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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,  

 

 

                                                           
 Corresponding Author, Email: bagherpour@bandargaziau.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X 

pp. 7-35                                                                                                     Online ISSN: 2645-8098 

 

mailto:bagherpour@bandargaziau.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


 

 معلم با رشد  ةدر حل مسأل یو سبک شناخت یتیترب ةفلسف ةرابط

 آموزان دانشی قضاوت اخالق

 ۲معصومه باقرپور ،۱خدیجه حسینی

 رانی، بندرگز، ایم، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالیتیگروه علوم ترب .1
 رانی، بندرگز، ای، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمیتیگروه علوم ترب. ۲

 (50/55/9055: ؛ تاریخ پذیرش50/59/9397: تاریخ دریافت) 

 چکیده

شاد    آموزان انجاا   دانش یمعلم با رشد قضاوت اخالق ةدر حل مسأل یو سبک شناخت یتیترب ةفلسف ةرابط یپژوهش حاضر با هدف بررس
معلام و   900هاا   آن یاان است که از م یشهرستان کردکو ییآموزان و معلمان مقطع ابتدا دانش یپژوهش شامل تمام یآمار ةجامع. است
معلماان  . انتخاا  شادند   یا طبقاه  یتصاادف  یاری گ روش نموناه ا با ( آموز دختار  دانش 977آموز پسر و  دانش 980شامل )آموز  دانش 369

تحلیال  . کردناد  یال را تکم یقضااوت اخالقا   ةآموزان پرسشانام  و دانش ،در حل مسئله یسبک شناخت یاسمق و یتیترب ةفلسفة پرسشنام
 ةو فلساف  یاجتماا   یبازسااز  یای، گرا یشارفت پ یتیترب یها فلسفه ینب دادها نشان  یافته .یرمن انجا  گرفتاسپ یبا روش همبستگها  داد 
 یدارگرایی،پا یتیهای ترب فلسفه ینبرابطة اما  ؛وجود دارد یممستق ةآموزان رابط انشدر د یدر معلمان و رشد قضاوت اخالق یاسالم یتیترب
نشاان داد   یادمن فر یبناد  رتباه های آزمون  یافته. معنادار نیستآموزان  در دانش یدر معلم با رشد قضاوت اخالق ییو وجودگرا یادگراییبن

 یبازسااز  یاادگرایی، بن یی،وجودگرا یدارگرایی،پا ی،اسالم یتیترب ةفلسف یب،رتمعلمان مورد مطالعه به ت ینب یتیهای ترب های فلسفه یتاولو
آماوزان پسار و دختار از لحااد رشاد       دانش یانها نشان داد م یافته یتنی،و یومنبا استفاد  از آزمون . بود  است ییگرا یشرفتو پ یاجتما 

 ةحول محاور ارا ا   یشنهادهاییپیج، بر اساس نتا در نهایت، .ان هستندنظر پسران باالتر از دختر ینتفاوت وجود دارد و از ا یقضاوت اخالق
 . بیان شدمعلم  یتترب یانهای الز  به معلمان و دانشجو آموزش

 .رشد قضاوت اخالقی، سبک شناختی در حل مسئله، فلسفة تربیتی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

گسترش روزافزون ساختارهای . تهای مهم بشر در همة جوامع اس تعلیم و تربیت یکی از فعالیت

سازی افراد برای زندگی در جامعة در حال رشد، از یک سو، و  اجتماعی و نیاز به تربیت و آماده

ها در زمینة نقشی که آدمیان در قرن جدید ایفا خواهند کرد، از سوی دیگر، بیش از  تعدد دیدگاه

اندهی فرایندهای آموزشی کرده پیش دست اندرکاران تعلیم و تربیت را متوجه هدایت و سازم

تحوالت سریع جوامع و رشد روزافزون اطالعات و نیاز به نحوه برخورد صحیح با این . است

شرایط، مستلزم آموزش درست اندیشیدن و پرورش قوة تحلیل و قضاوت است، تا فرد توانایی 

تالش است تا تفکر آموزش و پروش جدید در . سازگاری و هماهنگی الزم را با این تحوالت بیابد

صمدی، قائدی )های درسی قرار دهد  صحیح استدالل و تفکر را محور برنامههای  انتقادی و روش

های فلسفی است و بر اساس  فرض تعلیم و تربیت مبتنی بر یک سری پیش(. 0931و رمضانی، 

صالحی )های تربیتی نیز متفاوت خواهد بود  های متفاوت فلسفی، اصول و روش نگرش

برعکس به  یاها برساند و  تواند فرد را به اوج ارزش می یحصح یتو ترب یمتعل(. 0931خشری، دوب

با . باشد فرد مؤثر می یو جسمان یرفتار ی،عقالن ی،در رشد اخالق یتو ترب یمتعل. سقوط بکشاند

جامعه به  یکفرهنگ  ی،و عادات و به طور کل یدعقا یتانسان و سرا یرپذیریثأت یژگیتوجه به و

 ینتر به عنوان مهم معلمان .شود مشخص می یحصح یتو ترب یمنده، ضرورت تعلینسل معاصر و آ

و  یخاص زمان یتفکورانه، نوآورانه و متناسب با موقع یبتوانند به شکل یدبا یت،ترب ایندعامل فر

در فلسفه، کوششی است برای یافتن پیوستگی  (.0931 ی،خالق)مؤثر بپردازند  ینیآفر به نقش یمکان

هایی بنیادین دربارة خود و  شود که پرسش فلسفه هنگامی پدیدار می. تمام قلمرو اندیشه و تجربه

هایی است برای رسیدن به راه و رسم تربیت  فلسفة تربیت، پرسیدن پرسش. پرسیم جهان می

درست، منسجم، پیوسته و هماهنگ، و جلوگیری از تضاد و تناقض در نظر و عمل مربیان و 

کارگیری روش فلسفی در اندیشه و پژوهش  تربیتی؛ از منظری دیگر، فلسفة تربیتی بهمتخصصان 

در فلسفة تعلیم و تربیت به کوشش عقالنی برای مناقشه، تحلیل و . شود در مسائل تربیتی تلقی می

ای، مهارت، آزادی، فرهنگ و  نقد آن دسته از مفاهیم اساسی مانند طبیعت انسان، فعالیت مدرسه

بری و اذعانی،  خلخالی، خلعت)ها استوار است  شود که کار تربیتی بر پایة آن رداخته میشناخت پ
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فلسفة تعلیم و تربیت که خود چارچوبی نظری است، نقشی اساسی در هدایت و (. 0931

های اساسی تفکر، مهارت حل  یکی از مهارت. بازاندیشی امور عملی حوزة تعلیم و تربیت دارد

بارت است از تعارض یا تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگری که مسئله ع. مسئله است

شود که از طریق  رو می در حقیقت، هنگامی که فرد با موقعیتی روبه. خواهد بدان دست یابد فرد می

تواند سریع به آن موقعیت پاسخ مناسبی دهد، با یک مسئله  های خود نمی اطالعات و مهارت

: باشد ه در واقع، نوعی پرورش یادگیری فعال و شامل پنج مرحله میروش حل مسئل. رو است روبه

گیری مقدماتی، آزمون نتایج، ارزشیابی و  آوری اطالعات، نتیجه شناسایی و تعریف مسئله، جمع

 (. 0931احمدی، )گیری  تصمیم

کنند برای  حل مسئله، فرایند شناختی، عاطفی و رفتاری است که به واسطة آن افراد تالش می

حل مسئله . شوند، راه حل مؤثر و انطباقی پیدا کنند مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می

به عنوان  شود، یتصور م یفکر یاتبخش هر عمل ترین یچیدهحل مسئله که پ. از تفکر است یبخش

و  یادینبن یها مهارت یسر یکو مهار  یقکه محتاج تلف شود یم یفتعر یروند مهم شناخت یک

 مصنوعی ة هوشسامان یک یاموجود زنده  یککه  شود یمطرح م یحل مسئله وقت. است یولمعم

خود  یزن ینا. یمایدرا بپ یریچه مس یدبا یگرد یتبه موقع یتموقع یکرفتن از  ینداند که برا

است از آن  یمسئله بخش یده مسئله و شکل یافتن که است تر ة بزرگمسئل یکاز روند  یبخش

: ند ازا که عبارت گیرند یحل مسأله در نظر م یشش سبک را برا 5و النگ یدیکس .(0930، 9پولیا)

در حل مسأله، سبک اجتناب،  ییدر حل مسأله، اعتماد به توانا یمهارگر یاوری، یب یا یدرماندگ

ندرت به حل مسائل مهم به  متأسفانه در نظام آموزشی، فراگیران به .یتو سبک خالق یشسبک گرا

رو  ها روبه آموزان با آن مسائل اندکی که دانش. شوند ملزم می برنامة درسی عنوان بخشی از

