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چکيده
هدف از پژوهش حاضر، بررســی تاثير آموزش ذهنيت فلســفي بر نگرش هاي دیني و 
مهارت هاي زندگي معلمان ابتدایي اســت. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پيش آزمون 
ـ پس آزمون با گروه كنترل اســت. جامعه آماری پژوهش، كليه معلمان ابتدایی شهر ساری 
بود كه از بين آن ها تعداد 3۰ نفر با اســتفاده از روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب و به طور 
تصادفي به دو گروه آزمایشــي و كنترل تقسيم شدند. گروه آزمایشي طی 6 جلسه آموزشی 
سه شاخص ذهنيت فلسفی را بر    اساس نظریه اسميت)جامعيت، تعمق، انعطاف   پذیری،1990؛ 
ترجمه بهرنگی، 1392(   دریافت كرد. ابزار گردآوری داده  ها شامل دو  پرسش نامه  مهارت های 
زندگی ســاعتچی، كامکاری و عسگریان)1389( و  پرســش نامه نگرش های دینی گالک و 
اســتارک)1965( بود. روایی ابزارها به روش روایی محتوایی به تائيد صاحب نظران رسيد و 
ضریب اعتبار بدست آمده برای  پرسش نامه  مهارت های زندگی 0/87 و  پرسش نامه نگرش های 
دینی 79٪ محاسبه شد. فرضيه  های پژوهش با اســتفاده از آزمون تحليل كوواریانس مورد 
آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه آموزش ذهنيت فلسفی در افزایش نگرش های دینی 

و ميزان  مهارت های زندگی معلمان اثر مثبت و معنادار دارد.  

واژگان کليدی: ذهنيت فلسفی، نگرش های دینی،  مهارت های زندگي، معلمان ابتدایي. 
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مقدمه
پژوهش هدف عمده و اصلی هر نظام آموزشــی متفکر بارآوردن افراد اســت، در 
همین راستا عالقه به توسعه توانایی های تفکر در محافل آموزشی پدیدة جدیدی نیست. 
منشأ چنین عالقه ای به آکادمی افالطون برمی گردد و نمونه آن را در گفتگوهای سقراط 
می توان دید و پس از آن مربیان بزرگی همچون ارســطو، کانت، دیویی و دیگران هم به 
اهمیت تفکر اشاره کرده اند. جان دیویی مربی قرن بیستم هم به اهمیت تفکر اشاره کرده 
و آغاز آن را برخورد با مســأله یا موقعیت مســأله دار می داند. وی در کتاب »ما چگونه 
فکر می کنیم« می گوید: »آغاز اندیشیدن، شک، ابهام و یا سرگشتگی است. اندیشیدن به 
خودی خود پدید نمی آید و به اعتبار »اصل های کلی« صورت نمی گیرد؛ بلکه همیشــه 
چیزی معین اســت که آن را برمی انگیزد. اگر از یک کودک  )و یا حتی بزرگسال( که در 
تجربه با هیچ مسأله ای رویارو نیست - که او را برمی انگیزد، آزارش دهد و آرامش وی 
را برهم زند- بخواهیم بیندیشــد، کاری بیهوده کرده ایم«)نقیب زاده جاللی، 1395(. این 
در حالی اســت که داشتن ذهنیت فلســفی با کاهش تفکرات غیرمنطقی و بهبود روابط 
اجتماعی می تواند بر  مهارت های زندگی افراد  نقش مثبت داشته باشد. در واقع افرادی 
که از مهارت ذهنیت فلسفی بیشــتری برخوردارند نسبت به افراد دیگر از  مهارت های 

زندگی بهتری بهره مند می باشند)فرمهینی فراهانی، سبحانی نژاد و پیداد، 1389(.
ذهنیت فلسفی یا همان طرز تفکر صحیح علمی، عبارت است از توانا    یی ها و     ویژگی های 
ذهــن که فرد را در تفکر صحیح کمک     می نماید و او را به داشــتن قضاو    ت های صحیح 
عادت     می دهد که شامل سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف   پذیری است. ذهنیت فلسفی به 
مدرسان دانش و بینش     می دهد که نه تنها در برخورد با مسائل علمی توانمند باشند، بلکه با 
به کارگیری اصول تعلیم و تربیت در رویارویی و برخورد با مسائل روزمره تربیتی نیز بتوانند 
آن ها را به طور صحیح حل نمایند)شریعتمداری، 1389(. ذهنیت فلسفی به معنای تفکر و 
اســتدالل نیست. بلکه به تفکر درباره تفکر اشاره دارد. از دیدگاه لیپمن1)2010، به نقل از 
)یوســف زاده، معروفی، رضایی و قبادی، 1390( تفکری معتبر است که در آن خصایصی 
چون سازگاری، تناظر میان افکار و شواهد، اعتبار مفروضات زیربنایی استدالل ها و خلق 

1. Lipman 



تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر نگرش ديني و مهارت هاي زندگی معلمان 

9

7 - 28

ë سال سوم
ë شمارة 2

ë شمارة پیا پی7
ë تابستان  1397

مفروضات نو و بدیل به جای مفروضات کهنه کنونی وجود داشــته باشد. ذهنیت فلسفی 
شامل مجموعه ای از  مهارت های مرتبط به هم است. این مهار    ت ها از دیدگاه اندیشمندان 
مختلف، متفاوت هســتند. به طور کلی مؤلفه های ذهنیت فلســفی عبارتند از: جامعیت، 
تعمق، انعطاف   پذیری، کنجکاوی، تخیل و انتقادپذیری)یوســف زاده و همکاران، 1390(. 
در جامعیت، فرد امور مخصوص را در یک زمینه وسیع با هم مرتبط ساخته و به اصطالح 
ســعی     می کند تصویر بزرگ را ببیند. برای تهیه نظرات قابل تعمیم، کوشش     می کند و از 
طریق بررسی و تحلیل چند مورد، قاعده کلی یا فرضیه ای می سازد که به طور وسیع، همه 
جنبه های امور را در برداشته باشد. افراد دارای تعمق، از قضاوت های سطحی می پرهیزند. 
دیدی ژرف نگر دارند. وسعت و ارزش مستندات را مورد بررسی قرار     می دهند. به امور و 
پدیده  ها با شک و تردید علمی می نگرند. فعال و جستجوگر بوده و مداوم، به دنبال درکی 
مطمئن هستند)یوسف زاده و همکاران، 1390(. انعطاف   پذیری، تولید اید    ه ها و اندیشه های 
متفاوت و غیرمعمول و ارائه راه حل های متنوع برای یک مســأله اســت. این مهارت به 
فرد اجازه     می دهد تا از روش های معمول و قالبی پاســخ دادن به مســائل فراتر رفته و به 
گزینه های نو بیاندیشد. به عبارت دیگر انعطاف پذیری به نرمش در تفکر یا تنوع پاسخ ها و 
غیرکلیشه ای بودن آن ها اشاره دارد. این رویکرد با تحجر در تضاد است و در واقع سهولتی 
است که در یک مجموعه برای متمایز کردن چندین بعد وجود دارد. شاید بتوان گفت که 
مهمترین مؤلفه ذهنیت فلسفی، کنجکاوی است. این مهارت، حاصل سه ویژگی شناختی، 
شخصیتی و محیطی بوده و نوعی ایجاد بستر برای خالقیت محسوب می گردد. انتقاد   پذیری 
نوعی تفکر تأملی و سطح باالست و دالیل مطرح در آن نه تنها مبتنی بر مالک است بلکه 
مستند برابر مال    ک ها می باشد. انتقادپذیری نوعی از تفکر منطقی است و بر این نکته تمرکز 
دارد که فرد چه چیزی را واقعاً باور داشــته و به چه چیزی عمل     می کند)آلکان و اردم1 ، 

