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  چكيده

در دنيايي كه . كودكي يكي از دوران هاي سرنوشت ساز و حساس زندگي انسان مي باشد
بسياري از افراد بزرگسال از تفكرات غيرمنطقي و تبعات آن رنج مي برند، توجه به دوره 

ي و نوجواني براي آموزش تفكر منطقي به افراد، امري ضروري به نظر هاي حساس كودك
در كاهش ) P4C(اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي برنامه فلسفه براي كودكان. مي رسد

. تفكرات غيرمنطقي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان بروجن انجام شده است
ه گيري تصادفي خوشه اي، دو كالس انتخاب براي انجام اين امر با استفاده از روش نمون

نفر به صورت تصادفي انتخاب شد و با روش جايگزيني  15گرديد سپس از هر كالس 
تصادفي، يك كالس به عنوان گروه آزمايش و كالس ديگر به عنوان گروه كنترل انتخاب 

سي و پس آزمون با گروه كنترل مورد برر -اين دو گروه در يك طرح پيش آزمون. گرديد
بدين صورت كه پس از اجراي پيش آزمون بر روي هر دو گروه، . مقايسه قرار گرفتند

در . جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد 15برنامه آموزش فلسفه براي كودكان به مدت 
به منظور كنترل اثرات پيش آزمون، داده . پايان هر دو گروه در پس آزمون شركت نمودند

مورد تحليل قرار ) ANACOVA(ش به روش تحليل كوواريانسهاي حاصل از اين پژوه
نتايج اين تحليل نشان داد برنامه فلسفه براي كودكان به طور معناداري تفكرات . گرفتند

اين كاهش معنادار در تمام خرده . غيرمنطقي را در گروه آزمايش كاهش داده است
ه جز خرده مقياس عدم مقياسهاي پرسشنامه تفكرات غير منطقي كودكان ونوجوانان ب

  .تحمل در برابر ناكامي هاي كاري نيز مشاهده شد
  

  تفكرات غيرمنطقي، فلسفه براي كودكان، دانش آموزان دختر :ها كليد واژه
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  مقدمه
سالمتي به عنـوان يـك حـق بشـري  و يـك هـدف       
اجتماعي در جهان شناخته شده  و براي ارضاي نيازهـاي  

. ]1[ يت زندگي  انسان حيـاتي اسـت  اساسي و بهبود كيف
در زنـدگي آدمـي   داشتن مقداري آشفتگي هيجاني  اگرچه

انسـانها آشـفتگي هيجـاني     گاه اما امري طبيعي مي باشد،
، اين آشفتگي هاي زياد .بيش از حدي  را تجربه مي كنند

 ناشي مـي شـود   مدآتا حدي ازعقايد يا نگرش هاي ناكار
با آشفتگي هـاي موجـود در   يك راه مقابله  بنابراين. ] 2[

كردن با عقايد غير منطقي افـراد  زندگي امروز بشر، مقابله 
جايگزين كردن آن ها با عقايد منطقي تري است كه در و 

مجموع فلسفه جديد و نتيجـه بخـش زنـدگي را تشـكيل     
بشر براي سازگاري و تطابق بـا محـيط، نيازمنـد    . دهد مي

ه او را در مقابل آگاهي و مجهز شدن به مهارتهايي است ك
شايد بتوان گفت يكي از مهمتـرين   .]3[استرس ياري كنند

داليل وجود تفكرات غيرمنطقي در انسان ها، عدم وجـود  
ما به اين دليل غيرمنطقي . مهارت هاي تفكر در آن هاست

ـ  مي در . ه صـحيح انديشـيدن را نياموختـه ايـم    انديشيم ك
مهـارت هـاي   «هاي اخير عالقه فزاينده اي به مداخله  سال
يكي از راه هاي اساسـي هـدايت    .ايجاد شده است» تفكر

آمـوزش   ،افراد به سمت داشتن زنـدگي سـالم و معقـول   
براي رسيدن به . به كودكان است روش هاي صحيح تفكر

اين مقصود از دهه ها پيش حركت هـايي در دنيـا شـكل    
برنامه هايي تحت عنوان آمـوزش تفكـر بـه    . گرفته است

آن ها آموزش تفكـر، اسـتدالل و حـل     كودكان كه هدف
به گونه اي كـه امـروزه آمـوزش    . مسئله به كودكان است

مهارت هاي تفكر يكـي از بـا ارزش تـرين حـوزه هـاي      
 براي آمـوزش تفكـر  . ]4[تحقيق و آموزش در جهان است

به كودكان برنامه هاي متعـددي تـدوين و اسـتفاده شـده     
رنامـه هـاي   يكي از موفق تـرين و پركـاربردترين ب  . است

فلسفه بـراي  . است » 1فلسفه براي كودكان«موجود برنامه 
كودكان، شايد تازه ترين و بزرگترين گامي اسـت كـه در   
راستاي تالش براي كـاربردي كـردن فلسـفه و آمـوزش     
عملي تفكر انتقادي و با هدف تقويت و باال بردن  مهارت 
                                                 
1. Philosophy for Children  

. هاي استدالل، داوري و قدرت تميز برداشته شـده اسـت  
ن برنامه، نمونه روشني از كاربرد فلسفه در تربيت است اي

اما با ديگر برنامه هاي فلسفه كاربردي تفاوت اندكي دارد 
خواهد به شاگردان كمك كند تا  و آن اينكه اين برنامه مي
دهند و مسائل را خودشان حل  خودشان كار فكري انجام

ر و همكـارانش د  2اين برنامه توسط ماتيو ليـپمن . ]5[كنند
متشكل تهيه شده است و ) اياالت متحده(كلردانشگاه مونت

هايي است كه بگونه اي خاص نگاشته شده انـد و   از قصه
هسـته مركـزي   . كارشان شروع كردن مباحثه فلسفي است

برنامــه در برگيرنــده تعــدادي رمــان فلســفي همــراه بــا  
هاي راهنماي معلمان است كه بـراي كودكـان سـه     كتاب

به عقيده ليپمن، هر رمان مضموني از . بندسال به باال مناس
ايفاي نقـش سـكوي    -عملكرد ذهن آدمي و هدفي يگانه
رمـان  . را در بـر دارد  -پرتاپ به سوي مناظره ي عقالنـي 

هاي فلسفي ليپمن، پر از معما، پرسش و مسائلي پيرامـون  
يعنـي   ؛هـدف آموزشـي روشـني دارنـد    . مفاهيم هسـتند 

ايـن رمـان هـا،    . لسـفي برانگيختن پرسشگري و مباحثه ف
هايي از گفت و گو هاي منطقـي و انديشـمندانه در    نمونه

