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 چکیده

ایران در بازه زمانی  یشناس و روانهاي تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی هدف اصلی این مقاله ارزیابی پژوهش

کات انجام شد. در این پژوهش با هدف توجیه نقد اس .شناختی اسکات استهاي روشمغالطه بنديطبقهاساس ر ، ب85-1381

هاي تربیتی در ایران ارائه شود. پژوهشی معتنابهی مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویري کلی از وضعیت پژوهش يها مقالهنتیجه 

ها شامل مغالطه معرفتی، مغالطه شناختی گزارش شد. این مغالطهاساس نُه مغالطه روشر ، بها مقالههاي حاصل از بررسی یافته

نگري، مغالطه تحویلی، مغالطه جبرگرایانه و گرا، مغالطه دانش فارغ از ارزش، مغالطه آیندهی، مغالطه ذاتیالطه علّتجانس، مغ

 مقاله 6 ،از روش پژوهش کمی مقاله 156 ،پژوهشی ایران -ه نشریه علمیمقاله منتشر شده در نُ 158از  گرایی است.مغالطه عمل

کلیه  ،ه با استفاده از روش پژوهش کیفی تدوین و منتشر شده است. در این پژوهشاز روش پژوهش ترکیبی و فقط یک مقال

هاي مورد که اغلب مغالطه دادها نشان به شیوه سرشماري، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها مقاله

ش پژوهش ترکیبی مورد مطالعه نیز به تناوب مشاهده هاي کمی، بلکه در یک پژوهش کیفی و شپژوهش وصف نه تنها در تمام

  .سازد یمدر عرصه روش شناسی پژوهش را نمایان  جدیدرویکرد یک . این نتیجه نیاز به شدند

  

 هاي تربیتی، رئالیسم استعالییاسکات، پژوهش بنديطبقهشناختی، مغالطه روشکلیدي: هايواژه

                                                
                          bshabani@ferdowsi.um.ac.ir. استاد دانشگاه فردوسی مشهد،1

  . دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد ٢
  گاه تهران. دانشجوي دکتري دانش ٣

 ).1390(خواه، علیرضوان؛ عالی، مرضیه؛ خالقزاده، قلی، بختیار؛ باغگلی، حسین؛ حسینورکیشعبانی

هاي منتشر شده شناختی پژوهشروش: ارزیابی هاي تربیتی در ایراناسکات و پژوهشهاي بندي مغالطهطبقه

  .  49 -74)، 1( 1 ،نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش .شناسی ایراندر نشریات معتبر علوم تربیتی و روان
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  مقدمه

سایر در بهبود عملکرد مدارس، معلمان و اي کنندهیار تعیینبس ریتأثهاي تربیتی امروزه پژوهش

هاي فراوانی در نشریات تربیتی منتشر شدند که برخی از کنشگران تربیتی دارند. در دو دهه گذشته مقاله

. با وجود این، هنوز چالشی جدي میان قرار گرفتندمبناي اصالحات تربیتی در بسیاري از کشورها  آنها

هاي تربیتی در جهان به شدت مورد ها وجود دارد. پژوهشو تربیت درباره اعتبار این مقاله متخصصان تعلیم

  گذاران مطرح ها و سیاستها به سوالی که دولتکه این پژوهش شدو چنین استدالل  انتقاد قرار گرفته

ز مطالعات موردي اي ااي ندارند و مجموعههاي حرفهسازي فعالیتدر بهدهند، سهمی کنند پاسخ نمیمی

به ). این مباحث 1998، ١(تولی و دربی رندیگ یبر مارتباط با یکدیگر را در محدود به وضعیت خاص و بی

) استاد تعلیم و تربیت دانشگاه کمبریج 1996( ٢شناسی زمانی آغاز شد که هارگریوزدر قلمرو روش ژهیو

  نمود:اظهار 

شـوند  دوم هر سال اجـرا و منتشـر مـی   هاي تربیتی درجه بخش قابل توجهی از پژوهش«

  )7ص( ».که هیچ سهم جدي در نظریه یا دانش بنیادي و یا بهبود و بهسازي عمل ندارند
               

 ؛1996باج، ؛1996، ٣تربیتی برانگیخت (بسی هايبحثی فراگیر در قلمرو پژوهش سخنان هارگریوز

صتی تازه براي بازاندیشی درباره کیفیت ) و در نتیجه فر1385شعبانی ورکی،  ؛1996 هارگریوز،

هاي تربیتی انجام با توجه به ادعاي هارگریوز نگاهی به پژوهش چنانچهتربیتی فراهم کرد.  يها پژوهش

تربیتی صورت گرفته در ایران،  يها پژوهشکه سهم  شودمین سوال مطرح ای، داشته باشیمشده در ایران 

هاي موجود در براي پاسخگویی به این سوال باید پژوهش در تحوالت نظام آموزشی آن چقدر است؟

هاي پژوهشی عرصه تعلیم و تربیت ایران را با دقت مورد واکاوي قرار داد. در این بررسی، توجه به زمینه

هاي موجود براي تحول در این مورد توجه پژوهشگران در عرصه تعلیم و تربیت و تناسب آن با ضرورت

توجه به هاي مورد استفاده با موضوع پژوهش)، (از حیث روش و انطباق روش یک پژوهشام زمینه، فرایند انج

هاي پژوهش و نحوه بکارگیري عملی آنها در گیري از یافتهشناختی پژوهش، شیوه نتیجهمسائل روش

ختی شناتواند مهم باشد. با نظر به این مباحث، بررسی مسائل روشمی ،هاي مختلف آموزشی و تربیتیزمینه

سال گذشته) با  5شناسی ایران (در تربیتی و روان منتشر شده در نشریات معتبر علوم هاي تربیتیپژوهش

                                                
1 . Tooley & Darby 
2 . Hargreaves 
3 . Bassey 
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قابل وقوع در هر پژوهش تربیتی به هدف اصلی این مقاله اشاره دارد  ١شناختیهاي روشتاکید بر مغالطه

  ن به دست خواهد داد.  هاي تربیتی در ایرااز وضعیت پژوهش یکه در نهایت تصویر نسبتاً روشن

هاي تربیتی بروز شناختی در پژوهشهاي روشدر این مورد که چگونه و تحت چه شرایطی مغالطه

) یکی از متفکرانی است 1383(٢هاي مختلفی وجود دارد. در این میان، دیوید اسکات، دیدگاهکنند یمپیدا 

هاي تربیتی ارائه نماید. البته باید در پژوهش هاي قابل وقوعبندي مشخصی از مغالطه که تالش نمود تا دسته

دهد که از الگوهاي ریاضی (کمی) هایی رخ میها از نگاه اسکات در پژوهشاین مغالطهتوجه داشت که 

موضوع  ،ریاضیات با توجه به دیدگاه رئالیسم استعالیی و منطق پارا ،کنند، اما در این مقالهاستفاده می

 هاهکه در همه مشاهد شود یمتصریح  ،این دیدگاه بنابرمدنظر قرار گرفت.  هامغالطه در همه پژوهش

قابل تجدید نظر هستند. به عبارت دیگر، طرفداران این نظریه  ها هینظرخطاهایی وجود دارد و بنابراین همه 

ر این . در این دیدگاه اعتقاد بنگرند یمبه شناخت قطعی واقعیت مظنون هستند و به نحوي انتقادي به آن 

فرهنگی و  يها تجربه ریتأثات تحت هستند و دانشمندان بالذّ ٣است که همه مشاهدات واجد بار نظري

 ).76: 1386جهان بینی خود قرار دارند و عمل آنها با تورش و سوگیري همراه است (شعبانی ورکی،

توانند به نمی ها انسان که کندپیشگامان رئالیسم استعالیی، تصریح می از یکی به عنوان) 1979( ٤باسکار

  توانند به آن نزدیک شوند. ولی می ،حقیقت قطعی برسند

هاي تحقیق گیرد، از قطعیت در یافته این دیدگاه که به نوعی در تقابل با دیدگاه اثبات گرایی قرار می

)  2008( ٥). گرین و آزودو11: 1383داند (اسکات، هاي انسان را خطاپذیر میاستنکاف ورزیده و دانسته

  کنند:نیز در این زمینه چنین اظهار نظر می

      هاي مختلف از جمله در حوزه تعلیم و تربیت وزیادي در زمینه يها پژوهشامروزه «

د. تعدادي از آنها رویکرد کمی در تحقیق دارند و تعدادي نپذیر صورت می یشناسروان

از باورهاي محقق در مورد  ها هشپژوکنند. بسیاري از این  نیز رویکرد کیفی را دنبال می

. محققان در این زمینه براي تبیین باورهاي شوند یم رمتأثموضوع مورد پژوهش 

مختلف در  هايشیوههایشان را به شناختی خود سعی دارند تا یافته شناختی و هستی معرفت

ی را به کار هایمغالطه ر این راه احتمال دارد دانسته و یا ندانستهگزارش خود نشان دهند. د

  .»ببرند

                                                
1 . methodological fallacy 
2 . Scott, David 
3 . theory-laden 
4 . Bhaskar 
5 . Green & Azevedo 
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تربیتی بهره گرفت و به  يها پژوهشاز ریاضیات در  توان یماساس این دیدگاه براز سوي دیگر،  

کند تا از منطق صفر و یک استنکاف پیروي از این موضع نظري اقتضا می ،ذلک معنحوي کیفی اندیشید. 

