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   چکیده
 روش به قرآنیهاي قصههاي آموزه تاثیر تعیین حاضر پژوهش هدف
 آزمایشیآن نیمه روش و انآموزدانش اخالقی قضاوت بر کندوکاو حلقه
 که شامل آماري جامعه بین از بود.نابرابر  کنترل گروه طرح با

 شهر پرورش و آموزش ابتدایی دوره ششم پایه دختر و پسر انآموزدانش
 نفر 120 حجم بهاي نمونهشد، می 1396- 97 تحصیلی سال در همدان

 در تصادفی صورت به و دش انتخابدر دسترس  گیرينمونه شیوه به
 ازها داده گردآوري براي د.گردی جایگزین کنترل و آزمایش هايگروه
 و آزمونپیش در )1998( وارما و سینها اخالقی قضاوت آزمون
 10 مدت به و نیم ماه دو طی آزمایش گروه شد. استفاده آزمونپس
 به قرآنی هايقصه آموزش جلسه یک هفته هر ،ايدقیقه 90 جلسه
 بزرگان و پیامبران هايداستان مجموعه اساس بر را کندوکاو حلقه روش
 ارائه آموزشی کنترل گروه به اما ؛کرد دریافت گسترسایه انتشارات از

 ساده و متغیري چند کواریانس تحلیل آزمون ازها داده تحلیل براي نشد.
 شد. تحلیل SPSS 24 آماري افزارنرم استفاده با هاداده شد. استفاده
 بین در آنهاي مولفه و اخالقی قضاوت نمرات میانگین داد نشان نتایج
 است و بیشتر دارامعن طور به کنترل گروه از آزمایش گروه انآموزدانش
 تعاملی اثر داد نشان نتایج همچنین شد. تایید پژوهش فرضیه بنابراین
 داريامعن انآموزدانش اخالقی قضاوت نمرات بر جنسیت و آموزش
 حلقه روش به قرآنیهاي قصههاي آموزه گفت توانمی رو این از؛ نیست
 همسانی تاثیر دختر و پسر انآموزدانش اخالقی قضاوت بر کندوکاو
هاي قصه آموزش از که کرد يگیرنتیجه توانمی پس ؛است داشته
 اخالقی قضاوت ارتقاي براي توانمی کندوکاو حلقه روش به قرآنی
  کرد. استفاده دختر و پسر انآموزدانش

  
  کلیدي واژگان

   جنسیت. ،آموزدانش اخالقی، قضاوت کندوکاو، حلقه قرآنی،هاي قصه
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of 
teaching the Quranic stories through the community of 
inquiry method on the moral judgment of students. The 
research method was semi-experimental by pretest-
posttest with unequal control group design. A sample of 
120 students was selected from the statistical population 
of the male and female students of the sixth grade of 
primary schools in Hamedan during the academic year 
of 2017-18. They were selected by multi-stage random 
sampling and randomly assigned to experimental and 
control groups were replaced. For data collection, the 
Moral Judgment Test of Sinha and Varma (1998) was 
used in the pretest and post-test. The experimental group 
received a course of teaching Quranic stories during 2.5 
months in 10 ninety-minute sessions. The text book was 
the collection of stories from the prophets and great 
religious men from Sayegostar publication. The course 
was not provided for the education control group. To 
analyze the data, multivariate and simple covariance 
analysis was used. Data were analyzed with SPSS-24 
software. The results showed that the mean scores of 
moral judgment and its components among the students 
of the experimental group were significantly higher than 
the control group. Therefore, the research hypothesis 
was confirmed. Also, the results showed that the gender 
and interactive effect of education on students' moral 
judgment scores was not significant. Therefore, it can be 
said that teaching the Quranic stories by method of the 
community of inquiry have a similar effect on the moral 
judgment of male and female students. Thus, it can be 
concluded that the teaching of Quranic stories through 
the method of the community of inquiry can be used to 
enhance the moral judgment of male and female stu-
dents. 
 
Key words 
Quranic Stories, Community of Inquiry, Moral Judg-
ment, Student, Gender. 
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  مقدمه
ترین و دشوارترین ، مهم2مسأله تربیت« 1به اعتقاد کانت

تربیت، عمل عمدي فردي ». مبتال به انسان استمسأله 
خواهد رشد را در فردي که فاقد ولی قابل می رشید است که

 3) و تربیت اخالقی1372آن است، تسهیل کند (شکوهی، 
نوعی تغییر است که قلمروهاي عقلی، عاطفی و رفتاري را 

گیرد. متربی باید امور خوب را از بد بازشناسد، میدر بر
نی داشته باشد و عمل او، جلوه درك و احساس عواطف معی