ميان كودكان را نشان مي دهنـد و ليـپمن اميـدوار اسـت     
ه پرسش هاي برخاسـته از  خوانندگانش هنگام بحث دربار

ـ از اين نمونه ها الگـو بگير آن متون،  هـدف كلـي    .]6[دن
بـه   »سـفي مباحثـه فل «ايجـاد   ،برنامه فلسفه براي كودكان

 در سطح كـالس اسـت   »اجتماع پژوهشي«وسيله آفرينش 
عمده نظريه پردازان و صاحب نظـران مهـارت هـاي    . ]7[

ن بـه  تفكر، به طور فعاالنه اي يادگيرندگان را به كـاركرد 
عبـارت اجتمـاع   . ]8[ صورت مشاركتي تشويق مي كننـد 

منظـور وي  . به كار رفت 3پژوهشي اولين بار توسط پيرس
ژه، به كارگيري فرايند پژوهش در كـالس درس  از اين وا

و توجه به فعاليت هاي پژوهشي در كنـار فعاليـت هـاي    
اما مي توان از ايـن واژه برداشـت ديگـري    . آموزشي بود

كـالس درس آزمايشـگاه و مهـم تـرين فعاليـت      . داشت
كالس درس، زماني بـه اهـداف   . فراگيران، پژوهش است

هش غوطه ور شـود  واقعي خود دست مي يابد كه در پژو

                                                 
2. Lipman  
3. Pierce  
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در . و در آن همه كس و همه چيز به پژوهش دعوت شود
اين حالت است كه اجتماع پژوهشـي شـكل مـي گيـرد،     
افكار پرورش مي بايد، خالقيت رشد مي كنـد و اصـول   

، سـعه صـدر و پـذيرش    مـدارا  اخالقي يعنـي تحمـل و  
  .]5[نمود عيني پيدا مي كند ابهامات، 

كـه بـه اختصـار آن را    » فلسفه براي كودكـان «برنامه 
)P4C(  با تأكيد بر گفتگو با  مي ناميم، برنامه اي است كه

همساالن و مباحثه هوشيارانه، باعث پيامد هاي مثبت براي 
كودكان را بـه هوشـيارتر بـودن     P4C. نوجوانان مي شود

يعني آگاه بودن از آن چه  -نسبت به تفكر و يادگيري خود
 -ه بيان ديگر فراشـناخت  مي انديشند و ياد مي گيرند و ب

به عالوه اين فراينـد نيازمنـد مهارتهـاي    . تشويق مي كند
اجتماعي و ارتباطي و رشد همدلي هيجـاني و حساسـيت   

در نتيجه، درگير شـدن  . نسبت به احساسات ديگران است
همان گونه كه اثـرات شـناختي، افـزايش عـزت      P4Cدر 

نفس و خودكارآمدي، افزايش هوش اجتمـاعي و هـوش   
هيجاني و شايد ديگر مهارت هاي قابل انتقال را به دنبـال  

عاطفي زيادي در بـر   -دارد، ممكن است اثرات اجتماعي
داشته باشد؛ هم چنـين در كـاهش اضـطراب و  افـزايش     
رفتــار هــاي مثبــت در كــالس و افــزايش خودپنــداره و 
پرورش سازگاري هيجاني و كاهش تفكر غير منطقي موثر 

» فلسـفه بـراي كودكـان   « د است كه معتق 1فيشر .]9[است
تجربه جهـاني و  . يك روش موفق در آموزش تفكر است

كشـور جهـان نشـان     50شواهد بدست آمده در بـيش از  
به رشـد مهـارت هـاي    » فلسفه براي كودكان«دهد كه  مي
هـاينز فراينـد   . ]10[ ي در كودكان كمك كرده اسـت فكر

) 1 :مرحلـه خالصـه مـي كنـد     9كندوكاو فلسـفي را در  
توافق بر سـر قـوانين تعامـل، آغـاز كـار بـا       : شروع كار

حركـي بـراي   ارائـه  م ) 2، غيـره تمرينات تـن آرامـي و   
ــر ــدوكاوب ــر،    )3، انگيختن كن ــراي تفك ــاني ب دادن زم

شاگردان درمورد سواالت مورد عالقـه يـا   : پرسشگري)4
جـاد حلقـه هـاي    اي: ارتبـاط ) 5، مبهم خود مي انديشـند 
نتخاب يك سـوال بـراي آغـاز    ا )6ارتباطي بين سواالت، 

ساختن ايده هاي يكـديگر كـه در طـي آن    ) 7كندوكاو، 
                                                 
1. Fisher  

معلم بايد تعادلي بين تشويق كردن همه كودكـان جهـت   
 دنبال كردن  ايده هاي يكـديگر برقـرار كنـد و راه هـاي    

) 9و   .ثبـت بحـث  ) 8مختلف را براي كندوكاو باز كند، 
كار و اينكه  خالصه كردن، انعكاس فرايند: خاتمه و مرور

  .]7[تغييري در ذهن آنها ايجاد شده يا نه
تاريخچه مطالعات انجام شده در مورد اثربخشي برنامه 

P4C بـا ايـن وجـود در    . در ايران، چندان طوالني نيست
سالهاي اخير پژوهش هاي چندي در اين باره انجام شـده  

صفايي مقدم و همكاران  نشان دادنـد كـه اجـراي    . است
ش فلسفه به كودكان  بر مهارت هاي اسـتدالل  برنامه آموز

دانش آموزان پسـر مقطـع سـوم راهنمـايي تـاثير مثبتـي       
مرعشـي و همكـاران نيـز روش اجتمـاع      .]10[گـذارد  مي

پژوهشي را بر پرورش مهارت هـاي اسـتدالل در دانـش    
. ]11[آموزان دختر پايه سوم راهنمايي مـؤثر دانسـته انـد   

ي فلسفه براي كودكان را  نتايج برنامه ناجي و قاضي نژاد
تا  10روي مهارتهاي استداللي و عملكرد رفتاري كودكان 

مهارتهاي تقويـت شـده   . ساله مورد بررسي قرار دادند 11
شامل استدالل، تمييز مشابه، داوري و قضـاوت درسـت،   

اعتماد بـه نفـس و   . تفكر انتقادي، خالق و مسئو النه بود
قابل توجهي بـاال  قدرت حل مسأله هم در كودكان بطور 

آموزش فلسـفه  «نشان داد كه برنامه جهاني  .]12[رفته بود
از توانـايي الزم بـراي رشـد مهـارت هـاي      » به كودكان
بين كودكان  ارتقاء و رشد مهارت هاي خالقو  استداللي

  . ]14و  13[ايراني برخوردار است
جلسـه   10كه  بعـد از   دريافت پژوهشيطباطبايي در 
زان گروه آزمايش در روحيه پرسشگري مداخله، دانش آمو