ضی در پژوهش تربیتی مدنظر قرار داد. با ورزید و منطق عملیاتی و منطق فازي را بنیادي براي الگوهاي ریا

هاي کمی، کیفی و ترکیبی در دستور کار قرار ها در پژوهشردیابی مغالطه ،پژوهشاین این توضیح، در 

هاي تربیتی ایران مشاهده هشهاي مورد بررسی در پژوگرفت. چنانچه شواهد مستندي دال بر وجود مغالطه

هاي تربیتی در ایران و نیز مواضع روش صوص کارکرد پژوهشخرجدي د یتأملآنگاه باید به شود، 

  شناختی آنها پرداخت.

  

  هاهاي رایج از مغالطهبنديمفهوم مغالطه و دسته

دهد که موضوع مغالطه در طول تاریخ، در فلسفه و منطق از نشان می ،نگاهی تاریخی به مفهوم مغالطه

گذشته فیلسوفان به طرق مختلف به این موضوع هاي و از زماناست جایگاه خاصی برخوردار بوده 

هاي مورد نظر را به کردند تا ایدهپرداختند. سوفسطاییان از طریق گفتار بلند و با استفاده از مغالطه سعی می

بیشترین کاربرد این مفهوم نخست در حوزه منطق ، ذلک مع ).1374زاده،شنوندگان خود تحمیل کنند(نقیب

باال بودن کاربرد روش قیاس در این قلمرو معرفتی، بیشترین  لیبه دلو ه درست) بوده عنوان روش اندیش(به 

  ). 23: 1380(خندان،شده است میاستدالل قیاسی دنبال  ها در حوزه خطاهاي موجود در سبکمغالطه

بررسی مفهوم مغالطه در منابع مرتبط حاکی از آن است که این مفهوم در معانی متفاوتی مورد 

مدعی  ١توان تعریف خاصی از مغالطه ارائه داد. هامبلینباورند که می نیبراگیرد. برخی ده قرار میاستفا

ها قابل کاربرد است. او مغالطه را اي از مغالطه وجود دارد که در همه جا و همه زماناست که تعریف ویژه

 :کند یمتعریف  گونه نیا

اي که به نظر گوید عبارت است از گزارهیکه ارسطو م گونه هماناستدالل مغالطه آمیز، « 

مغالطه عبارت است از استداللی  ،نیست. به عبارت دیگر گونه نیاداراي اعتبار بوده ولی 

 .)133 :٢،2002(به نقل از هانس» نیست گونه نیاولی  ،رسدکه به نظر معتبر می

   :کندمی) از جمله کسانی است که مفهوم مغالطه را چنین تعریف 1987(٣جانسون

(به نقل از هانس، »نیست yاما در واقع  ،شود یمظاهر  yاست که در قالب  x ،یک مغالطه«

2002: 133(.  
 

                                                
1 . Hamblin 
2 . Hansen 
3. Johnson 
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  نویسد:خندان در تعریف مغالطه می

ر مغالطه عبارت است از خطا و آشفتگی در سبک استدالل که ب ،ترین حالتدر کلی«

تنتاج در نظر گرفت، به این توان در حوزه اسها را میاساس این تعریف وقوع مغالطه

 به صورتهاي منطقی یا غیر آن و معناکه شخص با مقدمات و یا بدون مقدمات از راه

که بخواهد آن ژهیبه واي را نتیجه بگیرد، معتبر و یا غیرمعتبر بخواهد صدق و یا کذب گزاره

منتقل نماید. چنین اي را به افراد دیگر مدعا یا محتواي گزاره ،يرگذاریتأث یادر مقام تفهیم 

(خندان، » شودبودن می يا مغالطهگیري یا گذر استنتاجی، چیزي است که متصف به نتیجه

1380 :23.(  

  نویسد:المعارف فلسفه در این زمینه میدر دایره  ١همچنین داون

توان از آن تعاریف گوناگونی ارائه داد. اصطالح مغالطه اصطالح دقیقی نیست، می« 

تعاریفی که در مورد مغالطه ارائه شده است، عبارتند از: الف) نوعی خطا در اي از نمونه

» دارد هاي فن بیانتکنیکسبک استدالل، ب) باوري خطا، ج) خطاهایی که اشاره به 

  ).2: 2008(داون، 

نظر درباره مفهوم مغالطه، در معنایی عام، نویسندگان اختالف به رغمشود، که مالحظه می طور همان

ر دانند. به عبارت دیگر بررسی نظر متفکران مختلف دم مغالطه را متوجه خطا در سبک استدالل میمفهو

دهد که تقریباً همه آنها در باب مغالطه به مفهوم خطا در سبک استدالل خصوص مفهوم مغالطه نشان می

  اتفاق نظر دارند.

        ها بندي. این طبقهاند شدهبندي  مختلف دسته يها صورتریف ارائه شده به ابا نظر به تع ها مغالطه

صوري قرار گیرند. مغالطه صوري در بررسی سبک منطقی استدالل رتوانند در دو دسته صوري و غیمی

توان گفت اساس می نیا رب. است صوري وابسته به محتواي استداللرمغالطه غی کهیدرحالشود، آشکار می

هاي معتبر استدالل در (صورتتواند به دو صورت صوري یرد، میگقیاسی صورت می اي که در روشمغالطه

هایی که در مغالطه خصوصررخ دهد. د (خطاي محتوایی در استدالل)یا غیرصوري  گانه منطق)شانزده ضروب

توان دو نوع صوري و غیرصوري را از یکدیگر تفکیک نمود. در می نیز ،گیرداستقرایی صورت می روش

  هاي ارائه شده در منابع مختلف نشان داده شده است.بنديکلی از دسته ) جمع بندي1جدول (
  

  

                                                
1 . Dowden 
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  هاي استفاده شده در منابع مختلف: دسته بندي مغالطه1جدول 

  هابندي مغالطهدسته  عنوان منبع

عقالنیت استدالل 

   ١غیرصوري

، هان و آکسفورد(

2007(  

افتد که در استدالل (به دلیل شکل استعمال) می: این نوع مغالطه زمانی اتفاق ٢توجهی در استداللبی. 1

 توجهی شده باشد: به مواردي بی

علت اثبات یک گزاره در بیرون از  ،یا مصادره به مطلوب: در این نوع از استدالل ٣استدالل دوري. 2

  .آن گزاره وجود ندارد و درستی آن محل بحث است

             موجود در عمل هايهاساس مشاهدرافتد که ب: این مغالطه زمانی اتفاق می٤لغزش در استدالل. 3

  .صورت گیردگیري سطحی نتیجه

مغالطات 

  )1380(خندان،

هایی هستند که به هنگام بیان یک قضیه ساده امکان ، مغالطهها مغالطهتبیین مغالطی: این دسته از . 1

  وقوع دارند.

ط به مواردي است که شخص درصدد اثبات ها مربوادعاي بدون استدالل: این دسته از مغالطه. 2

کند تا مدعاي خود را مستدل میمدعایی است اما به دلیل فقدان استدالل معتبر از ترفندهایی استفاده 

 نشان دهد.

هاي منطقی و یا تواند از راههاي مقام نقد: در مواردي که فرد در مقام نقد سخن دیگري، نمیمغالطه. 3

شود تا از آن طریق مدعاي مورد اي مین سخن را نشان دهد و متوسل به حیلهدلیل معقول، نادرستی آ

اي رخ و مقبولیت آن بکاهد، چنین مغالطه يرگذاریتأثبحث را غلط جلوه دهد و یا دست کم از میزان 

 دهد.می

فاع از هاي مقام دفاع: کسی که مورد نقد قرار گرفته است (نقد منطقی یا غیرمنطقی) در مقام دمغالطه. 4

هایش مرتکب آید، در این میان امکان دارد که فرد در مقام دفاع از خود و توجیه اندیشهخود بر می

 مغالطه شود.

تاب خندان به ها را در کها که بیشترین حجم مغالطهمغالطه در سبک استدالل: این دسته از مغالطه. 5

هاي مختلف بک استدالل فرد در زمینهشود که در سمی ییها مغالطهمربوط به  خود اختصاص دادند،

. مغالطه 2. مغالطه صوري؛ 1شوند: به سه زیر گروه تقسیم می ها مغالطهشود. این دسته از مشاهده می

  . مغالطه ربطی3فرض نادرست؛ ناشی از یک پیش

                                                
1. The Rationality of Informal Argumentation 
2 . the argument from ignorance 
3 . the circular argument 
4 . the slippery slope argument 
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  ١پاپ

)2006(  

تی براي همه مفید هستند، اما هیچ تس مختلفهاي  در موقعیت ها آزمونروایی نامناسب: بعضی . 1

  مناسب نیست. ها تیموقعها و در همه کارها، همه جمعیت

پردازیم در حالی که اطالعات سوگیري پیش فرض: اغلب ما در کار جستجو، به تشخیص می . 2

دهیم. این شناخت پیش رس امر تحقیق دخالت میر مان دارزشی خود را با توجه به ساختار نگرشی

 طقی است.شبیه تعمیم زودرس مغالطه من

اي چون ویژه طیدر شراکه  کنند یممحققان احساس گاهی  :خلط گذشته نگري و پیشگویی آینده. 3

 یک فرد موفق بوده پس باید در همان شرایط در آینده نیز افراد به موفقیت برسند.