ای یا حتی زندگی  شوند، معموالً از نظر ماهیت با مسائلی که در زندگی روزمرة حرفه می

به عبارت دیگر، علی رغم اهمیت حل مسئله در . شوند، تفاوت دارند شان مواجه می تحصیلی
                                                           
1. Polia 

2. Cassidy and Long 
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شود و تأکید  درستی آموزش داده نمی زیرا به. شود ندرت فراگرفته می زندگی واقعی، این مهارت به

همچنین، معلمان از دانش . باشد، تا چگونه فکر کردن نظام آموزشی، بیشتر بر چه فکر کردن می

باشند؛ هرچند ممکن است  کافی در خصوص چگونگی حل مسئله و فرایندهای آن برخوردار نمی

هاشمی و شهرآرای، )به طور ناهشیار مورد استفاده قرار دهند  این فرایندها را طی حل مسئله،

نظران حوزة علوم انسانی و اجتماعی، کلید حل مسائل اجتماعی  به تعبیر بسیاری از صاحب(.0931

در تبیین تحول اخالقی، معتقد است آنچه به  9برای نمونه، جان دیویی. در رشد اخالقی است

از نظر او عملی . شود، اجتماع و زندگی اجتماعی فرد است تحول و رشد اخالقی انسان منجر می

شود و ارزش اخالقی هر عمل بستگی به « خود»توان اخالقی قلمداد کرد که موجب رشد  را می

اگر این نتیجه مفید به حال فرد و جامعه باشد، . شود ای دارد که از آن عاید فرد و جامعه می نتیجه

کردن  سازی های اخالقی باید بر درون عقیدة او آموزشبه . آن یک عمل مثبت اخالقی است

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 

بدین ترتیب، اصول اخالقی محکم در فرد پذیرفته . ن را ببیندالعمل مثبت یا منفی دیگرا عکس

آموزان از دیرباز در زمرة  تربیت اخالقی و کمک به رشد اخالقی دانش(. 0931کریمی، )شود  می

نظران تعلیم و تربیت معتقدند  از نظر  اغلب صاحب. های تربیتی قرار داشته و دارد آرمانی همة نظام

زیرا تربیت، امری ذاتاً اخالقی است و محیط مدرسه، همواره مملو  تربیت اخالقی، ضروری است

های تربیت به شمار  ترین هدف از این رو، تربیت اخالقی از اساسی. از مفاهیم و امور اخالقی است

های مختلف،  یکی از ابعاد مهم تربیت اخالقی، رشد اخالقی است که نظریه. آید می

ها، کم و بیش ابعادی از اخالقیات  در اغلب نظریه. اند دست دادههای متفاوتی از آن به  سازی مفهوم

زاده  کریمی، باقری و صادق)اند  مورد توجه قرار گرفته( استدالل)نظیر رفتار، نگرش و قضاوت 

 (.0939قمصری، 

                                                           
1. John Dewey 
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بر ( 0391) 0با تحقیق پیاژهشده دربارة قضاوت اخالقی کودکان،  های انجام اولین بررسی

پردازی  نظریه. است 1اخالقی در دورة نوجوانی، به ویژه، مدیون تحقیقات کلبرگ اما رشد. گردد می

شناختی در موضوع رشد اخالقی کودک، با مفهوم وجدان در آثار زیگموند فروید  و تحقیقات روان

فروید بر روابط والدین ـ کودک، هیجانات و . و مفهوم استقالل اخالقی در آثار ژان پیاژه آغاز شد

فانی و )اه متمرکز شد، اما پیاژه بر روابط همساالن، شناخت، عدالت و تفکر تأکید کرد احساس گن

از نظر پیاژه، رشد اخالقی که ناشی از رشد شناختی و کسب تجارب اجتماعی است، (. 0931فانی، 

به نظر کلبرگ، هدف از (. 0931آبادی،  لطف)به معنای احترام به قوانین و عدالت اجتماعی است 

اخالق و موازین اخالقی به فعل رساندن توانایی قضاوت کودک است، تا به وی این  آموزش

پاشا و گودرزیان، )فرصت داده شود تا برای کنترل رفتار خویش از قضاوتی درست بهره ببرد 

0933 .) 

توانست در حوزة تعلیم و تربیت به « گرایی اثبات»یا  9«گرایی تحصل»برای چند دهه، آموزة 

در این آموزه، امر . واج دیدگاهی بپردازد که فرض بنیادی آن، جدایی دانش از ارزش بوداشاعه و ر

شود و اعتقاد بر آن است که تعلیم و تربیت مجموعة  واقع یا دانش از ارزش جدا فرض می

در این دیدگاه، . های علمی قابل ارائه است فرایندهای دانش بشری است که در قالب رشته

های  کنندة جلوه اند و امور واقع منعکس اجتماعی به حاالت عاطفی مربوط های فرهنگی و ارزش

مطلوب چنین دیدگاهی تفکیک امور ارزشی از امور واقعی یا به عبارتی بهتر، . عقالنی هستند

 (. 0931جهانی، )جدایی دانش از ارزش است 

ض بنیادی این مطالعات چند دهة گذشته در قلمروی فلسفة تعلیم و تربیت، محدودیت این فر

معاصر   کی از فیلسوفان برجسته، ی1اورز. های نظری و عملی نشان داده است دیدگاه را در عرصه

جداکردن دانش از ارزش در عرصة تعلیم و تربیت غیر قابل توجیه است، زیرا تعلیم »: اعتقاد دارد

                                                           
1. Piaget 

2. Kohlberg 

3. Positivistic 

4. Evers 
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عالوه بر (. 0931ی، جهان)« و تربیت عمیقاً فرایندی اخالقی و مبتنی بر میراث فرهنگی بشری است

دهند رفتارها و عملکردهای تجربی بار ارزشی  این مطالعات، شواهد فراوان تجربی نیز نشان می

از این . ناپذیرند دارند و هرگونه رفتار آموزشی و تجربی دارای دو سویة دانشی و ارزشی تفکیک

خالقی و انسانی بر پایة های ا منظر، تعلیم و تربیت فرایند بازسازی، بازاندیشی و اکتشاف ارزش

بنابراین، . های اخالقی برای نسل جوان جامعه است تجارب و دانش گذشتگان و توسعة اندیشه

محور بودن آن، رسالت  ها عجین است و ارزش جا با ارزش تعلیم و تربیت، همیشه و در همه

ها و  یشی در تعریفبا تکیه بر این دیدگاه، لزوم بازنگری و بازاند. کند اخالقی آن را هویدا می

های مهمی که با  زیرا از مهارت. شود مفاهیم تعلیم و تربیت و برخی پیامدهای آن، مشخص می

بر پایة این مهارت؛ انسان موفق به بسط و . ها رابطة نزدیک دارد، مهارت در استدالل است ارزش

در پژوهشی ( 0931)صالحی و حسنی (. 0931جهانی، )شود  خود میهای  توسعة دانش و فراگرفته

آموزان مدارس ابتدایی در استان  به تبیین فلسفة تربیتی عبادت از دیدگاه معلمان و اولیای دانش

های آنان نشان داد عبادت در بُعد فردی کارکردهایی  یافته. البرز با روش پدیدارشناسی پرداختند

انسان و در بُعد عاطفی شامل افزایش اعتماد به نفس، معنایابی در زندگی، سعادتمندی و تعالی 

شناختی نیز دربرگیرندة ارتقای  شامل احساس لذت و افزایش آرامش دارد؛ در بُعد جامعه

همچنین، در بُعد خانوادگی، پایداری شخصیت . های اخالقی و کاهش جرائم اجتماعی است ارزش

( 0931)ی نظر. رود و کاهش مشکالت خانوادگی از جمله کارکردهای تربیتی عبادت به شمار می

مهارت  یشبر افزا یدرمان  مسئله و کتاب  آموزش حل یاثربخش ای  یسهمقا یبه بررس یپژوهشدر 

مسئله و  هر دو روش آموزش حل و نشان داده استپرداخته  یکارشناس یانمسئله در دانشجو  حل

 ینب یدارثر بودند و تفاوت معنامؤ یانمسئله دانشجو  مهارت حل ییتوانا یشدر افزا یدرمان کتاب

گرفت از  یجهنت توان یم ین،بنابرا. مسئله وجود نداشت مهارت حل یشدر افزا یدو روش درمان ینا

 یانمسئله دانشجو  مهارت حل یشافزا یبرا یدرمان  مسئله و کتاب  هر دو روش آموزش حل

 ةسفبه نقش معلم و فل یافتنبه دنبال دست  یپژوهشدر ( 0931)احمدپور  .استفاده کرد توان یم

که معلم  یتی راهای ترب ها و نقش معلم و سپس روش یژگیو، (ره)ینی او از منظر امام خم یتیترب

 .بررسی کرد( ره)ینیامام خم یدگاهاز د ،مطلوب برسد یتیتا به اهداف ترب یردبه کار بگ یدبا
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 خت شاگردشنا ییتوانا)داشته باشد  یدمعلم با یککه  ییها یژگیو آنان نشان داد پژوهش های یافته