عالوه بر ايـن  . و تفكر انتقادي افزايش چشم گيري داشتند
تحليل كيفي رفتار و عملكرد كودكان نشان از بهبود قابـل  

  .]15[مالحظه در مهارت هاي اجتماعي داشت
مطالعات متعـددي در مـورد اثـر    در خارج از كشور 

گرفتـه اسـت   بخشي برنامه هاي مهارت هاي تفكر  انجام 
، برخي پيامـدهاي مثبـت امـا متغيـر را     اين مطالعات. ]9[

شناسايي نموده اند و پيشنهاد مـي كننـد كـه مـداخالت     
شناختي مي توانند در پيامـدهاي يـادگيري سـنتي مـورد     

مجموعه پژوهشهاي انجـام شـده در   . ارزيابي سهيم باشند
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خارج از كشور نشان مي دهند كه برنامه آموزش فلسفه بر 
ف وسيعي از متغيرهاي شناختي، هيجـاني و شخصـيتي   طي

اســتدالل مــؤثر اســت كــه از آن جملــه مــي تــوان بــه  
،   ]17[ عزت نفس، ]18[ ؛ درك مطلب ]17[ و ]16[منطقي

 ]19[و هـوش هيجـاني   توانايي هاي شناختي ،تفكر خالق
  .اشاره نمود

بـا هـدف   پژوهش حاضـر   با توجه به آنچه گفته شد،
ه آموزش فلسفه به كودكـان بـر كـاهش    تاثير برنامتعيين 

در دانش آموزان تفكرات غيرمنطقي و زير مقياس هاي آن 
  .انجام شده است راهنمايي شهرستان بروجن مقطع دختر

  
  روش

  پژوهشنوع 
از آنجا كه در اين . از نوع كاربردي استاين پژوهش 

پژوهش تاثير برنامه آموزش فلسفه بر تفكرات غيرمنطقـي  
دختر مقطع راهنمـايي مـورد بررسـي قـرار     دانش آموزان 

 گرفته است و با توجه بـه اينكـه امكـان گـزينش كـامالً     
وجود نداشته است؛ لذا اين پژوهش  تصادفي آزمودني ها

متغير  .هاي نيمه آزمايشي قلمداد مي گردداز نوع پژوهش 
» آموزش فلسـفه «برنامه ي  مستقل موجود در اين پژوهش

» كرات غيرمنطقي دانـش آمـوزان  ميزان تف« و متغير وابسته
بنابراين طرح كلي  اين پژوهش از نـوع پـيش   .  مي باشد
  .پس آزمون با گروه كنترل مي باشد -آزمون

  
   آزمودني

جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از كليـه دانـش   
مقطـع راهنمـايي كـه در سـال     اول آموزان دختر كـالس  

بـه   در مدارس شهرستان بروجن مشغول 87-88تحصيلي 
كه بنابر آمار موجود، ايـن جامعـه حـدود     تحصيل بودند

نجا كه مداخله مورد نظر بايسـتي بـه   از آ .نفر بودند 585
صورت گروهي انجام مي گرفت و از طرفي امكان انتخاب 
تصادفي تـك تـك افـراد و قـرار دادن آن هـا در گـروه       

به دليـل شـرايط خـاص تحصـيلي و      -آزمايش و كنترل
وجـود نداشـت ، از    -ي دانش آموزانتداخل برنامه درس

بين دو مدرسه دخترانه كه به روش خوشـه اي تصـادفي   
انتخاب شده بود، يك مدرسه كه به ميانگين ويژگي هـاي  

اجتماعي جامعـه مـورد نظـر نزديكتـر بـود،       -اقتصادي 
جهت كنترل تأثير آموزشهاي رايج مدرسه بر . انتخاب شد

و ) سطح(ك كالسشركت كنندگان،  هر دوگروه بايد از ي
لذا كالس .  با محتواهاي آموزشي مشابه انتخاب مي شدند

اول به صورت تصـادفي انتخـاب شـد و بـا اسـتفاده از      
جــايگزيني تصــادفي از دو كــالس اول موجــود در ايــن 
مدرسه، يك كالس به عنوان گروه آزمايش و يك كـالس  

با توجه به آنچه گفته . به عنوان گروه كنترل انتخاب گرديد
د ، ابتدا مقياس تفكر غير منطقي توسط دانش آموزان دو ش

كالس تكميل گرديد، سپس بر اسـاس پيشـينه پژوهشـي    
موجود  و با توجه به اينكـه تعـداد بهينـه جهـت انجـام      

نفر ذكر شده بود، در بين دانـش آمـوزان هـر     15مداخله 
نفر به صـورت تصـادفي جهـت شـركت در      15كالس، 

نفـر در گـروه    15ارت ديگر به عب. پژوهش انتخاب شدند
  .نفر در گروه كنترل قرار گرفتند 15آزمايش و 

  
  ابزارهاي پژوهش

كتـاب سـه جلـدي    : مجموعه داستان هـاي فكـري   -1
عالوه بر اينكـه كتـابي در مـورد     ]20[داستان هاي فكري 

و كاو فلسفي اسـت، مجموعـه اي از داسـتان هـاي      كند
داسـتان هـا    اين. ساله است 12تا  8فكري براي كودكان 

كودكان را تشويق مي كنند تا سوال هاي خود را دربـاره  
موضوعاتي مانند ماهيت حقيقت، خوبي و زيبايي، انصاف 

دربـاره  . و دوستي، ظاهرو واقعيت و غيـره مطـرح كننـد   
تجربه خود پيرامون زمان و تغيير بحث كنند و روابط خود 

داسـتان هـا كودكـان را بـه     . و محيط را بررسـي نماينـد  
پرسيدن ، بررسي پيامد ها و پيش فرض هـا ، اسـتفاده از   

از . مالك ها، و كاوش نظرات گوناگون دعوت مـي كنـد  
آنجا كه اين داستان ها رنگ و بـوي فلسـفي دارد تفكـر    
منطقي و مهارت هاي استدالل را تقويت مـي كننـد و بـه    
پرورش صفاتي كه به خوب قضـاوت كـردن در زنـدگي    

  . ك مي كندروزمره منجر مي شود، كم
  

  داستان هاي انتخابي
از كتاب سه جلدي ياد شده با مشـورت متخصصـان   

داستان كه با تعريف مورد نظر اين پژوهش از تفكر  4امر، 
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غيرمنطقي انطباق بيشتري داشتند، جهت بحث در كـالس  
النـه  «داسـتان ) 1 :داستان عبارتند از 4اين . ب شدندانتخا
ر مـي رسـيم، دسـت    ، با ايده هاي چگونه بـه نظـ  »پرنده