 ، روایی،ها نرماستاندارد شده قدرتشان را از  هايآزمونشده:  يکار دستتست استاندارد شده . 4

 ییها قسمت. وقتی ما آورند یممشابه بر مبناي آمار به دست  يها يریگاعتبار، حساسیت و قابلیت اندازه

 .میبر یمدر واقع مبناي آماري آنها را زیر سوال  میده یمرا تغییر  آزموناز 

اما در کل  ،پایین شاید به نظر مهم نرسد يها نرخنادیده گرفتن   نادیده گرفتن درصدهاي کم:. 5

 رندیگ یمبعضی اوقات ارزیابان درصدهاي کم عدم صداقت را نادیده  .بر نتایج خواهد داشت یراتیتأث

 .سازد یمو آنها را منحرف  گذارد یم ریتأثکه این بر نتایج نیز 

بد تفسیرکردن درصدهاي رابطه باالي دو جانبه: بعضی اوقات ارتباط باال مبنی بر ارتباط بین دو متغیر . 6

 در صورتی که بین این دو متغیر هیچ نوع ارتباطی وجود ندارد.  .شود یمقلمداد 

 ریتأثگر در میدان آزمایش: نادیده گرفتن ضبط صوت، ویدئو و حضور مشاهده  ریتأثنادیده گرفتن . 7

 قرار دهد. ریتأثنتایج آزمایش را تحت  تواند یماین وسایل در رفتار آزمون شوندگان 

پذیري اطرافیان فرد در ریتأثباید رفتار خود را تنظیم کنند و از  شناسان رواننامحسوس:  يها محافظت. 8

بر  تواند یماطرافیان از فرد مورد درمان انتظاراتی پیش فرض دارند که  گاهیارزیابی و ... پرهیز کنند. 

  قرار دهد. ریتأثگذار باشد و نتایج را تحت ریتأثشناس نیز ن روي روا

رئالیسم و پژوهش 

ی تربیت

  )1383(اسکات،

شود و در نتیجه تمایز میان شناسی درهم آمیخته میو معرفت یشناسیهست: زمانی که ٢مغالطه معرفتی. 1

  شود، قابل درك نیست.آنچه هست و آنچه با استفاده از پژوهش شناخته می

ي دیگري ها: زمانی که اوصاف مفروض براي گروهی از افراد، قابل اطالق به انسان٣مغاطه تجانس. 2

 شود که مختصات آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.تلقی می

یمغالطه علّ. 3
4

 شوند.نظر گرفته میر ی دصور علّ به عنوان: وقتی که الگوهاي مشهود رفتار 

همه آنچه که هست  به عنوانشوند و ظواهر : وقتی که ظواهر با ذوات تلفیق می٥گرامغالطه ذاتی. 4

 شوند.میمورد استنباط واقع 

 گیرند.می  هاي خود را نادیده: پژوهشگران تربیتی بار ارزشی فعالیت٦مغالطه دانش فارغ از ارزش. 5

                                                
1 . Pope 
2.  epistemic fallacy 
3 . homogeneity fallacy 
4 . causal fallacy 
5 . essentialist fallacy 
6 . value free knowledge fallacy 
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 شوند.نظرهاي آینده تلفیق مینظرهاي گذشته با نقطه: وقتی که نقطه١نگريمغالطه آینده. 6

به متغیرهاي بسیط ها گرایان، مشخصات و صفات انسانهاي اثبات: در پژوهش٢مغالطه تحویلی. 7

 توان پدیدارهاي انسانی پیچیده را شناخت.شود که از ترکیب آنها میشوند و تصور میخالصه می

هاي که پژوهشگران قدرت آگاهی و اراده آزاد انسان را در توصیف ی: زمان٣مغالطه جبرگرایانه. 8

 گیرند.هاي تربیتی نادیده میخود از فعالیت

گیرد که پژوهشگر با الگوسازي ریاضی این وجه از مغالطه زمانی صورت می: ٤گراییمغالطه عمل. 9

شناختی ، به ابزار عملی تحقیق) و بدون در نظر گرفتن مفروضات هستی شناختی و معرفت به عنوان(

  دنبال کشف واقعیت بیرونی است.

          

مختلف درباره مغالطه و  يهارغم استفاده از تعبیرمرور منابع مختلف حکایت از آن دارد که به 

توان وجوه مشترك فراوانی در بین آنها مشاهده نمود. منابع مورد ها، میمعرفی اشکال گوناگون از مغالطه

روزمره گرفته تا انجام یک پژوهش  ههاي مختلف (از محاورتواند در زمینهکه مغالطه می دادبررسی نشان 

 ،گیرداي که مغالطه در آن صورت میاع مغالطه به زمینهواقع طرح انو کند. در علمی دقیق) خودنمایی

هاي ارائه شده در هر یک از و مثال هاریفهاي بین تعاهتبنظر گرفتن شر وابسته است. با این توضیح و با د

  شود:) مشاهده می2بندي کلی در جدول (رسید. این دسته بندي کلیتوان به یک دستهمنابع می
  

  مشابه يها مغالطه: دسته بندي 2جدول 

  منبع  عنوان مغالطه  هامغالطه  ردیف

  هاي مشابهدسته مغالطه  1
  اسکات  معرفتی

  خندان  مغالطه در سبک استدالل

  هاي مشابهدسته مغالطه  2
  اسکات  تجانس

  خندان  مغالطه در سبک استدالل

  هاي مشابه دسته مغالطه  3

  اسکات  علی

  خندان  مغالطه در سبک استدالل

  خندان  هاي مغالطیتبیین

  داون  هاي ربط (تناسب)مجموعه مغالطه

  هان و آکسفورد  استدالل دوري یا مصادره به مطلوب

  پاپ  بد تفسیر کردن درصدهاي رابطه باالي دو جانبه

                                                
1 . prospective fallacy 
2 . reductive fallacy 
3 . deterministic fallacy 
4 . pragmatism 
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  پاپ  نادیده گرفتن درصدهاي کم  

  هاي مشابه دسته مغالطه  4

  اسکات  ذاتی گرا

  ندانخ  هاي مغالطیتبیین

  داون  نامشروع گیرينتیجه يها مغالطهدسته 

  داون  هاي مبهمدسته مغالطه

  هان و آکسفورد  توجهی در استداللبی

  هاي مشابه دسته مغالطه  5

  اسکات  دانش فارغ از ارزش

  خندان  مقام دفاع يها مغالطه

  خندان  مقام نقد يها مغالطه

  خندان  ادعاي بدون استدالل

  داون  نامشروع گیرينتیجه يها مغالطهسته د

  پاپ  سوگیري پیش فرض

  هاي مشابهدسته مغالطه  6
  اسکات  نگريآینده

  پاپ  خلط گذشته نگري و پیشگویی آینده

  هاي مشابه دسته مغالطه  7

  اسکات  تحویلی

  خندان  مغالطه در سبک استدالل

  هان و آکسفورد  توجهی در استداللبی

  اسکات  جبرگرایانه  هاي مشابه مغالطه دسته  8

  هاي مشابه دسته مغالطه  9

  اسکات  گراییعمل

  خندان  مغالطه در سبک استدالل

  خندان  مقام نقد يها مغالطه

  خندان  هاي مقام دفاعمغالطه

  هان و آکسفورد  لغزش در استدالل

       

دهد که تا حد زیادي این ابع مختلف نشان میها در منهاي ارائه شده از مغالطهبنديبررسی دسته

است که اوالً تاکید  اینهاي مختلف بنديستهنکته حائز اهمیت در دها بر یکدیگر منطبق هستند. بنديدسته

باشد. می» خطا در سبک استدالل«بررسی بر معنایی از مغالطه است که معطوف به مفهوم مورد اصلی منابع 

د به عنوان مبناي این پژوهش مور اسکات هايهبندي مغالط، دستهفوقهاي نديبدسته از مجموع ،ثانیاً

  : باشد یممنحصربه فردي به شرح زیر  يها یژگیوکه واجد  گرفت. به این دلیلاستفاده قرار 
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کـه در   طـور  همـان . گرفتنـد با جامعیت خاصی مد نظـر قـرار    ها مغالطهبندي در این الگو دسته جامعیت: -1

در الگوي اسـکات سـعی شـده تـا بـه همـه        ،هاي موجودبنديشود در مقایسه با دستهشاهده می) م2جدول (

مورد استفاده توسط دیگران در طبقه بندي او مد نظر قـرار   يها مغالطهطوریکه، همه ه ب .توجه شود ها مغالطه

  .دنگرفت

بـا نظـر بـه حـوزه      هـا  همغالطـ در ایـن الگـو   هاي تربیتـی:  ها در حوزه پژوهشتوجه ویژه به مغالطه -2

            فلسـفه و یـا  حـوزه  هـاي دیگـر کـه در    بندي. در مقایسه با دستهندگرفتعلوم تربیتی مدنظر قرار  يها پژوهش

هاي مربوط به حـوزه  هایی که به نوعی در پژوهشمغالطه ،بندي اسکات، در دستهاندارائه شده یروان شناس

  . اند شدهاحصاء وهش نیز به آن معطوف است)،  ي که هدف این پژا(حوزهتعلیم و تربیت کاربرد دارند 

استفاده از الگوي ریاضی در انجام  ،اساس ادعاي اسکاترب دارا بودن ادعاي روش شناختی: -3

