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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between educational philosophy
and cognitive style in solving the teacher problem with the growth of students' moral
judgment. The statistical population of the study includes all students and primary school
teachers in Kordkoy city, from which 155 teachers and 361 students (including 184 male
students and 177 female students) were selected by stratified random sampling. Teachers
completed the Educational Philosophy Questionnaire and the Stylistic Scale in Problem
Solving, and students completed the Ethical Judgment Questionnaire. Data analysis was
performed by Spearman correlation method. The findings showed that there is a direct
relationship between progressive educational philosophies, social reconstruction and
Islamic educational philosophy in teachers and the growth of moral judgment in students;
But the relationship between the educational philosophies of sustainability, fundamentalism
and existentialism in the teacher with the development of moral judgment in students is not
significant. Findings of Friedman ranking test showed that the priorities of educational
philosophies among the studied teachers were Islamic educational philosophy,
sustainability, existentialism, fundamentalism, social reconstruction and progressivism.
Using the Human Whitney test, the findings showed that there was a difference between
male and female students in terms of the development of moral judgment, and in this
respect, boys are higher than girls. Finally, based on the results, suggestions were made
about providing the necessary training to teachers and teacher training students.
Keywords: Cognitive style in problem solving, Development of moral judgment,
Educational philosophy,
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة فلسفة تربیتی و سبک شناختی در حل مسألة معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان انجاا شاد
است .جامعة آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان و معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی است که از میاان آنهاا  900معلام و
 369دانشآموز (شامل  980دانشآموز پسر و  977دانشآموز دختار) باا روش نموناهگیاری تصاادفی طبقاهای انتخاا شادند .معلماان
پرسشنامة فلسفة تربیتی و مقیاس سبک شناختی در حل مسئله ،و دانشآموزان پرسشانامة قضااوت اخالقای را تکمیال کردناد .تحلیال
داد ها با روش همبستگی اسپیرمن انجا گرفت .یافتهها نشان داد بین فلسفههای تربیتی پیشارفتگرایای ،بازساازی اجتماا ی و فلسافة
تربیتی اسالمی در معلمان و رشد قضاوت اخالقی در دانشآموزان رابطة مستقیم وجود دارد؛ اما رابطة بین فلسفههای تربیتی پایدارگرایی،
بنیادگرایی و وجودگرایی در معلم با رشد قضاوت اخالقی در دانشآموزان معنادار نیست .یافتههای آزمون رتباهبنادی فریادمن نشاان داد
اولویتهای فلسفههای تربیتی بین معلمان مورد مطالعه به ترتیب ،فلسفة تربیتی اسالمی ،پایدارگرایی ،وجودگرایی ،بنیاادگرایی ،بازساازی
اجتما ی و پیشرفتگرایی بود است .با استفاد از آزمون یومن ویتنی ،یافتهها نشان داد میان دانشآماوزان پسار و دختار از لحااد رشاد
قضاوت اخالقی تفاوت وجود دارد و از این نظر پسران باالتر از دختران هستند .در نهایت ،بر اساس نتایج ،پیشنهادهایی حول محاور ارا اة
آموزشهای الز به معلمان و دانشجویان تربیت معلم بیان شد.
واژگان کلیدی :رشد قضاوت اخالقی ،سبک شناختی در حل مسئله ،فلسفة تربیتی.
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مقدمه
تعلیم و تربیت یکی از فعالیتهای مهم بشر در همة جوامع است .گسترش روزافزون ساختارهای
اجتماعی و نیاز به تربیت و آمادهسازی افراد برای زندگی در جامعة در حال رشد ،از یک سو ،و
تعدد دیدگاه ها در زمینة نقشی که آدمیان در قرن جدید ایفا خواهند کرد ،از سوی دیگر ،بیش از
پیش دست اندرکاران تعلیم و تربیت را متوجه هدایت و سازماندهی فرایندهای آموزشی کرده
است .تحوالت سریع جوامع و رشد روزافزون اطالعات و نیاز به نحوه برخورد صحیح با این
شرایط ،مستلزم آموزش درست اندیشیدن و پرورش قوة تحلیل و قضاوت است ،تا فرد توانایی
سازگاری و هماهنگی الزم را با این تحوالت بیابد .آموزش و پروش جدید در تالش است تا تفکر
انتقادی و روشهای صحیح استدالل و تفکر را محور برنامههای درسی قرار دهد (صمدی ،قائدی
و رمضانی .)0931 ،تعلیم و تربیت مبتنی بر یک سری پیشفرضهای فلسفی است و بر اساس
نگرشهای متفاوت فلسفی ،اصول و روشهای تربیتی نیز متفاوت خواهد بود (صالحی
دوبخشری .)0931 ،تعلیم و تربیت صحیح میتواند فرد را به اوج ارزشها برساند و یا برعکس به
سقوط بکشاند .تعلیم و تربیت در رشد اخالقی ،عقالنی ،رفتاری و جسمانی فرد مؤثر میباشد .با
توجه به ویژگی تأثیرپذیری انسان و سرایت عقاید و عادات و به طور کلی ،فرهنگ یک جامعه به
نسل معاصر و آینده ،ضرورت تعلیم و تربیت صحیح مشخص میشود .معلمان به عنوان مهمترین
عامل فرایند تربیت ،باید بتوانند به شکلی فکورانه ،نوآورانه و متناسب با موقعیت خاص زمانی و
مکانی به نقشآفرینی مؤثر بپردازند (خالقی .)0931 ،فلسفه ،کوششی است برای یافتن پیوستگی در
تمام قلمرو اندیشه و تجربه .فلسفه هنگامی پدیدار میشود که پرسشهایی بنیادین دربارة خود و
جهان میپرسیم .فلسفة تربیت ،پرسیدن پرسشهایی است برای رسیدن به راه و رسم تربیت
درست ،منسجم ،پیوسته و هماهنگ ،و جلوگیری از تضاد و تناقض در نظر و عمل مربیان و
متخصصان تربیتی؛ از منظری دیگر ،فلسفة تربیتی بهکارگیری روش فلسفی در اندیشه و پژوهش
در مسائل تربیتی تلقی میشود .در فلسفة تعلیم و تربیت به کوشش عقالنی برای مناقشه ،تحلیل و
نقد آن دسته از مفاهیم اساسی مانند طبیعت انسان ،فعالیت مدرسهای ،مهارت ،آزادی ،فرهنگ و
شناخت پرداخته میشود که کار تربیتی بر پایة آنها استوار است (خلخالی ،خلعتبری و اذعانی،
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 .)0931فلسفة تعلیم و تربیت که خود چارچوبی نظری است ،نقشی اساسی در هدایت و
بازاندیشی امور عملی حوزة تعلیم و تربیت دارد .یکی از مهارتهای اساسی تفکر ،مهارت حل
مسئله است .مسئله عبارت است از تعارض یا تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگری که
فرد میخواهد بدان دست یابد .در حقیقت ،هنگامی که فرد با موقعیتی روبهرو میشود که از طریق
اطالعات و مهارتهای خود نمیتواند سریع به آن موقعیت پاسخ مناسبی دهد ،با یک مسئله
روبهرو است .روش حل مسئله در واقع ،نوعی پرورش یادگیری فعال و شامل پنج مرحله میباشد:
شناسایی و تعریف مسئله ،جمعآوری اطالعات ،نتیجهگیری مقدماتی ،آزمون نتایج ،ارزشیابی و
تصمیمگیری (احمدی.)0931 ،
حل مسئله ،فرایند شناختی ،عاطفی و رفتاری است که به واسطة آن افراد تالش میکنند برای
مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه میشوند ،راه حل مؤثر و انطباقی پیدا کنند .حل مسئله
بخشی از تفکر است .حل مسئله که پیچیدهترین بخش هر عملیات فکری تصور میشود ،به عنوان
یک روند مهم شناختی تعریف میشود که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارتهای بنیادین و
معمولی است .حل مسئله وقتی مطرح میشود که یک موجود زنده یا یک سامانة هوش مصنوعی
نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید .این نیز خود
بخشی از روند یک مسئلة بزرگتر است که یافتن مسئله و شکلدهی مسئله بخشی از آن است
(پولیا .)0930 ،9کسیدی و النگ 5شش سبک را برای حل مسأله در نظر میگیرند که عبارتاند از:
درماندگی یا بییاوری ،مهارگری در حل مسأله ،اعتماد به توانایی در حل مسأله ،سبک اجتناب،
سبک گرایش و سبک خالقیت .متأسفانه در نظام آموزشی ،فراگیران بهندرت به حل مسائل مهم به
عنوان بخشی از برنامة درسی ملزم میشوند .مسائل اندکی که دانشآموزان با آنها روبهرو
می شوند ،معموالً از نظر ماهیت با مسائلی که در زندگی روزمرة حرفهای یا حتی زندگی
تحصیلیشان مواجه میشوند ،تفاوت دارند .به عبارت دیگر ،علی رغم اهمیت حل مسئله در
1. Polia
2. Cassidy and Long
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زندگی واقعی ،این مهارت بهندرت فراگرفته میشود .زیرا بهدرستی آموزش داده نمیشود و تأکید
نظام آموزشی ،بیشتر بر چه فکر کردن میباشد ،تا چگونه فکر کردن .همچنین ،معلمان از دانش
کافی در خصوص چگونگی حل مسئله و فرایندهای آن برخوردار نمیباشند؛ هرچند ممکن است
این فرایندها را طی حل مسئله ،به طور ناهشیار مورد استفاده قرار دهند (هاشمی و شهرآرای،
.)0931به تعبیر بسیاری از صاحبنظران حوزة علوم انسانی و اجتماعی ،کلید حل مسائل اجتماعی
در رشد اخالقی است .برای نمونه ،جان دیویی 9در تبیین تحول اخالقی ،معتقد است آنچه به
تحول و رشد اخالقی انسان منجر میشود ،اجتماع و زندگی اجتماعی فرد است .از نظر او عملی
را میتوان اخالقی قلمداد کرد که موجب رشد «خود» شود و ارزش اخالقی هر عمل بستگی به
نتیجهای دارد که از آن عاید فرد و جامعه میشود .اگر این نتیجه مفید به حال فرد و جامعه باشد،
آن یک عمل مثبت اخالقی است .به عقیدة او آموزشهای اخالقی باید بر درونسازیکردن
اخالقیات باشند و به جای این که به فرد از راه امر و نهی و پاداش و تنبیه ،امور اخالقی آموزش
داده شوند ،باید فرصت و امکانی فراهم کرد که در آن خود فرد در برخورد با دیگران نتیجة عمل و
عکسالعمل مثبت یا منفی دیگران را ببیند .بدین ترتیب ،اصول اخالقی محکم در فرد پذیرفته
میشود (کریمی .)0931 ،تربیت اخالقی و کمک به رشد اخالقی دانشآموزان از دیرباز در زمرة
آرمانی همة نظامهای تربیتی قرار داشته و دارد .از نظر اغلب صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند
تربیت اخالقی ،ضروری است زیرا تربیت ،امری ذاتاً اخالقی است و محیط مدرسه ،همواره مملو
از مفاهیم و امور اخالقی است .از این رو ،تربیت اخالقی از اساسیترین هدفهای تربیت به شمار
میآید .یکی از ابعاد مهم تربیت اخالقی ،رشد اخالقی است که نظریههای مختلف،
مفهومسازیهای متفاوتی از آن به دست دادهاند .در اغلب نظریهها ،کم و بیش ابعادی از اخالقیات
نظیر رفتار ،نگرش و قضاوت (استدالل) مورد توجه قرار گرفتهاند (کریمی ،باقری و صادقزاده
قمصری.)0939 ،
1. John Dewey
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اولین بررسیهای انجامشده دربارة قضاوت اخالقی کودکان ،با تحقیق پیاژه )0391( 0بر
میگردد .اما رشد اخالقی در دورة نوجوانی ،به ویژه ،مدیون تحقیقات کلبرگ 1است .نظریهپردازی
و تحقیقات روانشناختی در موضوع رشد اخالقی کودک ،با مفهوم وجدان در آثار زیگموند فروید
و مفهوم استقالل اخالقی در آثار ژان پیاژه آغاز شد .فروید بر روابط والدین ـ کودک ،هیجانات و
احساس گن اه متمرکز شد ،اما پیاژه بر روابط همساالن ،شناخت ،عدالت و تفکر تأکید کرد (فانی و
فانی .)0931 ،از نظر پیاژه ،رشد اخالقی که ناشی از رشد شناختی و کسب تجارب اجتماعی است،
به معنای احترام به قوانین و عدالت اجتماعی است (لطفآبادی .)0931 ،به نظر کلبرگ ،هدف از
آموزش اخالق و موازین اخالقی به فعل رساندن توانایی قضاوت کودک است ،تا به وی این
فرصت داده شود تا برای کنترل رفتار خویش از قضاوتی درست بهره ببرد (پاشا و گودرزیان،
.)0933
9