انــداختن، رعايــت احساســات ديگــران، اخــتالف نظــر، 
، بـا ايـده هـاي توجيهـات،     »بـال دار «داستان)2. موافقت

اعمال، حوادث و مسوليت، چه كسي بايد تصـميم بگيـرد   
) 3. من چه كنم، درغگويي يا راست گويي و جر و بحـث 

، با ايده هاي عزت نفس، اعتماد به نفس، »گابريل« داستان
 داسـتان ) 4. الك ها، افراد خوب و هنر خـوب عد و مقوا

، با ايده هاي درست و نادرست، انصاف، خشونت، »دعوا«
 .تأمل، آداب، قول دادن و خرد والدين

 
   (CASI)مقياس تفكرات غيرمنطقي كودكان و نوجوانان -2

بـراي   1تفكرات غيرمنطقي كودكان و نوجوانان مقياس
ـ   1988اولين بار در سال  بـر    ]21[2ارد و الوزتوسـط برن

كودكان ونوجوانان كالس چهـارم تـا يـازدهم     567روي 
 -جهت تعيين روايي سـازه نظريـه رفتاردرمـاني عقالنـي    

مقياس غيرمنطقـي  رنارد و الوز، ب .اليس اجرا شد 3عاطفي
را با هدف سنجش عقايـد  ) CASI(بودن كودك و نوجوان

احي سال طر 18تا  10بين  غيرمنطقي كودكان و نوجوانان
دختـر   2300تحليل عوامل اين مقياس با  بيش از  .نمودند

، شش عامـل غيرمنطقـي بـودن را     12تا  4و پسر كالس 
شناسايي كرد كه عبارتند از خودكم بيني، ناهمنوايي، نياز 
به ديگران، وابستگي،  نيـاز بـه آسـايش و تحمـل پـايين      

هم بستگي هاي معناداري بـين غيرمنطقـي بـودن    . ناكامي
بـا اضـطراب،   ) زيرمقياس هاي غيرمنطقي بـودن  ( كلي و

ايـن   4برنـارد و كرونـان  . خشم و خودپنداره بدست آمـد 
ايـن پـژوهش بـه    . ]22[مقياس را مورد بازبيني قرار دادند

دنبال آن بود كه ساختار عاملي مقياس تجديد نظر شده را 
شناسايي كند و چگونگي ارتباط آن را با نظريه الـيس در  

. كرات غيرمنطقي كودكان بررسـي نمايـد  مورد طبيعت تف
هم چنين بررسي ارتباط بين تفكرات غيرمنطقي و هيجاني 
بودن كودكان نيز به عنوان ميزان روايي همگرا مورد نظـر  
                                                 
1. Child and Adolescent Scale of Irrationality  
2. Bernard & Laws  
3. Rational Emotional Behavior Therapy  
4. Cronan  

عامل شناسايي شـد كـه مجموعـاً     4در اين پژوهش . بود
عامـل بـراي    4اين . واريانس را تببين مي نمودند%  9/39
وان شناسان متعـدد ديگـري   س و رگذاري به آلبرت الي نام

در  مـل ، عـدم تح 5خود كم بينيو نهايتاً عوامل ارائه شد 
م تحمل در برابر ناكامي هاي عد، 6برابر قوانين ناكام كننده

همـان  . (نام گذاري شـدند  8و نياز به منصف بودن 7كاري
سوال اسـت كـه بـر اسـاس      28اين مقياس داراي ). منبع

عامـل   4خش واريماكس روش آماري تحليل عامل با چر
، )27، 24، 21، 17، 13، 9، 5، 1سـواالت  ( خودكم بينـي 

، 6، 2سـواالت  ( عدم تحمل در برابر قوانين ناكام كننـده 
، عدم تحمل در برابر ناكـامي هـاي   )25، 22، 18، 14، 10

و نياز به ) 28، 26، 23، 19، 15، 11، 7، 3سواالت ( كاري
ــودن ــواالت ( منصــف ب ــامل ) 20، 16، 12، 8، 4س را ش

  . شود مي
درجـه اي   5سواالت اين آزمون بـر اسـاس مقيـاس    

بدين صورت كـه فـرد بـا    . ليكرت نمره گذاري مي شود
هاي خيلي مخالفم، كمـي مخـالفم،    انتخاب يكي از گزينه

مطمئن نيستم، كمي موافقم يا خيلي موافقم به ترتيب نمره 
بـدين ترتيـب فـرد    . كنـد  دريافـت مـي    5يا  4، 3، 2، 1

و حـداكثر   28تواند در اين مقياس، حـداقل نمـره ي    مي
  .كسب كند  140نمره ي 

بـه نقـل از   (روايي محتوايي اين مقياس توسط الـيس 
جهت بررسـي روايـي   . مورد تاييد قرار گرفته است) ]22[

همگرا و واگراي اين مقياس نيز از آزمون اضطراب صفت 
 اسپيلبرگر ، مقياس هاي خشم صفت و كنجكـاوي صـفت  

 ]22[ونــان برنـارد و كر . يلبرگر اســتفاده شـده اســت اسـپ 
بستگي بين نمره ي كل ايـن مقيـاس را بـا اضـطراب     هم

ــا خشــم صــفت)=r 40/0(صــفت   ــا  )=r 43/0( ، ب و ب
هم چنين . گزارش نموده اند )=r -23/0( كنجكاوي صفت

اين آزمون توسط محققين نامبرده بر اسـاس   پايايي دروني
و بـراي زيـر    90/0آزمون  روش آلفاي كرونباخ براي كل

مقيـاس  . گزارش شده اسـت  60/0تا  84/0مقياس ها بين 

                                                 
5. Self-Downing  
6. Intolerance of Frustrating Rules  
7. Intolerence of Work Frustration  
8. Demands for Fairness   
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ــان   ــان و نوجوان ــي كودك ــرات غيرمنطق از  (CASI)تفك
ــي   ــت ايران ــوبي در جمعي خصوصــيات روانســنجي مطل

به گونه اي كـه پايـايي درونـي ايـن     . برخوردار مي باشد
و بـا   87/0آزمون بر اساس روش آلفاي كرونباخ برابر بـا  

فاده از روش بازآزمايي با فاصله ي زمـاني سـه هفتـه    است
ايـن مقيـاس از روايـي محتـوايي      .مي باشد77/0برابر با 

همچنـين همبسـتگي معنـادار    . مطلوبي برخـوردار اسـت  
ــان و    ــي كودك ــرات غيرمنطق ــاس تفك ــل مقي ــرات ك نم

با نمـرات  مقيـاس افسـردگي كودكـان      (CASI)نوجوانان
ب اين مقيـاس و هـم   طلو، نشانگر روايي همگراي م66/0