هاي علوم انسانی به دلیل ماهیت ویژه این حوزه از علوم (مسائلی از قبیل پیروي این حوزه از الگوي پژوهش

شود که ناشی از تمرکز آنها بر هایی میمغالطه منجر بهوي نبودن توالی با علیت و ...) هاي باز، مسانظام

هاي انسانی است دهمسائل مربوط به پدی براي استفاده مشابه از الگوي ریاضی مورد استفاده در علوم طبیعی

   .شود یم ها پژوهشمنجر به کسب نتایج نامعتبر در این قبیل در این صورت که  )1383(اسکات، 

  

  ژوهشروش پ

 يهـا  مقالـه این منظور،  رايدر این مقاله با توجه به هدف پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ب

) برگرفتـه از  2نمایه شده باشند؛  ١) در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم1چاپ شده در نشریات معتبري که 

ه اسـتثناي رشـته کتابـداري و روان شناسـی) مـرتبط      ) به حوزه علوم تربیتی (ب3یک پژوهش میدانی بودند و 

 9مقالـه در   158نتیجـه،  ر . د٢) انتخاب شـدند 1381-85نظر گرفتن یک دوره زمانی پنج ساله (ر بودند، با د

مورد بررسی را بـه تفکیـک    يها مقاله) فهرست نشریات و تعداد 3نشریه مورد بررسی قرار گرفت. جدول (

  دهد.سال نشان می

  

  

                                                
1.Islamic World Science Citation Database (ISC) 

به پایان رسید. 1388شروع شد و در ابتداي سال  1386. این پروژه در سال 2   
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  1381- 85مورد بررسی در دامنه زمانی  يها مقالهفهرست نشریات و تعداد  :3جدول 

  کل  1385  1384  1383  1382  1381  نشریات مورد بررسی

  8  3  5  --   --   --   هاي نوین تربیتیاندیشه

  15  1  6  2  6  --  دانشگاه فردوسی مشهد یروان شناسمطالعات تربیتی و 

  28  18  5  2  3  --  ریزي آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه

  12  10  2  --   --   --  فصلنامه تعلیم و تربیت

  13  3  2  4  3  1 دانشگاه تهران -و علوم تربیتی یروان شناسمجله 

  26  7  8  3  4  4 دانشگاه اهواز -یروان شناسمجله علوم تربیتی و 

  19  6  6  5  2  --   دانشگاه شاهد (علوم تربیتی) -دانشور رفتار

 مطالعات برنامه درسی

  

 --   --   --  3  2  5  

  32  7  8  7  8  2  هاي آموزشیفصلنامه نوآوري

  158  57  45  23  26  7  کل

         

) در شـش مقولـه   1996( ٢و کانستبل ١مستخرج با نظر به طبقه بندي موضوعی بسی يها مقالهمجموعه 

ش داوري در استفاده قـرار گرفـت تـا پژوهشـگران از پـی     د بندي به این دلیل موردسته بندي شدند. این طبقه

مربـوط بـه هـر     يهـا  مقالـه ) تعـداد و درصـد   4قرار دادن هر مقاله در مقوله خاص پرهیز نمایند. در جـدول ( 

  موضوع نشان داده شده است.

  به کل بر اساس طبقه بندي بسی و کانستبل ها مقاله: تعداد و درصد 4جدول 

طبقه بندي 

  موضوعی

برنامه 

  درسی

  مدرسه/شاگرد

  /معلم

تدریس و 

  گیريیاد

  کل  سایر  شناسیروش  رشته  مدیریت

  158  16  1  8  24  54  37  19  تعداد

  %100  1/10  6/0  5  1/15  34  3/23  9/11  درصد

         

  

منتشـر شـده در نشـریات علمـی قـرار       يهـا  مقالهاسکات مبناي بررسی  طبقه بندياشاره شد، که چنان

صـلی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. عـالوه بـر        هـاي ا گرفت. در نتیجه نُه مغالطه مورد وصف به عنوان مقوله

شـوند، واحـدهاي رمزگـذاري نیـز مشـخص شـدند.       اساس آن طبقه بندي مـی رکه اطالعات محتوا ب ها مقوله

تحلیل محتوایی یکی از پـنج واحـد    يها یبررسبنابراین، نخست واحد ثبت تعیین شد. از آنجاکه تقریباً همه 

                                                
1. Bassey 
2. Constoble 
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، در انـد  بـرده یزي)، شخصیت، جمله یا پاراگراف و عنوان را بکـار  کلمه، موضوع (اظهاري واحد در باره چ

ن دلیل مد نظر قرار گرفـت کـه   این پژوهش از واحد موضوع استفاده شده است. آنگاه واحدهاي زمینه به ای

ممکـن نیسـت. واحـد زمینـه      شود یمکه واحد در آن ظاهر  يا نهیزمبندي واحدهاي ثبت بدون اشاره به  طبقه

آن را براي مشخص کردن واحد ثبـت مـورد بررسـی قـرار داد. در      توان یمتن محتوي است که ترین موسیع

بـراي  این پژوهش، هر مقاله منتشر شده در نشریات علمی به منزله واحـد زمینـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.       

مشخصـات   ایـن فـرم ضـمن ارائـه    ر استفاده شـد. د  ها مغالطهتحت عنوان فرم بازیابی  يا برگهتحلیل متون از 

مقاله، جدولی پیش بینی شد که نوع مغالطه، شواهد ارائه شـده بـراي هـر مغالطـه، محـل بـروز        یشناس کتاب

هـا  ) مشخصـات کامـل فـرم بازیـابی مغالطـه     5مغالطه و استدالل ارزیاب در آن تعریف شده بود. در جدول (

هر مقاله توسط چند ارزیاب  مـورد   که در روند ارزیابی عالوه بر اینکه شود یمنشان داده شده است. اضافه 

هفتگـی)   بـه صـورت  بررسی قرار گرفت، بلکه به صورت مسـتمر(در یـک بـازه زمـانی تقریبـاً یـک سـاله،        

  و شواهد مربوط به آن پرهیز شود. ها مغالطهسوء درباره نوع  يها برداشتجلساتی برگزار شد تا از احتمال 
  

  ها: برگه داده5جدول 

  هاطهفرم بازیابی مغال    

  گزارش پژوهشی/ مقاله: یشناس کتابمشخصات 

                                                                 ترکیبی                  کیفی                       کمی                                  نوع پژوهش:    

  ارزیاباستدالل   محل بروز  شواهد  نوع مغالطه  ردیف

        معرفتی  1

        تجانس  2

        علی  3

        گراذاتی  4

        دانش فارغ از ارزش  5

        نگريآینده  6

        تحویلی  7

        جبرگرایانه  8

        گراییعمل  9
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  ها افتهی

 هاي تربیتیها در پژوهش. توصیف مغالطه1

ربیتی و روان شناسـی ایـران در   هاي منتشرشده در نشریات معتبر علوم تشناختی پژوهشارزیابی روش

بیانگر گرایش زیاد پژوهشگران تربیتی به اسـتفاده از روش پـژوهش کمـی اسـت. بـه       1381-85بازه زمانی 

              از روش پـژوهش کمـی اسـتفاده شـده اسـت.       مقالـه  156بررسی، در د مقاله مور 158نحوي که از مجموع 

. این درحالی است که از این مجمـوع فقـط یـک مقالـه بـه شـیوه       شدند نیز با رویکرد ترکیبی انجام  مقاله  6

هـا حـاکی از آن اسـت کـه از مجمـوع      هاي به دست آمـده از بازیـابی مغالطـه   . یافتهانجام گرفته استکیفی 

درصــد) و مغالطــه تجــانس 15درصــد)، مغالطــه تحــویلی (16مشــاهده شــده، مغالطــه معرفتــی ( يهــا مغالطــه

علّی، دانش  يها مغالطه. سپس، دادندتربیتی بیشترین میزان را به خود اختصاص  يها پژوهشدرصد) در 14(

) و 6گرا، آینده نگري و جبرگرایانه در مراتب بعدي قرار دارند. جـدول ( ، ذاتیییگرا عملفارغ از ارزش، 

رکیبـی را  تربیتی اعم از کمی، کیفـی و ت  يها پژوهشمشاهده شده در  يها مغالطه) وضعیت انواع 1نمودار (

  .دهد یمنمایش 

  تربیتی يها پژوهشمشاهده شده در  يها مغالطه: وضعیت 6جدول        

  نوع پژوهش                            

  ها مغالطهانواع 

  درصد  ترکیبی  کیفی  کمی

  16  5  1  145  مغالطه معرفتی

  15  5  --   130  مغالطه تحویلی

  14  6  1  113  مغالطه تجانس

  12  4  --   98  مغالطه علّی

  11  4  --   94  مغالطه فارغ از ارزش

  10  4  1  80  ییگرا عملمغالطه 

  8  1  --   64  مغالطه ذاتی گرا

  7  3  --   55  مغالطه جبرگرایانه

  7  1  --   64  مغالطه آینده نگري

  100   33  3  843  مشاهده شده يها مغالطهکل 
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  حسب نوع پژوهشر بتربیتی  يها پژوهشمشاهده شده در  يها مغالطه: وضعیت 1نمودار 
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معرفتی تجانس  علی ذاتی گرا  فارغ از ارزش   آینده نگري تحویلی جبرگرایانه عملگرایی