رشد شاگردان  ایندبا توجه به فر یدرس یمحتوا یهته ییو نقاط قوت و ضعف او، توانا( یمترب)

نفس خود، آموزش  یباصالح و تهذ)بر عهده دارد  یتو ترب یمتعل ةکه معلم در عرص ینقش ؛...(و

و  یارسان از اختان یبرخوردار)کند  می یهتکها  که معلم به آن یتیترب یمبان ؛...(و پرورش شاگردان و

را به آن نقطه  یانکه معلم قصد دارد مترب یتیاهداف ترب ؛...(کرامت است و یانسان دارا ی،آزاد

اصول  ؛...(به عزت و یدن، حفظ کرامت و رس(یوابستگ ینف) به استقالل یدنرس)مطلوب برساند 

که  یتیهای ترب وشر ؛....(مراقبت و وتوجه  ی،اصل آزاد)است  یتیترب یهایدکه همان بایتی ترب

مورد نظر برسد و راهکارها که  یتیتا به اهداف ترب یردگ است که معلم به کار می یها و اسلوب یوهش

روش  ی،انتقاد یةو استقالل، پرورش روح یدعوت به آزاد)هستند  یتر ینیتر و ع یهای جزئ روش

 یبررس ای به در مطالعه( 0931)قشقایی محمودی  .(...اعتماد به نفس و یتها و تقو ییبروز توانا

 یجنتا .پرداخت هسال 01تا  01نوجوانان  یو تفکر انتقاد یآموزش فلسفه بر قضاوت اخالق تأثیر

بود که  ینا یجنتا یگراز د. معنادار دارد تأثیرنوجوانان  ینشان داد آموزش فلسفه بر قضاوت اخالق

آموزش فلسفه باعث  ی،به عبارت .معنادار دارد تأثیرنوجوانان  یآموزش فلسفه بر تفکر انتقاد

یعقوبی و عبداللهی مقدم  .شود در نوجوانان می یو تفکر انتقاد یقضاوت اخالق یانگینم یشافزا

گری نظریة  در پژوهشی به بررسی رابطة استدالل اخالقی و رفتار اخالقی با میانجی( 0931)

ان داد رابطة بین استدالل های این پژوهش نش یافته. شناخت اجتماعی در نوجوانان پرداختند

ای شناخت  باشد، اما با ورود متغیر واسطه اخالقی و رفتار اخالقی در نوجوانان معنادار نمی

اجتماعی در تحلیل، رابطة بین استدالل اخالقی و رفتار اخالقی معنادار شد و بر این اساس، باید 

اً شناختی توجه شود و تنها بر در بررسی رفتار اخالقی نوجوانان به عواملی غیر از عوامل صرف

همچنین، ضرورت تقویت . ها قضاوت نشود اساس استدالل اخالقی افراد دربارة رفتار اخالقی آن

جوکار . ها درک شود شناخت اجتماعی در نوجوانان جهت افزایش بروز رفتارهای اخالقی در آن

و عملکرد  یتبا خالق یاخالق  رشد قضاوت ةرابطدر یک مطالعه به توصیف ( 0931)ارسنجانی 

رشد قضاوت  ینکه ب بودآن  ةدهند نشان یجنتا. پرداختاول  ةمتوسط ةآموزان دور دانش یلیتحص

رشد . وجود دارد یو معنادار یممستق ةرابط نآموزا دانش یلیو عملکرد تحص یتبا خالق یاخالق
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رشد همچنین،  .استآموزان  دانش یتخالق ینیب یشدار قادر به پابه طور معن یقضاوت اخالق

در ( 0931)عاشوری . کند بینی یشآموزان را پ دانش یلیتواند عملکرد تحص می یقضاوت اخالق

دهندة دانش افراد از ماهیت، اصول و  ای با اشاره به این موضوع که فراشناخت اخالقی نشان مطالعه

ی و رفتار اخالقی تواند تحت تأثیر متغیرهایی مانند استدالل اخالق فرایندهای اخالقی است و می

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 

 0اسالنیگسی و دن سپیهدایت، س. بینی کنندة فراشناخت اخالقی معرفی شد از متغیرهای مهم پیش

های تفکر  گیری مهارتشده برای اندازه اثربخشی ابزارهای طراحی»ای با عنوان  مطالعه( 1103)

آموزان باید با داشتن مهارت تفکر خالق و  دانش. انجام دادند« آموزان خالق و حل مسئله دانش

مطالعات اولیه . باشند های انقالب صنعتی چهارم آماده مهارت حل مسئله، برای مواجهه با چالش

دار  های تفکر خالق و حل مسئله، جهت دهد آزمون مورد استفاده در مدارس برای مهارت نشان می

تواند برای  هدف این مطالعه، توسعة ابزارهای غربالگری است که می. گرا نیست و مسئله

و  1ین معیارها، رواییهای حل مسئله و تفکر خالق مورد استفاده قرار گیرد تا ا گیری مهارت اندازه

مراحل کار شامل مطالعات اولیه، طراحی محصول، توسعه، انتشار . الزم را به دست آورند 9پایایی

های تفکر خالق و حل  گیری مهارتشده برای اندازه ها، ابزار طراحی بر مبنای این تحلیل. باشد می

ش یافت و نسبت کل به دست آمده آموزان، اثربخش بود؛ میانگین نتایج یادگیری افزای مسئلة دانش

های تفکر خالق و حل  تواند مهارت شده می دهد ابزارهای طراحی این نشان می. درصد بود 011

به بررسی اثر سبک شناختی و ( 1103)و همکاران  1مِفو. گیری کند آموزان را اندازه مسئلة دانش

العه نشان داد سبک شناختی و نتایج این مط. جنسیت بر توانایی حل مسئلة نوجوانان پرداختند

همچنین، نوجوانان دارای سبک شناختی مستقل از . جنسیت اثرات معناداری بر حل مسئله دارند

                                                           
1. Hidayat, Susilaningsih & Dan Cepi 

2. Validity 

3. Reliability 

4. Mefoh 
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. کنند زمینه نسبت به نوجوانان دارای سبک شناختی وابسته به زمینه، مسائل بیشتری را حل می

به منظور پیشنهاد ( 1103) 0هوکر. دهند نوجوانان پسر نسبت به دختر، حل مسئله بهتری انجام می

های علمی و مرتبط با آن، یک فرایند نسبتاً  یک مدل جهانی حل مسئله برای طراحی در زمینه

نوآورانه و عمومی برای حل مسئله ارائه داده است که ریشه در مطالعات طراحی و تحقیق علمی 

ها است که در قلب  مسئلهشود که این فرایند، هستة مشترک همه حل  استدالل می. حل مسئله دارد

سازی راه حل،  آن پنج کانون یا نقطة تغییر اساسی برای این فرایند شامل تغییراتی در مسئله، فرمول

هیچکدام از این عناصر کامالً اصلی . ها، پیشنهاد راه حل جزئی قرار دارد راه حل، محدودیت

ای از  گیرد تا درک تازه د بحث قرار مییافته کرده، مور را صریح و توسعهها  نیستند، اما روشی که آن

و همکاران  1گراهام. تشکیالت و قدرت این فرایند برای مقابله با مشکالت عملی پیچیده ارائه شود

اخالقی و های  های مؤثر بر قضاوت ای به بررسی عوامل فرهنگی و ارزش در مطالعه( 1101)

در ارتقا و ها  و درون ملل و جوامع، فرهنگبین . کسانی که بر رفتارهای اخالقی مؤثرند، پرداختند

عوامل . ها و رفتارهای اخالقی به طور شایان توجهی متفاوت هستند انتقال بسیاری از قضاوت

آب و هوا، )اند از دین، محیط زیست اجتماعی  فرهنگی که در این تنوع نقش دارند عبارت

، مؤسسات (ت مسکونیزا، وضعی وضعیت محصوالت، تراکم جمعیت، شیوع عوامل بیماری

کاراباکاک، نالبانت و . اجتماعی قانونی مانند ساختارهای خویشاوندی و بازارهای اقتصادی

های حل مسئله در دانشجویان معلمی با توجه  در یک مطالعه به بررسی مهارت( 1101) 9توبسوگ

های حل مسئله  تیکی از اهداف محققان در این مطالعه، ارائة مهار. به متغیرهای مختلف پرداختند

های مختلف از  برای انتخاب نمونه از دانشجویان دانشکده. به متقاضیان شغل معلمی بوده است

نتایج این مطالعه نشان داد . جمله تربیت بدنی، مشاوره و راهنمایی و مشکالت روانی، استفاده شد

های  ها با مهارت ها و جنس آن های مختلف، سطوح مختلف آن بین دانشجویان معلمی از دانشکده

                                                           
1. Hooker 

2. Graham  

3. Karabacak, Nalbant & Topcuoglu 
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ای به بررسی  در مطالعه( 1101) 0تُک، تک و توبسوگ. حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد

ها تا چه  کار پرداختند و اینکه این مهارت های حل مسئله در معلمان تازه سطوح ادراک مهارت

کار  معلم تازه 10عه کنندگان در این مطالشرکت. کنند اندازه با توجه به متغیرهای مستقل تغییر می

کار مورد  نتایج نشان داد معلمان تازه. بودند که مقیاس حل مسئله را مورد استفاده قرار دادند

های حل مسئله خود اعتماد  ها به مهارت به عبارت دیگر، آن. های ذکرشده را ندارند بررسی، ویژگی

همچنین، مشخص شد در مورد . کنند که در آن موضوع ناکارآمد هستند کنند و فکر می و تکیه نمی

وظیفة معلم فراتر از . ها و انتخاب آموزش تفاوت معناداری به لحاظ جنسیت وجود ندارد دیدگاه

آموزان را از مرحلة محفوظات و یادسپاری مطالب به مرحلة تفکر و حل  آموزش است و باید دانش

تحلیل و خلق  مسائل با تالش و کاوشگری در شناخت و حل مشکالت سوق دهد و قدرت

ها بیفزاید و این امر جز با انتخاب روش تدریس متناسب با محتویات آموزشی  های نو را در آن ایده

 یمبا شناخت و درک مفاه(. 0931احمدی، ) شود  آموزان توسط معلم محقق نمی و ترغیب دانش

در حل مسئله  یو سبک شناخت یتیترب ةفلسف ینرسد که ب به ذهن می پرسش ینشده، اکنون ا مطرح

 وجود دارد؟ یا آموزان چه رابطه دانش یمعلم با رشد قضاوت اخالق

 شناسی پژوهش روش

جامعة پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است  هدف و موضوع ماهیت به توجه با

. باشند آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی می آماری پژوهش، شامل دو گروه معلمان و دانش

 0931-33آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی در سال تحصیلی  کل دانش تعداد

آموزان به تفکیک جنسیت  تعداد دانش. باشند نفر می 111نفر و تعداد کل معلمان  1313برابر با 

باشد و تعداد معلمان نیز به  آموز پسر مقطع ابتدایی می دانش 1333آموز دختر و  دانش 1331شامل 

معلم مدارس  11و  های پسرانه دبستانمعلم  31های دخترانه و  معلم دبستان 001یک شامل تفک

 011معلمان  یمورد مطالعه برا ةحجم نمون یجدول مورگان و کرجس یبر مبنا. باشد مختلط می
                                                           
1. Tok, Tok & Dolapcioglu 
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شامل  یکتعداد به تفک ینا است کهنفر  910آموزان  دانش یمورد مطالعه برا ةحجم نمون. استنفر 

سفة فل ةپرسشنام از ها داده گردآوری برای. باشد آموز دختر می دانش 033آموز پسر و  شدان 031

در صدد سنجش نوع نگرش فلسفی فرد در  استفاده شد که( 0931)تربیتی صالحی دوبخشری 

ای از کامالً  گزینه های شش پرسش با پاسخ 013پرسشنامه شامل . حیطة تعلیم و تربیت است

ای، از یک تا شش  گزینه این پرسشنامه با طیف لیکرت شش. فق استمخالف تا کامالً موا

  .شود گذاری می نمره
 

 های هر مؤلفه در پرسشنامه ساختار پرسشنامه و شمارة گویه .1جدول 

 ها شمارة گویه های فلسفة تربیتی مؤلفه

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

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

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

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

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

 1-09-03-11-91-91-13-11-11-11-31-33-31-31-019-011 فلسفة تربیتی اسالم

، گرایی، پایدارگرایی، بنیادگرایی، وجودگرایی این پرسشنامه شش فلسفة تربیتی پیشرفت

پایایی پرسشنامة مذکور در پژوهش صالحی . سنجد و فلسفة تربیتی اسالم را می یاجتماع یبازساز

 . محاسبه شد که مقدار مطلوبی است 393/1ز طریق آلفای کرونباخ ا( 0931)دوبخشری 

ای از خیلی ضعیف تا خیلی  سؤال پنج گزینه 91شامل  در حل مسئله یسبک شناخت یاسمق

بنابراین، دامنة . گذاری شده است خوب است که بر اساس طیف لیکرت از صفر تا چهار نمره

ضعف و قدرت فرد در  یزانپرسشنامه م ینؤاالت اس یلتحل با. است 091تغییرات آن بین صفر تا 

دهندة سبک شناختی  نمره پایین نشان .شود می یریگدر حل مسئله اندازه یسبک شناخت یریکارگ به

های به  بر اساس این پرسشنامه، نمره. دهندة سبک شناختی قوی است ضعیف و نمرة باال، نشان

: کنیم بندی زیر قضاوت می، بر اساس تقسیمها را جمع کرده و سپس دست آمده از تمامی پرسش

کارگیری سبک  به: 13تا  11کارگیری سبک شناختی ضعیف، نمرة بین  به: 11نمرة بین صفر تا 
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پرسشنامه  ینا یاییو پا روایی. کارگیری سبک شناختی قوی به: 13شناختی متوسط، نمرة باالتر از 

 یدپرسشنامه توسط اسات ییمحتوا ییروا. شد ینمع( 0931) ییکوچکسرا یدر پژوهش هاشم

 33/1کرونباخ  یآن با استفاده از روش آلفا یاییپا ین،همچن. شده است یدمعلم تائ یتدانشگاه ترب

 (.0931 یی،کوچکسرا یهاشم) استبخش  یتدست آمد که رضاه ب

: سؤال است که در شش بخش تنظیم شده است 11دارای ( MJT) 0یآزمون قضاوت اخالق

 یکیخواسته شده  آزمودنی از. دارد انتخاب سه یک هر که سؤال ده یص ـ شاملتشخ ،بخش اول

ده سؤال است که به  یداراـ  جمالت ناتمام ،دوم بخش. داند می یحکه صح کنداز موارد را انتخاب 

ها  از آن یکی یآزمودنکه  هرجمله چهار انتخاب داده شده است یبرا. شکل جمالت ناتمام است

جفت کلمه دارد  یک یک،شامل هشت سؤال است که هر  -یسه مقا، سوم بخش. کند را انتخاب می

 .در هر سؤال چهار انتخاب وجود دارد. هاست کلمه هم در کنار آن یککه به هم ربط دارند و 

 ،چهارم بخش. دارد یمشابه ةکلمه رابط یکاز موارد را انتخاب کند که با آن  یکی یدبا یآزمودن

دنبال آن ه ب. است یا شامل هشت سؤال است که به شرح مختصر حادثه -ی پاسخ اخالق ینبهتر

 -ی استدالل اخالق، پنجم بخش. سؤال چهار انتخاب وجود دارد یرز .یدآ سؤال از همان حادثه می

. خواهد می یاستدالل منطق یاست و از آزمودن شده یانشامل شش سؤال است که به شکل مسئله ب

هشت سؤال دارد و هر مورد یف ـ تعر ،ششم بخش. کندانتخاب  از چهار مورد را یکی یداو با

از  یکی یدبا یآزمودنکه چهار انتخاب وجود دارد  یفهر تعر یبرا. است یارزش اخالق یک یدارا

هدف این پرسشنامه، ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخالقی در فرد . را انتخاب کند ها یفتعر

نها یک گزینه درست دارد که بر اساس آن به هر پاسخ هر یک از سؤاالت این پرسشنامه ت. است

برای به دست آوردن امتیاز کلی . دهیم درست یک امتیاز و به هر پاسخ نادرست صفر امتیاز می

 11ای از صفر تا  این امتیاز دامنه. کنیم پرسشنامه، حاصل جمع تمام امتیازات سؤاالت را محاسبه می

نمرات باالتر، به منزلة میزان مهارت . فرد خواهد بودخواهد داشت که شاخص قضاوت اخالقی 

                                                           
1. Moral Judgment Test 
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 -بار توسط دورگاندا  این آزمون نخستین. دهنده خواهد بود و برعکس قضاوت اخالقی باالتر پاسخ

به عمل  0333ها در سال  ساخته شد و آخرین تجدید نظر توسط آن( 0330) 9سینها و میراوارما

ساله ساخته شده و بر مبنای الگوی یک آزمون هوش  00تا  1آزمون در هند برای کودکان . آمد

ها و غیره است؛ با این تفاوت که همة  کلی و شامل سؤاالت استدالل، قوة تشخیص، بهترین پاسخ

ارزش اساسی متداول طراحی شده  01این آزمون به خصوص برای . سؤاالت معنای اخالقی دارند

، «سرقت»، «خشم»، «دروغ»، «بخشش»، «طهارت»، «نقص عهد»، «احترام»، «وظیفه»از جمله . است

ها تصمیم اخالقی  سؤال است که کودک باید در مورد آن 11آزمون شامل . و غیره« راستگویی»