). یکی از آثار تربیت اخالقی، 1386اخالقی او باشد (باقري، 
به چگونگی نظر و برداشت  است. 4توانایی قضاوت اخالقی

رسوم و هنجارهایی که  و شخص نسبت به مقررات و آداب
قضاوت  ،هایشان با دیگران رعایت کنندمردم باید در تعامل

  ).1383شود (قائدي، گفته می اخالقی
 اخالقی هايقضاوت پرورش براي 5قصه از استفاده
 قصه، اهمیت و نقش دارد. در زمینه ايویژه جایگاه کودکان
 براي قصه اهمیت که بود اندیشمندانی نخستین از 6افالطون
را دریافت و بخشی از کتاب جمهوریت را به بیان  کودکان

دوست، اختصاص داد (رحمان اهمیت قصه براي کودکان 
کننده دیدگاه انسان درباره همواره منعکس ). قصه1381

وسیله آموزش آداب و  و جهان و عوامل ناشناخته پیرامون او
دیگر بوده  يهاسنن، اعتقادات، و تاریخ یک نسل به نسل

 قصهبه  اشانیخاص رو يهایژگیاست. انسان به خاطر و
رسم قهرمانان آن را الگوى خود ا راه و سب عالقه دارد و چه

 قصه. پس با )1392 ایاغ، ؛ ترجمه قزل7(چمبرز دهدیقرار م
فرهنگى و آداب جامعه خود و  راثیتوان انسان را با ممی

  .و قدرت تفکر او را پرورش داد کردجهان آشنا 
 پرورش براي تلویحاتی از هاي قرآنی سرشارقصه
 هایشپیچیدگی مامت با را فرایند قضاوت و هستند اخالق
زیرا یکی از اهداف قصه در قرآن رشد قوه ؛ دهندمی نشان

، هاانسانصورت که در مطالعه سرگذشت تفکر است؛ بدین 
به تفکر و ارزیابی دقیق عملکرد آنان  تواندمیشخص 

                                                
1. Kant  
2. Education  
3. Moral Education  
4. Moral Judgment 
5. Story 
6. Plato 
7. Chambers 

جاي یکی از آنان قرار دهد و بپردازند و در واقع خود را به 
سرنوشت محتوم خود را مالحظه کند و بعد اگر فرصتی در 
اختیار او قرار داده شد، کمال استفاده را بنماید. قرآن در 

که جریان بلعم باعورا را تشریح سوره اعراف بعد از آن 
صِ «فرماید: یم، خطاب به پیامبر اکرم (ص) کندمی فَاقْص

رُونَ کَّ فَ تَ ی م لَّهلَع ص ص قَ داستان بگو تا شاید ن ایپس ؛ »الْ
 دیده برجسته عنصر سه قرآن، هايقصه کنند. درتفکر 
 و انذار که هاییقصه در. گفتگو و رویداد شخصیت،: شودمی
 قصه برجسته عنصر »رویداد« است، اصلی هدف دهی بیم
 یا عاطفی انگیزش هدف با هاییقصه در. رودمی شمار به

 »شخصیت« مهم عنصر مؤمنان، و پیامبر به بخشی آرامش
 گوییپاسخ و اسالمی دعوت از دفاع اصلی هدف اگر و است
سازد (حسینی می را مهم عنصر »گفتگو« باشد، مخالفان به

توان نقل می گوناگونیهاي ). قصه را به شیوه1379ژرفا، 
کرد که شیوه معمول، قرائت است. در این روش، قصه 

کنند. می ن گوششود و دیگران به آمی توسط فردي خوانده
ترین اشکال این روش آن است که شنوندگان منفعل  عمده

  هستند. 
گیري از نظرات  با بهره 8کودکانفلسفه براي  برنامه
که به ضرورت تعلیم تفکر و نفی  10و ویگوتسکی 9دیویی

 11کردند، توسط لیپمنآموزش حفظ کردن صرف تاکید می
 نگاه درچه  اگر). 1377به وجود آمده است (صفایی مقدم، 

 هايمهارت تقویتبراي  رسد این برنامهنظر می به اول
 در ؛ امااست شده طراحی انآموزدانش ورزيو استداللتفکر 
 در. استجدیدي  الگوي مدعی نیزاخالقی  تربیت موضوع
 با هاییچالش شاهد برنامه فراواناین  گذارانبنیان ادبیات
 رشد نظریه ها،ارزشتبیین  نظریه هاي رقیبی چوننظریه
 به رو سنتی رو الگوي و اخالق مراقبتینظریه  ،شناختی

). 2012، 13و کم 2001، 12؛ اسپرود1991هستیم (لیپمن، 
 از یکی که دهدمی نشان خوبی به ادبیاتاین  بررسی
اخالقی  تربیت براي کودکان،فلسفه  برنامه اصلیهاي هدف

