
 

 

 اورهایب کاهش بر کتیمشار پژوهش روش به فلسفه آموزش یرتأث

 انآموزدانشغیرمنطقی 

 2قدسی احقر، 1فتحی لیال

 فناوری آموزش و یادگیری

 12تا  92ص ، 99زمستان ، 9شماره ، سومسال 

 11/79/91تاریخ دریافت: 

 12/70/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده

رمنطقی غی باورهای کاهشآموزش فلسفه به شیوه مشارکتی بر  اثربخشی حاضر بررسی پژوهش از هدف

 نترلک گروه با آزمونپس -آزمون پیش نوع از تجربی نیمه تحقیقی، این پژوهش. است بوده انآموزدانش

 92-94ان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهر تهران سال آموزدانشکلیه  شامل موردمطالعه ی. جامعهبود

 باورهای که آموزانیدانش از نفر 97عداد ت ایچندمرحله بردارینمونه روش از گیریبهره با؛ که است بوده

 29ش )آزمای گروه عنوانبه گروه یک قرعه حکمبه و انتخاب است متوسط سطح باالتر از هاغیرمنطقی آن

به روش  (p4cبرنامه آموزش فلسفه ). شدندنفر( انتخاب  29) گواه گروه عنوان تحت دیگر گروه یک( و نفر

گونه هیچ، گروه کنترلکه شد درحالیاجرا  اییقهدق 97 جلسه 9در  روی گروه آزمایش پژوهش مشارکتی

 (گواه و آزمایش) گروه دو هر آزمونپس مرحله در مداخله از بعدنکرد. دریافت  در این خصوص آموزشی

 آزمون) باطیاستن و توصیفی آمار ازها داده تحلیل جهت .کردندتکمیل  جونز را پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

آموزش  داد نشان هشپژونتایج ، تحقیق اصلی فرضیه ییدتأ ضمن. شد( استفاده کوواریانس بین گروهیتحلیل 

 را کاهش داده است.متوسطه  ان دختر دورهآموزدانش مشارکتی باورهای غیرمنطقی پژوهش فلسفه به روش

 پژوهش مشارکتی، باورهای غیرمنطقی، آموزش فلسفهکلیدی:  هایواژه

  

                                                           

  علوم تحقیقات، تهران، ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تربیت و تعلیم فلسفهرشته  دکتری جویدانش. 1

L.fathi70@yahoo. com 

2. تحقیقات واحد علوم ،اسالمیدانشگاه آزاد وپرورش و ریزی پژوهشگاه مطالعات آموزشدانشیار سازمان برنامه، 

 ahghar2004@yahoo. com تهران، ایران. 

mailto:L.fathi70@yahoo.%20com
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 مقدمه

 و کانکود برای، انتقادی تفکر آموزش و فلسفه کردن کاربردی جهت در تحرک برای

 هارتمباال بردن  و تقویت هدف با که است گامی ینتربزرگ و ینترتازه شاید نوجوانان

 فلسفه ردکاربآر  روشنی ینمونه برنامه این. است شده برداشته تمیز قدرت و داوری، استدالل

 برنامه این. رددا تفاوت کاربردی فلسفه یهابرنامه سایر با آن هدف. است تربیت و تعلیم در

، کند حل ار آن مسائل و کند روشن فیلسوف غیر افراد برای را فلسفی موضوعات خواهدینم

 را ودخ مسائل و دهند انجام فکری کار خودشان تا کند کمک شاگردان به خواهدیم بلکه

 یاهمهارت رشد که واقعیت این گرفتن نظر در با، برنامه این در(. 2772، 1لیپمن) کنند حل

 آموزش که نحو همان به، است کودکی دوران ازتر سخت سالیبزرگ دوران در تفکر

. ودشیم شروع خردسالی از نیز تفکر آموزش، شودیم شروع کودکی از دوران ریاضیات

 اساس بر ردیف بین روابط داشتن مردم با آمدن کنار برای توانایی موفقیت عامل ترینبااهمیت