 .)2010
نقش الگوها در رشــد و انسجام شخصیت انســان انکارناپذیر و یکی از ابزارهای 
مهم تربیتی اســت. انسان الگو طلب اســت، به دنبال الگوها حرکت     می کند، می آموزد، 
تقلید می کند و به آن ها دل می بندد و چگونه بودن خود را رقم می زند. عناصر انســانی 

1. Alkan & Erdem  
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پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیت های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی می توانند 
الگوی فرد در مراحل مختلف زندگی باشند. این الگوها نقش تربیتی مهمی دارند؛ زیرا اگر 
ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشــند نقش تخریبی غیرقابل انکاری را در ساختار 
روانی و شــکل گیری شخصیت انسان خواهند داشت. از این رو، الگوهای سالم، کامل و 
پویا از نظر تربیتی و اخالقی اهمیتی به ســزا در رشد صحیح روانی، رفتاری و شخصیتی 
دانش آموزان دارند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشه در باب تأثیرگذاری 
تقیدات دینی بر تمامی امور انســانی، به ویژه مسائل عاطفی و روحی هستیم. لذا با توجه 
به این که معلم می تواند الگوی خوبی برای     دانش آموزان باشــد، الزم است از نگرش دینی 
برخوردار باشد)کریمی، 1394(. همچنین معلم مي تواند نقش بسیار ممتازي در تربیت دیني 
دانش آموزان ایفاء نماید. او مي تواند از فرصت هاي متعددي که در حین درس دادن برایش 
فراهم می شود، استفاده کرده نگرش دینی را درست تبیین و باورهاي نادرست و خرافاتي 
را که در اذهان بچه ها از طریق خانواده، یا محیط بیرون نقش بسته، از اعتقادات دینی جدا 
 religion ،کند)نقدی آستمال، 1396(. فوکویاما1 و سویگ2)1999( در تعریف لغوي دین
را مأخوذ از ریشــة التین religare  به معني به هم بستن3 و ابراز دلبستگي4 مي دانند. در 
پژوهش    هاي انجام شــده در حوزة دین، دیدگاه ها و نظریه    هاي فلسفي، جامعه شناختي و 
روان شناختي متعددي در مورد دین مطرح شده است. در این که دین وجه امتیاز اصلي بشر 
است، شکي نیست. از دیدگاه فلسفي، فرد زماني دین دار تلقي مي شود که با سوال ها و مسائل 
وجودي و ماوراي طبیعي از جمله منشأ و مقصد به وجود آمدن هستي مواجه شود و براي 
آن ها پاسخي مناسب بیابد  )هیوم5، 1391(. آلپورت اولین کسی بود که برای دین دو جنبه 
بیرونی و درونی در نظر گرفت. جهت گیری مذهبی بیرونی را حرکات، حاالت و تفکرات 
مذهبی می دانست که به منظور رفع نیازهای مختلف از آن استفاده می شود. ولی جهت گیری 
مذهبی درونی را حالتی می دانست که در آن حیات و زیست و زندگی فرد در دین و مذهب 
اســت و هر رفتار و تفکری که دارد در ارتباط با عقیده مذهبی اوســت)صادقی جهانبان، 

1. Fukuyama 
2. Sevig 
3. to bind together 
4. to express concern 
5. Hume 
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1378(. برخی متفکران اسالمی نیز دین را تعبیری استعاری از شریعت می دانند و شریعت 
را احکامی می دانند که خداوند وضع کرده و بر پیامبر وحی نموده و به دست وی صاحبان 
خرد را به پذیرش و عمل به آن احکام فراخوانده است)جرجانی به نقل از مصباح یزدی، 
1393(. طباطبایی در تعریف ادیان دارای شــریعت چنین بیان کرده است که دین روش 
ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و 
حیات ابدی او تامین می کند)طباطبایی، 1390(. مذهب و نگرش های دینی و معنوی یکی 
از عوامل اساســی در زندگی بسیاری از انسان ها است)مور1، 2000(. نگرش های دینی و 
معنوی به معنای داشتن معنا در زندگی و احساس تعلق به منبعی واال، امید به کمک خدا در 
شرایط مشکل زای زندگی و بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی شناخته می شوند 
که افراد دارای این باور با بهره گیری از آن ها می توانند در رویارویی با حوادث فشــارزای 
زندگی، آسیب کمتری متحمل شوند)نعیم و رضایی شریف، 1395(. برخی متکلمان غربی 
در تعریف دین گفته اند:  دین نظام الهی است که برای صاحبان خرد وضع شده و مشتمل 
بر اصول و فروع اســت. اسپنسر می گوید:  دین وسیله ای برای توضیح راز جهان و تبیین 
پدید    ه های دینی بر    اساس حاالت درونی و تحول زندگی اجتماعی است)دورانت، 1394(. 
 مهارت هــای زندگی عبارتند از مجموعه ای از توانایی ها که زمینه ســازگاری و رفتار 
مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا مسئولیت های نقش 
اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه به خود و دیگران با خواست ها، انتظارات و مشکالت 
روزانه، به ویژه در روابط بین فردی به شکل موثری روبرو شود)خنیفر و پورحسینی، 1386(. 
 مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، 
انجام تصمیم گیری های صحیح و حل تعارض ها و کشــمکش ها بدون توسل به اعمالی 
که به خود یا دیگران صدمه می زنند. کودکان و نوجوانان باید این  مهارت های شــخصی 
و اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انســان های دیگر و کل اجتماع به طور 
موثر، شایسته و مطمئن عمل نمایند  )کمالوند، 1385(. سازمان جهانی بهداشت  مهارت های 
زندگی را چنین تعریف نموده است: »توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که 
فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. به طور کلی  مهارت های 