 هایشنوشته زا بسیاري در لیپمن. است نوجوانان و کودکان
                                                
8. Philosophy For Children    
9. Dewey    
10. Vygotsky    
11. Lipman 
12. Sprod 
13. Cam 
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فلسفه  الگوي برنامه تا گیردمی کار به خود را تالش تمام
اخالقی  تربیت دري پیشین الگوها تمام از را کودکانبراي 
 1»اخالقی کندوکاو« را ویژه الگوياین  او. دکن متمایز
). اصطالح کندوکاو را براي 1995، 2(لیپمن و شارپ نامدمی

) به کار 1991؛ به نقل از لیپمن، 1995( 3پیرس ،اولین بار
برد. منظور وي از این واژه، به کارگیري فرایند پژوهش در 

پژوهش در کنار هاي کالس درس و توجه به فعالیت
) از این واژه برداشت 1991آموزشی بود. لیپمن (هاي فعالیت

ترین دیگري دارد. او کالس درس را آزمایشگاه و مهم
کند. به اعتقاد وي، می ا پژوهش تلقیفعالیت فراگیران ر

یابد که می کالس درس زمانی به اهداف واقعی خود دست
ور شود و در آن همه کس و همه چیز به در پژوهش غوطه

 پژوهش دعوت شود. در این حالت است که کندوکاو شکل
کند و می یابد، خالقیت رشدمی گیرد. افکار پرورشمی

مدارا، سعه صدر و پذیرش اصول اخالقی یعنی تحمل و 
 ). حلقه1381کند (جهانی، می ابهامات، نمود عینی پیدا

 واخالقی  مسائل باب در کندوکاوي کندوکاو اخالقی،
با  را کودکانکند میسعی  که استاخالقی  هايموقعیت
تفکر  ابزار تقویت با حالعین  در و کند آشناجامعه  انتظارات
 را ارزیابی این انتظارات واناییت مراقبتی، وخالقانه  نقادانه،
  .)1394دهد (کریمی،  ارتقاءها آن در نیز

برنامه آموزش فلسفه براي کودکان و روش حلقه 
 کندوکاو گستره وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده

 ) برنامه2001؛ به نقل از کم، 1995( 4از جمله بیکناند. 
و نتیجه گرفت د کرآموزش فلسفه را از بعد اخالق بررسی 

اند، در کودکانی که در کالس درس فلسفه شرکت کرده
، عملکردي بهتر از گروه کنترل دارند. 5مقیاس اخالقی برونر

آموزش فلسفه  ) نشان دادند برنامه2005( 7و وایتبیرد 6مهتا
براي کودکان تاثیر بسیار مثبتی بر ابعاد اجتماعی و عاطفی 

قبول و پذیرفته شده را کودکان دارد و رفتارهاي اخالقی م
الف و  2007( 9و ترکی 8دهد. توپینگمی در اجتماع افزایش

                                                
1. Ethical Inquiry 
2. Sharp 
3. Pierce 
4. Beiken  
5. Broner 
6. Mehta 
7. Whithberd 
8. Topping 
9. Trickey 

ب) نشان دادند کاوشگري فلسفی تعاونی موجب بهبود 
کمی استدالل هاي کالمی و غیر کالمی و جنبههاي مهارت
سال شده است و این تاثیر براي  12تا  10 انآموزدانش
، 10است. ناروائزان دختر و پسر همسان بوده آموزدانش
؛ به نقل از شکري، 2008( 13خملکو و 12، ترنر11وایدیچ
 باور بین که دادند نشان )1397نیا،  پور و تقوایی عبداهللا

 به اخالقی منش آموزش معلم براي خودکارآمدي
 مثبت روابط پیشبرد در خودکارآمدي احساس با انآموزدانش
) با استفاده از 2011( 14دارد. بناد وجود رابطه ان،آموزدانش با

نشان داد فلسفه براي  روش اقدام پژوهی در کالس درس
و  15کودکان روي توانایی شناختی تاثیر دارد. گاسپاراتو

ان در آموزدانش) از طریق تحلیل گفتمان 2012( 16کامپزا
جلسات آموزش فلسفه براي کودکان دریافتند این برنامه 

 17لم موثر است.شناختی و غیر شناختی هاي روي حوزه
) طی یک پژوهش آزمایشی دریافت برنامه آموزش 2012(

فلسفه براي کودکان موجب بهبود تفکر انتقادي و 
و  18گرین ان شده است.آموزدانشهاي استدالل مهارت
کانونی هاي ) به روش مصاحبه گروه2016( 19لوندي

تواند به عنوان یک ابزار می دریافتند کاوشگري فلسفی
 و مک 20میر د.شوي اجراي برنامه درسی استفاده تربیتی برا