 فتاریر لحاظ به را آن توانیم انسانی روابط اهمیت توجه بااست.  دیگران با صحیح اصول

 هاانسان تاررف در مثبت نفوذ علم با ارتباط در وی هاییزهانگ و انسان رفتار یمطالعه، موارد در

 (.1297، یعتشر صمصام) داد قرار دیگران با ارتباط در دلخواه نتایج کسب توانایی و

 ایباورهاست.  غیرمنطقی باورهای نوجوانان فردی خصوصیت از یکی از طرف دیگر

 ارافک فرآیند در شدن جذب و واقعیت نکردن قبول ضمن فرد یسآل ازنظر غیرمنطقی

 اغلب هک شودیم شدیدینسبتاً  عوارضی به مبتال خود مفرط جوییبرتری در غیرمنطقی

 هایظریهاز ن یکی یسآل رفتاری – عاطفی – عقالنی ییه. نظرشودنامیده می عاطفی اختالل

 نسانا مشکالت اصلی عامل عنوانبه را غیرمنطقی یباورها انواع نظریه این. است شناختی

 تاختالال و هایناراحت از بسیاری ییشهر یسآل است معتقد( 1990، 2فلدمن. )کندیم معرفی

 ودخ پیرامون جهان مورد در که غیرمنطقی باورهای و عقاید نوع در را انسان روانی و رفتاری

 او، افتدمی اتفاق فرد ( برایA)کننده فعال یحادثه وقتی است معتقد یس. آلداندیم، دارد

 باشد؛ ( داشتهAاز ) متضاد و متفاوت برداشت دو است ممکن خود ذاتی تمایالت براساس

                                                           

1. Lipman 

2. Feidman 
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 یرمنطقیغ باورهای و عقاید، افکار یگرید و عقالنی و منطقی باورهای و عقاید، افکار یکی

 و ایدعق، افکار دیگری و عقالنی و منطقی باورهای و عقاید، افکار یکی باشد؛ داشته و

 به. دباش منطقی باورهای و عقاید تابع فرد کهدرحالی. غیرعقالنی و غیرمنطقی باورهای

 و عتاب اگر کهدرحالی داشت؛ خواهد سالمی شخصیت و یافت خواهد دست منطقی عواقب

 مواجه غیرمنطقی عواقب با، گیرد قرار غیرعقالنی و غیرمنطقی باورهای و افکار دستخوش

 دارد ناسالم شخصیتی که غیرعادی و مضطرب است فردی حالت این در که شد خواهد

( 1907) آلیس دهگانه اصول همان یا غیرمنطقی باور یا تفکر ده(. 1290، آبادیشفیع)

 :از اندعبارت

 و خود کردن سرزنش (2، خود از ازحدبیش انتظارات (2، دیگران از تأیید توقع (1

 توجه (1، هیجانی مسؤولیتی بی (9، ناکامی با همراه درماندگی به واکنش (4، دیگران

 گراییکمال (17، تغییر برابر در ی( درماندگ9، وابستگی (9، مشکل از اجتناب (0، مضطرابانه

 باورهای تأثیر مورد در( 1200، بخت فیروز ترجمه، 1909) هارپر و سی. آل(1292، معتمدین)

 اعثب درازمدت در غیرمنطقی باورهای وجود که معتقدند افراد روانی سالمت بر غیرمنطقی

 وهشپژ در یسآل همچنین. شودیم مبتال روانی اختالالت به فرد و شودیم اضطراب ایجاد

 چگونه که دهدیم نشان، داده گزارش را الهس 29 زن یکنندهمراجعه یک وضعیت خویش

 زندگی یک تشدید و ایجاد باعث( 2 شماره غیرمنطقی) تحقیری خود و پایین ناکامی تحمل

، باور ینا) الزاماند: شده تجمیع کلی طبقه چهار در غیرمنطقی باورهای. شودیم کنندهکسل