برای چند دهه ،آموزة «تحصلگرایی» یا «اثباتگرایی» توانست در حوزة تعلیم و تربیت به
اشاعه و ر واج دیدگاهی بپردازد که فرض بنیادی آن ،جدایی دانش از ارزش بود .در این آموزه ،امر
واقع یا دانش از ارزش جدا فرض میشود و اعتقاد بر آن است که تعلیم و تربیت مجموعة
فرایندهای دانش بشری است که در قالب رشتههای علمی قابل ارائه است .در این دیدگاه،
ارزشهای فرهنگی و اجتماعی به حاالت عاطفی مربوطاند و امور واقع منعکسکنندة جلوههای
عقالنی هستند .مطلوب چنین دیدگاهی تفکیک امور ارزشی از امور واقعی یا به عبارتی بهتر،
جدایی دانش از ارزش است (جهانی.)0931 ،
مطالعات چند دهة گذشته در قلمروی فلسفة تعلیم و تربیت ،محدودیت این فرض بنیادی این
دیدگاه را در عرصههای نظری و عملی نشان داده است .اورز ،1یکی از فیلسوفان برجسته معاصر
اعتقاد دارد « :جداکردن دانش از ارزش در عرصة تعلیم و تربیت غیر قابل توجیه است ،زیرا تعلیم
1. Piaget
2. Kohlberg
3. Positivistic
4. Evers
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و تربیت عمیقاً فرایندی اخالقی و مبتنی بر میراث فرهنگی بشری است» (جهانی .)0931 ،عالوه بر
این مطالعات ،شواهد فراوان تجربی نیز نشان میدهند رفتارها و عملکردهای تجربی بار ارزشی
دارند و هرگونه رفتار آموزشی و تجربی دارای دو سویة دانشی و ارزشی تفکیکناپذیرند .از این
منظر ،تعلیم و تربیت فرایند بازسازی ،بازاندیشی و اکتشاف ارزشهای اخالقی و انسانی بر پایة
تجارب و دانش گذشتگان و توسعة اندیشههای اخالقی برای نسل جوان جامعه است .بنابراین،
تعلیم و تربیت ،همیشه و در همهجا با ارزشها عجین است و ارزشمحور بودن آن ،رسالت
اخالقی آن را هویدا میکند .با تکیه بر این دیدگاه ،لزوم بازنگری و بازاندیشی در تعریفها و
مفاهیم تعلیم و تربیت و برخی پیامدهای آن ،مشخص میشود .زیرا از مهارتهای مهمی که با
ارزشها رابطة نزدیک دارد ،مهارت در استدالل است .بر پایة این مهارت؛ انسان موفق به بسط و
توسعة دانش و فراگرفتههای خود میشود (جهانی .)0931 ،صالحی و حسنی ( )0931در پژوهشی
به تبیین فلسفة تربیتی عبادت از دیدگاه معلمان و اولیای دانشآموزان مدارس ابتدایی در استان
البرز با روش پدیدارشناسی پرداختند .یافتههای آنان نشان داد عبادت در بُعد فردی کارکردهایی
شامل افزایش اعتماد به نفس ،معنایابی در زندگی ،سعادتمندی و تعالی انسان و در بُعد عاطفی
شامل احساس لذت و افزایش آرامش دارد؛ در بُعد جامعهشناختی نیز دربرگیرندة ارتقای
ارزشهای اخالقی و کاهش جرائم اجتماعی است .همچنین ،در بُعد خانوادگی ،پایداری شخصیت
و کاهش مشکالت خانوادگی از جمله کارکردهای تربیتی عبادت به شمار میرود .نظری ()0931
در پژوهشی به بررسی مقایسهای اثربخشی آموزش حل مسئله و کتاب درمانی بر افزایش مهارت
حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرداخته و نشان داده است هر دو روش آموزش حلمسئله و
کتابدرمانی در افزایش توانایی مهارت حل مسئله دانشجویان مؤثر بودند و تفاوت معناداری بین
این دو روش درمانی در افزایش مهارت حلمسئله وجود نداشت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت از
هر دو روش آموزش حل مسئله و کتابدرمانی برای افزایش مهارت حل مسئله دانشجویان
میتوان استفاده کرد .احمدپور ( )0931در پژوهشی به دنبال دست یافتن به نقش معلم و فلسفة
تربیتی او از منظر امام خمینی (ره) ،ویژگیها و نقش معلم و سپس روشهای تربیتی را که معلم
باید به کار بگیرد تا به اهداف تربیتی مطلوب برسد ،از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کرد.
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یافتههای پژوهش آنان نشان داد ویژگیهایی که یک معلم باید داشته باشد (توانایی شناخت شاگرد
(متربی) و نقاط قوت و ضعف او ،توانایی تهیه محتوای درسی با توجه به فرایند رشد شاگردان
و)...؛ نقشی که معلم در عرصة تعلیم و تربیت بر عهده دارد (اصالح و تهذیب نفس خود ،آموزش
و پرورش شاگردان و)...؛ مبانی تربیتی که معلم به آنها تکیه میکند (برخورداری انسان از اختیار و
آزادی ،انسان دارای کرامت است و)...؛ اهداف تربیتی که معلم قصد دارد متربیان را به آن نقطه
مطلوب برساند (رسیدن به استقالل (نفی وابستگی) ،حفظ کرامت و رسیدن به عزت و)...؛ اصول
تربیتی که همان بایدهای تربیتی است (اصل آزادی ،توجه و مراقبت و)....؛ روشهای تربیتی که
شیوهها و اسلوبی است که معلم به کار میگیرد تا به اهداف تربیتی مورد نظر برسد و راهکارها که
روشهای جزئیتر و عینیتری هستند (دعوت به آزادی و استقالل ،پرورش روحیة انتقادی ،روش
بروز تواناییها و تقویت اعتماد به نفس و .)...قشقایی محمودی ( )0931در مطالعهای به بررسی
تأثیر آموزش فلسفه بر قضاوت اخالقی و تفکر انتقادی نوجوانان  01تا  01ساله پرداخت .نتایج
نشان داد آموزش فلسفه بر قضاوت اخالقی نوجوانان تأثیر معنادار دارد .از دیگر نتایج این بود که
آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی نوجوانان تأثیر معنادار دارد .به عبارتی ،آموزش فلسفه باعث
افزایش میانگین قضاوت اخالقی و تفکر انتقادی در نوجوانان میشود .یعقوبی و عبداللهی مقدم
( )0931در پژوهشی به بررسی رابطة استدالل اخالقی و رفتار اخالقی با میانجیگری نظریة
شناخت اجتماعی در نوجوانان پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد رابطة بین استدالل
اخالقی و رفتار اخالقی در نوجوانان معنادار نمیباشد ،اما با ورود متغیر واسطهای شناخت
اجتماعی در تحلیل ،رابطة بین استدالل اخالقی و رفتار اخالقی معنادار شد و بر این اساس ،باید
در بررسی رفتار اخالقی نوجوانان به عواملی غیر از عوامل صرفاً شناختی توجه شود و تنها بر
اساس استدالل اخالقی افراد دربارة رفتار اخالقی آنها قضاوت نشود .همچنین ،ضرورت تقویت
شناخت اجتماعی در نوجوانان جهت افزایش بروز رفتارهای اخالقی در آنها درک شود .جوکار
ارسنجانی ( )0931در یک مطالعه به توصیف رابطة رشد قضاوت اخالقی با خالقیت و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة اول پرداخت .نتایج نشاندهندة آن بود که بین رشد قضاوت
اخالقی با خالقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد .رشد