به وسیله  نامهپرسش) با استفاده از ابزار 2017( 21کانن
بر نقش برنامه آموزش فلسفه براي کودکان روي  ،معلمان

 22ونتیستا توانایی شناختی و غیر شناختی آنها تاکید کردند.
) طی یک فراتحلیل روي تحقیقاتی که به روش 2018(

 آزمونپسو  آزمونپیشیمه آزمایشی با اجراي آزمایشی و ن
همراه با به کارگیري گروه کنترل طی سی و پنج سال از 

به بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه  2017تا  1982سال 

                                                
10. Trickey 
11. Trickey 
12. Trickey 
13. Trickey 
14. Benade 
15. Gasparatou 
16. Kampeza 
17. Lam 
18. Green 
19. Condy 
20. Meir 
21. Mccann 
22. Ventista 
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 با گیري کرد شواهدبراي کودکان پرداخته بودند، نتیجه
هاي مهارت بر برنامه مثبت تاثیر موجود، باالي کیفیت
 دیگر روي برنامه تاثیر حال، این با. کنندمی تاییدرا  استدالل
 بیشتري تحقیق به نیاز شناختی غیر و شناختیهاي مهارت
  .دارد

 ) نشان دادند1385( ژیان باقريپور و  در ایران زندي
درمانی به شیوه مشاوره گروهی بر رشد استدالل  داستان

) 1386(جهانی د. گذارمی نوجوان بزهکار اثردختران اخالقی 
گیري کرد آموزش فلسفه به کودکان از توانایی الزم نتیجه

استدالل بین کودکان برخوردار است هاي براي رشد مهارت
 ان را بهبود بخشد.آموزدانشاخالقی هاي و قادر است منش

) در پژوهشی به این نتیجه 1386اسکندري و کیانی (
رسشگري ورزي و پرسیدند که تاثیر داستان بر گرایش فلسفه

هاي قرآنی مهارت پرسشگري دینی دینی باال بوده و داستان
) 1389( خزامی و مرعشی. دهدمیآموزان را افزایش دانش

حلقه اجراي آموزش فلسفه به کودکان به روش دریافتند 
ان پایه پنجم آموزدانشبر رشد قضاوت اخالقی کندوکاو 

 ،سیروسی. ته استابتدایی شهر اهواز تاثیر مثبتی داش
) طی پژوهشی نشان دادند 1390( حسنی و اي فرددوکانه

ان آموزدانشآموزش گروهی داستان بر قضاوت اخالقی 
 یارمحمدیان و قمرانی ،اکرمی. داردي معناداردختر تاثیر 

آموزش فلسفه براي  هاجراي برنام) نشان دادند 1393(
 تواند در بهبود قضاوتکندوکاو می هکودکان با روش حلق

) 1394( نویدیان و دري گرگريد. بپسران مؤثر باش اخالقی
آموزش فلسفه براي کودکان روي قضاوت نشان دادند 

دار داشته اپایه پنجم دبستان تاثیر معن انآموزدانشاخالقی 
هاي داستان) نشان دادند 1394( تجري و ماهروزادهت. اس

گلستان سعدي بر پرورش قضاوت اخالقی نوجوانان با 
. بوده است موثر استفاده از روش آموزش فلسفه به کودکان

) طی یک پژوهش آزمایشی 1395دي (قشقایی محمو
انتقادي  و تفکر اخالقی قضاوت موزش فلسفه بردریافت آ

 میانگین باعث افزایشداشته است و دار انوجوانان تاثیر معن
شده است.  انآموزدانشو تفکر انتقادي  اخالقی قضاوت
جراي برنامه ا) دریافتند 1395(جلیلیان  و پورعظیم ،جلیلیان

له و ئآموزش فلسفه به کودکان بر افزایش توانایی حل مس
 ر مثبتی داشته است.ان تاثیآموزدانشرشد قضاوت اخالقی 

) بر اساس یک پژوهش 1395آبادي، احقر و بهشتی (شاه
انی آموزدانشپرسشگري هاي هارتآزمایشی نشان دادند م

داري اقرآنی را دریافت کرده بودند به طور معنهاي که قصه
که  بودانی آموزدانشپرسشگري هاي باالتر از مهارت

هاي همچنین قصه. بودندقرآنی را دریافت نکرده هاي قصه
قرآنی بر مهارت پرسشگري موثر بوده و در طول زمان از 

قرآنی هاي نتیجه قصهدر  و بود پایداري مناسبی برخوردار
پرسشگري هاي براي ارتقاي مهارت يروش موثر

روش  هب) 1395است. کشانی و رستمی نسب (ان آموزدانش
 1زيپدیدارشناسی توصیفی و با رویکرد تجزیه و تحلیل کالی

تفکر در هاي زیادي بین محركهاي مشابهت دادندنشان 
البته قرآن داراي وجوه افتراقی  ؛قرآن و لیپمن وجود دارد

خاص هم بوده که این وجوه مختص کاربرد در حلقه 
پور، اسکندري و  عظیم هرچند کندوکاو قرآنی است.