و معنادار مقياس ياد شده با پرسشنامه عـزت  بستگي منفي 
تاييدي بر روايي واگراي ايـن  )  -6/0(نفس كوپر اسميت
  .]23[مقياس مي باشد

  
  شيوه انجام پژوهش

  مرحله پيش آزمون و آماده سازي جهت مداخله
پس از انتخاب نمونه به روشي كـه قـبالً گفتـه شـد،     

انجام پيش آزمون بـر روي گـروه    جهت ،)CASI(مقياس 
پـس از انتخـاب افـراد و    . آزمايش و كنتـرل اجـرا شـد   

هاي  جايگزيني تصادفي گروه آزمايش و كنترل و هماهنگي
الزم با مديريت آموزشگاه ساعاتي جهت انجـام پـژوهش   

  .در نظر گرفته شد و  مداخله با شرايط زير آغاز گرديد
  
اين كه اين مداخله، با توجه به  :مكان انجام مداخله -1

به صورت اجتماع پژوهشـي و در قالـب گروهـي انجـام     
گيرد، و جهت همسان سازي شرايط گروههاي آزمايش  مي

و كنترل، كالسي كه گروه نمونه از آن انتخاب شده بـود،  
  .به عنوان مكان انجام مداخله مورد استفاده قرار گرفت

وجود، از آن جا كه پيشينه ي م: زمان انجام مداخله -2
اجراي دو جلسه در هفته را بهينـه مـي دانـد، لـذا گـروه      

جلسه تحت اجراي گروهـي برنامـه    15آزمايش به مدت 
الزم . قرار گرفتند» اجتماع پژوهي«آموزش فلسفه به روش

به ذكر است، به دليل لزوم هماهنگي پژوهشگر بـا برنامـه   
دقيقـه و   90آموزشگاه، جلسات روزهاي شنبه بـه مـدت   

  .دقيقه به طول مي انجاميد 45نج شنبه به مدت روزهاي پ

در يـك   :نحوه آرايش دانـش آمـوزان در كـالس    -3
اجتماع پژوهشي ، مشاركت كنندگان رو در روي يكديگر 
به نحوي مي نشينند كه بتوانند صداي يكديگر را بشنوند و 

معلم نيز براي داشتن تعامل كافي با همه . همديگر را ببينند
نند يكي از اعضاي كالس در درون حلقه دانش آموزان، ما

  .قرار مي گيرد
  

  انجام مداخله
پيش از شروع كار معلـم بايـد بـا     :وضع قوانين گروه

توافق دانش آموزان قوانيني را جهت اداره بهتر بحـث هـا   
آن چه در مورد تدوين قوانين اهميت دارد، . تدوين نمايد

ت، اين است كه هر چند مضمون آن ها اغلب تكراري اس
اما قوانيني كه تدوين مي شوند تفاوت دارند و بر اسـاس  

برخـي  . نظرات و نياز هاي افراد گروه شـكل مـي گيرنـد   
افـراد بـراي    :قوانين مباحثه مي تواند شامل مواد زير باشد

نظريه هـايي كـه داده   ، شركت در بحث بايد نوبت بگيرند
ا موضـوع مـورد بحـث در ارتبـاط باشـد،      شود بايد ب مي
نبايـد هنگـام صـحبت ديگـري حـرف بزنـد و        كس هيچ

  .]4[مزاحمت ايجاد كند
دانش آموزان فرايند تفكر را با  :چگونگي انجام مداخلـه 

بدين صورت كـه دانـش   . خواندن داستان آغاز مي كردند
به دانش آمـوزي  . آموزان به نوبت يك بند را مي خواندند

كه آمادگي خواندن با صداي بلند را نداشـت اجـازه داده   
، نوبت را به ديگري "نفر بعدي"ي شد، تا با گفتن كلمه م

پس از محـرك آغـازين كـه همـان داسـتان       .واگذار كند
انتخاب شده بود، بايد زماني به تفكر اختصاص مي يافـت  

در ايـن  . تا وقت كافي صرف توجه و تفكر طوالني شـود 
هنگام بايد آن ها را تشويق كرد كه از خود بپرسند و فكر 

بطه با چيـزي كـه خوانـده انـد چـه نكتـه اي       كنند در را
سـپس دانـش    .]4[برايشان جالب، عجيب يا مـبهم اسـت  

آموزان تشويق مي شدند تا درباره آن چـه خوانـده شـد،    
هايي را مطرح كنند و بر اساس نظـر معلـم يـا راي     سوال
 .الي براي شروع بحث انتخـاب مـي شـد   آموزان سو دانش

و به دنبـال آن  بدين ترتيب طرح بحث صورت مي گرفت 
چه دانش آموزان در تمرين هايي جهت تثبيت و تكميل آن
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در . طرح بحث به آن دست يافته بودند، انجـام مـي شـد   
مرحله پاياني هر جلسه، دانش آموزان به ارزيـابي فراينـد   
بحث، محتواي بحث و كيفيت فعاليت خود در طول بحث 

  .پرداختند مي
بــا پايــان  اجــراي مداخلــه، مجــدداً  :مرحلــه پايــاني

جهت انجام پس آزمون بـر روي هـر دو    ،)CASI(مقياس
  . گروه آزمايش و كنترل انجام شد

  
  ها شيوه تحليل داده

بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش فلسفه به  جهت

كودكان در كاهش تفكرات غيرمنطقي در گروه آزمايش و 
تـايج مداخلـه، از   با هدف كنترل اثرات پيش آزمون بـر ن 

  .آزمون تحليل كوواريانس استفاده شده است
  
 نتايج

ميانگين و انحراف استاندارد نمرات شركت كننـدگان  
در پژوهش براي نمره كل افـراد در پرسشـنامه تفكـرات    
غيرمنطقي و نيز خـرده مقياسـهاي آن بـه تفكيـك گـروه      

هـاي شـماره    در جـدول ) نفر15(و كنترل) نفر15(آزمايش
 .آمده است يك و دو،

 
  خرده مقياس هاي آن در گروه آزمايششاخص هاي توصيفي نمرات تفكر غير منطقي و :1جدول

  كمترين  بيشترين  انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير
  تفكر غيرمنطقي

  )نمره كل(
1526/84 پيش آزمون  34/8  102 73 

152/69 پس آزمون  15/11  93 55 

1513/23 پيش آزمون  خودكم بيني  5/7  36 8 

1513/17 پس آزمون  57/5  30 10 

عدم تحمل در برابـر  
  قوانين ناكام كننده

152/16 پيش آزمون  68/5  32 10 

1573/14 پس آزمون  008/4  23 7 

عدم تحمل در برابـر  
  ناكامي هاي كاري

1566/24 پيش آزمون  009/5  32 16 

158/22 پس آزمون  72/6  37 11 

1526/20 پيش آزمون  دننياز به منصف بو  04/4  25 12 

1553/14 پس آزمون  62/3  19 8 

  
  