رابطة فلسفة تربیتی و سبک شناختی در حل مسألة معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان

01

قضاوت اخالقی به طور معنادار قادر به پیشبینی خالقیت دانشآموزان است .همچنین ،رشد
قضاوت اخالقی میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند .عاشوری ( )0931در
مطالعه ای با اشاره به این موضوع که فراشناخت اخالقی نشاندهندة دانش افراد از ماهیت ،اصول و
فرایندهای اخالقی است و میتواند تحت تأثیر متغیرهایی مانند استدالل اخالقی و رفتار اخالقی
باشد ،به بررسی رابطة استدالل اخالقی و فراشناخت اخالقی پرداخت؛ در این مطالعه بین استدالل
اخالقی و فراشناخت اخالقی رابطة مثبت و معنادار مشاهده شد و استدالل اخالقی به عنوان یکی
از متغیرهای مهم پیشبینی کنندة فراشناخت اخالقی معرفی شد .هدایت ،ساسالنیگسی و دن سپی

0

( )1103مطالعهای با عنوان «اثربخشی ابزارهای طراحیشده برای اندازهگیری مهارتهای تفکر
خالق و حل مسئله دانشآموزان» انجام دادند .دانشآموزان باید با داشتن مهارت تفکر خالق و
مهارت حل مسئله ،برای مواجهه با چالشهای انقالب صنعتی چهارم آماده باشند .مطالعات اولیه
نشان میدهد آزمون مورد استفاده در مدارس برای مهارتهای تفکر خالق و حل مسئله ،جهتدار
و مسئلهگرا نیست .هدف این مطالعه ،توسعة ابزارهای غربالگری است که میتواند برای
اندازهگیری مهارتهای حل مسئله و تفکر خالق مورد استفاده قرار گیرد تا این معیارها ،روایی 1و
پایایی 9الزم را به دست آورند .مراحل کار شامل مطالعات اولیه ،طراحی محصول ،توسعه ،انتشار
میباشد .بر مبنای این تحلیلها ،ابزار طراحیشده برای اندازهگیری مهارتهای تفکر خالق و حل
مسئلة دانشآموزان ،اثربخش بود؛ میانگین نتایج یادگیری افزایش یافت و نسبت کل به دست آمده
 011درصد بود .این نشان میدهد ابزارهای طراحیشده میتواند مهارتهای تفکر خالق و حل
مسئلة دانشآموزان را اندازهگیری کند .مِفو 1و همکاران ( )1103به بررسی اثر سبک شناختی و
جنسیت بر توانایی حل مسئلة نوجوانان پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد سبک شناختی و
جنسیت اثرات معناداری بر حل مسئله دارند .همچنین ،نوجوانان دارای سبک شناختی مستقل از
1. Hidayat, Susilaningsih & Dan Cepi
2. Validity
3. Reliability
4. Mefoh
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زمینه نسبت به نوجوانان دارای سبک شناختی وابسته به زمینه ،مسائل بیشتری را حل میکنند.
نوجوانان پسر نسبت به دختر ،حل مسئله بهتری انجام میدهند .هوکر )1103( 0به منظور پیشنهاد
یک مدل جهانی حل مسئله برای طراحی در زمینههای علمی و مرتبط با آن ،یک فرایند نسبتاً
نوآورانه و عمومی برای حل مسئله ارائه داده است که ریشه در مطالعات طراحی و تحقیق علمی
حل مسئله دارد .استدالل میشود که این فرایند ،هستة مشترک همه حل مسئلهها است که در قلب
آن پنج کانون یا نقطة تغییر اساسی برای این فرایند شامل تغییراتی در مسئله ،فرمولسازی راه حل،
راه حل ،محدودیتها ،پیشنهاد راه حل جزئی قرار دارد .هیچکدام از این عناصر کامالً اصلی
نیستند ،اما روشی که آنها را صریح و توسعهیافته کرده ،مورد بحث قرار میگیرد تا درک تازهای از
تشکیالت و قدرت این فرایند برای مقابله با مشکالت عملی پیچیده ارائه شود .گراهام 1و همکاران
( )1101در مطالعهای به بررسی عوامل فرهنگی و ارزشهای مؤثر بر قضاوتهای اخالقی و
کسانی که بر رفتارهای اخالقی مؤثرند ،پرداختند .بین و درون ملل و جوامع ،فرهنگها در ارتقا و
انتقال بسیاری از قضاوتها و رفتارهای اخالقی به طور شایان توجهی متفاوت هستند .عوامل
فرهنگی که در این تنوع نقش دارند عبارتاند از دین ،محیط زیست اجتماعی (آب و هوا،
وضعیت محصوالت ،تراکم جمعیت ،شیوع عوامل بیماریزا ،وضعیت مسکونی) ،مؤسسات
اجتماعی قانونی مانند ساختارهای خویشاوندی و بازارهای اقتصادی .کاراباکاک ،نالبانت و
توبسوگ )1101( 9در یک مطالعه به بررسی مهارتهای حل مسئله در دانشجویان معلمی با توجه
به متغیرهای مختلف پرداختند .یکی از اهداف محققان در این مطالعه ،ارائة مهارتهای حل مسئله
به متقاضیان شغل معلمی بوده است .برای انتخاب نمونه از دانشجویان دانشکدههای مختلف از
جمله تربیت بدنی ،مشاوره و راهنمایی و مشکالت روانی ،استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد
بین دانشجویان معلمی از دانشکدههای مختلف ،سطوح مختلف آنها و جنس آنها با مهارتهای
1. Hooker
2. Graham
3. Karabacak, Nalbant & Topcuoglu
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حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد .تُک ،تک و توبسوگ )1101( 0در مطالعهای به بررسی
سطوح ادراک مهارتهای حل مسئله در معلمان تازهکار پرداختند و اینکه این مهارتها تا چه
شرکتکنندگان در این مطالعه  10معلم تازهکار