 وجه. ایدهاستب می و ها بایستو  یدهابا دربرگیرنده که است اولیه ارزیابی در یاهسته تفکر

 این رد سازی فاجعه ؛(شودیم مربوطه عالقه و تمایل به الزام و باید جایبه باور این منطقی

 .کندیم تفسیر هست که چیزی ازتر وحشتناک و بدتر را رویداد فرد باور

 اعتقاد ردف) ناکامی برای اندک تحمل دارد؛ حادثه از متعادلی ارزشیابی منطقی باور یک

 هب مربوط باورهای و( نیست خود اطراف و دیگران در چیزها خیلی تحمل به قادر که دارد

 صیخا هایویژگی یا رفتارها براساسعمدتاً  را خود فرد که است معنی این به) خود ارزش
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 تعمیم(. 1991، 1مارکوتی(. )ناپذیرندانعطاف و سختها مالک و یارهامع این و کرده

 (.1999، همکاران و لیندر) است باور این شاخص جهان و دیگران، خود درباره ازاندازهبیش

 با ارتباط، پیشرفت مانند مختلفی هاییتموقع در باورها ایناند داده نشانها پژوهش

 و 2لورنزو دی) گذارندیم اثر هاآن بر و کاررفتهبه سالمتی و شغل، عملکرد، دیگران

 هایباور بین رابطه وجود از حاکی متعددی مطالعات نتایج، راستا این در(. 2770، همکاران

 وجوانانن در افسردگی و پایین خلق مانند مختلفی شناختیروان مشکالت با غیرمنطقی

 خشم، (1299، بشارت و ، خسرویصحرایی علیزاده) منفی گراییکمال، (1991، مارکوتی)

، (2779، مکاوی) اساسی ردگیافس، (2772، همکاران و دیوید) گناه احساس و اضطراب و

، (2770، همکاران ولورنزو  دی) امتحان اضطراب، (2771، دیویس) رنجورگرایی روان

، پورشایگان) شغلی نارضایتی و( 1294، نژاد نوابی و سیاوشی) زناشویینامناسب  روابط

 اند.( بوده1292، یزدی و حسنیان

موزش آ است که آیا این سؤال به پاسخ در کوششی پژوهش این موجود شواهد اساس بر

 .است؟ مؤثر انآموزدانش فلسفه به شیوه مشارکتی بر باورهای غیرمنطقی

 روش

 .است کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش نوع از تجربی نیمه تحقیقی، حاضر پژوهش

 سال در تهران شهر اول متوسطه پایه دختر آموزاندانش کلیه شامل موردمطالعه یجامعه

عداد ت ایچندمرحله بردارینمونه روش از گیریبهره با؛ که استبوده  1292 -1294 تحصیلی

 تاس متوسط سطح از باالتر هاآن باورهای غیرمنطقیسطح  که آموزانیدانش از نفر 97

 تحت دیگر گروه یک( و نفر 29آزمایش ) گروه عنوانبه گروه یک قرعه حکمبه و انتخاب

باورهای پرسشنامه  گروه هردو اول مرحله در. شدندنتخاب نفر( ا 29) گواه گروه عنوان

فه به آموزش فلسمستقل ) متغیر آزمایشدر گروه  سپس کامل کردند. جونز را غیرمنطقی

 را آموزشی گونههیچ گواهو گروه  شد انجام( اییقهدق 97جلسه  9 طی روش مشارکتی

                                                           

1. Marcotte 

2. Dil0venzo 
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ه پرسشنام( گواه و آزمایش) وهگر دو هر آزمونپس مرحله در مداخله از بعد. نکرد دریافت