1. Moore 
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زندگــی عبارتند از: توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشــت روانی افراد جامعه، غنای 
روابط انســانی، افزایش سالمت و رفتارهای سالمتی در سطح جامعه می گردند. طبق نظر 
بوتویــن و کانتور1  )2000( اجزاء  مهارت های زندگي شــامل  مهارت های خود مدیریتي و 
 مهارت های اجتماعي مي باشد.  مهارت های خودمدیریتي فردي شامل توانایي تصمیم گیري 
و حل مسأله، آگاهي از تأثیرات اجتماعي و مقاومت در برابر آن، مقابله با اضطراب، خشم 
و ناکامي، تعیین هدف، خود رهبري و خود تقویت دهي مي  باشد.  مهارت های اجتماعي نیز 
بخشي دیگر از  مهارت های زندگي است که شامل برقراري ارتباط اجتماعي،  مهارت های 
جرأتمندي کالمي و غیرکالمي، احترام گذاشتن و افزایش شایستگي اجتماعي دانش آموزان 
مي  باشــد. دو فرض مهمي که مورد پذیرش برنامه آموزش  مهارت های زندگي مي باشد 
این اســت که اوالً بین عملکرد زندگي و سازگاري عاطفي یک رابطه مثبت وجود دارد و 
ثانیاً این که  مهارت های زندگي اکتسابي هستند و مي  توانند آموخته شوند  )داردن، گینتر و 
گازدا2، 1996(. در ارتباط با متغیرهای تحقیق پژوهش هایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
انجام شــده است. از جمله دانشی لیسار و خسروی بابادی)1397( در پژوهشی به بررسی 
رابطه بین هوش معنوی، ذهنیت فلسفی و باورهای دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه 
شــهر تهران پرداخته و نشان دادند که بین هوش معنوی، ذهنیت فلسفی با باورهای دینی 
همبستگی معناداری وجود دارد؛ به طوری که 45 درصد از واریانس باورهای دینی از طریق 
هوش معنوی قابل تبیین است. از طرف دیگر 47 درصد از واریانس باورهای دینی توسط 
ذهنیت فلسفی قابل تبیین است. حمزه لو، ظرف سازی، کریم بگلو و بشارتخواه)1396( در 
پژوهشی با عنوان»رابطه بین گرایش    هاي مذهبي، ذهنیت فلسفي و کیفیت تدریس معلمان 
دوره ابتدایي« به این نتیجه دســت یافتند که بین گرایش های مذهبی، ذهنیت فلســفی و 
کیفیت تدریس معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه رابطه وجود دارد. هرچه ذهنیت فلسفی 
معلمان بیشتر باشــد، میزان باورهای مذهبی و در نتیجه کیفیت تدریس آن ها بهتر است. 
ســیدنصیری و داودی)1395( پژوهشی با عنوان »اثربخشی برنامه های آموزش فلسفه بر 
 مهارت های زندگی زنان شــرکت کننده در همایش دیدن« انجام دادند.     یافته های پژوهش 
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2. Darden, Ginter & Gazda 
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نشان داد که آموزش فلسفه بر  مهارت های زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. محمدي پویا 
و دهقان)1395( پژوهشی با عنوان »بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفي با فلسفه آموزشي و 
کیفیت زندگي کاری دانشجو معلمان  )مطالعه موردي: دانشگاه تهران(« انجام دادند. یافته ها 
نشان داد که میانگین ذهنیت فلسفي دانشجو معلمان در سطح معناداري 0/01 پایین تر از 
حد متوســط بوده و تنها بعد جامعیت باالتر از حد متوسط بود. میانگین فلسفه آموزشي 
در بین دانشــجو معلمان باالتر از حد متوســط قرار گرفت و نیز فلسفه آموزشي غالب 
در بین آنان، پیشــرفت گرایي بود. میانگین کیفیت مهارت زندگي نیز برابر با حد متوسط 
ارزیابي شد. نتایج نشان دادند که همبستگي بین ذهنیت فلسفي و فلسفه آموزشي در سطح 
0/05 معنادار مي باشد. همچنین همبستگي بین ذهنیت فلسفي و کیفیت زندگي در سطح 
معناداري 0/01 نشان داده شد. ضرایب رگرسیون نشانگر آن بودند که در بین ابعاد ذهنیت 
فلسفي، بعد تعمق و انعطاف پذیري در پیش بیني فلسفه آموزشي تأثیر دارند. همچنین این 
نتیجه به دست آمد که بعد جامعیت نیز در پیش بیني کیفیت زندگي تأثیر دارد. مرتضوی و 
باقرپور)1395( در پژوهشی با عنوان»تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر ذهنیت 
فلســفی و سبک های تصمیم گیری دانشجویان پرستاری« با استفاده از تحلیل کوواریانس 
نشان دادند که آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت موجب بهبود ابعاد جامعیت، تعمق و 
انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی شده است. خدایاری فرد و همکاران)1388( در ارتباط بین 
نگرش های دینی و  مهارت های زندگی پژوهشی با عنوان »آماده سازي مقیاس دین داري و 
ارزیابي ســطوح دین داري اقشار مختلف جامعة ایران« انجام دادند. نتایج تحلیل واریانس 
چندمتغیری با طرح اندازه گیری های مکرر نشان داد که نیمرخ  دین داری گروه در دو مرحله 
پیش آزمون و پس آزمون  ) مهارت های زندگی( تفاوت آماری معناداری داشته است. علیپور، 
یاری و علوی نوش آبادی)1394( در پژوهشی با هدف تأثیر نگرش دینی بر تفکر انتقادی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر قاین نشان دادند که بین نگرش معنوی و تفکر انتقادی 
رابطه وجود دارد. مرعشی، سنجری، صفایی مقدم و الهام پور)1395( در پژوهشی با هدف 
بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
شــهید چمران اهواز نشان دادند که به جز عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری و 
درک سرچشمه هستی، بین سایر خرده مقیاس های دو متغیر اصلی پژوهش رابطه مثبت و 
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معنادار وجود دارد. یدالهی فر)1392( در پژوهشــی به بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی 
و نگرش دینی و تفکر فلســفی پرداخت. نتایج نشــان داد بین عوامل اجتماعی و نگرش 
دینی و تفکر فلسفی رابطه وجود دارد. مرعشی)1385( برنامه درسي فلسفه براي کودکان 
را به منظور بررسي تاثیر این برنامه بر پرورش مهارت هاي استدالل     دانش آموزان پایه سوم 
راهنمایي اجرا نمود. نتایج این پژوهش بیانگر موفقیت اجراي روش اجتماع پژوهشي در 
برنامه درســي فلسفه براي کودکان بر پرورش مهارت هاي استدالل     دانش آموزان مي باشد. 
کرومری مانکوسو1)2018( در پژوهشی با عنوان »پیوند فروتنی فکری با دین و معنویت و 
نقش اقتدارگرایی« و با مطالعه 302 نفر از بزرگســاالن آمریکایی به این نتیجه دست یافته 
است که افرادی که از بعد تعمق پایینی برخودارند)افرادی که فلسفه فکری فروتنانهـ  همراه 
با عدم استقالل فلسفه فکری( دارند از ایمان دینی کمتری برخوردارند. نقش اقتدارگرایی 
در القاء نگرش های دینی در این زمینه نقش واســط دارد. ســیکا2)2016( در پژوهشی با 
عنوان»نقش آموزش فلسفه در مطالعات آکادمیک درباره نگرش های دینی در هندوستان« 
به این نتیجه دست یافت که اعتبار و موفقیت برنامه های مبتنی بر آموزش فلسفه و ذهنیت 
فلســفی در مدارس هندوستان در ارتقاء نگرش های مذهبی     دانش آموزان مورد تائید قرار 
گفته اســت. جک، فریدمن، بویاتزیس و تایلور3)2016( در پژوهشــی به بررسی روابط 
بین اعتقادات مذهبی، ذهنیت فلسفی تحلیلی و نگرانی اخالقی پرداخته اند. وی با مطالعه 
اعتقاد مذهبی 236 فرد بالغ در آمریکا درباره خدا نشــان داده است که کسانی که ذهنیت 
فلسفی تحلیلی و نگرانی اخالقی بیشتری دارند اعتقاد بیشتری به خدا دارند و نگرش های 
مذهبی آن ها قوی تر است. دامونس4)2016( با تحلیل نقش نگرش های مذهبی در اصالح 
 مهارت های زندگی، پژوهشی با موضوع »آموزش های مذهبی در مدارس دولتی آفریقای 
جنوبی« انجام داده اســت. نتایج پژوهش وی نشــان داده که مدارسی که از آموزش های 
مذهبی اســتفاده می کنند،  مهارت های مرتبط با زندگی فردی معلمان و     دانش آموزان نمره 
باالتری را نسبت به سایر مدارس نشــان می دهد.  مهتا و وایت برد5)2004( در پژوهشی 
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به بررسي تاثیر برنامه درسي فلسفه براي کودکان بر رشد مهارت هاي استدالل اخالقي و 
اجتماعي، پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشــان داد که اجراي برنامه فلسفه براي کودکان 
بیانگر عملکرد بهتر دانش آموزان در مهارت هاي اجتماعي، شناختي و اخالقي مي باشد و 
    دانش آموزان شــرکت کننده در این برنامه توانایي کاربرد آموخته ها و مهارت هایشان را در 
زندگي روزانه دارند. بلیزباي1)2007( در پژوهشی به بررسی توانایی آموزش فلسفه براي 
کودکان براي حل تضادها و دوئیت هاي موجود در فلسفه همچون عاطفه و عقل، جسم و 
ذهن و نظریه و عمل پرداخته است. نتایج این پروژه نشان     می دهد که برنامة درسی فلسفه 
براي کودکان می تواند در فائق آمدن بر مشــکالت ناشی از این دوئیت ها و ساختن یک 