اندازه با توجه به متغیرهای مستقل تغییر میکنند.
بودند که مقیاس حل مسئله را مورد استفاده قرار دادند .نتایج نشان داد معلمان تازهکار مورد
بررسی ،ویژگیهای ذکرشده را ندارند .به عبارت دیگر ،آنها به مهارتهای حل مسئله خود اعتماد
و تکیه نمیکنند و فکر میکنند که در آن موضوع ناکارآمد هستند .همچنین ،مشخص شد در مورد
دیدگاهها و انتخاب آموزش تفاوت معناداری به لحاظ جنسیت وجود ندارد .وظیفة معلم فراتر از
آموزش است و باید دانش آموزان را از مرحلة محفوظات و یادسپاری مطالب به مرحلة تفکر و حل
مسائل با تالش و کاوشگری در شناخت و حل مشکالت سوق دهد و قدرت تحلیل و خلق
ایدههای نو را در آنها بیفزاید و این امر جز با انتخاب روش تدریس متناسب با محتویات آموزشی
و ترغیب دانشآموزان توسط معلم محقق نمیشود ( احمدی .)0931 ،با شناخت و درک مفاهیم
مطرحشده ،اکنون این پرسش به ذهن میرسد که بین فلسفة تربیتی و سبک شناختی در حل مسئله
معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان چه رابطهای وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است جامعة
آماری پژوهش ،شامل دو گروه معلمان و دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی میباشند.
تعداد کل دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی در سال تحصیلی 0931-33
برابر با  1313نفر و تعداد کل معلمان  111نفر میباشند .تعداد دانشآموزان به تفکیک جنسیت
شامل  1331دانشآموز دختر و  1333دانشآموز پسر مقطع ابتدایی میباشد و تعداد معلمان نیز به
تفکیک شامل  001معلم دبستانهای دخترانه و  31معلم دبستانهای پسرانه و  11معلم مدارس
مختلط میباشد .بر مبنای جدول مورگان و کرجسی حجم نمونة مورد مطالعه برای معلمان 011
1. Tok, Tok & Dolapcioglu
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نفر است .حجم نمونة مورد مطالعه برای دانشآموزان  910نفر است که این تعداد به تفکیک شامل
 031دانشآموز پسر و  033دانشآموز دختر میباشد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامة فلسفة
تربیتی صالحی دوبخشری ( )0931استفاده شد که در صدد سنجش نوع نگرش فلسفی فرد در
حیطة تعلیم و تربیت است .پرسشنامه شامل  013پرسش با پاسخهای ششگزینهای از کامالً
مخالف تا کامالً موافق است .این پرسشنامه با طیف لیکرت ششگزینهای ،از یک تا شش
نمرهگذاری میشود.
جدول  .1ساختار پرسشنامه و شمارة گویههای هر مؤلفه در پرسشنامه