 کامل کردند. مجدداًرا  باورهای غیرمنطقی

 در ادامه بیان شده است: روایی و پایایی ابزار، گیریابزار اندازه

 177ای دار استاندارد و هنجاریابی شده امه باورهای غیرمنطقی جونز: این پرسشنامهنپرسش

شده است. هر مقیاس یکی از باورهای مقیاس از ده سؤال تشکیل  سؤال در ده مقیاس و هر

اند از: مقیاس عبارت هایاسمق . اینکندیگیری معاطفی را اندازه-غیرمنطقی نظریه عقالنی

به  واکنش، سرزنش کردن خود، ازحد از خودانتظارات بیش، توقع تأیید از طرف دیگران

، اب از مشکلاجتن، رابنگرانی زیاد توأم با اضط، عاطفی مسئولیتییب، یناکامی با درماندگ

 یبند. درجه(1200، مطلق یگرایی )ذوالفقاردرماندگی برای تغییر و کمال، وابستگی

لیکرت بوده است و آزمودنی میزان موافقت یا مخالفت  یادرجهمقیاس پنج یهها بر پاپرسش

دهنده شدت باور . در مقیاس نمره باال نشانکندیخود را با توجه به درجات مشخص م

هر خرده مقیاس جمع و مجموع همه  یهافرد در پرسش یهایرمنطقی است. مجموع نمرهغ

نقل از زارعی دوست . جونز )آیدییا نمره کل باورهای غیرمنطقی به دست م هایاسخرده مق

( با استفاده از 1200ذوالفقاری مطلق ) یلهوسضریب پایایی آزمون به (.1201، و همکاران

 گزارش شده است. 90/7تا  97/7بین  هایاسخرده مق. 92/7روش بازآزمایی 

های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه آورده ابتدا از آمار توصیفی استفاده شد و داده

 صلیاوتحلیل فرضیه منظور تجزیهبخش دوم تحلیل آماری صورت گرفت. به در و شد

 .استفاده شد هی(تحلیل کوواریانس بین گرو)از آزمون  پژوهش با توجه به ماهیت آن

 هایافته

مشارکتی بر کاهش باورهای  پژوهش آموزش فلسفه به روش فرضیه اصلی پژوهش:

 دارد. یران دختر دوره متوسطه تأثآموزدانشغیرمنطقی 
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 هاگروه به تفکیک قبل و پس از مداخله باورهای غیرمنطقیتوصیفی  یها. جدول داده1جدول 

 گروه آزمایش گواه گروه
 ورهای غیرمنطقیبا مرحله

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

     قبل از مداخله
 دیگران حمایت و تأیید ضرورت

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 خود از باال انتظار

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 خود سرزنش به تمایل

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 ناکامی به واکنش

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 عاطفی مسئولیتیبی 

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 اضطراب با همراه زیاد مشغولیدل 

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 مسائل از اجتناب

     پس از مداخله

     ل از مداخلهقب
 وابستگی

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 تغییر به نسبت ناامیدی

     پس از مداخله

     قبل از مداخله
 گراییکمال

     پس از مداخله

 باورهای یهاتغییری در نمرات مؤلفه، 1جدول مندرج در  هاییانگینبا توجه به م

روه در بین افراد گ ولی. شودینم دهید در بین گروه گواه مداخله از پس و قبل غیرمنطقی

 فلسفه آموزش و مداخله از پس غیرمنطقی باورهای یهابهبود نمرات مؤلفهآزمایش 

غیرمنطقی بعد از مداخله کاهش پیدا  باورهای یهامؤلفه که همهنحویبه است مشاهدهقابل

 کرده است.
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 اورهایب کاهش بر مشارکتی پژوهش روش به فلسفه آموزشنتایج تحلیل کوواریانس اثرات  .2جدول 

 انآموزدانش غیرمنطقی

 شاخص

 منبع تغییرات

SS مجموع 

 مجذورات

Df درجه 

 آزادی

MS میانگین 

 تمجذورا

 آماره آزمون
F 

p 
ضریب تغییر 

 ااِت

 باورهای غیرمنطقی

771/7 110/7 
 گروه

 خطا

 کل

 آموزشاساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثرات  بر و 2با توجه به اطالعات جدول 