زندگی معنادار از طریق ایجاد تعامل و انطباق میان این مفاهیم به فرد کمک کند.
علی رغم شــواهد تحقیقاتی دال بر اهمیت ذهنیت فلسفی می توان به این نتیجه رسید 
که هیچ یک از محققان به طور مســتقیم به بحث در باب تأثیر آموزش ذهنیت فلســفی 
بــر نگرش دیني و مهارت هــاي زندگي نپرداخته اند و اغلب محققان در نوشته هایشــان 
اشــار ه هاي پراکنده اي به این موضوع داشــته اند و بحث منسجم و مشخصی در این باب 
در میان آن ها دیده نمی شــود. آن ها غالباً در پژوهش ها به بررســی رابطة ذهنیت فلسفی 
با خالقیت)سیف هاشمی و رجائی پور، 1383(، عملکرد مدیریت)هاشمی، 1374(، شیوة 
تصمیم گیري)مرتضایی مقدم، 1380(، روحیه و مشــارکت معلمان)زارع، 1385(، فلسفه 
آموزشــي و کیفیت زندگي کاري)محمدي پویا و دهقان؛ 1395(،عالقة شــغلی و کارایی 
مدیران و توانایی انجام وظایف مدیریتی)گازارد2 ، 1988( پرداخته اند. این در حالی است که 
هدف از آموزش ذهن فلسفی این است که افراد به انسان هایي متفکر، انعطاف پذیر، منطقي، 
موثر و فیلسوف تبدیل شوند. آموزش ذهن فلسفی از طریق بحث و گفتگو کمک مي کند تا 
افکار فرد اصالح گردد، براي عقاید خود دلیل بیاورد، اندیشه هاي مبهم را به طور صریح بیان 
کند، عقاید دیگران را درک کند، به کشف و ابداع عقاید جدید بپردازد و از این طریق درک 
و توانایي خود را براي حل مسائل موجود در زندگي باال  برد)فیشر، ترجمه صفایي مقدم و 
نجاریان، 1385(. آموزش ذهن فلسفی تأکید فراواني بر پرورش استدالل دارد. این تأکید از 
یک سو بر ارائه دلیل در بیان عقاید و نظرات شخصي داللت دارد و از سوي دیگر بر دلیل 
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خواستن و مورد ســوال قرار دادن دیگران درباره عقاید و ایده هایشان تأکید دارد. از آنجا 
که جامعه معلمان از جمله مهمترین افرادی هستند که آموزش  مهارت های زندگی و انتقال 
نگرش های دینی به     دانش آموزان را عهده دار می باشند، بدین ترتیب داشتن معلمانی که خود 
از غنای نگرش های دینی و  مهارت های زندگی برخوردارند، می تواند در رسیدن به نسل 
جوانی با ایمان و دارای  مهارت های زندگی سالم موثر باشد)یحیایی و مهدیان، 1394(. چرا 
که حرفه معلمی، بســتر رشد آموزه  هایی است که فرد را برای نیل به ادراکات ارزشمندی 
رهنمون می سازند. در نتیجه نگرش های دینی و  مهارت های زندگی تغذیه کننده هم بعد 
مادی و هم بعد معنوی اهداف حرفه ای می باشد و معلم را در انجام کار خطیر معلمی یاری 
خواهد کرد)رضاپور، 1390(. داشــتن ذهن فلسفی برای معلمان و سنجش آن در معلمان 
می تواند بر نگرش های و مهارت هاي زندگي موثر باشد. در این بین بعد جامعیت می تواند 
نگرشی جامع به پدید ه ها داشته باشد. همچنین فرد با داشتن تفکر عمیق نسبت به امور و 
انعطاف پذیری باال زمینه های افزایش نگرش دینی و  مهارت های الزم برای زندگی را کسب 
نماید. لذا هدف اصلی این پژوهش آن است که به بررسی تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر 
نگرش دیني و مهارت هاي زندگي معلمان بپردازد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است 
که آیا آموزش ذهنیت فلسفی بر نگرش دیني و مهارت هاي زندگي معلمان تأثیرگذار است؟