کمی

کیفی

ترکیبی

        

  .شود یمبا تکیه بر شواهد به دست آمده به شرح زیر ارائه  ها مغالطهبنابر نتایج به دست آمده، انواع 

هـاي مشـاهده شـده بـه مغالطـه معرفتـی       درصد مغالطـه  16)، 6بنابر اطالعات جدول (: . مغالطه معرفتی1-1

نمونه، چنانکه ر ، کیفی و ترکیبی مشاهده شد. به طوکمی يها پژوهشاختصاص دارد. وقوع این مغالطه در 

هـاي او شـواهدي دال بـر    ، پژوهشـگر بـه جـاي اینکـه بیـان کنـد یافتـه       شود یمهاي زیر مالحظه در نقل قول

ارائـه کـرده اسـت. در     ونیـ زیتلو، حکمی کلی و فراگیر درباره نقـش  دهند یمرا نشان  ونیزیتلواثرگذاري 

کند مبنی بر اینکه رهبري آموزشی قلمرویی دیگر، حکم مشابهی را صادر میپژوهش دوم نیز پژوهشگر در 

نظـر شـواهدي دال بـر    د ، در واقـع در میـدان پژوهشـی مـور    کهیدرحالترین سبک است. مدار، مناسبانسان

  اثربخشی بیشتر این سبک رهبري مشاهده شده است:

نان را بـا توجـه بـه    ابزاري ساختار هویت جنسی نوجوا به عنوان ونیزیتلوامروزه «

هاي پیچیده فرهنگی و اجتماعی شکل داده و به تقویت الگوهاي جنسیتی ارزش

  )1١-1/82» (پردازدمورد نظر می

ی   تیمسئولبه عبارت دیگر، اگر مدیري «...   رو تـک پذیر، قدري عاطفی و کمـ 

تـرین رهبـري آموزشـی    باشد و در جو  دوستی و همکاري قـرار گیـرد، مناسـب   

  )4-29/82» (کند یممداري را تولید انسان 

                                                
به نام  1به طور مثال، از چپ به راست عدد د. هاي مورد بررسی می باشه.  این اعداد ناظر بر مشخصات مرجع شواهد مستخرج از مقال1

شـماره  به شماره مجله موردنظر اشاره دارد. به دلیل محرمانه بودن، از ذکر عنوان مقاله، مولف و  1به سال چاپ و عدد  82مجله، عدد 

) موردبررسی قرار گرفتند 5(مقاله با نظر به اطالعات مندرج در فرم بازیابی  158که در مجموع،  شود یمصفحه پرهیز شده است. اضافه 

هایی از این شواهد هستند. کل شواهد و شواهد مربوط به هر یک از مغالطه ها استخراج شدند. شواهد ذکر شده در این مقاله صرفاً نمونه

  در قالب فرم هاي بازیابی موجود می باشند و درصورت نیاز در اختیار سردبیر محترم مجله قرار خواهد گرفت.  
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 در نظر گرفتنمطالعه ناظر بر این است که پژوهشگر بدون د این وجه از مغالطه در پژوهش کیفی مور

طور نمونـه   به .کند یمپژوهش کیفی حکمی از سنخ حکم مستخرج از پژوهش کمی صادر  يها فرضپیش 

دانشـگاه)   31گاهی مشاهده شده در تعداد معدودي (در گزاره زیر پژوهشگر روند تدوین برنامه درسی دانش

  :کند یمایرانی را دال بر حکمی کلی چنین بیان  يها دانشگاهاز 

در در ایـران   هـا  دانشـگاه روندي که براي تدوین برنامه درسی دانشـگاهی بـراي   «

سایر کشورها بـدین منظـور    يها دانشگاهشده است با اقداماتی که در  نظر گرفته

 )4-42/85(» دارد یخوان همت، لحاظ شده اس

پـژوهش   يهـا  فـرض ترکیبی با تفـوق پـیش    يها پژوهشکه در دادنشان  ها مقالهنتایج حاصل از بررسی 

مطالعـه را  د به دسـت آمـده از پـژوهش مـور     يها افتهیشود که بر مبناي آن پژوهشگر استداللی ارائه می ،کمی

هـایی از ایـن سـبک اسـتدالل هسـتند کـه       هاي زیر نمونهلکند. نقل قوگواهی ناظر بر حقیقت موجود تلقی می

خصوص نحوه مشـارکت معلمـان در   راساس آن در یک پژوهش، درباره عملکرد نظام آموزش و پرورش درب

ها و در پژوهش دیگري درباره وضعیت فعلی محتواي برنامه درسی حوزه، حکم کلی مشـابه آن  گیريتصمیم

بـه عمـل آمـده از یـک میـدان       هـاي هنتایج ارائه شده مبتنی بر مشـاهد   صادر شده است. این درحالی است که

  پژوهشی خاص هستند:  

نظام آموزش و پرورش ما هنوز نتوانسته است یک تعریف قـانونی از مشـارکت   «

جهـت اسـتقرار   مدرسـه ارائـه دهـد و بسـتر الزم      يهـا  يریـ گمعلمان در تصـمیم  

  )1-4/85» (فرهنگ مشارکت و کار گروهی را فراهم نیاورده است

در وضعیت فعلی محتواي دروس، طالب را قادر به شناخت مسائل اجتماعی، «

  )6-2/85» (نمایدنمی ابندي آنهتحلیل و طبقه

ده شـده بـه   مشـاه  يهـا  مغالطـه درصـد   15)، 6بنابر نتایج به دست آمـده در جـدول (   :. مغالطه تحویلی1-2

کمـی و ترکیبـی بازیـابی     يهـا  پژوهشمغالطه تحویلی اختصاص دارد. بیشترین میزان این وجه از مغالطه در 

مطالعه نظیـر  د که پژوهشگران اغلب با تجزیه متغیرهاي مور شود یمشواهد مستخرج مالحظه ر شد. با تکیه ب

دهنده آن، کانون توجه خـود را بـه   کیلو... به اجزاي تش» مدیریت تعارض«، »اضطراب عمومی«، »عملکرد«

هـایی بـا   گیري معطوف سـاخته و بـراي ایـن منظـور اقـدام بـه سـاخت پرسشـنامه         رفتار قابل مشاهده و اندازه

دربـاره چگـونگی    تـوان  یمـ  هـا نمایند. با این فرض که از جمع نمرات هر یک از سوالسواالت محدود می
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         هـاي زیـر   ض افـراد مـورد مطالعـه قضـاوت کـرد. گـزاره      عملکرد، علل اضطراب و یا سبک مـدیریت تعـار  

  کمی قابل ردیابی هستند:   يها پژوهشهایی از شواهد متعددي هستند که در اغلب نمونه

ماده  27کاغذي است که د گزارش مداد مقیاس اضطراب عمومی یک مقیاس خو«

سـنجش قـرار   د ماده دارد که یک عامل را مـور  22دارد... مقیاس اضطراب امتحان 

 )4-39/85» (دهد یم

براي سنجش ترفندهاي مدیریت تعـارض، پرسشـنامه اسـتاندارد شـده پـوت نـام و       «

 )1-4/84» (اي) بکار گرفته شده استویاسون (در قالب یک طیف هفت درجه

ترکیبـی مـورد  مطالعـه بیشـترین      يهـا  پژوهش) مالحظه شد، مغالطه تحویلی در 4چنانکه در جدول (

اي بـا  ه خود اختصاص داده است. به طور مثال، در نمونـه زیـر پژوهشـگر بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      نسبت را ب

  :نمایداقتصادي را مطالعه  -شرایط اقلیمی، آموزشی و اجتماعی ریتأثتا  کند یممحدود تالش  هايسوال
  

 -شـرایط اقلیمـی، آموزشـی و اجتمـاعی     ریتـأث به منظور بررسی نگـرش ... دربـاره   «

سـوال بسـته پاسـخ بـر مبنـاي مقیـاس پـنج         18مرکب از  يا پرسشنامهي بر ... اقتصاد

  )7-9/83( »تنظیم گردیدو لیکرت توسط پژوهشگر تهیه  يا درجه

) بیـانگر آن  6مـورد بررسـی در جـدول (    يهـا  مقالـه آمده از تحلیل  دست به يها افتهیمغالطه تجانس: . 1-3

. این وجـه از مغالطـه در هـر سـه     باشد یموع مغالطه تجانس هاي مشاهده شده از ندرصد مغالطه 14است که 

ر نوع پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که در بسیاري از موارد  بـدون د 

دیگر  يها گروه،  نتایج بررسی بر روي یک فرد یا گروه به افراد و یا ها گروهنظر گرفتن تفاوت بین افراد و 

، نتایج به دست آمـده از مطالعـه بـر روي یـک     شود یمشده است. چنانکه در نمونه زیر مالحظه تعمیم داده 

آموزان دختر و پسر، بدون در نظر گرفتن تفاوت آنها با سایر دانـش آمـوزان، بـه کـل دانـش      گروه از دانش

  آموزان دختر و پسر تعمیم داده شده است:

ضی دانش آموزان پسر و دختـر  کارامدي ریاد براساس نتایج حاصل، باورهاي خو«

متفاوت است. به عبارت دیگر، دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختـر از  

  )2-1/82» (کارامدي باالتري برخوردارند. د باورهاي خو

کـه در   گونه هماننمونه،  به طورهاي ترکیبی مورد مطالعه مالحظه شد. مشابه این استدالل در پژوهش

هــاي ایــن پــژوهش، دربــاره میــزان مشــارکت همــه دبیــران در  اســاس  یافتــهر اســت بــاســتدالل زیــر آمــده 

  بین آنها، چنین نتیجه گیري شده است: يها تفاوتدولتی و غیرانتفاعی صرف نظر از  يها رستانیدب
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دولتـی و   يهـا  رسـتان یدبدهد که اوالً میزان مشارکت دبیران هـم در  نتایج نشان می«

هـاي مشـارکت عمـدتاً در محورهـاي برنامـه      ثانیاً زمینـه هم غیرانتفاعی پایین است. 