ار بوده دمعنی انآموزدانشورهای غیرمنطقی کاهش با مشارکتی در پژوهش روش به فلسفه

 110/7 اتا برابر ضریب تغییردر ضمن میزان این تفاوت؛ یعنی  .(P=  771/7و  F= 9/92است )

گروه آزمایش  کاهش باورهای غیرمنطقیو  راتییاز تغ درصد 0/11حدود  یعنیشده است 

 اصلیه شواهد فوق فرضی بنا بر بوده است. مشارکتی پژوهش روش به فلسفه آموزشدر اثر 

 شود.پذیرفته می پژوهش

 گیرییجهبحث و نت

، ستی باورهای غیرمنطقی پرداخته اهامؤلفهیر آموزش فلسفه بر تأثبه بررسی  پژوهشاین 

 به دنبال وجود تفاوت در باورهای غیرمنطقی بین دو پژوهشگر، به عبارتی در فرضیه اصلی

که نمرات  صورتینبد یید این فرضیه استتأاز  که نتایج حاکی استگروه آزمایش و گواه 

از  تریینپامعناداری  طوربهآموزان در گروه آزمایش آزمون باورهای غیرمنطقی دانشپس

این تفاوت در خرده  استان در گروه گواه آموزدانشآزمون باورهای غیرمنطقی نمرات پس

 زیاد مشغولیدل، ناکامی به نشواک، خود سرزنش به تمایل، خود از باال انتظارهای یاسمق

، بوده گراییکمالو  تغییر به نسبت ناامیدی، وابستگی، مسائل از اجتناب، اضطراب با همراه

تفاوت معناداری  عاطفی مسئولیتیبی و دیگران حمایت و تأیید ضرورت هاییاسمقخرده  اما

توان گفت که یمها افتهوجود با توجه با سایر یبین گروه آزمایش و کنترل یافت نشد. بااین

ژوهش کننده در پبرنامه آموزش فلسفه باعث کاهش باورهای غیرمنطقی در نوجوانان شرکت
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فلسفه تمام ابزارهای الزم برای گذار از باور غیرمنطقی به باور منطقی را  آموزش شده است.

ت که از ه همسوسهای حاصل در این زمیندهد. این یافته با اکثر یافتهدر اختیار فرد قرار می

 (؛ ویلیامز1990) 2(؛ شلقر و همکاران1991) 2(؛ کامینگز1999) 1توان به لیپمناین میان می

های انجام . همچنین پژوهشکرد( اشاره 1994) 9(؛ ساسویل2771) 4تریکی و تاپپینگنقل از 

ن مورد اشده در داخل کشور نیز توانایی این آموزش را در بهبود توانایی استدالل در نوجوان

صفایی مقدم و همکاران  استهای این پژوهش همسو یید قرار داده است که با یافتهتأ

 به دستبا توجه به نتایج  (.1291(؛ ناجی و قاضی نژاد )1291؛ مرعشی و همکاران )(1299)

ان بر تویم، باشندیمپیشین که همگی در یک راستا  هایپژوهشآمده در پژوهش حاضر و 

 دوره نوجوانی به سببکه  گونههمانید کرد. تأکلسفه در دوره نوجوانی اهمیت آموزش ف

خود  ،نفسبا نوعی سردرگمی همراه است با کاهش عزت اوقاتیبعض، بروز مسائل خاص

باورهای غیرمنطقی و عدم پذیرش مسؤولیت ... همراه ، منفی هاییو خودپندار ینیکم ب

 ییلهوس؛ بنابراین بهشودیت اجتماعی مطبیعی و تعامال هاییتاست که سبب کاهش فعال

ی را برای و توانی. به نوجوان م،ینیبخودکم، غیرمنطقی باورهاییر در تأثتوان با یآموزش م