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، شــبه آزمایشــی از نوع 
پیش آزمونـ  پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان 
ابتدایی رسمی و پیمانی شهر ساری می باشد.  این آمار مشتمل بر 281 نفر)شامل 154 نفر 
مرد و 127 نفر زن( می باشد. حجم نمونه این پژوهش با توجه به شبه آزمایشی بودن طرح، 
برای هر گروه 15 نفر در نظر گرفته شــده است  )در کل 30 نفر(. انتخاب نمونه آماری از 
طریق نمونه گیری خوشــه ای انجام شــد؛ بدین صورت که ابتدا شهر ساری به دو بخش 
ناحیه 1 و 2 تقســیم و ســپس از این مناطق با توجه به نسبت مدارس سه مدرسه پسرانه 
و سه مدرســه دخترانه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند)در کل 6 مدرسه(. سپس 
به صورت تصادفی ساده دو گروه 15 نفره انتخاب شدند به طوری که یکی از گروه ها در 
معرض پروتکل آموزش ذهنیت فلسفی قرار گرفتند و گروه کنترل این پروتکل را دریافت 
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نکردنــد. روش کار بدین صورت بود که ابتــدا از هر دو گروه پیش آزمونی به عمل آمد، 
سپس برای یک گروه)گروه آزمایش( پروتکل اجرا و برای گروه دیگر)گروه کنترل( اجرا 
نشد و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار 
استنباطی، شامل آزمون تحلیل کوواریانس به منظور بررسی فرضیه ها استفاده شده است. 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.  

ابزار جمع آوري اطالعات 
 پرسش نامه  مهارت های زندگی ســاعتچی، کامکاری و عسگریان)1389(:  این 
 پرسش نامه توسط ســاعتچی و همکاران)1389( طراحی شده است.  پرسش نامه مهارت 
زندگی شامل 142 سوال بوده و 19 خرده مقیاس را تشکیل می دهد که این خرده مقیاس ها 
شامل خودآگاهی، داشــتن مهارت در زندگی،  مهارت های مربوط به ارتباط های انسانی، 
روابط بین فردی، تصمیم گیری، بهداشت و سالمت روانی، بهداشت و سالمت جسمانی، 
 مهارت های حل مســئله،  مهارت های مشارکت و همکاری، تفکر خالق)خالقیت(، تفکر 
انتقادی، نشان دادن مسئولیت های فردی، درک و ارتقای اصول آزادی و عدالت و تساوی، 
شــرکت در فعالیت هایی که منافع را بهبود می بخشند، نشــان دادن رفتارهای اجتماعی، 
شــهروند جهانی شدن،  مهارت های حرفه ای،   مهارت های مربوط به رعایت و به کارگیری 
نکات ایمنی و   مهارت های اســتفاده از فناوری اطالعات می باشند.  سوال های پرسش نامه 
براســاس مقیاس لیکرت  )۵ گزینه ای( تنظیم شده است. بدین ترتیب که گزینه خیلی کم 
نمره 1، کم نمره 2، متوسط نمره 3، زیاد نمره  4 و خیلی زیاد نمره 5 را به خود اختصاص 
می دهد. در پژوهش قیاسي به نقل از ساعتچي و همکاران)1389( به منظور سنجش اعتبار 
پرســش نامه، پس از اجراي مقدماتي بر روي 3۰ نفر از نمونه هاي پژوهش، با استفاده از 
روش آلفاي کرونباخ، ضریب ۰/97 به عنوان ضریب اعتبار، محاسبه شد. در پژوهشی که 
در ســال 1383 توسط یوسفی انجام پذیرفت، این  پرسش نامه بر روی 6۰۰ دانشجو اجرا 
گردید و با تأکید بر روش آلفای کرونباخ، ضریب ۰/85 به عنوان مهر تاییدی بر مطلوب 
بودن شــاخص های روان سنجی این ابزار زده شد)ســاعتچی و همکاران، 1389(. در این 
پژوهش نیز روایی و پایایی  پرســش نامه مورد بررسی قرار گرفت که برای بررسی روایی، 
از روایی صوری بهره گرفته شــد و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. 
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میزان آلفای کرونباخ آن 0/87 محاسبه شده که در سطح مناسبی می باشد.

 پرسش نامه نگرش های دینی گالک و استارک1)19۶۵(: این  پرسش نامه توسط گالک 
و استارک برای سنجیدن نگرش ها و نگرش های دینی و  دین داری ساخته شده است)گالک 
و استارک، 19۶۵(. برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا و 
بر روی پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت و اسالم اجرا گردیده)به نقل از طالبان، 1380( و با 
دین اسالم هم انطباق یافته است  )سراج زاده، 138۴(.  پرسش نامه حاضر شامل ابعاد چهارگانه 
اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناســکی به سنجش  دین داری می پردازد.  پرسش نامه دارای 2۶ 
گویه می باشد که در چهار بُعد اعتقادی)با 7 گویه(، عاطفی  )با 6 گویه(، پیامدی  )با ۶ گویه( و 
مناسکی  )با 7 گویه( جهت سنجش میزان  دین داری به کار می رود. مقیاس اندازه گیری مورد 
استفاده در این سنجش، لیکرت می باشد که هر گویه پنج درجه ارزشی »کاماًل موافق، موافق، 
بی نظــر، مخالف و کاماًل مخالف« را در بر می گیــرد و ارزش های هر گویه بین 1-5 متغیر 
می باشد. میزان اعتبار این  پرسش نامه در مطالعات مختلف بر روی نمونه های متفاوت تعیین 
گردیده که حاکی از اعتبار باالی آن در ابعاد مختلف می باشد. در آخرین اجرای این آزمون 
بر روی دانشــجویان آلفای کلی  پرســش نامه ۰/83 بوده است. این آزمون همچنین به دلیل 
استاندارد بودن دارای پایایی باالیی است. مقدار آلفا برای متغیرهای بُعد اعتقادی ۰/81، بعد 
عاطفی ۰/7۵، بعد پیامدی ۰/72 و بعد مناسکی ۰/83 محاسبه شده است)سراج زاده، 138۴(. 
در این پژوهش نیز روایی و پایایی  پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت که برای روایی، از 
روایی صوری گرفته شد و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. میزان آلفای 

کرونباخ آن 0/79 محاسبه شده که در سطح مناسبی می باشد.