ــران در    ــن رابطــه دبی ــدریس اســت و در ای ــا رســتانیدبدرســی و آموزشــی و ت  يه

  ) 1-4/85» (غیرانتفاعی مشارکت بیشتري دارند.

مشاهده شده بـه مغالطـه علّـی     يها مغالطهدرصد  12) مالحظه شد، 4چنانکه در جدول (: . مغالطه علّی1-4

هاي مختلـف در  این مغالطه به شکل کمی و ترکیبی بازیابی شد. يها پژوهشدارد. این میزان در اختصاص 

 بوجـود آورنـده  پژوهش ظهور کرده است. برجسـته کـردن یکـی از عوامـل      يها افتهیبخش نتیجه گیري از 

ی مشاهده شد. مورد بررس يها مقالهاشکال مغالطه علّی است که در  نیتر جیرااز  ،یک پدیده به عنوان علت

علت اصلی تفـاوت راهبردهـاي   به طور نمونه، چنانکه در استدالل زیر بیان شده است، رشد هوشی به عنوان 

  یادگیري در سطوح پیش از دانشگاه و عدم تفاوت آن در سطح دانشگاه برجسته شده است:

طوح هاي انجام یافته در مورد راهبرد یادگیري در سبا توجه به اینکه بیشتر پژوهش«

گفـت کـه بـه علـت کامـل نبـودن رشـد         تـوان  یمـ اند، پیش از دانشگاه انجام گرفته

مختلف تفاوت معنی داري  وجـود دارد. ولـی    يها دورههوشی دانش آموزان، بین 

در سطح دانشگاه که رشد هوشی به طور کامـل انجـام شـده و خاتمـه یافتـه اسـت،       

  )4-27/82» (تفاوت معنی داري مالحظه نشد.

بطه همبستگی بین دو متغیر به عنوان یک رابطه علت و معلولی شکل دیگر مغالطه علّی است تلقی را

طورمثال، در نقل قول زیر با نظر به همبستگی مشاهده شده بررسی مشاهده شد. بهد مور يها مقالهکه در 

  آموزان، حکم به علّیت شده است: میان روش تدریس مشارکتی معلمان و رفتار مدنی دانش

جود همبستگی دانش جامعه مدنی دانش آمـوزان بـا تـدریس مشـارکتی معلمـان      و«

تــدریس  يهــا روشکننــده ایــن امــر باشـد کــه اســتفاده معلمــان از  تبیــین توانــد یمـ 

ایـن   تـر کـردن   ثمـربخش ثمـر  ر مشارکتی در تدریس دروس مـرتبط بـا ایـن امـر د    

 )6-2/83» (آموزش موثر خواهد بود

نیـز   -مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش     -انجام شده با رویکـرد ترکیبـی   يها پژوهشاین نوع مغالطه در 

اقتصادي  -مشاهده شد. چنانکه در گزاره زیر نشان داده شده است، یک عامل یعنی شرایط خاص اجتماعی

  تحصیلی برجسته شده است: يبند زمانیک دوره به عنوان علت اصلی الگوي 
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مـاه   3 ماهـه آمـوزش و   9تی (دوره مراجعه به تاریخ پیدایش الگوي زمان بندي سن«

شکل گیـري ایـن   ر عامل موثر ب نیتر مهم دهد یمتعطیالت) در اکثر کشورها نشان 

الگو، شرایط خاص اجتماعی اقتصادي آن دوران و به ویژه الزامات سبک زنـدگی  

 )7-9/83» (و اوایل قرن نوزدهم میالدي بوده است 18کشاورزي در قرن 

 11کـه   دهـد  یمـ ) نشـان  4انجـام شـده در جـدول (    يهـا  یبررسنتایج ز ارزش: . مغالطه دانش فارغ ا1-5

 يهـا  مقالهمشاهده شده به این وجه از مغالطه اختصاص دارد. بر این اساس، در بسیاري از  يها مغالطهدرصد 

بـه   ارزشـی و اخالقـی تلقـی شـده اسـت.      ریتأثمنتشر شده، نتایج به دست آمده در پژوهش مبرّي از هرگونه 

گیري ارزشی پژوهشگر در مخالفت با تنبیه یا استفاده از یـک  جهت بیانگرهاي زیر نمونه، طرح گزاره طور

. این در حالی است که پژوهشگر بـا تکیـه بـر روشـی بـه پـژوهش       استابزار خاص براي ارزشیابی عملکرد 

مـدعی اسـت    ،یگـر که مبناي روش شناختی آن داعیه دانش فـارغ از ارزش را دارد. بـه عبـارت د    پردازد یم

  کند:  پژوهشگر در فرایند پژوهش مداخله نمی يها ارزش

تنبیه بدنی در ایجاد رفتار مطلوب و دیرپاي دانش آموزان موثر نیست و بالقوه، هم «

  )7-18/85.» (براي دانش آموزان و هم براي کارکنان مدرسه مضّر است

و  هـا  دانشـگاه د هاي عملکـردي ابـزاري جـامع را بـراي ارزشـیابی عملکـر      شاخص«

ــی  مؤسســات ــراهم م ــالی ف ــژوهش از    .کنــدآمــوزش ع ــن پ ــل در ای ــه همــین دلی ب

 )4-39/85» (عملکردي براي بررسی کیفیت آموزشی استفاده شد يها شاخص

هاي فردي پژوهشگر در کلیه مراحل پژوهش بـر مغالطـه دانـش فـارغ از ارزش داللـت      مداخله ارزش

رسی نیز بازیابی شد. به طور نمونه، با نظر به استدالل زیر چنین تصور ترکیبی مورد بر پژوهش 6دارد که در 

 هـا تفردي به واقعیـ  يها ارزشتوان  فارغ از نظام به وسیله یک شخص می ها مصاحبهکه با انحصار  شود یم

  نگریست:

هـاي  هـاي پـژوهش از مصـاحبه   هاي قصد نشده و پاسخ به سوالبراي بررسی پیامد«

و مشــاهده اســتفاده شـد. بــراي اعمــال رونــد یکســان در انجــام   نیمـه ســازمان یافتــه 

» هـا توسـط پژوهشـگر انجـام شـد.     و نتیجـه گیـري بهتـر، همـه مصـاحبه      هـا  مصاحبه

)12/84-7(  
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 يها مغالطهدرصد  10) بیانگر آن است که 6به دست آمده در جدول ( يها افتهی :ییگرا عمل. مغالطه 1-6

کمی، در یک پژوهش  يها پژوهشه اختصاص دارد. این میزان عالوه بر مشاهده شده به این  وجه از مغالط

پیرامون این مغالطـه، در نقـل    نظر به مباحث فوقا کیفی و شش پژوهش ترکیبی مورد مطالعه نیز یافت شد. ب

قول نخست، پژوهشگر با صادق تلقی کردن این استدالل که خود کارآمد پنداري بـر عملکـرد و یـادگیري    

آموزش و پـرورش    هايهدفکارآمدي را به عنوان یکی از د بسزایی دارد، افزایش خو ریتأثن دانش آموزا

دهد. در گزاره دوم نیز پژوهشگر با سودمند تلقـی کـردن شـبیه سـازي ذهنـی در بهبـود       مورد تاکید قرار می

ن نـام  کارکرد و پیشرفت تحصیلی، از آن به عنوان روش مناسـب در افـزایش کـارکرد تحصـیلی دانشـجویا     

  : برد یم

      یکی از متغیرهاي مورد بررسی در ایـن پـژوهش خـود کارآمـد پنـداري اسـت.      «.. 

از آنجاکه خود کارآمد پنداري به منزله عاملی عاطفی، بر عملکرد دانش آموزان و 

 تـوان  یمافزایش خود کارآمد پنداري را  ،سزایی دارد. بنابراینب ریتأثیادگیري آنها 

 )9-14/84» (وزش و پرورش در نظر گرفت.آم هايهدف یکی از

شبیه سازي ذهنی در بهبـود کـارکرد و پیشـرفت تحصـیلی پیشـنهاد       ریتأثبا وجود « 

کـه از شـبیه سـازي ذهنــی بـه عنـوان روش مناسـب در افـزایش کــارکرد         شـود  یمـ 

 )2-3/84و  2( »تحصیلی دانش جویان سود جسته شود.