 .کردیک زندگی مطلوب یاری 

. ان استآموزدانشی صحیح اندیشیدن به هاراهفلسفه وجودی این برنامه آموزش دادن 

تدریج که برای حل مشکالتشان تالش کند تا بهمک میآموزان کبه دانش هابرنامهاین 

د رسچراکه به نظر می، از فرایندهای تفکر آگاه شوند. این آگاهی مهم است، کنندمی

ادن و با قرار د کندآموزان را برای تجدیدنظر در شیوه و محتوای تفکر خود آماده میدانش

 قبلی هاییوهشدست از  کندیما قادر ها رآموزان آنشقوق مختلف یک مسئله در برابر دانش

تر و کارآمدتر هستند برگزینند. لذا های جایگزین را که سالمتفکر خود بردارند و روش

خواهند ، است مجا کنوجوانان بر طبق سطوح شناختی خودشان قوانینی را که بر تفکر منطقی 

ه هدف آموخت. درواقع در این پژوهش هدف آموزش فلسفه محقق شده است چراک
                                                           

1. Lipman 
2. Cummings 
3. Schlefer 
4. Trickey,S., & Topping, 
5. Saseeville 
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هایی به روش مشارکتی این است که نوجوانان به انسان فلسفهموردنظر در برنامه آموزش 

 گرددیماد ی نتایج فوق پیشنهراستا در تر تبدیل شوند.منطقی، پذیرترانعطاف، متفکرتر

آموزش فلسفه و تفکر فلسفی به کودکان از طریق پژوهش مشارکتی موقعیتی را به دست 

آورند در کشف دکان ضمن درک بهتری که از مجهوالت خود به دست میخواهد داد تا کو

کنند. یمنفس بیشتری پیدا اعتمادبه، ه و با درک لذت دانستنکردها مشارکت فعال پاسخ

ن چنین فرصتی با استفاده از روش پژوهش مشارکتی که با بحث و گفتگو همراه کردفراهم 

روشن  ها وه برای کشف و ابداع عقاید و ایدهفقط در جهت درک عقاید دیگران بلکاست نه

منظور باال بردن فهم و حل مشکالت آتی گری بهکردن ارزش بازنمایی و بحث خود اصالح

 ،استفاده از روش گفتگو و فن پرسشگری در پژوهش مشارکتی ؛ و باآنان مفید خواهد بود

، تفکر حال به تفکر دربارهینگذارند و درعهای دیگران احترام میکودکان به عقاید و اندیشه

 شوند.سخن و کردارشان تشویق می

 منابع

(. تهران: 1200)یروز بخت. مهرداد ف. ترجمه زندگی عاقالنه(. 1909). ر، هارپر آ. و، یسآل

 رشد.

(. رابطه باورهای غیرمنطقی با میزان رضایت 1292م. )، س. و یزدی، حسنیان، م.، پورشایگان

-99، (14) 4، مشاوره هایپژوهشو  هاتازهشهر تهران.  هایدبیرستانشغلی مشاوران 

19. 

بررسی اثربخشی درمان منطقی هیجانی بر افسردگی و روابط  .(1200) .م، ذوالفقاری مطلق

ناسی نامه کارشپایان، )مطالعه موردی( بین فردی نامتعادل ناشی از تعارض زناشویی

 پزشکی تهرانانستیتو روان، ارشد بالینی

رابطه بین الگوهای ارتباط زناشویی و باورهای  .(1294) .ش، و نوابی نژاد ح.، شیسیاو

 .4، ی پژوهش مشاورههاتازه، های مالیرغیرمنطقی دبیران دبیرستان

 تهران.، . نشر: مقدمهمشاوره هایروشفنون و (. 1290) ع.، آبادیشفیع

 .هران: قطرهت .های روابط بین فردییتوانمند. (1297) .م، صمصام شریعت
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(. رابطه باورهای غیرمنطقی با 1299) .ع –م ، و بشارت .ز، ه. خسروی -ا ، علیزاده صحرایی

، ختیشناروانمطالعات  .ان شهرستان نوشهرآموزدانشگرایی مثبت و منفی در کمال

1(1 ،)9-42. 
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