتر قرار افراد ج این

آموزان که دارای هر دو دانش از در رابطه با این دستهزدایی علمی افسانه

 ماند.، به صورت سؤال باقی میهستند گیرینوع جهت
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ر د زدایی علمیافسانهپیشتنهاد مشخا این پژوهش استفاده از روش 

های تدوین کت  درستی تفکر و سبک زندگی، مخصوصًا بخش فعالیت

یادگیری و پژوهشتتتی این کت  استتتت که موج  رشتتتد تفکر علمی و 

آموزان خواهد شتتتد. از طرف دیگر فرایندهای ستتتطب عالی تفکر دانش

عنوان یک روش تدریس نوین از  زدایی علمی بهآشنایی معلمان با افسانه

های تفکر کمک های ضمن خدمت به آموزش و رشد مهارتطریق دوره

زدایی علمی، مطالعات اثرات بلندمدت شتتیوه افستتانه خواهد کرد. مطالعه

های مشابهی در سایر محتواهای درسی از جمله پیگیرانه و اجرای پژوهش

 آینده است.پژوهشگران پیشنهادها برای 

، با توجه به نتایج پژوهش حاضتتتر و به دلیل کار بستتتتهبهدر ستتتطب 

ش را د که این روشوزدایی علمی به معلمان توصیه میمزایای شیوه افسانه

ۀ آلن، نامدر آموزش درس خود به کار برند و به ویژه با استفاده از پرسش

آموزان را شناسایی کنند تا اثر یادگیری اهداف پیشترفت اجتماعی دانش

 .ودشتت های تفکر انتقادی آنها با ستتهولت بیشتتتری انجامبر بهبود مهارت

گیری هتجل تأثیر انواع شود با توجه به اینکه احتماپیشتنهاد می همچنین

آموزان و یادگیری ستتتایر مواد هتای رفتتاری دانشاجتمتاعی در تفتاوت

هایی در آینده، به بررسی و است پژوهشآموزشتی وجود دارد، مناست  

 ،آموزان به غیر از تفکر انتقادیهای دانشکمتک بته بهبود دیگر قتابلیت

 اختصا  یابد.

لزهرا اخانم عترتاین پژوهش برگرفته از رستتتاله دکترا  تشررکر و قدردانی:

 در 28/89/2379، 2499347شتتمارۀ رهگیری با دانشتتگاه تبریز قناعت پیشتته در 

اداره کل آموزش و پرورش تهران در  اجرای از سوی مجوزاست که  ایرانداک

بدین وستتیله از  شتتده استتت. صتتادر 54/229333با شتتماره نامه  27/0/76تاریخ 

، مدیران و شتتهر تهرانگانۀ آموزش و پرورش کلاننواحی ستتهرکاران انددستتت

مربیتان متدارس، و تمتامی افراد نمونته به خاطر همکاری در اجرای این مطالعه، 

 شود. صمیمانه تقدیر و تشکر می

گونه تضاد منافعی در این پژوهش  هیچاین مقاله نویسندگان  تضاد منافع:

  گزارش نکردند.
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