  

  شاخص هاي توصيفي نمرات تفكر غير منطقي و خرده مقياس هاي آن در گروه كنترل :2 جدول
  كمترين  بيشترين  انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

  تفكر غيرمنطقي
  )نمره كل(

01/13 1585 پيش آزمون  104 67 

156/85 س آزمونپ  13/13  116 71 

158/22 پيش آزمون  خودكم بيني  35/7  35 10 

154/22 پس آزمون  54/8  38 10 

عدم تحمل در برابـر  
  قوانين ناكام كننده

1593/19 پيش آزمون  52/6  32 10 

7/6 1521 پس آزمون  35 13 

عدم تحمل در برابـر  
  ناكامي هاي كاري

1526/23 پيش آزمون  63/5  33 15 

1526/24 پس آزمون  28/4  33 17 

25/4 1519 پيش آزمون  نياز به منصف بودن  25 11 

1593/17 پس آزمون  74/4  25 9 



 

44  

  11شماره/ دوره جديد /1393پاييز و زمستان/سال بيست و يكم/دانشگاه شاهد/ شناسي باليني و شخصيت روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 21th Year/ Autumn & Winter 2014-2015 / No. 11

 تحليل كوواريانس براي مقايسه نمرات تفكر غيرمنطقي درگروه كنترل و آزمايش :3جدول

مجموع  منابع تغيير 
 مجذورات

درجه
  F  ميانگين مجذورات آزادي

سطح 
  ريدا معني

  تفكر غيرمنطقي
  )نمره كل(

 001/0 21/47 1841/98 1 1841/98 پيش آزمون

 001/0 21/95 1883/27 1 1883/27 گروه

   2785/77 2316/01 خطا

   30 185898 كل

 001/0 8/38 35/859 1 35/859 پيش آزمون  خودكم بيني

 003/0 29/10 01/228 1 01/228 گروه

   14/22 27 98/597 خطا

    30 13387 كل

ــل در  ــدم تحمـ عـ
برابر قوانين ناكـام  

  كننده

 001/0 11/19 37/354 1 354/37 پيش آزمون

 02/0 17/6 49/114 1 114/49 گروه

   53/18 27 56/500 خطا

    30 10726 كل

ــل در  ــدم تحمـ عـ
برابر ناكـامي هـاي   

  كاري

 02/0 76/5 43/156 1 43/156 پيش آزمون

 28/0 18/1 08/32 1 08/32 گروه

   14/27 27 9/732 خطا

    30 17520 كل

 001/0 89/18 28/205 1 28/205 پيش آزمون  نياز به منصف بودن

 002/0 02/12 67/130 1 67/130 گروه

   86/10 27 37/293 خطا

    30 8491 كل

  
همانگونه كه پيش تر اشاره شد، جهت بررسي ميزان اثربخشـي  

در كاهش تفكرات غيرمنطقي » لسفه به كودكانبرنامه آموزش ف«
در گروه آزمايش و با هدف كنترل اثرات پيش آزمون بر نتـايج  

نتـايج  . مداخله، از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شده است
  .خالصه شده است 3اين تحليل در جدول 

برمي آيد، بعد از حذف اثر پـيش   3چنانچه از جدول 
بين ميانگين نمـرات تفكـر     آزمون بر نمرات پس آزمون،

غيرمنطقي گروههاي آزمـايش و كنتـرل در پـس آزمـون،     
]. p<0/01 95/21=F(1, 27) ,[تفاوت معناداري وجود دارد 

بدين صورت كه نمرات پس آزمون تفكر غيرمنطقي دانش 
آموزان در گروه آزمايش به طور معنـاداري پـايين تـر از    

زان در گروه نمرات پس آزمون تفكر غيرمنطقي دانش آمو
 هــاي ايــن تفــاوت در خــرده مقيــاس. باشــد كنتــرل مــي

،  عدم تحمل در )01/0P< ،29/10)=1،27(F( بيني خودكم
و  )05/0P< ،17/6)=1،27(F( برابر قـوانين ناكـام كننـده   

 خرده مقياس نياز به منصـف بـودن نيـز مشـاهده گرديـد     
)01/0P< ،02/12)=1،27(F( . به بيان ديگر ميانگين نمرات

آزمايش در خرده مقياسهاي يادشـده در مقايسـه بـا     گروه
تنها در يكي از . گروه كنترل، كاهش معناداري داشته است

زير مقياس هاي پرسشنامه تفكرات غيرمنطقي يعنـي عـدم   
تحمل ناكامي هاي كاري، تفـاوت معنـاداري بـين گـروه     

البته بايد يادآور شد كه حتي . آزمايش و كنترل يافت نشد
مقياس نيز گروه آزمـايش نسـبت بـه گـروه     در اين خرده 

كنترل پيشرفت نشان داده است، اما اين پيشـرفت تفـاوت   
معناداري را بين گروههاي آزمايش و كنترل ايجاد ننمـوده  

با اين وجود بـا توجـه   . )05/0P> ،18/1)=1،27(F( است
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» برنامه آموزش فلسفه«به ساير يافته ها مي توان گفت كه 
منطقي در نوجوانان شركت كننـده  باعث كاهش تفكر غير 
  .در پژوهش شده است

  
  گيري  و نتيجهبحث 

فلسفه با فراخواندن ما به بررسي آن چه مي انديشيم و 
آن چه باور داريم آغاز مي شود و بر اين عقيده است كـه  

شايد ساده ترين  .نبايد زندگي را با بي تدبيري سپري كنيم
امه آمـوزش تفكـر   كار، تبيين اين مسئله است كه چرا برن

باعث كاهش تفكرات غيرمنطقي در دختران نمونه پژوهش 
چرا كه فلسفه وجـودي ايـن برنامـه آمـوزش     . شده است

. دادن راه هاي صحيح انديشيدن به دانـش آمـوزان اسـت   
برنامه هـاي آمـوزش تفكـر بـر اهميـت آشـكار كـردن        

اين برنامه ها به . فرايندهاي ناآشكار تفكر تأكيد مي ورزند
آموزان كمك مي كنند تا  به تدريج كـه بـراي حـل     شدان

ـ  د، از فراينـدهاي تفكـر آگـاه    مشكالتشان تالش مي كنن
رسد دانش  اين آگاهي مهم است، چرا كه به نظر مي .شوند