گیري ژوهش آزمایشی نتیجه) در پ1395ابراهیمی قوام (
کردند که اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان تاثیر 

ان پسر پایه پنجم آموزدانشي بر تحول اخالقی معنادار
 ابتدایی شهر تهران نداشته است. 
آموزش توان گفت می با توصیفی که گذشت

با استفاده از روش  ي قرآنیهاتربیتی قصه يهاآموزه
ان یک برنامه درسی عنو تواند بهمی کندوکاوهاي حلقه

استدالل،  يهابراي پیشرفت و بهبود تفکر و مهارت
مطرح  و قضاوت اخالقی بحث گروهی يهاتوسعه مهارت

تواند آموزان میتعامل معلمان با دانش نحوهزیرا  ؛شود
آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. بر قضاوت اخالقی دانش

این اساس، فراهم آوردن محیط آزاد در کالس درس، 
هاي گروهی، توجه به عقاید به بحث آموزاندانشتشویق 
ترین ابزارهاي معلمان در کمک به آموزان، از مهمدانش

از این رو  .است آموزاندانشهاي اخالقی رشد قضاوت
هاي آموزهآیا مسئله اساسی پژوهش این بود که 

کندوکاو بر قضاوت  قرآنی به روش حلقههاي قصه
ان پایه ششم ابتدایی تاثیر دارد؟ و در آموزدانشاخالقی 

ان چه نقشی دارد؟ بنابراین آموزدانشاین میان جنسیت 
  بندي شد:پژوهش به صورت زیر صورتهاي گزاره
کندوکاو  قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزه .1

ان پایه ششم ابتدایی تاثیر آموزدانشت اخالقی بر قضاو
 ؟دارد

                                                
1. Colaizy 
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 قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آیا تاثیر آموزه .2
ان پسر و دختر پایه آموزدانشکندوکاو بر قضاوت اخالقی 
 ؟ششم ابتدایی متفاوت است

  
  روش

این پژوهش با هدف کاربردي و با رویکرد کمی به روش 
انجام شده است  2کنترل نابرابربا طرح گروه  1آزمایشی نیمه

جامعه آماري این پژوهش را کلیه  ).1382(دالور، 
ان پسر و دختر پایه ششم دوره ابتدایی آموزش و آموزدانش

 تشکیل 1396-97پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 
آزمایشی حداقل هاي که در پژوهش دادند. با توجه به اینمی

و  3هاد شده است (کوهننفر پیشن 15نمونه براي هر گروه 
نفر  120اي به حجم نمونه)، در این تحقیق 2000، 4مانیون

. ابتدا از بین گیري در دسترس بودنمونه. روش تعیین شد
مدارس ابتدایی دولتی آموزش و پرورش شهر همدان یک 
مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه به صورت در دسترس 

س منتخب دو کالس انتخاب شد. آن گاه از هر یک از مدار
و به صورت پایه ششم به صورت در دسترس انتخاب گردید 

 60ند (شدهاي آزمایش و کنترل جایگزین تصادفی در گروه
 60نفر دختر و  30نفر پسر و  30نفر گروه آزمایش شامل 

نفر دختر). شایان  30نفر پسر و  30نفر گروه کنترل شامل 
ششم ابتدایی  ان پایهآموزدانش ،ذکر است معیار ورود

 به تحصیل در مدارس دولتی شهر همدان را در بر مشغول
شد که در می انیآموزدانشگرفت و معیار خروج شامل می

آموزش هاي داخل یا بیرون از مدرسه در کالس و یا کارگاه
  تفکر و تربیت اخالقی شرکت داشتند. 

از  آزمونپسو  آزمونپیشدر  هابراي گردآوري داده
؛ به نقل از 1971( 6و وارما 5آزمون قضاوت اخالقی سینها

آزمون قضاوت اخالقی براي استفاده شد.  )1392عرفانی، 
ساله ساخته  11تا  6براي کودکان  ،کودکان در کشور هند

سوال است که کودك باید  50شده است. آزمون مرکب از 
آنها تصمیم اخالقی بگیرد. این آزمون شش مولفه  بارهدر

                                                
1. Experimental 
2. Unequal Control Group Design 
3. Chohen 
4. Manion 
5. Sinha 
6. Varma 

) جمالت 2، (10تا  1هاي شامل سوال ؛) تشخیص1دارد: (
شامل  ؛) مقایسه3، (20تا  11هاي شامل سوال ؛ناتمام
شامل  ؛) بهترین پاسخ اخالقی4، (28تا  21هاي سوال
هاي استدالل اخالقی شامل سوال )5، (36تا  29هاي سوال