ای بین کلمات با معنای اخالقی  بندی و رابطه ها گروه بگیرد، زمینة کار اخالقی را در اظهار نظر

های  مشکالت اخالقی استدالل منطقی و تعریف برقرار کند، یک عمل خاص را ارزیابی و در برابر

برای هر سؤال . شود این آزمون به شش گروه تقسیم می. های اخالقی را انتخاب کند مناسب ارزش

برای هر سؤال درست، یک نمره و برای جواب غلط، صفر . فقط یک جواب صحیح وجود دارد

کل نمرة شاخص قضاوت . است و حداقل نمره صفر 11بنابراین، حداکثر نمره . شود داده می

زادشیر، استکی )ترجمه شده است ( 0933)این آزمون توسط کرمی . اخالقی آزدمودنی خواهد بود

کودک به سؤاالت نهایی را  911های  دورگانداسینها و میراوارما پاسخ(. 0933پور،  و امامی

سپیرمن براون محاسبه کردند که آزمون را با استفاده از فرمول ا گذاری کردند، سپس، اعتبار نیمه نمره

 3تا  3سال،  3تا  1اعتبار آزمون همسانی باالیی را در میان سؤاالت برای سه گروه سنی . بود 39/1

همچنین، توسط دورگانداسینها و میراوارما با کودکان در . سال نشان داده است 00تا  01سال و 

وناگون مصاحبه شد که مبنای آن همان اخالقی گهای  ها از نظر آگاهی از ارزش مورد قضاوت آن

این مصاحبه کلمه به کلمه ثبت شد و بر مبنای میزان آگاهی . چهارده ارزش اخالقی مورد نظر بود

همبستگی آگاهی اخالقی با نمرات آزمون قضاوت اخالقی . های اخالقی کدگذاری شد از ارزش

زادشیر، استکی و )دهد  نشان می ای را بین این دو محاسبه شد که نتایج همبستگی مثبت و عمده

                                                           
1. Dorganda- Sinha& miravana 
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با اجرای این آزمون بر روی یک نمونة ( 0933)مرعشی، صفایی مقدم و خزامی (. 0933پور،  امامی

برای محاسبة ضریب پایایی از آلفای کرونباخ و . نفری، پایایی این آزمون را معین کردند 11

. بخش است این ضرایب رضایت .به دست آمد 11/1و  10/1تنصیف استفاده کردند که به ترتیب، 

نظران این حوزه، یعنی استادان و متخصصان حوزة  همچنین، برای تعیین روایی، از دیدگاه صاحب

ها، آزمون  در تحلیل داده(. 0933مرعشی، صفایی مقدم و خزامی، )تعلیم و تربیت استفاده کردند 

 ضریب های آزمون ها و داده توزیع بودن نرمال بررسی برای( KS) 0اسمیرنوف -کلموگروف 

 آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی، ،یبند ها و آزمون رتبه یانگینم یسةآزمون مقا اسپیرمن، همبستگی

 SPSS20 افزار منظور از نرم ینا یبرا. استفاده شدها  برای بررسی فرضیه یدمنفر یبند آزمون رتبه

  .شداستفاده 

 های پژوهش یافته

 که شد اسمیرنوف استفاده - فوکولموگر آزمون از ها داده توزیع بودن نرمال بررسی منظور به ابتدا

 .شود مشاهده می 1 جدول در آن نتایج
 

 ها بودن دادهبرای بررسی نرمال اسمیرنوف - فوکولموگرنتایج آزمون  .2جدول 

 سطح معناداری آمارة آزمون متغیر

 111/1 111/1 رشد قضاوت اخالقی

 111/1 133/1 سبک شناختی حل مسئله

 111/1 131/1 گرایی پیشرفت

 111/1 133/1 یدارگراییپا

 111/1 131/1 بنیادگرایی

 111/1 130/1 وجودگرایی

 111/1 133/1 یاجتماع یبازساز

 111/1 119/1 فلسفة تربیتی اسالم

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 
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؛ (<11/1Sig)کند  دهد، متغیر رشد قضاوت اخالقی از توزیع نرمال پیروی می نشان می 1جدول 

گرایی، پایدارگرایی،  های تربیتی پیشرفت تغیرهای سبک شناختی در حل مسئله، فلسفهاما م

بنیادگرایی، وجودگرایی، بازسازی اجتماعی و فلسفة تربیتی اسالم توزیع غیرنرمال دارند 

(11/1Sig< .) 

و رشد قضاوت های فلسفة تربیتی معلم  مؤلفه ینب ها مبنی بر اینکه سؤال منظور پاسخ به به

 . آزمون همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شده است آموزان رابطه وجود دارد؟ دانش یقاخال
 

 آموزان های فلسفة تربیتی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانش نتایج آزمون اسپیرمن مؤلفه. 3جدول 

 یرشد قضاوت اخالق  یتیتربة فلسفهای  مؤلفه

 ییگراپایدار

 910 تعداد نمونه

 11/1 همبستگی اسپیرمن

 139/1 سطح معناداری

 پیشرفت گرایی

 910 تعداد نمونه

 339/1 همبستگی اسپیرمن

  111/1** سطح معناداری

 بنیادگرایی

 910 تعداد نمونه

 191/1 همبستگی اسپیرمن

 113/1 سطح معناداری

 وجودگرایی

 910 تعداد نمونه

 113/1 همبستگی اسپیرمن

 331/1 سطح معناداری

 اجتماعیبازسازی 

 910 تعداد نمونه

 130/1 همبستگی اسپیرمن

  111/1** سطح معناداری

 فلسفة تربیتی اسالم

 910 تعداد نمونه

 11/1 همبستگی اسپیرمن

  111/1** سطح معناداری
** 10/1 P ≤ 
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 ی، بازساز(≥ r=  ،10/1 P 339/1) ییگرایشرفتپ یتیترب ةفلسف ینب ،9با توجه به جدول 

در معلمان و رشد  (≥ r= ،10/1 P 11/1) یاسالم یتیترب ةو فلسف (≥ r= ،10/1 P 130/1)ی اجتماع

معلم  ییگراایدارپ یتیترب ةفلسف .وجود دارد یممستق ةآموزان رابط در دانش یقضاوت اخالق

(339/1r= ،11/1  <P)، یادگراییبن (191/1 r= ،11/1  <P )ییو وجودگرا (113/1 r= ،11/1  <P ) در

 .مشاهده نشد یا هآموزان رابط در دانش یا رشد قضاوت اخالقمعلم ب

 یدر حل مسئله معلم و رشد قضاوت اخالق یسبک شناخت ینباین سؤال که  بررسی منظور به

  .، آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفتآموزان رابطه وجود دارد؟ دانش
 

 آموزان اخالقی دانش معلم و رشد قضاوت ةدر حل مسئل یسبک شناخترابطة . 4جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد نمونه متغیرها

 در حل مسئله معلم  یسبک شناخت

 آموزان دانش یرشد قضاوت اخالق
910 130/1 **111/1  

 .دار استامعن 10/1 در سطح **

 به یداراو سطح معن +130/1 یهمبستگ یبشود، ضر مالحظه می 1 طور که در جدول همان 

سبک شناختی در  ینب یداراو معن مثبت ی قویدهد که همبستگ نشان می (>Sig 11/1)دست آمده 

قدر  هر یعنی. آموزان مورد مطالعه وجود دارد دانش یمعلم و رشد قضاوت اخالق حل مسئلة

باشد، رشد قضاوت ( تر ضعیف) تر کارگیری سبک شناختی در حل مسئله قویتوانایی معلم در به

مثبت وجود  ةرابط یردو متغ ینا ینب ی،به عبارت .خواهد بود( تر یینپا)باالتر  او آموزان شدان یاخالق

  .دارد

امتیاز معلم در هر ها،  پرسشنامه یآور پس از جمع ،یتیترب ةهای فلسف یتاولو بررسی منظور به

تبه بندی تربیتی بر اساس این امتیازها، رهای  سپس فلسفه. های تربیتی محاسبه شد یک از فلسفه

. ترین امتیاز، رتبة شش تعلق گرفت به این صورت که به باالترین امتیاز، رتبه یک و به پایین. شد

 . شد یرتبه بند های تربیتی اولویت معلمان در فلسفه یدمن،فر یبند با استفاده از آزمون رتبهسپس 
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 های فلسفة تربیتی معلمان نتایج مقایسة اولویت. 5جدول 

 (اولویت)رتبه  میانگین رتبه فلسفة تربیتی

 1 03/1 گرایی پیشرفت

 1 31/9 یدارگراییپا

 1 91/9 بنیادگرایی

 9 19/9 وجودگرایی

 1 11/9 یاجتماع یبازساز

 0 11/1 فلسفة تربیتی اسالم

 یاد و بر اساس آن رتبه شو  مالحظه می فلسفة تربیتیهر  یرتبه برا یانگینم ،1براساس جدول 