آموزان را براي تجديد نظر در شيوه و محتواي تفكر خود 
مختلف يك مسئله در  سازد و با قرار دادن شقوق اده ميآم

آموزان آن هـا را قـادر مـي سـازد دسـت از       برابر دانش
هاي قبلي تفكر خود بردارند و روشهاي جايگزين را  شيوه

لذا نوجوانان بـر  . كه سالم تر و كارآمد تر هستند برگزينند
طبق سطوح شناختي خودشان قـوانيني را كـه بـر تفكـر     

در واقـع در ايـن   . منطقي حاكم است ،خواهنـد آموخـت  
حقق شـده اسـت چراكـه    پژوهش هدف آموزش فلسفه م

اين است » اي كودكانفلسفه بر«هدف مورد نظر در برنامه 
پـذيرتر، بـا    انسان هايي متفكر تر، انعطـاف  كه كودكان به

شركت در بحـث  . ]6[مالحظه تر و منطقي تر تبديل شوند 
هاي گروهي امكان گزينش بهترين عناصـر و نيـز بهتـرين    

ار مـي دهـد   شيوه استدالل منطقي را در اختيـار فـرد قـر   
. چراكه شركت در گروه باعث تعديل عقايد فرد مي شـود 

و باالخره اينكه فضاي جامعـه كاوشـگر امكـان آزمـودن     
شيوه هاي مختلف تفكر و انتخاب بهترين ها را در تعامـل  

توان  در يك جمله مي. با ديگران براي فرد فراهم مي آورد
براي  گفت برنامه فلسفه براي كودكان تمام ابزارهاي الزم

گذار از تفكر غيرمنطقي به تفكر منطقي را در اختيار فـرد  
اين يافته ها با اكثر يافته هاي حاصل در اين . دهد قرار مي

؛ ]16[زمينه همسو است كه از اين ميان مي توان به ليـپمن  
به نقل از (؛ ويليامز ]25[ و همكاران 2؛ شلفر]24[ 1كامينگز

چنين پژوهش هـاي  هم. اشاره نمود  ]17[3اسويل؛ س) ]9[
انجام شده در داخل كشور نيز، توانايي ايـن برنامـه را در   
بهبود توانايي استدالل در نوجوانان موردتاييـد قـرار داده   

بـراي  (باشـد  است كه با يافته هاي اين پژوهش همسو مي
   ).  ]12[و  ]11[ ،]10[ :مثال

نمرات خـودكم  P4C همانگونه كه مشاهده شد برنامه 
در رويكرد . ز در گروه آزمايش كاهش داده استبيني را ني
ها و احساسات ناشي از اختالالت هيجاني تـا  نااليس هيج

هاي ذهني افـراد ناشـي    حد زيادي از افكار عقايد يا سازه
اين رويكرد بر اين فرض بنا شده است كه افراد . شوند مي

كردن آن ها به  اي دارند كه با حفظ عقايد غيرمنطقي عمده
. پردازنـد  مـي  »خـود  تضـعيف «ناپذيري بـه   تنابطور اج

و » مخرب نفس و متالشي كننده نفوذ خـود «عباراتي مثل 
به خوبي اين حقيقت را روشن مي سازند » خود تضعيف«

كه تفكرات غيرمنطقي به طرق مختلف باعث از بين رفـتن  
ــا   ــرد و كوچــك شــمردن خويشــتن ي حرمــت نفــس ف

ژه براي نشان دادن بهترين وا. بيني در فرد مي شود خودكم
يـا  » خودشكن« اين تأثير مخرب افكار غيرمنطقي، عبارت

است كه اليس در مورد تفكرات غيرمنطقي » خودويرانگر«
كـه   مـي تـوان دريافـت   به روشني پس  .استفاده مي كند

. تفكرات غيرمنطقي باعث خودكم بيني در فرد مي شـوند 
طقي را ند تفكرات غيرمنمي توابرنامه فلسفه براي كودكان 

آنچه مسـلم اسـت   . ددر كودكان و نوجوانان اصالح نماي
اصالح تفكرات غيرمنطقي باعث كاهش احساس خـودكم  

بـه اعتقـاد   . بيني و افزايش عزت نفس افراد خواهـد شـد  
آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان باعـث پـرورش        ]18[فيشر

عزت نفس، انديشـناك بـودن نسـبت بـه     (پندارهاي مثبت
جامعـه كاوشـگر   . ان مي شوددر كودك و نوجو) ديگران

ساسـويل  . بـرد  عزت نفس و خودباوري عقالني را باال مي
                                                 
1. Cummings  
2. Scheleifer  
3. Saseeville  
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 .بر عزت نفس را گـزارش نمـوده اسـت    P4Cتاثير   ]17[
را بـر روي   P4Cنيز نتـايج مداخلـه   )  ]9[به نقل از ( فيلد
سـال در طـي يـك دوره سـال      8تا  7كودك سنين  123

در  دانـش آمـوزان   P4Cدر گـروه  . تحصيلي كرده اسـت 
تعامالت كالمي منفي كاهش قابل مالحظه و در رفتارهاي 
. مربوط به عزت نفـس افـزايش معنـاداري مالحظـه شـد     

نيـز شـواهدي از اثربخشـي كنـدوكاو      1تريكي و تاپينگ
همـه  . ]9[گروهي بر عـزت نفـس را گـزارش مـي كننـد     

هاي فوق با يافته هـاي پـژوهش حاضـر كـه نشـان       يافته
كودكان باعث كاهش خـودكم   دهد برنامه فلسفه براي مي

  .بيني در نوجوانان مي شود، همخواني دارند
يكي از داليل اصلي باالرفتن تحمل دانش آمـوزان در  

آمـوزش فلسـفه بـراي     »فراينـد «برابر قوانين ناكام كننده، 
همانگونه كه پيش تر اشاره شد، اين برنامه . كودكان است

م به صورت گروهي و در قالـب جامعـه پژوهشـي انجـا    
اين جامعه پژوهشي داراي قـوانيني اسـت كـه    . پذيرد مي

براي نظم بخشيدن به مباحثات گروهي وضع شـده انـد و   
به ناچـار محـدوديتهايي را بـراي دانـش آمـوزان ايجـاد       

قـوانيني  . نمايد كه در واقع براي آنها ناكام كننده است مي
به نظرات و پيشنهاد هاي همه گوش دهيد، به : مانند اينكه

به يك اندازه فرصت صحبت كردن بدهيد، وقتي يكي همه 
اما از سـوي ديگـر    . از افراد صحبت مي كند، حرف نزنيد

براي دانش آمـوزان تبيـين    »علت و ضرورت اين قوانين«
مي شود تا بفهمند قوانين اگرچه گاهي ناكام كننده هستند 
اما به ما كمك مي كنند با يكديگر روابـط بهتـري برقـرار    