پـژوهش کیفـی تصـمیمی از سـنخ      يهـا  فـرض پـیش  بدون توجه بـه   ،در پژوهش کیفی مورد بررسی

تصمیمات مستخرج از پژوهش کمی اتخاذ شده است. به طور نمونه، در نقل قول زیر پژوهشـگر بـا صـادق    

تحصـیلی را   يهـا  رشـته پژوهش، مشارکت در فرایند بازنگري برنامه درسـی در کلیـه    يها افتهیتلقی کردن 

  نظر حاصل شده است:  د که از طریق پژوهش مور داند یم ییها گاممتضمن  ها دانشگاهبراي تمامی 

تحصـیلی   يهـا  رشـته با توجه به فرصت فراهم شده براي بـازنگري برنامـه درسـی    « 

 يهـا  گـام درسـی   يهـا  برنامهباید در جهت مشارکت در فرایند بازنگري  ها دانشگاه

 )4-42/85» (رند:....ادر زیر را ب

 يهـا  افتـه یگیـري از  کـه در نتیجـه   رسـد  یمـ مطالعـه بـه نظـر    ترکیبی مورد  به عالوه، در شش پژوهش

اساس عملی بودن آن داده شـده اسـت. چنـین اقـدامی بـه مغالطـه       ر اي صرفاً بپژوهش حکم به صدق گزاره

 يهـا  یژگـ یواشاره دارد که به طور نمونه با نظر به کارامدي نظریـه شـرح و بسـط در شناسـایی      ییگرا عمل
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نظـر، حکـم بـه صـدق نتـایج      د به دست آمده در پژوهش مور هايهجه مشاهدمحتواي درسی مطلوب در نتی

  پژوهش صادر شده است: 

هـاي محتـوایی در برنامـه    تـوان اوالً بـه نارسـایی   هاي این پژوهش میاز طریق یافته«

هاي محتواي درسی مطلـوب را بـا   ویژگی  حوزه علمیه پی برد، ثانیاً 1 درسی سطح

  )     8-2/85» (ط مورد شناسایی قرار داد. استفاده از نظریه شرح و بس

مشاهده شده به مغالطـه   يها مغالطهدرصد  7مالحظه شد،  )6چنانکه در جدول( . مغالطه آینده نگري:1-7

هاي زیر شاهدي دال بر استفاده پژوهشگران از این سبک استدالل است. آینده نگري اختصاص دارد. نمونه

ژوهش اول، در هر شرایطی آشنایی با شغل، رضایت شغلی باال را به همـراه  اساس نتایج پر با این تصور که ب

-توانـایی پاسـخ   ،هـا  ارزشکه در فرایند هویـت یـابی،    گیرينتیجه دارد. در پژوهش دوم نیز پژوهشگر با این

 بـه هویـت   یابیـ  دسـت سـاخته و در نتیجـه    تر آساند را نی که بیشتر مبناي فلسفی دارهایگویی افراد به سوال

  :کند یم، حکم مشابهی را صادر سازد یممشخصی را براي آنان ممکن 

که به وظـایف   گردد یمموجب  يا دورهباقی ماندن افراد در یک شغل معین براي «

آشنا شده، براي انجام امـور شـغلی مجهـز شـوند و خـود را بـا        یبه خوبشغلی خود 

 )6-1/82» (انتظارات شغلی تطبیق دهند.

شـوند کـه بیشـتر مبنـاي     روبـرو مـی   هـایی سـوال با  یابی تیهورایند غالباً افراد در ف«

هـا و مبنـاي   اساس ارزشر سواالت فلسفی غالباً ب گونه نیافلسفی دارد... در واقع به 

اي از رود فردي کـه داراي مجموعـه  شود. بنابراین انتظار میاعتقادي پاسخ داده می

بـه هویـت    جـه یدر نتسـخ دهـد و   تر بتواند بـه ایـن سـواالت پا   ها است، آسانارزش

  )8-1/83» (یابدمشخصی دست

هاي نشان داد که در پژوهش ،مورد بررسی يها مقالهدر  ها مغالطهبه دست آمده از بازیابی  يها افتهی

گیري زیر با این استدالل نمونه، در نتیجهر . به طومشاهده شدنیز مغالطه آینده نگري مورد مطالعه ترکیبی 

گیرند، مغالطه آینده نگري به تصویر کشیده این شرایط در طبقه مدارس با جو بسته قرار میکه مدارسی با 

  شده است:

باشد،  تر بستهدهد که هر چقدر جو مدارس نشان می يها پژوهشنتایج بسیاري از «

تمایل به تفکر انتقادي، پرسشگري، کنجکاوي، ابراز نظر، همکاري و مشارکت در 

 )7-12/84» (شود.میتر آموزان کمدانش
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درصد  8) حاکی از آن است که 6انجام شده در جدول ( يها یبررسنتایج  گرا:. مغالطه ذاتی1-8

در  شود یممورد بررسی به این نوع مغالطه اختصاص دارد. چنانکه مالحظه  يها مقالهمشاهده در  يها مغالطه

همه آنچه که هست مورد استنباط واقع  به عنوانظواهر با ذوات تلفیق شده و ظواهر ، ها پژوهشاغلب 

 گونه همانهاي کمی مشاهده شد. . نمونه زیر گواهی دال بر این سبک استدالل است که در پژوهششدند

ضد  يها نگرشاضطراب، افسردگی، پرخاشگري، ، وجوهی از شخصیت روانی مانند شود یمکه مالحظه 

از این رو، ست. اعادل روانی فرد استنباط شده به عنوان همه وضعیت مت اجتماعی و روحیه خالفکاري

  کند: حکم به شناخت کل وضعیت متعادل روانی فرد صادر می ،پژوهشگر با مطالعه این وجوه

براي سنجش عامل روانی، وضعیت متعادل فرد از لحاظ فاقد بودن پنج ویژگی «

 ضد اجتماعی و روحیه خالفکاري، يها نگرشاضطراب، افسردگی، پرخاشگري، 

  )9-6/82» (.معیار قضاوت قرار گرفته است

اصطکاك، اجتماعی (مانند  -شود، با مطالعه برخی از ابعاد جو روانیگزاره زیر نیز مالحظه میر د

  اجتماعی حاکم بر کالس صادر شده است: -وانیرمداري و رقابت) حکم به شناخت جو  وابستگی، تکلیف

اجتماعی  -یاس فرعی در زمینه جو روانیاین مقیاس مشتمل بر چهار بعد یا مق«... 

تکلیف  اصطکاك، وابستگی (انسجام)، حاکم بر کالس است که عبارتند از:

  )2-3/81» (مداري (انضباط) و رقابت

که در  گرا مشاهده شدترکیبی مورد مطالعه تنها یک شاهد ناظر بر مغالطه ذاتی در بین شش پژوهش

کارشناسان به عنوان یک وجه از مطالعه وضعیت  رسین، طالب وگیري از تحلیل قضاوت مدآن با نتیجه

  ) داده شده است:  علمیه برنامه درسی، حکم به شناخت کل موضوع (وضعیت موجود برنامه درسی حوزه

ر در این پژوهش مدرسین و طالب به عنوان مرجع قابل اعتمادي براي قضاوت د«

اظهار نظر در مورد خصوص محتواي درسی جاري و کارشناسانی به منظور 

  )8-2/85»  (.اندهاي محتواي برنامه درسی مطلوب مشارکت داشتهویژگی

مشـاهده   يهـا  مغالطـه درصـد   7)، 6انجام شده در جدول ( يها یبررسبنابر نتایج  . مغالطه جبرگرایانه:1-9

زنـان بـه عنـوان     آمـوزان و مثال، قابلیت اثرگـذاري دانـش  ر شده به مغالطه جبرگرایانه اختصاص دارد. به طو

هـاي مدرسـه و سیسـتم    هاي داراي قدرت آگاهی و اراده آزاد مـورد غفلـت واقـع شـده و بـر ویژگـی      انسان

  یستم کنترل کننده تاکید شده است:اجتماعی به عنوان یک س
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هاي منحصر به فرد خود، محل تشویش، اضـطراب از  مدارس جداي از ویژگی«... 

هـاي ناخوشـایند دیگـري    با شکست و پدیـده  أمتوهاي نگران کننده امتحان، رقابت

هاي هاي خنثی به محركاست که هر کدام از آنها به تنهایی قادر به تبدیل محرك

  )8-2/82» (.باشندشرطی نیرومند فراخوان اضطراب و حاالت ناخوشایند روانی می

کفـایتی و کمبودهـاي شخصـی    زنان باید درك کنند که مشـکالت آنـان از بـی   «.. 