روش اجرای پژوهش
روش اجرای پژوهش با توجه به روش شــبه آزمایشی پیش  آزمون- پس  آزمون و گروه 
کنترل این گونه می باشــد که نمونه آماری به انتخاب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل 
تقسیم شدند. سپس به گروه آزمایش از   معلمان طی 6 جلسه آموزشی ۴۵ دقیقه  ای و با ارائه 
سی دی های آموزشی، 3 شاخص ذهنیت فلسفی بر    اساس محتوای کتاب اسمیت   )به نقل از 
بهرنگی، 1392(   )جامعیت، تعمق، انعطاف   پذیری( آموزش داده شد. در گروه دیگر معلمان 

1. Glock & Stark 
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به عنوان گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. سپس بار دیگر میزان نگرش های 
دینی و   مهارت های زندگی تمامی نمونه در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفت. جلسات 
آموزشی توسط محقق و به کمک کارشناس فلسفه  )سرگروه فلسفه و منطق شهر ساری( مورد 
اجرا قرار گرفت. محتوای آموزش داده شده در جلسات آموزش در جدول 1 مشخص شده است.

 جدول1. محتوای جلسات آموزشی ذهنيت فلسفی

مؤلفه ذهنيت محتوای جلسه شماره جلسه

بیـان ویژگی هـای افـراد دارای تفکر جامع فلسـفی: 1. توانایی مشـاهده امور 
خـاص در یـک زمینـه وسـیع 2. توانایـی به کار بـردن قوه تعمیـم 3. توانایی 

مشـاهده نظام منـد رویدادها
جامعیت اول

بهره منـدی از ذهنیـت فلسـفی جامـع در محیـط مدرسـه و کالس درس: 
چگونـه به صـورت نظام منـد بیـن رویدادهای مدرسـه ارتباط برقـرار کنیم؟ جامعیت دوم

بیـان ویژگی هـای ذهنیـت فلسـفی همـراه بـا تعمـق بـه پدیده هـای زندگی: 
1. زیـر سـئوال بـردن آنچـه بدیهی تلقی می شـود. 2.کشـف امور اساسـی و 

پدیده ها. علـت 
تعمق سوم

کاربـرد ذهنیـت فلسـفی همـراه با تعمـق در مدرسـه: چگونه در یک مسـئله 
بـه ظاهـر سـاده و بدیهی در مدرسـه تعمـق کنیـم و آن را ریشـه یابی کنیم تعمق جهارم

پاسـخ بـه این سـوال که چگونـه فـردی انعطاف پذیـر باشـیم و انعطاف پذیر 
افراطی  )خشـم زیـاد،  فکـر کنیـم: رهـا سـاختن خـود از حـاالت روانـی 
شـادی زیـاد، غـم زیـاد( هنـگام تفکـر؛ - توجـه بـه مسـائل از جنبه هـای 
بـه  توجـه  بـدون  افـکار  ارزش  سـنجی  دیگـران(؛  دیـد  از  گوناگون  )نـگاه 
منبع  )فـرد گوینده(  )توجـه نکنیـم چـه کسـی گفتـه اسـت، بدانیـم چـه گفته 

اسـت(؛ صبـر در قضـاوت

انعطاف   پذیری پنجم

1. جمع بنـدی مطالـب جلسـه اول تـا پنجـم 2. آزمـون مجدد از گـروه مورد 
آموزش  )آزمایـش( --- ششم

ایــن جلســات مبتنی بــر محتوای آموزشــی ذهنیت فلســفی اســمیت  )1990، 
ترجمــه بهرنگی  ، 1392( بوده اســت. روایی محتوایی آمــوزش مذکور در پژوهش 
جعفریان   یسار  )1395( که بر روی مدیران مدارس به اجرا درآمده بود، مورد تائید قرار 
گرفته است. همچنین پایایی این محتوا در ایران توسط دالور  )1393( با ضریب آلفای 

کرونباخ 0/78 مورد تائید قرار گرفته است.
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یافته های پژوهش
شــاخص های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي پژوهش در 

جدول 2 نمایش داده شده است.

 جدول2. آماره های توصيفی  مهارت های زندگی پيش  آزمون و پس  آزمون

 به تفکيک گروه های آزمایش و گواه

ميانگين انحراف معيار تعداد گروه

69/32 556/60 15 پیشآزمون
آزمایش

51/03 611/40 15 پسآزمون

41/56 569/33 15 پیشآزمون
كنترل

31/28 572/66 15 پسآزمون

داده های جدول 2 نشــان داده اســت که مجموع نمرات متغیر  مهارت های زندگی 
در بین معلمان گروه آزمایش در پیش  آزمون 556/60 بوده اســت که در پس  آزمون به 
611/40 رســیده است. همچنین مجموع نمرات متغیر  مهارت های زندگی گروه کنترل 

در پیش  آزمون 569/33 و در پس  آزمون 572/66 بوده است. 

 جدول3. آماره های توصيفی نگرش های دینی پيش  آزمون و پس  آزمون 

به تفکيک گروه های آزمایش و گواه 

ميانگين انحراف معيار تعداد گروه

8/87 107/86 15 پیشآزمون
آزمایش

5/67 117/33 15 پسآزمون

8/39 107/40 15 پیشآزمون
كنترل

6/78 108/13 15 پسآزمون



تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر نگرش ديني و مهارت هاي زندگی معلمان 

21

7 - 28

ë سال سوم
ë شمارة 2

ë شمارة پیا پی7
ë تابستان  1397

داده های جدول3 نشان داده اســت که مجموع نمرات متغیر نگرش های دینی در 
بین معلمان گــروه آزمایش در پیش  آزمون 107/86 بوده اســت که در پس  آزمون به 
117/33 رسیده است. همچنین مجموع نمرات متغیر نگرش های دینی گروه کنترل در 

پیش  آزمون 107/40 و در پس  آزمون 108/13 بوده است. 

بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها 
الف ـ آزمون شــاپیرو ویلک جهت سنجش نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرهای 
پژوهش. نتایج بررســی نرمال بودن توزیع توســط آزمون شاپیرو ویلک در جدول۴ 

نشان داده شده است.