مؤلفههای فلسفة تربیتی

شمارة گویهها

بنیادگرایی

0-3-01-03-11-90-19-13-11-10-13-39-31-31-30-33-011

پایدارگرایی

1-3-01-11-11-91-93-93-11-10-11-13-31-33-31-31-33-010-011

پیشرفتگرایی

9-3-01-10-13-99-93-11-11-11-13-11-19-13-31-30-33-31-39-011-011

وجودگرایی

1-01-01-11-13-91-11-11-11-13-11-31-31-31-33-31-33

بازسازی اجتماعی

1-00-03-19-13-91-10-13-19-13-11-30-33-39-33-31-013

فلسفة تربیتی اسالم

1-09-03-11-91-91-13-11-11-11-31-33-31-31-019-011

این پرسشنامه شش فلسفة تربیتی پیشرفتگرایی ،پایدارگرایی ،بنیادگرایی ،وجودگرایی،
بازسازی اجتماعی و فلسفة تربیتی اسالم را میسنجد .پایایی پرسشنامة مذکور در پژوهش صالحی
دوبخشری ( )0931از طریق آلفای کرونباخ  1/393محاسبه شد که مقدار مطلوبی است.
مقیاس سبک شناختی در حل مسئله شامل  91سؤال پنج گزینهای از خیلی ضعیف تا خیلی
خوب است که بر اساس طیف لیکرت از صفر تا چهار نمرهگذاری شده است .بنابراین ،دامنة
تغییرات آن بین صفر تا  091است .با تحلیل سؤاالت این پرسشنامه میزان ضعف و قدرت فرد در
بهکارگیری سبک شناختی در حل مسئله اندازهگیری میشود .نمره پایین نشاندهندة سبک شناختی
ضعیف و نمرة باال ،نشاندهندة سبک شناختی قوی است .بر اساس این پرسشنامه ،نمرههای به
دست آمده از تمامی پرسشها را جمع کرده و سپس ،بر اساس تقسیمبندی زیر قضاوت میکنیم:
نمرة بین صفر تا  :11بهکارگیری سبک شناختی ضعیف ،نمرة بین  11تا  :13بهکارگیری سبک
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شناختی متوسط ،نمرة باالتر از  :13بهکارگیری سبک شناختی قوی .روایی و پایایی این پرسشنامه
در پژوهش هاشمی کوچکسرایی ( )0931معین شد .روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید
دانشگاه تربیت معلم تائید شده است .همچنین ،پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/33
به دست آمد که رضایتبخش است (هاشمی کوچکسرایی.)0931 ،
آزمون قضاوت اخالقی )MJT( 0دارای  11سؤال است که در شش بخش تنظیم شده است:
بخش اول ،تشخیص ـ شامل ده سؤال که هر یک سه انتخاب دارد .از آزمودنی خواسته شده یکی
از موارد را انتخاب کند که صحیح میداند .بخش دوم ،جمالت ناتمام ـ دارای ده سؤال است که به
شکل جمالت ناتمام است .برای هرجمله چهار انتخاب داده شده است که آزمودنی یکی از آنها
را انتخاب میکند .بخش سوم ،مقایسه  -شامل هشت سؤال است که هر یک ،یک جفت کلمه دارد
که به هم ربط دارند و یک کلمه هم در کنار آنهاست .در هر سؤال چهار انتخاب وجود دارد.
آزمودنی باید یکی از موارد را انتخاب کند که با آن یک کلمه رابطة مشابهی دارد .بخش چهارم،
بهترین پاسخ اخالقی  -شامل هشت سؤال است که به شرح مختصر حادثهای است .به دنبال آن
سؤال از همان حادثه میآید .زیر سؤال چهار انتخاب وجود دارد .بخش پنجم ،استدالل اخالقی -
شامل شش سؤال است که به شکل مسئله بیان شده است و از آزمودنی استدالل منطقی میخواهد.
او باید یکی از چهار مورد را انتخاب کند .بخش ششم ،تعریف ـ هشت سؤال دارد و هر مورد
دارای یک ارزش اخالقی است .برای هر تعریف چهار انتخاب وجود دارد که آزمودنی باید یکی از
تعریفها را انتخاب کند .هدف این پرسشنامه ،ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخالقی در فرد
است .هر یک از سؤاالت این پرسشنامه تنها یک گزینه درست دارد که بر اساس آن به هر پاسخ
درست یک امتیاز و به هر پاسخ نادرست صفر امتیاز میدهیم .برای به دست آوردن امتیاز کلی
پرسشنامه ،حاصل جمع تمام امتیازات سؤاالت را محاسبه میکنیم .این امتیاز دامنهای از صفر تا 11
خواهد داشت که شاخص قضاوت اخالقی فرد خواهد بود .نمرات باالتر ،به منزلة میزان مهارت
1. Moral Judgment Test
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قضاوت اخالقی باالتر پاسخدهنده خواهد بود و برعکس .این آزمون نخستینبار توسط دورگاندا -
سینها و میراوارما )0330( 9ساخته شد و آخرین تجدید نظر توسط آنها در سال  0333به عمل
آمد .آزمون در هند برای کودکان  1تا  00ساله ساخته شده و بر مبنای الگوی یک آزمون هوش
کلی و شامل سؤاالت استدالل ،قوة تشخیص ،بهترین پاسخها و غیره است؛ با این تفاوت که همة
سؤاالت معنای اخالقی دارند .این آزمون به خصوص برای  01ارزش اساسی متداول طراحی شده
است .از جمله «وظیفه»« ،احترام»« ،نقص عهد»« ،طهارت»« ،بخشش»« ،دروغ»« ،خشم»« ،سرقت»،
«راستگویی» و غیره .آزمون شامل  11سؤال است که کودک باید در مورد آنها تصمیم اخالقی
بگیرد ،زمینة کار اخالقی را در اظهار نظرها گروهبندی و رابطهای بین کلمات با معنای اخالقی
برقرار کند ،یک عمل خاص را ارزیابی و در برابر مشکالت اخالقی استدالل منطقی و تعریفهای
مناسب ارزشهای اخالقی را انتخاب کند .این آزمون به شش گروه تقسیم میشود .برای هر سؤال
فقط یک جواب صحیح وجود دارد .برای هر سؤال درست ،یک نمره و برای جواب غلط ،صفر
داده میشود .بنابراین ،حداکثر نمره  11و حداقل نمره صفر است .کل نمرة شاخص قضاوت
اخالقی آزدمودنی خواهد بود .این آزمون توسط کرمی ( )0933ترجمه شده است (زادشیر ،استکی
و امامیپور .)0933 ،دورگانداسینها و میراوارما پاسخهای  911کودک به سؤاالت نهایی را
نمرهگذاری کردند ،سپس ،اعتبار نیمهآزمون را با استفاده از فرمول اسپیرمن براون محاسبه کردند که
 1/39بود .اعتبار آزمون همسانی باالیی را در میان سؤاالت برای سه گروه سنی  1تا  3سال 3 ،تا 3
سال و  01تا  00سال نشان داده است .همچنین ،توسط دورگانداسینها و میراوارما با کودکان در
مورد قضاوت آنها از نظر آگاهی از ارزشهای اخالقی گوناگون مصاحبه شد که مبنای آن همان
چهارده ارزش اخالقی مورد نظر بود .این مصاحبه کلمه به کلمه ثبت شد و بر مبنای میزان آگاهی
از ارزشهای اخالقی کدگذاری شد .همبستگی آگاهی اخالقی با نمرات آزمون قضاوت اخالقی
محاسبه شد که نتایج همبستگی مثبت و عمدهای را بین این دو نشان میدهد (زادشیر ،استکی و
1. Dorganda- Sinha& miravana
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امامیپور .)0933 ،مرعشی ،صفایی مقدم و خزامی ( )0933با اجرای این آزمون بر روی یک نمونة
 11نفری ،پایایی این آزمون را معین کردند .برای محاسبة ضریب پایایی از آلفای کرونباخ و
تنصیف استفاده کردند که به ترتیب 1/10 ،و  1/11به دست آمد .این ضرایب رضایتبخش است.
همچنین ،برای تعیین روایی ،از دیدگاه صاحبنظران این حوزه ،یعنی استادان و متخصصان حوزة
تعلیم و تربیت استفاده کردند (مرعشی ،صفایی مقدم و خزامی .)0933 ،در تحلیل دادهها ،آزمون
کلموگروف  -اسمیرنوف )KS( 0برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها و آزمونهای ضریب
همبستگی اسپیرمن ،آزمون مقایسة میانگینها و آزمون رتبهبندی ،آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی،
آزمون رتبهبندی فریدمن برای بررسی فرضیهها استفاده شد .برای این منظور از نرمافزار

SPSS20

استفاده شد.
یافتههای پژوهش
ابتدا به منظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد که
نتایج آن در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن دادهها

متغیر

آمارة آزمون

سطح معناداری

رشد قضاوت اخالقی

1/111

1/111

سبک شناختی حل مسئله

1/133

1/111

پیشرفتگرایی

1/131

1/111

پایدارگرایی

1/133

1/111

بنیادگرایی

1/131

1/111

وجودگرایی

1/130

1/111

بازسازی اجتماعی

1/133

1/111

فلسفة تربیتی اسالم

1/119

1/111
1. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  1نشان میدهد ،متغیر رشد قضاوت اخالقی از توزیع نرمال پیروی میکند ()Sig>1/11؛
اما متغیرهای سبک شناختی در حل مسئله ،فلسفههای تربیتی پیشرفتگرایی ،پایدارگرایی،
بنیادگرایی ،وجودگرایی ،بازسازی اجتماعی و فلسفة تربیتی اسالم توزیع غیرنرمال دارند
(.)Sig<1/11
به منظور پاسخ به سؤالها مبنی بر اینکه بین مؤلفههای فلسفة تربیتی معلم و رشد قضاوت
اخالقی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟ آزمون همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شده است.
جدول  .3نتایج آزمون اسپیرمن مؤلفههای فلسفة تربیتی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان

مؤلفههای فلسفة تربیتی
پایدارگرایی

پیشرفت گرایی

بنیادگرایی

وجودگرایی

بازسازی اجتماعی

رشد قضاوت اخالقی
تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/11

سطح معناداری

1/139

تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/339

سطح معناداری

**1/111

تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/191

سطح معناداری

1/113

تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/113

سطح معناداری

1/331

تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/130

سطح معناداری
فلسفة تربیتی اسالم

1/111

تعداد نمونه

910

همبستگی اسپیرمن

1/11

سطح معناداری
** P ≤ 1/10

**

**

1/111
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یشرفتگرایی (1/339

با توجه به جدول  ،9بین فلسفة تربیتی پ

=r

1/10 ،

≤

 ،)Pبازسازی

اجتماعی ( )P ≤ 1/10 ،r= 1/130و فلسفة تربیتی اسالمی ( )P ≤ 1/10 ،r= 1/11در معلمان و رشد
قضاوت اخالقی در دانشآموزان رابطة مستقیم وجود دارد .فلسفة تربیتی پایدارگرایی معلم
( ،)P < 1/11 ،r=1/339بنیادگرایی ( )P < 1/11 ،r= 1/191و وجودگرایی ( )P < 1/11 ،r= 1/113در
معلم با رشد قضاوت اخالقی در دانشآموزان رابطهای مشاهده نشد.
به منظور بررسی این سؤال که بین سبک شناختی در حل مسئله معلم و رشد قضاوت اخالقی
دانشآموزان رابطه وجود دارد؟ ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.
جدول  .4رابطة سبک شناختی در حل مسئلة معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان

متغیرها
سبک شناختی در حل مسئله معلم
رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان

تعداد نمونه

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

910

1/130

**1/111

** در سطح  1/10معنادار است.

همان طور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضریب همبستگی  +1/130و سطح معناداری به
دست آمده ( )Sig< 1/11نشان میدهد که همبستگی قوی مثبت و معناداری بین سبک شناختی در
حل مسئلة معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان مورد مطالعه وجود دارد .یعنی هر قدر
توانایی معلم در بهکارگیری سبک شناختی در حل مسئله قویتر (ضعیفتر) باشد ،رشد قضاوت
اخالقی دانشآموزان او باالتر (پایینتر) خواهد بود .به عبارتی ،بین این دو متغیر رابطة مثبت وجود
دارد.
به منظور بررسی اولویتهای فلسفة تربیتی ،پس از جمعآوری پرسشنامهها ،امتیاز معلم در هر
یک از فلسفههای تربیتی محاسبه شد .سپس فلسفههای تربیتی بر اساس این امتیازها ،رتبه بندی
شد .به این صورت که به باالترین امتیاز ،رتبه یک و به پایینترین امتیاز ،رتبة شش تعلق گرفت.
سپس با استفاده از آزمون رتبهبندی فریدمن ،اولویت معلمان در فلسفههای تربیتی رتبه بندی شد.
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جدول  .5نتایج مقایسة اولویتهای فلسفة تربیتی معلمان

فلسفة تربیتی

میانگین رتبه

رتبه (اولویت)

پیشرفتگرایی

1/03

1

پایدارگرایی

9/31

1

بنیادگرایی

9/91

1

وجودگرایی

9/19

9

بازسازی اجتماعی

9/11

1

فلسفة تربیتی اسالم

1/11

0

براساس جدول  ،1میانگین رتبه برای هر فلسفة تربیتی مالحظه میشود و بر اساس آن رتبه یا
اولویت مربوط به هر فلسفة تربیتی مشخص شده است .همانطور که مالحظه میشود فلسفة
تربیتی غالب معلمان در رتبة اول ،فلسفة تربیتی اسالمی است و معلمان بیش از هر فلسفة تربیتی
دیگری به فلسفة تربیتی اسالمی گرایش دارند .رتبههای دوم و سوم به ترتیب ،از آن پایدارگرایی و
وجودگرایی است .فلسفههای تربیتی بنیادگرایی و بازسازی اجتماعی در رتبههای بعدی قرار دارند
و فلسفة تربیتی پیشرفتگرایی رتبة آخر را از آن خود کرده است.
جدول  .۶نتایج بررسی معناداری آزمون فریدمن

تعداد نمونه

آمارة کای مربع

درجة آزادی

سطح معناداری

910

191/193

1

**1/111

** معناداری در سطح  1/10درصد

باتوجه به مقدار سطح معناداری در جدول که از  1/11کمتر میباشد ،نتیجة آزمون از لحاظ
آماری معنادار است؛ یعنی میانگین رتبههای فلسفههای تربیتی مختلف با یکدیگر اختالف معنادار
دارند و اولویتبندی صورت گرفته از لحاظ آماری معنادار است.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فلسفه تربیتی و سبک شناختی در حل مسألة معلم با رشد
قضاوت اخالقی دانشآموزان انجام شده است .یافتهها نشان داد رابطة قوی مستقیم و معنادار میان
فلسفة تربیتی پیشرفتگرایی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزانش وجود دارد با افزایش
امتیاز فلسفة تربیتی پیشرفتگرایی در معلم ،رشد قضاوت اخالقی در دانشآموزان افزایش مییابد.
در تبیین یافتهها میتوان گفت تربیت امری ذاتاً اخالقی است و محیط مدرسه همواره مملو از
مفاهیم و امور اخالقی است ،از این رو ،تربیت اخالقی از اساسیترین هدفهای تربیت به شمار
میآید .پیشرفتگرایی به عنوان فلسفهای تربیتی که به تجربیات ،نیازها و یادگیری دانشآموزان در
عمل ،نه صرفاً مطالعة کتب و به حافظه سپردن ،توجه دارد ،رابطة مثبتی را بین دانش و عمل در
نظر میگیرد .در این مکتب تربیتی بر کیفیت باالی تجربه تأکید میشود .اصلیترین وظیفة معلمان
این است که به شاگردان یاد دهند که چه طور بین آنچه میآموزند ،با آنچه در زندگی واقعی با آن
روبهرو هستند ،ارتباط برقرار کنند .با نگاهی به فلسفة تربیتی پیشرفتگرایی و رشد قضاوت
اخالقی مشخص میشود که هر دو به فرایند تجربه در جریان رشد باور دارند ،نه تزریق دانش.
بنابراین ،نتایج این پژوهش وجود ارتباط مستقیم بین آنها را تأیید میکند .وقتی معلم بهجای
دانشآموزان تصمیم نمیگیرد ،قدرت تصمیمگیری و چشیدن مزة داوری و انتخاب را از آنان سلب
نمیکند و مانع کسب مهارتها نمیشود .چون معلم در کارهای دانشآموزان دخالت نمیکند،
کمکم آنها را افرادی مصمم و توانمند بار میآورد که توانایی تشخیص و عکسالعمل صحیح
نسبت به مسائل ،یعنی توانایی قضاوت اخالقی را دارند .همچنین ،نتایج نشان داد متغیر فلسفة
تربیتی پایدارگرایی معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان رابطة معنادار ندارد .بنابراین،
نمیتوان انتظار داشت با افزایش امتیاز فلسفة تربیتی پایدارگرایی در معلم ،رشد قضاوت اخالقی
در دانشآموزان افزایش یابد .با توجه به اینکه دانش و باورهای افراد بر عمل و رفتارشان تأثیر
میگذارد ،معلمان نیز در تصمیمهایشان در ارتباط با آموزش و برخورد با دانشآموزان خود از
دانش و باورهایشان پیروی میکنند .در فلسفة تربیتی پایدارگرایی باور بر این است که اصول
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آموزش و پرورش ثابت و تغییرناپذیرند و تمام تصمیمگیریهای کالسی با معلم است؛ زیرا
شاگردان در سطحی نیستند که بتوانند تشخیص دهند یادگیری چه مطالبی برایشان مفید است.
معلم شخصیتی مقتدر در کالس درس است که مهمترین وظیفهاش انتشار و انتقال دانش به
شاگردان و تفسیر آن است .نبود ارتباط بین دیدگاه این فلسفة تربیتی و رشد قضاوت اخالقی را
میتوان با کمک یافتههای موجود در زمینة رشد قضاوت اخالقی توجیه کرد .اسپیکل میر 0معقتد
است افرادی که از نظر رشد اخالقی نمرات باالیی میگیرند ،اهل تفکر و چالشند .آنها هدف
دارند و با برنامهریزی عمل میکنند و از مسئولیتپذیری باالیی برخوردارند .واتینگ و واتینگ

1

( )0331معتقدند افرادی که به طور مرتب به آنان مسئولیتهایی داده میشود ،رفتارشان
جامعهپسندتر از کسانی است که به آنان مسئولیتی داده نمیشود (پاشا و گودرزیان.)0933 ،

فعالیتهای کالسی فرصتهایی را برای شاگردان فراهم میآورد که به قضاوت رویدادهای اخالقی
در تعامل با همساالن خود بپردازند .چنین فعالیتهایی بچهها را وادار میکند از منظر دیگران به
موضوعات نگاه کنند .فراهمکردن محیط آزاد در کالس ،تشویق دانشآموزان به بحث گروهی،
توجه به عقاید آنها و مشارکت فعاالنة دانشآموزان در حل مسائل اخالقی ،از ابزارهای مهم
معلمان در کمک به رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان است .در جریان گفتوگوهای کالسی،
دانشآموزان با مالحظة حقوق دیگران به تعامل و تفاهم با دیگران آشنا شده ،و متوجه میشوند که
دیگران نیز حق اظهار عقیده دارند .بنابراین ،یاد میگیرند که از تکقطبی کردن گفتوگوها
خودداری کنند ،هنگام اظهار نظر دیگران سکوت کنند ،به عقاید دیگران گوش دهند و در نهایت،
برای آنان به عنوان اعضای یک جامعه ،ارزش قائل شوند .این موارد نشانههای احترام گذاشتن به
دیگران است .بروز این نوع رفتارها ،نشاندهندة خودمحورزدایی و توجه به دیگران است و همة
این موارد نشان از رشد اخالقی آنها است (مرعشی ،صفایی مقدم و خزامی .)0933 ،نتایج بررسی