، بلکه آنان به وسیله یک سیستم اجتماعی که در آن تبعیضات شود ینمناشی  ایشان

» .انـد  شـده صورت رسمی و قابـل قبـول بـه خـود گرفتـه اسـت، عقـب نگـاه داشـته          

)87/85-5(  

ترکیبی مورد مطالعه نیـز   يها پژوهشکمی نبوده، بلکه در  يها پژوهشاین سبک استدالل منحصر به 

، قـدرت  شـود  یمگرایی مشاهده شد. چنانکه در گزاره زیر مالحظه هاي کمیبا گرایش به پذیرش مفروضه

هـاي اصـولی گذشـته و    آگاهی و اراده آزاد فراگیر در کنترل آشفتگی ناشی از رفت و برگشت میان اندیشه

  نوین نادیده گرفته شده است: 

 نویسد: وقتی کتاب اصول فقـه بـه عنـوان حلقـه    پژوهشگر به نقل از شهید صدر می«

شـود، چـه فـرض بـر ایـن اسـت کـه طلبـه         رود باعث آشفتگی مـی میانی به کار می

هـاي اصـولی صـدها    کند تـا اندیشـه  فراگیري علم اصول را با کتاب معالم آغاز می

هـاي اصـولی نـوین    سال پیش را فراگیرد، اما ناگاه در کتاب اصـول فقـه بـا اندیشـه    

هـاي اصـولی گذشـته را در    یشهگردد تا اندشود، سپس باز به عقب بر میمواجه می

  )8-2/85» (رسایل و کفایه فراگیرد

  نتیجه گیري 

هاي تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در بازه ارزیابی پژوهش

هاي روش شناختی اسکات هدف اصلی این مقاله بوده است. مغالطه طبقه بندياساس ر ب 1381-85زمانی 

نشریه انتخاب و در شش مقوله اصلی برنامه درسی، مدرسه/ شاگرد/ معلم، تدریس  9مقاله در  158ن، بنابرای

هاي به دست آمده بندي و مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهشناسی دستهو یادگیري، مدیریت، رشته و روش

وش پژوهش کمی مورد بررسی از ر يها مقالهدرصد) از  96حاکی از آن است که میزان قابل توجهی (

. این درحالی است که از این اند شدهنیز با رویکرد ترکیبی انجام و منتشر  يها مقالهدرصد  4بهره گرفتند. 

هاي این پژوهش حکایت از این دارد است. یافته مجموع فقط یک مقاله به شیوه کیفی تدوین و منتشر شده

شده است. ت و کیفیت به نفع اولّی تمامکه گویی نزاع بر سر کمی  
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هاي مشاهده از مجموع مغالطهکه  نشان دادمورد بررسی  يها مقالهبازیابی شواهد مستند مستخرج از 

هاي درصد) در پژوهش14درصد) و مغالطه تجانس (15درصد)، مغالطه تحویلی (16شده، مغالطه معرفتی (

در پژوهش کیفی مورد  کهیحالرد تربیتی اعم از کمی و ترکیبی بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

هاي معرفتی، تجانس، تحویلی و عملگرا مشاهده شد. گانه اسکات، مغالطههاي نهمطالعه، از مجموع مغالطه

هاي بنیادي اثبات گرایی قابل توجیه گرا به پذیرش مفروضهاین امر با نظر به گرایش پژوهشگران کمیت

عی استفاده از روش ترکیبی بودند که البته بنابر شواهد به دست است. در این میان، برخی از پژوهشگران مد

آمده تلفیقی از حیث روش در آنها مشاهده نشد و یا به میزان بسیار اندکی تلفیق را به کار گرفتند. چنین به 

گرایی چون اسب ) هم نوا شد و تصریح کرد که اثبات2007و  2006( ١توان با گدینگزرسد که مینظر می

رسد به نوعی هاي ترکیبی شده و آنگاه که پژوهشگر به مرحله تصمیم مین وارد قلمرو پژوهشتروجا

.  ردیپذ یماساس این گرایش صورت ر ها بگیريیابند و نتیجهکیفی تفوق می هايیافته هاي کمی برداده

ده تمایالتی که در هاي پژوهش ترکیبی تصریح کراي درباره تحول روش) نیز با انتشار مقاله2006( ٢بریمن

هاي کمی و کیفی دیده شده است، مانع بکارگیري این روش در عمل برخی از پژوهشگران نسبت به یافته

است. این پژوهشگران مدعی بودند که از روش ترکیبی استفاده کردند، اما در عمل یا در پژوهش آنها  شده

دکی تلفیق را بکارگرفتند. او با بیست نفر از هیچ تلفیقی از حیث روش مشاهده نشده و یا میزان بسیار ان

هاي خود از روش پژوهش ها در پژوهشپژوهشگران مطالعات اجتماعی مصاحبه کرد و همه آزمودنی

ها و موانع فراوانی براي تلفیق پژوهش کردند. بریمن خاطر نشان کرد که محدودیتترکیبی استفاده می

ها در پیوند با مفهوم تلفیق د که هنوز میزان قابل توجهی از ابهامگیرکمی و کیفی وجود دارد. او نتیجه می

  ها در روش پژوهش ترکیبی وجود دارد و الزم است به نحوي جدي مورد مداقه قرار گیرند.یافته

از سوي دیگر مؤلفان با تکیه بر موضع رئالیسم استعالیی، مدعی هستند که ما را از ریاضیات گریـزي  

هـاي ناشـی از    نگرانـی  ،ذلـک  معهاي تربیتی استفاده شود.  از زبان ریاضیات در پژوهش نیست و ناگزیر باید

ـ   هاي مورد وصـف در پـژوهش   ظهور مؤلفه ی نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. تحـول در دانـش         هـاي کم

ریاضیات و امکان استقرار منطق جدید به جاي منطق کالسیک فرصـت مناسـبی را بـراي تغییـر پـارادایم در      

شود که موضع رئالیسم اسـتعالیی بـه    هاي تربیتی فراهم آورده است. براین اساس تصریح می ه پژوهشعرص

 ،ذلـک  مـع ورزد،  می پژوهش تربیتی تأکید مـی گرایی خواهد بود و بر خاصیت عل نوعی تداوم نهضت اثبات

طوریکه رئالیسـم   هبهاي فلسفی اثبات گرایان و رئالیسم استعالیی تمایزات روشنی وجود دارد.  بین مفروضه

                                                
1 .Giddings 
2 .Bryman 
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کنـد، امـا تغییـر قابـل      هاي مورد وصـف حفـظ مـی    گرایی را در هر یک از مفروضه مواضع اثبات ،استعالیی

نماید و با نظر به این تغییر، رئالیسم استعالیی از جبرگرایی پرهیـز   اي را در هر یک از آنها ایجاد می مالحظه

میـز تجربـه بشـر اشـاره دارد تـا عینیـت پژوهشـگر را انکـار         آ بینـی و تنـاقض   کند، به ماهیت غیرقابل پیش  می

کنـد و بـه جـاي     ورزد، تأیید را جایگزین اثبات مـی  کند، بر خاصیت بار نظري پژوهش تربیتی تأکید می می

گیـرد. در   رو از اصطالح شواهد احتمـالی بهـره مـی    قطعیت، به حقیقی بودن برخی امور اشاره دارد و از این 

بـا وجـود ایـن طرفـدارن ایـن       .کند گرایی را حفظ می ستعالیی مفروضه روش علمی اثباترئالیسم ا ،نهایت

شـناختی پژوهشـگر وابسـته اسـت.      جریان فکري، معتقدند انتخاب روش بـه سـوال پـژوهش و موضـع روش    

)  2007( ١اتصال ارگانیک میان مواضع نظري پژوهشگر و روش پژوهش در تعلیم و تربیت، توسط بنگسـون 

هـاي هسـتی شـناختی و معرفـت شـناختی مبـانی نظـري را        کند که مفروضه تصریح می اواست.  تشریح شده

بـا   هـا  مفروضـه نامرئی هستند که تجلیات مرئی دارند. او رابطه این  يها واسطه. در واقع آنها دهند یمتشکیل 

کنـد. بـه   شبیه مـی ) ت2007نقل از بنگسون ،  به 1915( ٣رابین ٢گلدان-رخ مینهاي تربیتی را به شکل پژوهش

شـود،  )  مالحظـه مـی  1که در شکل ( طور هماناین ترتیب یک رابطه درونی بین شکل و زمینه وجود دارد. 

مشاهده گلدان به عنوان شکل به این دلیل امکان پذیر است که زمینه مشخصی آن را احاطـه کـرده اسـت و    

که در تصویر قبلی مشاهده شده بود  يا نهیمزاگر وضعیت گلدان تغییر کند و به زمینه تبدیل شود، آنگاه آن 

شـکل جدیـدي    ،. این بدان معناست که اگـر زمینـه تغییـر کنـد    شود یمرو در رو دیده  رخ مینبه صورت دو 

تـوانیم بیـان کنـیم کـه     آنگـاه مـی   ،تربیتـی تسـري دهـیم    يهـا  پژوهشظاهر خواهد شد و اگر این مثال را به 

اسـاس آن ایـن   ر ی کـه بـ  هـای همفروضـ  ؛پژوهشگر اسـت  هايهبه مفروضواقعیت تربیتی هنگام مطالعه وابسته 

  ها تغییر کنند واقعیت نیز به نحو جدیدي ظاهر خواهد شد. و اگر این مفروضه شود یمواقعیت ساخته 

 )1915رابین ( رخ مین -: گلدان1شکل 

                                                
1 . Bengtsson 
2 . face-vase 
3 . Rubin 
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حقیقی و حـل مسـائل   به معرفت  یابی دستابزاري براي  تواند یمفلسفی  يها مفروضهتغییر  ،رو از این

  پذیرفته شده باشد. 

مـورد وصـف در تمـام     يهـا  مغالطـه کـه اغلـب    دهنـد  یمـ نشـان   هـا  افتـه یکه مالحظـه شـد،    طور همان

ایـن   يهـا  افتـه یتربیتی مورد مطالعه در این پژوهش به تناوب مشـاهده شـد. بـا نظـر بـه اهمیـت        يها پژوهش

تربیتـی وجـود    يهـا  پژوهشاي در اغلب ران کنندهنگ يها شیگراچنین نتیجه گرفت که   توان یمپژوهش، 

  .سازد یمدر عرصه روش شناسی پژوهش را نمایان جدید دارد و این گرایش نیاز به رویکرد 
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