فلسفة د شو طور که مالحظه می همان .مشخص شده است فلسفة تربیتیبه هر مربوط  یتاولو

است و معلمان بیش از هر فلسفة تربیتی  یاسالم یتیترب ةفلسفتربیتی غالب معلمان در رتبة اول، 

های دوم و سوم به ترتیب، از آن پایدارگرایی و  رتبه. گرایش دارند یاسالم یتیترب ةفلسفدیگری به 

بعدی قرار دارند های  های تربیتی بنیادگرایی و بازسازی اجتماعی در رتبه فلسفه. توجودگرایی اس

 . یی رتبة آخر را از آن خود کرده استگرا یشرفتپو فلسفة تربیتی 
 

 نتایج بررسی معناداری آزمون فریدمن. ۶جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی آمارة کای مربع تعداد نمونه

910 193/191 1 **111/1  
 درصد 10/1معناداری در سطح  **

آزمون از لحاظ  تیجةباشد، ن کمتر می 11/1که از  در جدول یداراباتوجه به مقدار سطح معن

دار ااختالف معن یکدیگربا  های تربیتی مختلف فلسفههای  رتبه یانگینم یعنیدار است؛ امعن یآمار

    .تاسدار امعن یصورت گرفته از لحاظ آمار یبند یتدارند و اولو
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 بحث و نتیجه گیری 

معلم با رشد  ةدر حل مسأل یو سبک شناخت یتیرابطه فلسفه ترب یپژوهش حاضر با هدف بررس

ها نشان داد رابطة قوی مستقیم و معنادار میان  یافته .آموزان انجام شده است دانش یقضاوت اخالق

وجود دارد با افزایش  آموزانش گرایی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانش فلسفة تربیتی پیشرفت

. یابد افزایش می آموزان دانشدر  یرشد قضاوت اخالق، معلمدر  ییگرا یشرفتپ یتیترب ةفلسفامتیاز 

مدرسه همواره مملو از  یطاست و مح یاخالق ذاتاً یامر یتتربتوان گفت  ها می در تبیین یافته

به شمار  یتهای ترب هدف ینتر یاز اساس یاخالق یتترب ،رو یناست، از ا یو امور اخالق یممفاه

آموزان در  ای تربیتی که به تجربیات، نیازها و یادگیری دانش گرایی به عنوان فلسفه پیشرفت. یدآ می

عمل، نه صرفاً مطالعة کتب و به حافظه سپردن، توجه دارد، رابطة مثبتی را بین دانش و عمل در 

معلمان  یفةوظ ینتر یاصل. شود ربه تأکید میدر این مکتب تربیتی بر کیفیت باالی تج. گیرد نظر می

با آن  یواقع یبا آنچه در زندگ ،آموزند میآنچه  یندهند که چه طور ب یاداست که به شاگردان  ینا

گرایی و رشد قضاوت  با نگاهی به فلسفة تربیتی پیشرفت .رو هستند، ارتباط برقرار کنند هروب

. ربه در جریان رشد باور دارند، نه تزریق دانششود که هر دو به فرایند تج اخالقی مشخص می

جای  وقتی معلم به. کند ها را تأیید می مستقیم بین آنبنابراین، نتایج این پژوهش وجود ارتباط 

گیری و چشیدن مزة داوری و انتخاب را از آنان سلب  گیرد، قدرت تصمیم آموزان تصمیم نمی دانش

کند، آموزان دخالت نمی چون معلم در کارهای دانش. شود ها نمی کند و مانع کسب مهارت نمی

العمل صحیح  آورد که توانایی تشخیص و عکس ها را افرادی مصمم و توانمند بار می کم آن کم

همچنین، نتایج نشان داد متغیر فلسفة . نسبت به مسائل، یعنی توانایی قضاوت اخالقی را دارند

بنابراین، . آموزان رابطة معنادار ندارد قی دانشتربیتی پایدارگرایی معلم با رشد قضاوت اخال

، رشد قضاوت اخالقی معلمپایدارگرایی در  یتیترب ةفلسفتوان انتظار داشت با افزایش امتیاز  نمی

با توجه به اینکه دانش و باورهای افراد بر عمل و رفتارشان تأثیر . آموزان افزایش یابد در دانش

آموزان خود از  ایشان در ارتباط با آموزش و برخورد با دانشهگذارد، معلمان نیز در تصمیم می

در فلسفة تربیتی پایدارگرایی باور بر این است که اصول . کنند دانش و باورهایشان پیروی می
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 زیرا با معلم است؛ یهای کالس یریگ یمتمام تصمآموزش و پرورش ثابت و تغییرناپذیرند و 

 .است یدمف یشانبرا یچه مطالب یادگیریدهند  یصتشخکه بتوانند  یستندن یشاگردان در سطح

اش انتشار و انتقال دانش به  یفهوظ ینتر مقتدر در کالس درس است که مهم یتیمعلم شخص

نبود ارتباط بین دیدگاه این فلسفة تربیتی و رشد قضاوت اخالقی را  .آن است یرشاگردان و تفس

معقتد  0یرم یکلاسپ. قضاوت اخالقی توجیه کردموجود در زمینة رشد های  توان با کمک یافته می

ها هدف  آن. اهل تفکر و چالشند یرند،گ می یینمرات باال یکه از نظر رشد اخالق یاست افراد

 1ینگو وات واتینگ. برخوردارند ییباال یریپذ یتکنند و از مسئول عمل می یزیر دارند و با برنامه

رفتارشان  ،شود داده می ییها یتآنان مسئولکه به طور مرتب به  یمعتقدند افراد( 0331)

 (.0933یان، پاشا و گودرز) شود یداده نم یتیاست که به آنان مسئول یپسندتر از کسانجامعه

 یاخالق یدادهایآورد که به قضاوت رو فراهم می شاگردان یرا برا ییها فرصت کالسیهای  یتفعال

به  یگرانکند از منظر د ها را وادار می بچه ییها یتفعال ینچن. در تعامل با همساالن خود بپردازند

 ی،آموزان به بحث گروه دانش یقآزاد در کالس، تشو یطمح کردن فراهم .موضوعات نگاه کنند

مهم  یاز ابزارها ی،آموزان در حل مسائل اخالق دانش ةها و مشارکت فعاالن آن یدتوجه به عقا

 ی،کالس یوگوها گفت یاندر جر. ن استآموزا دانش یمعلمان در کمک به رشد قضاوت اخالق

شوند که  و متوجه می شده،آشنا  یگرانبه تعامل و تفاهم با د یگرانحقوق د ةآموزان با مالحظ دانش

وگوها  کردن گفت یقطب که از تک یرندگ می یاد ین،بنابرا. دارند یدهحق اظهار عق یزن یگراند

 یت،گوش دهند و در نها یگراند یدبه عقا د،سکوت کنن یگرانکنند، هنگام اظهار نظر د یخوددار

احترام گذاشتن به های  موارد نشانه ینا. جامعه، ارزش قائل شوند یک یآنان به عنوان اعضا یبرا

ة است و هم یگرانو توجه به د ییخودمحورزدا ةدهند نوع رفتارها، نشان ینبروز ا. است یگراند

 یبررسنتایج . (0933، ، صفایی مقدم و خزامییمرعش) استها  آن یموارد نشان از رشد اخالق ینا

                                                           
1. Spickelmier 

2. Whiting & Whiting 
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نشان داد بین این  ،آموزان دانش یدر معلم و رشد قضاوت اخالق یادگراییبن یتیترب ةفلسف ینب ةرابط

معلم و  ینب یمانهو صم یکنزد ةرش بر محور رابطوآموزش و پر. دو متغیر رابطه وجود ندارد

 یبرا یاخالق یلیشده باشد که در شاگرد تما یراحهدف ط ینکه با ا یا استوار است؛ رابطه شاگرد

های  یژگیاز و یمظهر یدمعلم با. به وجود آورد یشخو یدادن به زندگ سامان یبرا یقتکشف حق

تواند اهدافی  ها و باورهای شخصی معلمان می ارزش. باشد یدتقل یستةمطلوب بوده، شا یتیشخص

بر پایة تعاریف فلسفة تربیتی بنیادگرایی، اعتقاد . هدکنند، تحت تأثیر قرار د ها انتخاب می را که آن

 یو سنت یمنطق یهای آموزش بر روش یدباشد و با یاز سرگرم یخال یدبا یستدربر این است که 

رسد این شیوة تدریس، فرصت  به نظر می .تمرکز کند ینکردن و تمر مانند خواندن مطالب، حفظ

بدین . آموزان بگیرد های منطقی را از دانش گیری برخورد با مسائل اخالقی و تشخیص و تصمیم

معلم شخصیت علمی در مکتب تربیتی بنیادگرایی، . باشد ترتیب، نتیجة تحقیق قابل توجیه می

را مشخص و  یادگیری ایندفر ةخود، شالود. یردگ به خود می ینظری است که حالت رهبر صاحب