1. Spickelmier
2. Whiting & Whiting
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رابطة بین فلسفة تربیتی بنیادگرایی در معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان ،نشان داد بین این
دو متغیر رابطه وجود ندارد .آموزش و پرورش بر محور رابطة نزدیک و صمیمانه بین معلم و
شاگرد استوار است؛ رابطهای که با این هدف طراحی شده باشد که در شاگرد تمایلی اخالقی برای
کشف حقیقت برای ساماندادن به زندگی خویش به وجود آورد .معلم باید مظهری از ویژگیهای
شخصیتی مطلوب بوده ،شایستة تقلید باشد .ارزشها و باورهای شخصی معلمان میتواند اهدافی
را که آنها انتخاب میکنند ،تحت تأثیر قرار دهد .بر پایة تعاریف فلسفة تربیتی بنیادگرایی ،اعتقاد
بر این است که تدریس باید خالی از سرگرمی باشد و باید بر روشهای آموزشی منطقی و سنتی
مانند خواندن مطالب ،حفظکردن و تمرین تمرکز کند .به نظر میرسد این شیوة تدریس ،فرصت
برخورد با مسائل اخالقی و تشخیص و تصمیمگیریهای منطقی را از دانشآموزان بگیرد .بدین
ترتیب ،نتیجة تحقیق قابل توجیه میباشد .در مکتب تربیتی بنیادگرایی ،معلم شخصیت علمی
صاحبنظری است که حالت رهبری به خود میگیرد .خود ،شالودة فرایند یادگیری را مشخص و
جو کالس را تعیین میکند.
به این ترتیب ،گاهی معلمان ذهن خود را معیار قرار میدهند و احوال دانشآموز را فراموش
میکنند و چون در آرزوی کمال فوری دانشآموزان هستند ،ضرورت تمرین و مراحل ممارست را
فراموش میکنند و بالفاصلة خود جانشین دانشآموز میشوند و مسئلة او را حل میکنند .بدین
ترتیب ،چون معلم بهجای دانشآموز تصمیم میگیرد ،فرصت رشد و تصمیمهای اخالقی را از او
میگیرد .در تبیین رابطة بین فلسفه تربیتی وجودگرایی با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان که
نتایج نشان داد بین این دو متغیر رابطهای وجود ندارد .نمیتوان انتظار داشت با افزایش امتیاز
فلسفة تربیتی وجودگرایی در معلم ،رشد قضاوت اخالقی در دانشآموزان افزایش یابد .از منابع
مهم شکلدهی شخصیت اخالقی کودک ،عوامل بیرونی و خارجی است؛ عواملی از قبیل امر و
نهی ،دستورات مربیان و والدین و ابزارهای کنترل رفتار در کودکان مانند مجازات ،تنبیه و پاداش.
اما در فلسفة تربیتی وجودگرایی اعتقاد بر این است که شاگرد باید همیشه فرصت این را داشته
باشد که روند آموزشش را بر اساس قوانین شخصی که دلخواه خودش است ،تعیین کند .همچنین،
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در تدوین محتوا و برنامة درسی ،باید انواع «انتخابها و گزینهها» را برای شاگردان فراهم کرد.
شاگرد تصمیم میگیرد کدام را بیاموزد و با چه روشی آن را فرا گیرد .شاید به این دلیل است که
معلمان پیرو این نوع فلسفة تربیتی ،نقش زیادی در تقویت قضاوت اخالقی دانشآموزان نداشته و
از طریق میتوان نتیجه این پژوهش را تأیید کرد .انسان با حس اخالقی متولد میشود .این حس
در خانواده ظاهر میشود ،از معلمان الگو میگیرد و از طریق اجتماع تغذیه میشود .در حقیقت،
خانواده ،مدرسه و اجتماع ،قواعد اخالقی را که بر اساس اصول عدالت و در نظر گرفتن حقوق
دیگران وضع شده است ،آموزش میدهند .رفتارهای اخالقی مانند هر رفتار دیگری همواره قابل
یادگیری است .دو مؤلفه بیش از همه در یادگیری رفتارهای اخالقی مؤثرند :سرمشقدهی و تقویت
رفتار اخالقی .نیاز به سرمشقها و الگوهای عملی وجود دارد تا کودک عمالً از آنها تقلید کرده و
رفتارهای اخالقی مناسب مانند راستگویی ،عدالتورزی و ...را از آنها فرا گیرد .تقویت رفتار
اخالقی نیز ،ساز و کاری برای تثبیت رفتارهای اخالقی فرا گرفته شده است .هر بار کودک به انجام
رفتاری اخالقی مبادرت ورزد ،باید این رفتار از طریق تحسین و پاداش اطرافیان و محیط تقویت
شده و کودک به انجام مجدد آن ترغیب شود.
در تبیین رابطة بین فلسفة تربیتی بازسازی اجتماعی در معلم و رشد قضاوت اخالقی
دانشآموزانش ،میتوان گفت با افزایش امتیاز فلسفة تربیتی بازسازی اجتماعی در معلم ،رشد
قضاوت اخالقی در دانشآموزان افزایش مییابد .رشد اخالقی به معنای احترام به قوانین و عدالت
اجتماعی است .از سوی دیگر ،در فلسفة تربیتی بازسازی اجتماعی ،شیوههای تفکر سنتی و
کلیشه ای که موجب نابردباری ،تبعیض و خرافات است ،باید شناسایی و کنا گذاشته شوند .در این
فلسفة تربیتی اولویت تعلیم و تربیت این است که شاگردان را قادر کند تا بیعدالتی را در جامعه
تشخیص دهند و نهادهای آموزشی باید برنامههایی را ترتیب دهند که به اصالح نابرابریهای
اجتماعی منجر شود .فلسفة تربیتی بازسازی اجتماعی مبتنی بر تغییر جامعه به وسیلة آموزشهای
اصالحی است .بدین ترتیب ،نتیجة این پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مستقیم بین فلسفة تربیتی
بازسازی اجتماعی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان قابل توجیه است.
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همچنین ،میان فلسفة تربیتی اسالمی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانشآموزانش همبستگی
مثبت معناداری وجود دارد .بنابراین ،با افزایش امتیاز فلسفة تربیتی اسالمی معلم ،رشد قضاوت
اخالقی دانشآموزانش افزایش مییابد .همچنین ،نتایج نشان داد میان فلسفة تربیتی اسالمی معلم و
رشد قضاوت اخالقی دانشآموزانش رابطة مستقیم وجود دارد .طبق تعریفها ،فلسفة تربیتی
اسالمی و قضاوت اخالقی به دنبال رشد و تربیت اخالقی فرد مطابق با آموزههای اسالمی هستند.
نتایج این پژوهش نیز بیانکنندة ارتباط مستقیم و مثبت بین آنهاست .از مهمترین عقاید فلسفة
تربیتی اسالمی این است که معلم از یک سو درصدد مهار من طبیعی شاگردان است و از سوی
دیگر ،رشد و بالندگی من انسانی و الهی آنها را دنبال میکند؛ بر اساس تعریف ،تربیت اسالمی
فرایند رشد افکار ،اخالق و اعمال خدامحورانه ،مطابق با آموزههای اسالمی است .از دیدگاه اسالم،
رشد معنای ارزشی و اخالقی عمیق و گستردهای دارد و هدف اسالم رشد و تربیت اخالقی است
و میخواهد انسان را به جایگاه اخالقی و ارزشی خود برساند .دین با شکوفاکردن فطرت الهی و
هویتبخشی به انسان زمینة توافق و فیض عمل اخالقی را فراهم میکند .همچنین ،دین با ارتقای
سطح نیت و قصد انسان در اعمال اخالقی ضمن ارزشمندکردن عمل اخالقی ،انسان را به باالترین
مقاصد که قرب الهی است ،راهنمایی میکند .متغیر سبک شناختی در حل مسئله دارای ضریب
همبستگی  1/130با متغیر رشد قضاوت اخالقی بوده و به طور مستقیم و معنادار در سطح اطمینان
 33درصد با رشد قضاوت اخالقی رابطه دارد .در نتیجه ،باید گفت بین این دو متغیر یک رابطة
قوی و مستقیم وجود دارد .یعنی با افزایش مقیاس سبک شناختی در حل مسئله معلم ،رشد
قضاوت اخالقی در دانشآموزان افزایش مییابد .بیتردید مدرسه در خلق و خوی کودک تأثیر
زیادی دارد و معلم میتواند رفتار اخالقی دانشآموزان را شکل دهد .مهارت حل مسئله باعث
کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری ،افزایش کنترل خود ،افزایش سطح سالمت روانی و
رضایت از زندگی میشود .وقتی معلم به شیوهای خردمندانهتر به گرهگشایی از مسائل پیش روی
خود می پردازد ،مسلماً عملکرد بهتری در مقابل مشکالت و مسائل خواهد داشت .فرایند حل
مسئله توسط معلم و مسئلهمحور کردن جریان تعلیم و تربیت باعث ایجاد تواناییهایی در