جدول4. آزمون شاپيرو ویلک متغيرهای وابسته

سطح 
معناداری

درجه 
آزادی

آماره 
آزمون گروه متغير

0/180 15 0/918 پیش  آزمون
آزمایش

نگرش های دینی
0/767 15 0/964 آزمون نهایی

0/914 15 0/974 پیش  آزمون
کنترل

0/374 15 0/939 آزمون نهایی

0/208 15 0/922 پیش  آزمون
آزمایش

 مهارت های زندگی
0/229 15 0/925 آزمون نهایی

0/051 15 0/876 پیش  آزمون
کنترل

0/361 15 0/938 آزمون نهایی

براساس داد ه های جدول۴ توزیع متغیر نگرش های دینی و  مهارت های زندگی در 
.)P=0/05(  و آزمایش نرمال می باشد )گرو ه های مختلف گواه  )کنترل

ب ـ همگنی ضرایب رگرسیونی
همچنین نتایج تحلیل واریانس برای بررســی همگنی ضرایب رگرســیونی متغیر 

نگرش دینی در جدول۵ مشخص شده است.
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 جدول5. نتایج تحليل واریانس برای بررسی همگنی ضرایب رگرسيونی 
برای نگرش های دینی

سطح 
معناداری

مقدار
F

ميانگين 
مجذورات

درجة
 آزادی

مجموع 
مجذورات منبع تغييرات

0/056 3/96 545/583 2 1091/165 مدل اصالح شده 

0/0001 29/40 695/595 1 695/959 جدا كننده پس  آزمون

0/056 3/96 545/583 2 1091/165 پيش  آزمون *گروه

23/65 27 638/701 خطا

30 382994 مجموع

29 1729/867 مجموع اصالح شده

نتایج جدول5 نشان می دهد که مقدار F به دست آمده، 3/96 که با سطح معناداری 
0/056 به لحــاظ آماری معنادار نمی باشــد. به این معنا که ضرایب رگرســیونی در 

گروه های مختلف تفاوت معناداری ندارند و در واقع همگن هستند.

 جدول6. نتایج تحليل واریانس برای بررسی همگنی ضرایب رگرسيونی 
برای  مهارت های زندگی

سطح 
معناداری

مقدار
F

ميانگين 
مجذورات

درجة
 آزادی

مجموع 
مجذورات منبع تغييرات

0/052 4/39 15953/558 2 31907/117 مدل اصالح شده 

0/0001 30/94 695/595 1 33815/92 جدا كننده پس  آزمون

0/052 4/39 15953/558 2 31907/117 پيش  آزمون *گروه

1092/957 27 29509/850 خطا

30 10576521 مجموع

29 61416/967 مجموع اصالح شده

سطح معناداری F مقدار ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغييرات

0/052 4/39 15953/558 2 31907/117 مدل اصالح شده 

0/0001 30/94 695/595 1 33815/92 جدا كننده پس  آزمون

0/052 4/39 15953/558 2 31907/117 پيش  آزمون *گروه

1092/957 27 29509/850 خطا

30 10576521 مجموع

29 61416/967 مجموع اصالح شده
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نتایج جدول6 نشــان می دهد که مقدار F به دست آمده، 4/39 که با سطح معناداری 
0/052 به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. به این معنا که ضرایب رگرسیونی در گروه های 

مختلف تفاوت معناداری ندارند و در واقع همگن هستند. 
براي بررســی این فرضیه که آموزش ذهنیت فلســفی بر نگرش های دینی معلمان 
ابتدایی تأثیر می گذارد. از تحلیل کوواریانس اســتفاده شد که نتایج آن در جدول7 نشان 

داده شده است.

جدول7. نتایج آزمون كوواریانس آموزش ذهنيت فلسفی بر نگرش های دینی معلمان

مجذور
 ایتا

سطح 
معناداری

مقدار
F

ميانگين 
مجذورات

درجة
 آزادی

مجموع 
مجذورات منبع تغييرات

0/635 0/001 23/49 549/300 2 1098/601 مدل اصالح شده پس  آزمون

0/523 0/001 29/54 690/795 1 690/795 جدا كننده پس  آزمون

0/424 0/001 19/83 463/801 1 463/801 پيش  آزمون نگرش های دینی

0/489 0/001 25/84 604/362 1 604/362 گروه

23/38 27 631/266 خطا

30 382994 مجموع

1729/867 مجموع اصالح شده

ردیف چهارم جدول 7 خروجی اصلی تحلیل کوواریانس است. مقدار F تأثیر متغیر 
مســتقل  )25/84( معنادار می باشد  )P >0/05(. یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش  آزمون، 
اختالف معناداری بین میانگین نگرش های دینی در بین گروه کنترل و گواه در پس  آزمون 
وجود دارد؛ بنابراین نتیجه می گیریم آموزش ذهنیت فلســفی بر نگرش های دینی معلمان 
ابتدایی تأثیرگذار است. میزان تأثیر متغیر مستقل بر    اساس آزمون اتا، 48 درصد بوده است. 
براي بررســی این فرضیه که آموزش ذهنیت فلسفی بر  مهارت های زندگی معلمان 
ابتدایی تأثیر می گذارد. از تحلیل کوواریانس اســتفاده شد که نتایج آن در جدول8 نشان 

داده شده است.
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جدول8.نتایج آزمون كوواریانس آموزش ذهنيت فلسفی بر  مهارت های زندگی معلمان

مجذور
 ایتا

سطح 
معناداری

مقدار
F

ميانگين 
مجذورات

درجة
 آزادی

مجموع 
مجذورات منبع تغييرات

0/500 0/0001 13/510 15359/760 2 30719/521 مدل اصالح شده پس  آزمون

0/507 0/0001 27/764 31565/975 1 31565/975 جدا كننده پس  آزمون

0/388 0/0001 17/123 19467/487 1 19467/487 پيش  آزمون  مهارت های زندگی

0/324 0/001 12/954 14728/119 1 14728/119 گروه

1136/942 27 30697/446 خطا

30 10576521 مجموع

61416/967 مجموع اصالح شده

خط چهارم جدول8 خروجی اصلی تحلیل کوواریانس اســت. مقدار F تأثیر متغیر 
مستقل  )12/95( معنادار می باشد  )P>0/05(. یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش  آزمون، 
اختــالف معناداری بین میانگیــن مهارت های زندگی در بین گــروه کنترل و گواه در 
پس  آزمون وجود دارد؛ بنابراین نتیجه می گیریم آموزش ذهنیت فلســفی بر مهارت های 
زندگی معلمان تأثیر می گذارد. شــدت اثر متغیر مستقل بر    اساس آزمون اتا، 32 درصد 

بوده است.