 .کند می یینجو کالس را تع

را فراموش  آموز دانشدهند و احوال  قرار می یاران ذهن خود را معمعلم یگاهبه این ترتیب، 

و مراحل ممارست را  ینهستند، ضرورت تمر آموزان دانش یکمال فور یکنند و چون در آرزو می

بدین . کنند او را حل می ةشوند و مسئل آموز می دانش ینخود جانش ةکنند و بالفاصل فراموش می

های اخالقی را از او  یرد، فرصت رشد و تصمیمگ می یمآموز تصم دانش یجا به ترتیب، چون معلم

آموزان که  یی با رشد قضاوت اخالقی دانشوجودگرادر تبیین رابطة بین فلسفه تربیتی . گیرد می

توان انتظار داشت با افزایش امتیاز  نمی. ای وجود ندارد نتایج نشان داد بین این دو متغیر رابطه

بع امناز . آموزان افزایش یابد ، رشد قضاوت اخالقی در دانشمعلمی در یوجودگرا یتیترب ةفلسف

امر و  یلاز قب یاست؛ عوامل یو خارج یرونیعوامل ب ،کودک یاخالق یتشخص یده شکلمهم 

 .و پاداش یهکنترل رفتار در کودکان مانند مجازات، تنب یو ابزارها ینوالدمربیان و دستورات  ی،نه

را داشته  ینفرصت ا یشههم یدشاگرد باودگرایی اعتقاد بر این است که اما در فلسفة تربیتی وج

همچنین،  .کند یینکه دلخواه خودش است، تع یشخص ینباشد که روند آموزشش را بر اساس قوان
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. شاگردان فراهم کرد یرا برا« ها ینهها و گز انتخاب»انواع  یدبا ی،درس ةمحتوا و برنام یندر تدو

شاید به این دلیل است که  .یردآن را فرا گ یو با چه روش یاموزدکدام را ب یردگ می یمشاگرد تصم

آموزان نداشته و  معلمان پیرو این نوع فلسفة تربیتی، نقش زیادی در تقویت قضاوت اخالقی دانش

حس  ینا. شود متولد می یانسان با حس اخالق. توان نتیجه این پژوهش را تأیید کرد از طریق می

 یقت،در حق. شود می یهاجتماع تغذ یقو از طر یردگ شود، از معلمان الگو می هر میدر خانواده ظا

را که بر اساس اصول عدالت و در نظر گرفتن حقوق  یخانواده، مدرسه و اجتماع، قواعد اخالق

همواره قابل  یگریمانند هر رفتار د یاخالق یرفتارها .دهند وضع شده است، آموزش می یگراند

 یتو تقو یده سرمشق: مؤثرند یاخالق یرفتارها یادگیریاز همه در  یشو مؤلفه بد. است یادگیری

کرده و  یدها تقل وجود دارد تا کودک عمالً از آن یعمل یها و الگوها به سرمشق یازن. یرفتار اخالق

رفتار  یتتقو. یردها فرا گ را از آن... و یورز عدالت یی،گو استمناسب مانند ر یاخالق یرفتارها

هر بار کودک به انجام  .است فرا گرفته شده یاخالق یرفتارها یتتثب یبرا یساز و کار ی نیز،قاخال

 یتتقو یطو مح یانو پاداش اطراف ینتحس یقرفتار از طر ینا یدمبادرت ورزد، با یاخالق یرفتار

 .شود یبآن ترغ دشده و کودک به انجام مجد

 یدر معلم و رشد قضاوت اخالق یاعاجتم یبازساز یتیترب ةفلسف ینب ةرابطدر تبیین 

در معلم، رشد  یاجتماع یبازساز یتیترب ةفلسف یازامت یشبا افزا توان گفت میآموزانش،  دانش

و عدالت  یناحترام به قوان یبه معنا یرشد اخالق .یابد می یشآموزان افزا در دانش یقضاوت اخالق

های تفکر سنتی و  جتماعی، شیوهاز سوی دیگر، در فلسفة تربیتی بازسازی ا. است یاجتماع

در این . ای که موجب نابردباری، تبعیض و خرافات است، باید شناسایی و کنا گذاشته شوند کلیشه

را در جامعه  یعدالت یتا ب کندشاگردان را قادر که است  ینا یتو ترب یمتعل یتاولوفلسفة تربیتی 

 های یکه به اصالح نابرابردهند  یبرترا ت ییها برنامه یدبا یهای آموزش دهند و نهاد یصتشخ

های  بازسازی اجتماعی مبتنی بر تغییر جامعه به وسیلة آموزشفلسفة تربیتی  .منجر شود یاجتماع

مبنی بر وجود ارتباط مستقیم بین فلسفة تربیتی  بدین ترتیب، نتیجة این پژوهش. اصالحی است

 . ن قابل توجیه استآموزا بازسازی اجتماعی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانش
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آموزانش همبستگی  همچنین، میان فلسفة تربیتی اسالمی معلم و رشد قضاوت اخالقی دانش

بنابراین، با افزایش امتیاز فلسفة تربیتی اسالمی معلم، رشد قضاوت . مثبت معناداری وجود دارد

ربیتی اسالمی معلم و همچنین، نتایج نشان داد میان فلسفة ت. یابد آموزانش افزایش می اخالقی دانش

ها، فلسفة تربیتی  طبق تعریف. مستقیم وجود دارد ةآموزانش رابط رشد قضاوت اخالقی دانش

. های اسالمی هستند رشد و تربیت اخالقی فرد مطابق با آموزهاسالمی و قضاوت اخالقی به دنبال 

ترین عقاید فلسفة  مهماز . هاست کنندة ارتباط مستقیم و مثبت بین آن نتایج این پژوهش نیز بیان

درصدد مهار من طبیعی شاگردان است و از سوی  تربیتی اسالمی این است که معلم از یک سو

کند؛ بر اساس تعریف، تربیت اسالمی  ها را دنبال می دیگر، رشد و بالندگی من انسانی و الهی آن

اسالم،  یدگاهاز د. می استهای اسال فرایند رشد افکار، اخالق و اعمال خدامحورانه، مطابق با آموزه

است  یاخالق یتدارد و هدف اسالم رشد و ترب یا و گسترده یقعم یو اخالق یارزش یرشد معنا

و  یفطرت اله کردنبا شکوفا یند .خود برساند یو ارزش یاخالق یگاهخواهد انسان را به جا و می

 یبا ارتقا یند ین،همچن. کند را فراهم می یعمل اخالق یضتوافق و ف ینةانسان زم ی بهبخش یتهو

 ینانسان را به باالتر ی،عمل اخالق کردنضمن ارزشمند یو قصد انسان در اعمال اخالق یتسطح ن

متغیر سبک شناختی در حل مسئله دارای ضریب  .کند می ییراهنما ،است یمقاصد که قرب اله

دار در سطح اطمینان با متغیر رشد قضاوت اخالقی بوده و به طور مستقیم و معنا 130/1همبستگی 

در نتیجه، باید گفت بین این دو متغیر یک رابطة . درصد با رشد قضاوت اخالقی رابطه دارد 33

یعنی با افزایش مقیاس سبک شناختی در حل مسئله معلم، رشد . قوی و مستقیم وجود دارد

 یردک تأثکو یمدرسه در خلق و خو یدترد یب. یابد آموزان افزایش می قضاوت اخالقی در دانش

مهارت حل مسئله باعث . آموزان را شکل دهد دانش یتواند رفتار اخالق معلم می و دارد یادیز

کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری، افزایش کنترل خود، افزایش سطح سالمت روانی و 

روی گشایی از مسائل پیش  تر به گره ای خردمندانه وقتی معلم به شیوه. شود رضایت از زندگی می

فرایند حل . پردازد، مسلماً عملکرد بهتری در مقابل مشکالت و مسائل خواهد داشت خود می

هایی در  کردن جریان تعلیم و تربیت باعث ایجاد توانایی محور مسئله توسط معلم و مسئله
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های جدیدی که  شود این افراد در مقابله با شرایط زندگی و موقعیت آموزان شده که باعث می دانش

 یبرا آموز دانش ییبه توانا یقضاوت اخالق. شوند، آمادگی الزم را داشته باشند رو می آن روبه با

از لحاظ  ین،بنابرا .در برخورد با مسائل روزمره اشاره دارد یو منطق یحصح یریگ یمقضاوت و تصم

آموزان با  مسئولیت معلمان صرفاً افزایش علم و آشناکردن دانش. شود نظری، نتیجة تحقیق تأیید می

ها مسئول تغییر و اصالح رفتارهای ناسازگارانه و  اجتماعی نیست، بلکه آنهای شناختی و  ارزش

داشتن مهارت حل مسئله با باالبردن خالقیت در معلمان . نیز هستند مدار آموزان اخالق دانش یتترب

فید و اثربخش تر برای های م ها و روش متناسب با پیشرفت روزافزون علم از ابزار، فن. ارتباط دارد