 11

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،01شمارة  ،3پاییز 0011

دانشآموزان شده که باعث میشود این افراد در مقابله با شرایط زندگی و موقعیتهای جدیدی که
با آن روبهرو میشوند ،آمادگی الزم را داشته باشند .قضاوت اخالقی به توانایی دانشآموز برای
قضاوت و تصمیمگیری صحیح و منطقی در برخورد با مسائل روزمره اشاره دارد .بنابراین ،از لحاظ
نظری ،نتیجة تحقیق تأیید میشود .مسئولیت معلمان صرفاً افزایش علم و آشناکردن دانشآموزان با
ارزشهای شناختی و اجتماعی نیست ،بلکه آنها مسئول تغییر و اصالح رفتارهای ناسازگارانه و
تربیت دانشآموزان اخالقمدار نیز هستند .داشتن مهارت حل مسئله با باالبردن خالقیت در معلمان
ارتباط دارد .متناسب با پیشرفت روزافزون علم از ابزار ،فنها و روشهای مفید و اثربخش تر برای
حل مسائل استفاده میشود .معلمان در برخورد با مسائل چالش برانگیز به جمع آوری راه حلهای
گوناگون پرداخته و بهترین راه حل را انتخاب کرده و برای انجام آن برنامهریزی میکنند .با توجه
به این الگو ،معلمان آموزشهای مختلف را با دانشآموزان تمرین میکنند و فرصت اندیشیدن و
تفکر به دانشآموزان میدهند .این امر موجب ارتقای سطح قضاوت اخالقی در دانشآموزان
میشود .باید توجهکرد که آموزش مسائل اخالقی به دانشآموزان به ویژه با استفاده از الگوهای
مناسب میتواند تأثیر زیادی در سطح تکامل اخالقی و پیشرفت اخالقی دانشآموزان داشته باشد.
با توجه به اینکه پژوهشهای انجامگرفته در زمینة موضوع تحقیق اندک بوده و در هیچ یک از
پژوهشهای مربوطه رابطة بین فلسفههای تربیتی معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان و
همچنین ،رابطة بین سبک شناختی در حل مسئلة معلم با رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان لحاظ
نشده ،بنابراین ،نمیتوان نتایج این تحقیق را با پژوهشهای دیگر مقایسه کرد.
نتایج در رتبهبندی اولویتهای فلسفههای تربیتی معلمان نشان داد معلمان بیش از هر فلسفة
تربیتی دیگری به فلسفة تربیتی اسالمی گرایش دارند .سپس ،به ترتیب گرایش آنها به فلسفههای
تربیتی پایدارگرایی ،وجودگرایی ،بنیادگرایی ،بازسازی اجتماعی و پیشرفتگرایی است .این نتیجه
تأییدکننده و همسو با پژوهش عرفانی ( )0931است .او در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت
که فلسفة تربیتی غالب بین دبیران ،فلسفة تربیتی اسالمی است .نتایج پژوهش صالحی دوبخشری
( )0931نشان داد در محیط آموزشی دانشگاههای ایران وجود گرایش عمده به سمت فلسفههای
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تربیتی اسالمی و بازسازی اجتماعی است .میتوان گفت این پژوهش نیز تأییدکنندة نتایج این
تحقیق بوده است .اما نتایج این تحقیق مغایر با نتیجة تحقیق عفاف ( )0933است .او در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که فلسفة تربیتی غالبی بین معلمان مشاهده نمیشود .در تحقیق احمدی
( )0931مشخص شد وظیفة معلم فراتر از آموزش است و باید دانشآموزان را از مرحلة
محفوظات و یادسپاری مطالب به مرحلة تفکر و حل مسائل با تالش و کاوشگری در شناخت و
حل مشکالت سوق دهد و قدرت تجزیه و تحلیل و خلق ایدههای نو را در آنها بیفزاید .این یافته
با نتایج این تحقیق مغایر است .زیرا در این پژوهش فلسفههای تربیتی پیشرفتگرایی و بازسازی
اجتماعی اولویتهای آخر را در بین فلسفههای تربیتی معلمان به دست آوردند .سرچشمة
ارزشهای هر جامعهای دین و اعتقادات مذهبی آن جامعه و داشتن باور مذهبی و پیروی از آن
است .فرهنگ نیز به دلیل ایجاد بستری از تجربیات مختلف ،میتواند روی تصمیمگیری افراد اثر
گذارد .به دلیل پیوند عمیق مردم و معلمان ایران با دین اسالم و فرهنگ و اندیشة اسالمی ،قابل
انتظار است که اولویت فلسفة تربیتی معلمان ،فلسفة تربیتی اسالمی باشد.
با وجود محدودیتهایی مانند طوالنیبودن پرسشنامهها و بیتمایلی تعداد معدودی از معلمان
برای پاسخگویی به پرسشنامهها .دقت دادههای به دست آمده به عدم کنترل بعضی از عوامل مؤثر
از جمله شرایط زمانی ،مکانی ،امکانات آموزشی و تربیتی پاسخدهندگان به پرسشهای پرسشنامه
محدود میشود .به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود به منظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج این
پژوهش ،مشابه آن را در جامعه و نمونة آماری دیگری اجرا کنند.

مبتنی بر یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی کاربردی به متولیان آموزش و پرورش ،برنامهریزان
آموزشی و معلمان ارائه شده است که عبارتاند از:
پیشنهاد میگردد جهت آشنایی بیشتر معلمان ،منابع مطالعاتی شامل مهارتهای حل مسئله و
فلسفههای تربیتی در اختیار آنان قرار گیرد.
 آشنایی با فلسفههای مختلف تربیتی که شکلدهندة آموزش و پرورش در ایران است ،برایهمة متخصصان آموزش الزم و ضروری است.
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 آموزشهای الزم مربوط به حل مسئله به معلمان ارائه داده شود .برگزاری کارگاههایآموزش حل مسئله توسط متخصصان و روانشناسان برای معلمان رای آشنایی با ضرورت
آموزش حلمسئله و نقش آن در رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان پیشنهاد میشود.
 تمهیداتی در برنامة آموزش ضمن خدمت معلمان صورت گیرد که با تغییردادن نگرش وفلسفة تربیتی آنان ،همراه باشد و نظام تحصیالت مدرسهای با تحولی بنیادین ،بر فلسفة
تربیتی مناسبی استوار گردد که با عناصر اسالمی و ایرانی و فرهنگ بومی سازگار باشد.
 معلمان در جلسات آموزشهای ضمن خدمت با تبیین ،تحلیل و نقد مفهوم این دو فلسفةتربیتی و داللتهای تربیتی آنها آشنا شوند.
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