. 50تا  43شماره هاي شامل سوال ؛تعریف )6و ( 42تا  37
هر سوال فقط یک جواب صحیح وجود دارد. به هر براي 

 ؛شودمی سوال درست یک نمره و به جواب غلط صفر داده
 و حداقل نمره صفر است.  50بنابراین حداکثر نمره 

پایایی این آزمون با روش دو نیمه کردن و با استفاده از 
کودك به  300هاي براون روي پاسخ -فرمول اسپیرمن

گزارش شده است. همچنین براي  93/0نهایی، هاي سوال
سنجش روایی آزمون، همبستگی آگاهی اخالقی با نمرات 

نتایج ضریب  ه وآزمون قضاوت اخالقی محاسبه شد
(سینها  ه است) را نشان داد32/0ي (معنادارهمبستگی مثبت 

 ).1392؛ به نقل از عرفانی، 1971و وارما، 
پیام نور  ی دانشگاهشناسرواناز بین دانشجویان رشته 

مرکز همدان دو نفر (یک نفر آقا و یک نفر خانم) به عنوان 
مربی و پرسشگر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و پس از 

شیوه آموزش و نحوه تکمیل  بارههاي الزم درارائه آموزش
ها، با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش نامهپرسش

فی شدند. استان و شهرستان همدان به مدارس منتخب معر
 ؛آزمون به عمل آمدآزمایش و کنترل پیشهاي ابتدا از گروه
 10آزمایش طی دو ماه و نیم به مدت هاي آن گاه گروه

هاي اي هر هفته یک جلسه آموزش قصهدقیقه 90جلسه 
روش حلقه کندوکاو بر اساس مجموعه  به قرآنی
به گستر را هاي پیامبران و بزرگان از انتشارات سایهداستان

کنترل آموزشی هاي اما به گروه ؛شرح زیر دریافت کردند
سپس از هر دو گروه به وسیله آزمون پیش گفته،  ؛ارائه نشد

ها نامهپرسشهاي آزمون به عمل آمد. آن گاه دادهپس
استخراج گردید، کدگذاري شد و پس از ورود به رایانه، مورد 

  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 آموزانیکی از دانش وسیلهبه  داستان در هر جلسه، ابتدا

 از آنها خواستهسپس  ؛دادندمی و بقیه گوش شدمی خوانده
 کنند. مطرح داستانباره در را خودهاي سوال که شدمی

 روي هاهمراه با نام آن آموزانهر یک از دانشهاي پرسش
شد تا می ان خواستهآموزدانشآن گاه از  ؛شدمی نوشته تابلو
ها پاسخ دهند و براي رعایت نوبت به هر یک از پرسشبا 

سپس سایرین نظرات موافق و  ؛خود دلیل بیاورندهاي پاسخ
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کردند و می مخالف خود را درباره پاسخ داده شده، ارائه
این نمودند. به می شان مطرح دالیل خود را براي نظرهاي

 گرفتمی صورت آموزان بحث و گفتگوییدانش میان ترتیب،
  بود. حلقه کندوکاو روش آن اساس که

از جدول  ،به منظور توصیف اطالعات ،در این پژوهش
 2و پراکندگی 1هاي مرکزيتوزیع فراوانی و درصد و شاخص

هاي پژوهش همچنین براي آزمون فرضیه و 3آمار توصیفی
 6و ساده 5تحلیل کواریانس چند متغیري 4آزمون پارامترياز 

تک متغیري  8و انتهایی 7البته ابتدا مقادیر پرت ؛استفاده شد
و مقادیر پرت و انتهایی  9ايبه وسیله ترسیم نمودار جعبه

 10چند متغیري با محاسبه شاخص فاصله مهاالنوبیس
 سپس با استفاده از آزمون کولموگروف ؛بررسی شد
یک متغیري و با هاي ، نرمال بودن توزیع داده11اسمیرنوف

هاي ، نرمال بودن توزیع داده12آزمون شاپیرو چند متغیري
 13خطی بودن مفروضهچند متغیري واررسی گردید. در ادامه 

با رسم ماتریس پراکنش  روابط بین متغیرهاي وابسته
بین متغیرهاي  15خطی چندگانههم نبودمفروضه و  14هاداده

                                                
1. Central Tendency  
2. Measure of Variation 
3. Descriptive Statistics  
4. Parametric 
5. Multiple Analysis of Covariance (Mancova) 
6. Analysis of Covariance (Ancova) 
7. Outlier 
8. Extreme 
9. Box Plot  
10. Mahalonobis  
11. Kolmogorov-Smirnov Test  
12. Multivariate Shapiro 
13. Linearity 
14. Scatter Plot 
15. Colinearity 