های  برانگیز به جمع آوری راه حل معلمان در برخورد با مسائل چالش. شود حل مسائل استفاده می

با توجه . کنند ریزی می و برای انجام آن برنامه گوناگون پرداخته و بهترین راه حل را انتخاب کرده

کنند و فرصت اندیشیدن و  رین میآموزان تم های مختلف را با دانش به این الگو، معلمان آموزش

آموزان  این امر موجب ارتقای سطح قضاوت اخالقی در دانش. دهند آموزان می تفکر به دانش

 یبا استفاده از الگوها یژهآموزان به و به دانش یکه آموزش مسائل اخالق کردتوجه یدبا .شود می

 . آموزان داشته باشد دانش یخالقا یشرفتو پ یدر سطح تکامل اخالق یادیز یرتواند تأث مناسب می

گرفته در زمینة موضوع تحقیق اندک بوده و در هیچ یک از  های انجام با توجه به اینکه پژوهش

آموزان و  های تربیتی معلم با رشد قضاوت اخالقی دانش مربوطه رابطة بین فلسفههای  پژوهش

آموزان لحاظ  ت اخالقی دانشهمچنین، رابطة بین سبک شناختی در حل مسئلة معلم با رشد قضاو

 . های دیگر مقایسه کرد توان نتایج این تحقیق را با پژوهش نشده، بنابراین، نمی

های تربیتی معلمان نشان داد معلمان بیش از هر فلسفة  های فلسفه بندی اولویت نتایج در رتبه

های  ها به فلسفه آنسپس، به ترتیب گرایش . تربیتی دیگری به فلسفة تربیتی اسالمی گرایش دارند

 یجهنت ینا. گرایی استتربیتی پایدارگرایی، وجودگرایی، بنیادگرایی، بازسازی اجتماعی و پیشرفت

او در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت . است (0931)عرفانی کننده و همسو با پژوهش أییدت

پژوهش صالحی دوبخشری نتایج . که فلسفة تربیتی غالب بین دبیران، فلسفة تربیتی اسالمی است

های  های ایران وجود گرایش عمده به سمت فلسفه نشان داد در محیط آموزشی دانشگاه( 0931)
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توان گفت این پژوهش نیز تأییدکنندة نتایج این  می. تربیتی اسالمی و بازسازی اجتماعی است

 پژوهشاو در . ستا( 0933)اما نتایج این تحقیق مغایر با نتیجة تحقیق عفاف . تحقیق بوده است

در تحقیق احمدی . شود فلسفة تربیتی غالبی بین معلمان مشاهده نمیکه  یدرس یجهنت ینبه ا خود

آموزان را از مرحلة  مشخص شد وظیفة معلم فراتر از آموزش است و باید دانش( 0931)

 محفوظات و یادسپاری مطالب به مرحلة تفکر و حل مسائل با تالش و کاوشگری در شناخت و

این یافته . ها بیفزاید های نو را در آن حل مشکالت سوق دهد و قدرت تجزیه و تحلیل و خلق ایده

گرایی و بازسازی  های تربیتی پیشرفت زیرا در این پژوهش فلسفه. این تحقیق مغایر استبا نتایج 

 سرچشمة. های تربیتی معلمان به دست آوردند های آخر را در بین فلسفه اجتماعی اولویت

از آن  یرویو پ یآن جامعه و داشتن باور مذهب یاعتقادات مذهب و یند یا های هر جامعه ارزش

افراد اثر  یریگ یمتصم یتواند رو مختلف، می یاتاز تجرب یبستر یجادا یلبه دلنیز  فرهنگ. است

ابل ق ی،اسالم یشةاسالم و فرهنگ و اند ینبا د ایرانمردم و معلمان  یقعم یوندپ یلبه دل .گذارد

 . انتظار است که اولویت فلسفة تربیتی معلمان، فلسفة تربیتی اسالمی باشد

تمایلی تعداد معدودی از معلمان  ها و بی بودن پرسشنامه طوالنی مانند هایی محدودیت وجود با

از عوامل مؤثر  یدست آمده به عدم کنترل بعضه های ب دقت داده. ها برای پاسخگویی به پرسشنامه

پرسشنامه  های پرسشدهندگان به  پاسخ ی، امکانات آموزشی و تربیتیمکان ی،زمان یطااز جمله شر

 این تعمیم نتایج قابلیت افزایش منظور به شود می پیشنهاد پژوهشگران سایر به .شود محدود می

 .کنند اجرا دیگری آماری نمونة و جامعه در را آن مشابه پژوهش،

 ریزان برنامه پرورش، و آموزش متولیان به کاربردی ییپیشنهادها های پژوهش، یافته بر مبتنی

 :از اند عبارت که است شده ارائه معلمان و آموزشی

های حل مسئله و  گردد جهت آشنایی بیشتر معلمان، منابع مطالعاتی شامل مهارت پیشنهاد می

 . در اختیار آنان قرار گیرد های تربیتی فلسفه

دهندة آموزش و پرورش در ایران است، برای  که شکلهای مختلف تربیتی  آشنایی با فلسفه -

 . همة متخصصان آموزش الزم و ضروری است
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های  برگزاری کارگاه. های الزم مربوط به حل مسئله به معلمان ارائه داده شود آموزش -

شناسان برای معلمان رای آشنایی با ضرورت  آموزش حل مسئله توسط متخصصان و روان

 . شود  آموزان پیشنهاد می آن در رشد قضاوت اخالقی دانشمسئله و نقش آموزش حل

تمهیداتی در برنامة آموزش ضمن خدمت معلمان صورت گیرد که با تغییردادن نگرش و  -

ای با تحولی بنیادین، بر فلسفة  فلسفة تربیتی آنان، همراه باشد و نظام تحصیالت مدرسه

 .   یرانی و فرهنگ بومی سازگار باشدتربیتی مناسبی استوار گردد که با عناصر اسالمی و ا

های ضمن خدمت با تبیین، تحلیل و نقد مفهوم این دو فلسفة  معلمان در جلسات آموزش -

  .ها آشنا شوند های تربیتی آن تربیتی و داللت
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 .39-011، (0)0 ،فرهنگی مطالعات



   11                                   آموزان دانشی القمعلم با رشد قضاوت اخ ةدر حل مسأل یو سبک شناخت یتیترب ةفلسف ةرابط

 
 یشبر افزا یآموزش حل مسئله و کتاب درمان یاثربخش یا یسهمقا یبررس(. 0931)نظری، زینب 
نامة کارشناسی ارشد، رشتة  پایان. یکارشناس یاندر دانشجو مهارت حل مسئله ییتوانا

 . شناسی، دانشگاه خوارزمی روان

ی شناختی و عوامل اجتماعی ـ فرهنگ های روان بررسی مؤلفه(. 0931)هاشمی کوچکسرایی، سهیال 

آموزان دختر پایة سوم متوسطه و دورة  در دانشدر فرایند حل مسئلة علوم اجتماعی 
 . نامة دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران پایان. دانشگاهی شهر تهران پیش

شناختی در فرایند حل مسئله  های روان بررسی مؤلفه(. 0931)هاشمی، سهیال، و شهرآرای، مهرناز 
. تهران دانشگاهی شهر وزان دختر پایة سوم متوسطه و دورة پیشآم علوم اجتماعی در دانش

، (9)9شناسی دانشگاه الزهرا،  شناختی دانشکدة علوم تربیتی و روان نشریة مطالعات روان

33-13 . 

بررسی رابطة استدالل اخالقی و رفتار اخالقی (. 0931)یعقوبی، ابوالقاسم، و عبداللهی مقدم، مریم  

-031، (1)1شناسی مدرسه،  روان. ة شناخت اجتماعی در نوجوانانگری نظری با میانجی

013.  

Graham, J., Meindl, P., Beall, E., Johnson, K.M., & Zhang, L. (2016). Cultural 

differences in moral judgment and behavior, across and within societies. Current 

Opinion in Psychology, 8, 125-130.  

Hidayat, T., Susilaningsih, E., & Dan Cepi, K. (2018). The effectiveness of enrichment 

test instruments design to measure students’ creative thinking skills and problem-

solving, Thinking Skills and Creativity, (18)30029-4. 

Hooker, C. (2017). A proposed universal model of problem solving for design, science 

and cognate fields. New Ideas in Psychology, 47, 41-48.  

Karabacak, K., Nalbant, D., & Topcuoglu, P. (2015). Examination of teacher candidates’ 

problem solving skills according to several variables. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 174, 3063-3071.  

Mefoh, P. C., Nwoke, M. B., Chukwuorji, J. C., & Chijioke, A. O. (2017). Effect of 

cognitive style and gender on adolescents’ problem solving ability. Thinking 

Skills and Creativity, 25, 47-52.  

Tok, T. N., Tok, S., & Dolapcioglu, S. D. (2014). The perception levels of the novice 

teachers’ problem- solving skills. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

116, 415-420.  

 
 