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تفکر فلسفي بر نگرش هاي دیني و مهارت هاي 
زندگي معلمان ابتدایي شهر ساری انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد آموزش ذهنیت فلسفی بر 
نگرش های دینی معلمان ابتدایی مدارس تأثیر می گذارد و شدت اثر آموزش ذهنیت فلسفی 
بر نگرش های دینی نیز 48 درصد برآورد گردید. در تبیین     یافته های حاصل از این فرضیه 
باید بیان نمود که آموزش تفکر فلسفي و توجه به سه مؤلفه آن از جمله جامعیت، تعمق، 
انعطاف پذیری می تواند زمینه های نگرش هاي دیني را در افراد افزایش دهد به عبارتی فرد از 
طریق مشاهده امور خاص در زمینه شگفتی های عالم هستی، توانایی مشاهده نظام مند رویدادها 
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همچنین کشف امور اساسی و علت پدیده های عالم هستی و رها ساختن خود از حاالت 
روانی افراطی هنگام تفکر می تواند زمینه افزایش نگرش هاي دیني به جهان هستی را افزایش 
دهد. نتایج حاصل از این فرضیه تاحدودی با نتایج دانشی لیسار و خسروی بابادی)1397(، 
حمزه لو و همکاران)1396(، یدالهی فر)1392( و جک و همکاران)2016(، همسو می باشد. 
در این ارتباط دانشی لیسار و خسروی  بابادی)1397( در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش 
معنوی، ذهنیت فلسفی و باورهای دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران پرداخته 
و نشان دادند که 47 درصد از واریانس باورهای دینی توسط ذهنیت فلسفی قابل تبیین است. 
حمزه لو و همکاران)1396( نشان دادند که هرچه ذهنیت فلسفی معلمان بیشتر باشد، میزان 
نگرش های مذهبی نیز بیشتر است. یدالهی فر)1392( نشان داد بین ذهنیت فلسفی با نگرش 
دینی جوانان ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و جک و همکاران  )2016( نشان دادند کسانی 
که ذهنیت فلسفی اخالقی بیشتری دارند نگرش های مذهبی آن ها قوی تر است. بدین ترتیب 
آموزش ذهنیت فلسفی به معلمان دوره ابتدایی باعث تعمیق باروهای دینی در آنان می شود. 
    یافته های دیگر پژوهش نشان داد که آموزش ذهنیت فلسفی بر  مهارت های زندگی معلمان 
تأثیر می گذارد. نتایج نشان داده است که این تأثیر با اطمینان 95 درصد مثبت و معنادار بوده 
است. شدت اثر آموزش ذهنیت فلسفی بر  مهارت های زندگی معلمان 32 درصد بوده است. 
در تبیین     یافته های حاصل از این فرضیه باید بیان نمود که آموزش تفکر فلسفي و توجه به سه 
مؤلفه آن از جمله جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری می تواند زمینه های  مهارت های زندگی را 
در افراد افزایش دهد. به عبارتی فرد با افزایش مواردی همچون توانایی به کار بردن قوه تعمیم، 
توجه به مســائل از جنبه های گوناگون، ارزش  ســنجی افکار بدون توجه به منبع و صبر در 
قضاوت می تواند زمینه افزایش  مهارت های زندگی را افزایش دهد. نتایج حاصل از این فرضیه 
تاحدودی با نتایج سیدنصیری و داودی  )1395(، محمدي، جعفري، محمدي و رضایي)1395(، 
فرمهینی فراهانی و همکاران )1389( و مرعشی و همکاران)1395( همسو می باشد. در این 
ارتباط سیدنصیری و داودی  )1395( نشان دادند که آموزش فلسفه بر  مهارت های زندگی تأثیر 
مثبت و معناداری دارد. محمدی پویا و دهقان)1395( بیان می دارند که بین ذهنیت فلسفي و 
کیفیت مهارت زندگي رابطه وجود دارد و مرعشی و همکاران)1395( در پژوهشی با هدف 
بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
شهید چمران اهواز نشان دادند که به جز عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری و درک 
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سرچشمه هستی، بین سایر خرده مقیاس های دو متغیر اصلی پژوهش رابطه مثبت و معنادار 
وجود دارد. یکی از مهمترین اهداف آموزش ذهنیت فلســفی، بهبود ویژگی های اجتماعی 
زندگی انسان از جمله آموختن  مهارت های زندگی است.  مهارت های زندگی از جنبه های 
گوناگون روابط درونی و اجتماعی افراد تشــکیل شده است؛ از توانایی حل مسائل زندگی 
روزمره گرفته تا روابط بین افراد و حتی استفاده از فناوری های کاربردی. فراگیری  مهارت های 
زندگی بدون تفکر و استدالل نتیجه بخش نخواهد بود و منجر به تأثیرگذاری در کردار افراد 
نمی گردد. با آموزش ذهنیت فلسفی به معلمان ابتدایی، آن ها یاد می گیرند که توانایی مشاهده 
نظام مند رویدادها و مسائل زندگی و محیط کاری  )جامعیت( و کشف امور اساسی و علت 
پدیده ها و مســائل  )تعمق( را بیابند و خود از حاالت روانی افراطی  )خشم زیاد، شادی زیاد، 
غم زیاد( هنگام تفکر رها ســازند  )انعطاف   پذیری( و از این طریق سطح کیفیت  مهارت های 
مربوط به زندگی فردی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. در واقع یک معلم توانا برای این که 
بتواند در برابر قضاوت های دیگران خوب واکنش نشان دهد و زندگی اجتماعی و فردی با 
کیفیت تری داشته باشد  )مهارت زندگی( بهتر است که ذهن متفکری برای حل مسائل داشته 
باشــد و همواره توانایی ها و آمادگی اش را تقویت نماید. این توانایی ها و آمادگی ها همان 

ذهنیت فلسفی است.
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به محدود بودن جامعه آماری به معلمان شهر 
ســاری و عدم امکان تعمیم پذیری     یافته ها به ســایر معلمان، اشاره کرد. همچنین با توجه 
به نتایج حاصل از پژوهش به مدیران و دســت اندرکاران نظام آموزشی پیشنهاد می شود با 
آموزش ذهنیت فلســفی به معلمان و افزایش جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری در آن ها، 
زمینه های رشد معلمان در مسائل و کارکردهاي گوناگون مدرسه و در ارتباط با دانش آموزان 
را فراهم آورده تا معلمان نیز از تصمیم گیري هاي عجوالنه پرهیز نمایند. از این طریق معلمان 
امکان برقراري ارتباط عمیق و صمیمانه با دانش آموزان و در نهایت زمینه و بســتر مناسب 
برای ایجاد نگرش دینی و  مهارت های زندگی در آن ها را فراهم آورند. همچنین به محققان 
پیشنهاد می گردد تا پژوهشی جهت ارائه مدل مناسب برای ایجاد نگرش دینی و  مهارت های 

زندگی با توجه به ذهنیت فلسفی معلمان ارائه نمایند.
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