آزمون شد. براي  16با ضریب همبستگی پیرسون وابسته
آزمایش و هاي بررسی همبستگی متغیرهاي وابسته گروه

آن گاه  ؛استفاده شد 17کنترل، از آزمون کرویت بارتلت
با استفاده از  هارگرسیون گروههاي مفروضه همگنی شیب

ها با گروه تحلیل کواریانس چند متغیري، همگنی واریانس
ها به گروه و همگنی کواریانس 18لون به کارگیري آماره
ها تجزیه و تحلیل داده گردید وبررسی  19وسیله آماره باکس

 انجام شد.  SPSS20افزار آماري به وسیله نرم
 
  هاهیافت

آزمون آزمون و پسنمرات پیشمیانگین و انحراف معیار 
و  آزمایشهاي گروه بینآن هاي قضاوت اخالقی و مولفه
  ده است.ارائه ش 2کنترل در جدول شماره 

میانگین نمرات  ،دهدنشان می 2شماره نتایج جدول 
و در  65/32آزمون در پیش آزمایشگروه  قضاوت اخالقی

قضاوت همچنین میانگین نمرات  ؛است 47/58آزمون پس
آزمون و در پس 80/31آزمون در پیش کنترلگروه  اخالقی

  است. 25/40
قبل از آزمون فرضیه پژوهش، ابتدا به بررسی مفروضات 

توزیع  دادنشان اسمیرنف  - آزمون کولموگرفنتایج پرداخته شد. 
هاي آزمون قضاوت اخالقی و مولفهآزمون و پسهاي پیشداده
نتایج آزمایش و کنترل نرمال است؛ همچنین هاي گروه آن در

و  آزمونپیشهاي داده دادنشان  آزمون شاپیروي چند متغیري

                                                
16. Pearson Correlation  
17. Bartlett's Test of Sphericity 
18. Leven Statistic 
19. Box's M Statistic 
20. Statistical Package for Social Science 

 هاي قرآنی به روش حلقه کندوکاورئوس جلسات آموزش قصه .1جدول 
 وگوموضوع بحث و گفت عنوان قصه شماره جلسه

 حق و باطل اصحاب فیل اول
 الگوپذیري حضرت موسی (ع) دوم
 احساسات فردي حضرت مریم (س) سوم
 جهل و گمراهی حضرت عیسی (ع) چهارم
 معروف و نهی از منکرامر به  حضرت هود (ع) پنجم
 احترام حضرت نوح (ع) ششم
 درستی و نادرستی حضرت صالح (ع) هفتم
 حقیقت، دروغ، دزدي حضرت یوسف (ع) هشتم
 قضاوت حضرت داود (ع) نهم
 مقاومت حضرت ابراهیم (ع) دهم
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آزمایش و هاي هاي قضاوت اخالقی در گروهآزمون مولفهپس
کنترل داراي توزیع نرمال چند متغیري است. نمودار پراکنش 

کنترل هاي آزمایش و گروه نآموزو پس آزمونپیشنمرات 
   نشان داد بین متغیرهاي پژوهش رابطه خطی وجود دارد.

نتایج آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 
آزمایش و کنترل نشان داد ضرایب همبستگی هاي گروه

از این رو بین متغیرهاي  ؛است 8/0مشاهده شده کمتر از 
البته نتایج  ؛چندگانه قوي وجود ندارد پژوهش همبستگی

آزمون کرویت بارتلت نشان داد همبستگی کافی بین 
نتایج تحلیل متغیرهاي وابسته براي ادامه تحلیل وجود دارد. 

هاي آزمون همگنی شیب برايچند متغیري کواریانس 
آزمایش و هاي گروه قضاوت اخالقینمرات  رگرسیون

هاي ها از فرضیه همگنی شیبداده دادکنترل نشان 
نتایج آزمون باکس نشان داد  کنند.رگرسیون پشتیبانی می

کواریانس نمرات قضاوت اخالقی  -ماتریس واریانس
از این رو در  ؛همگن نیستند آزمایش و کنترلهاي گروه

، 3و گارینو 2، گامست1میرز(شود می ادامه اثر پیالي گزارش
آبادي و  شریفی، فرزاد، رضاخانی، حسن؛ ترجمه 2006

   ).1394، ایزانلو و حبیبی
نتایج تحلیل آزمون فرضیه پژوهش،  يدر راستا
هاي نمرات مولفهبین  دهدنشان می چند متغیري کواریانس

ي معنادارآزمایش و کنترل تفاوت هاي گروهقضاوت اخالقی 
؛ 2h, 932/0 =Pillai’s Trace=93/0شود (می مشاهده