مديگر احترام بگذاريم و بهتر به مقاصـد خـود   كنيم، به ه
نكته مهمتر اينكـه افـراد نـه تنهـا ايـن مـوارد را       . برسيم
شنوند بلكـه بـا تمـام وجـود آن را در گـروه تجربـه        مي
آنچه تحمل افراد را در برابر ايـن قـوانين بيشـتر    . كنند مي
وضـع   »تـوافقي «كند اين است كه قوانين به صـورت   مي
وزان احسـاس نمـي كننـد مجبورنـد     شوند و دانش آم مي

  .]5[قوانيني را اطاعت كنند كه به آنها تحميل شده است
در مورد اينكه چرا عليرغم پيشرفت معنادار در سـاير  

عـدم تحمـل   زيرمقياسهاي تفكر غيرمنطقي، در زيرمقياس 
                                                 
1. Trickey & Topping  

تفاوت معناداري مشاهده نشده در برابر قوانين ناكام كننده 
،  P4Cبـق اصـول اوليـه    است، مي توان چنين گفت كه ط

تعيين كننده سمت و سـوي بحـث هـاي گروهـي، خـود      
ايـن امـر   . آموزان شركت كننده در مداخلـه هسـتند   دانش

شد پژوهشگر از اعمـال نفـوذ در فراينـد بحـث      سبب مي
خودداري نمايد و همين مسأله سـبب شـد پـرداختن بـه     
برخي مقوله ها مثل عدم تحمـل در برابـر قـوانين ناكـام     

اگرچه بحث هـا  . ه طور كامالٌ مستقيم ممكن نشودكننده ب
گاه به طور ضمني و تلويحي به اين حـوزه هـا نيـز وارد    

اين مسأله سبب مي شد تفكرات دانش آموزان در . شد مي
مورد ناكامي هاي كاري به طور مستقيم مورد چالش قـرار  
نگيرند و در نتيجه تغيير معناداري در اين زمينـه مشـاهده   

  نشده است
نياز به منصف بـودن را در   P4Cتبيين اين يافته كه  در
براي رسيدن به : آموزان كاهش داده است بايد گفت دانش

اين پذيرش كه دنيا آنگونه كه ما فكر مي كنيم منصفانه و 
يكي از ايـن  . ايده آل نيست، راههاي مختلفي وجود دارد

بـزرگ شـدن در دنيـايي كـه     . راهها گذشت زمان اسـت 
ه نيست كم كم اين باور را در فرد به وجود چندان منصفان

آورد كه توقع انصاف از همه كسـاني كـه بـا آنهـا در      مي
اما روش ديگر بـراي تعـديل   . ارتباطيم كار معقولي نيست

ديدگاه آرمان گرايانه كودكـان، آمـوزش واقعيـت هـاي     
برنامـه فلسـفه بـراي    . موجود در زنـدگي بـه آن هاسـت   
هــا  ان هـايي كـه در آن  كودكـان بـا فـراهم آوردن داسـت    

هايي از رفتار غير منصفانه در دنياي واقعي ارائه شده  نمونه
است سعي بر آن دارد تا ايـن واقعيـت را بـه كودكـان و     
نوجوانان بياموزد كه در دنياي واقعي گاه بي انصافي هايي 
وجود دارد كه اگرچه درست نيستند اما اتفاق مـي افتنـد   

پـذيرفت و بـراي آن هـا     بنابراين بايـد وجـود آن هـا را   
برنامـه آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان       .اي انديشـيد  چاره

موضوعاتي از قبيل حقوق مردم جوان، سلطه بزرگسـاالن،  
، دروغگــويي، روابــط انســاني، تقلــب، تعهــد كودكــان 

راستگويي، تشخيص، عدالت، حقيقت در تبليغ و سياست 
نوجوانـان بـر طبـق سـطوح     . و انصاف را در بر مي گيرد

ختي و هم چنين  از طريق محتواي موضـوع اصـلي و   شنا
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گفتگوي كالسي، چگونگي تحليل جايگزين ها، توافق ها، 
  .]26[ها را خواهندآموخت انصاف، ارتباطات و موقعيت

در پايان بايد خاطر نشان سـاخت كـه ممكـن اسـت     
بر متغيرهاي مورد پـژوهش،   P4Cميزاني از تاثيرات برنامه 
و دانـش  ) معلـم (ه بين پژوهشگر ناشي از رابطه ايجاد شد

نكته اي كـه  . آموزان شركت كننده در پژوهش بوده باشد
در پژوهش هاي پيشين اشاره اي به آن نشده و اهميت آن 
ناديده گرفته شده است اين مسئله مي باشد كه گرد آمدن 
عده اي دانش آموز در يك گروه كوچك با تعامالت نسبتا 

هفتـه  فراينـد ارتبـاطي     زياد و عميق ، بـراي دو بـار در  
گسترده و پيچيده اي را بين دانش آموزان فعال مي سـازد  
كه خود اين تعامالت، فارغ از اينكه  محتواي بحث گروه 
چه چيزي باشد، مي تواند در شركت كنندگان ايجاد تغيير 

 . نمايد

  
  ها و پيشنهادات محدوديت

برو  اين پژوهش نيز به نوبه خود با محدوديت هايي رو
  ، يكي از محـدوديت هـاي عمـده ايـن طـرح      .بوده است

 و محدوديت هاي موجود در برنامه هفتگي دانش آمـوزان 
جهـت انجـام    تـر  تعيين زمـان هـاي مناسـب    عدم امكان

البته موارد مذكور خود محدوديت بزرگتـري   .بود مداخله
امكـان انتخـاب گروههـا بـه     را دامن مي زد و آن اينكـه  
پيشنهاد مـي شـود    .د نداشتصورت كامال تصادفي وجو

اثربخشي برنامه بر روي دانـش آمـوزان پسـر نيـز مـورد      
بررسي قرار گيرد و اثربخشي برنامه فلسفه براي كودكـان  
در گروههاي سني مختلف و دانش آموزان مقاطع مختلف 

دبيرسـتان مـورد    تحصيلي از جمله ابتدايي، راهنمـايي و 
بـر  » براي كودكـان فلسفه « تهيه برنامه . مطالعه قرار گيرد

اساس داستان هاي بومي و ايراني نيز مي تواند اثربخشـي  
از ديگر محدوديتهاي ايـن پـژوهش    .اين برنامه را بيفزايد

تعامـل   ، همانگونه كه در بحث اشـاره شـد،  اين است كه
معلم با گروه آزمايش فارغ از محتواي برنامه ، مـي توانـد   

 .بر نتايج مداخله تأثير بگذارد
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