( ) 0104032381056 /,/, <= PF(بنابراین فرضیه پژوهش  ؛

                                                
1. Meyers 
2. Gamst 
3. Glenn 

هاي آزمایش هاي آن بین گروهقضاوت اخالقی و مولفهآزمون آزمون و پستوصیف نمرات پیش .2جدول 
  و کنترل

  متغیر
  کنترل  آزمایش  گروه

  جنسیت
  آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش

_
X  S  _

X  S  _
X  S  _

X  S  

  تشخیص
  14/1  13/8  18/1  10/7  67/1  67/10  67/1  97/6  پسر
  25/1  23/7  47/1  80/5  94/0  97/10  22/1  57/6  دختر
  27/1  68/7  48/1  45/6  35/1  97/10  46/1  6 /77  کل

  جمالت ناتمام
  27/1  03/9  27/1  03/8  89/1  57/10  69/1  90/9  پسر
  97/0  53/7  07/1  77/5  56/1  33/10  57/1  73/6  دختر
  35/1  28/8  63/1  90/6  72/1  45/10  62/1  82/6  کل

  مقایسه
  05/1  80/6  80/0  20/5  87/1  23/11  30/1  03/5  پسر
  47/1  70/5  82/1  27/5  43/1  63/11  03/1  67/5  دختر
  40/1  25/6  39/1  23/5  66/1  43/11  20/1  35/5  کل

بهترین پاسخ 
  اخالقی

  86/0  77/5  915/0  70/3  76/0  03/9  93/0  60/4  پسر
  38/1  60/5  97/0  43/4  68/1  50/7  74/0  93/3  دختر
  14/1  68/5  01/1  07/4  51/1  27/8  90/0  27/4  کل

  استدالل اخالقی
  61/1  80/5  92/0  67/3  73/0  87/7  33/1  40/4  پسر
  65/1  60/4  69/1  37/3  88/0  10/7  96/0  37/3  دختر
  72/1  20/5  36/1  52/3  89/0  48/7  26/1  88/3  کل

  تعریف
  1  63/7  47/1  20/6  65/1  63/9  43/1  03/6  پسر
  71/1  67/6  03/2  07/5  47/1  10/10  43/1  03/6  دختر
  47/1  15/7  85/1  63/5  57/1  87/9  50/1  57/5  کل

  قضاوت اخالقی
  03/4  17/43  01/4  90/33  30/5  30/59  33/4  93/33  پسر
  47/4  33/37  99/4  70/29  53/4  63/57  76/3  37/31  دختر
  14/5  25/40  96/4  80/31  60/4  47/58  23/4  65/32  کل

              120 =n  



 1397)، زمستان 23پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره سوم (پیاپی  –فصلنامه علمی    16

 

قرآنی به هاي قصههاي توان گفت آموزهمی و تایید شد
ان اثر آموزدانشبر قضاوت اخالقی  کندوکاو روش حلقه

  ي داشته است.معناداراصلی 

نتایج در راستاي پاسخ به سوال پژوهش،  همچنین
اثر تعاملی  دهدنشان می چند متغیري تحلیل کواریانس

قضاوت اخالقی هاي نمرات مولفهآموزش و جنسیت بر 
؛ Pillai’s Trace= 082/0ي نیست (معناداران آموزدانش

( ) 165056311056 /,/, == PF(در پاسخ به سوال بنابراین  ؛
قرآنی به روش هاي قصههاي توان گفت آموزهمی پژوهش
ان پسر و دختر آموزدانشبر قضاوت اخالقی  کندوکاو حلقه

   تاثیر همسانی داشته است.
نتایج تحلیل در ضمن به عنوان یک یافته جانبی، 

هاي نمرات مولفهبین  دهدنشان می چند متغیري کواریانس
ي معنادارپسر و دختر تفاوت ان آموزدانشقضاوت اخالقی 

؛ 2h,  270/0 =Pillai’s Trace=27/0شود (می مشاهده
( ) 01047761056 /,/, <= PF (توان گفت قضاوت می و

ي دارد. این معناداران پسر و دختر تفاوت آموزدانشاخالقی 
که  دشتعقیب  تحلیل کواریانس سادهیافته با استفاده از 

لیکن قبل از  ؛است شدهارائه  4ول شماره دنتایج آن در ج
هاي مولفه نمراتآن، مفروضه آزمون همگنی واریانس 

آزمایش و کنترل وارسی شده هاي قضاوت اخالقی گروه
 واریانس نمرات بین دهدمی نشان نتایج آزمون لون است.
هاي آزمایش و کنترل هگرو قضاوت اخالقیهاي مولفه

توان گفت بنابراین می ؛شودداري دیده میاتفاوت معن
اما با توجه به نرمال بودن  ؛همگن نیستند هاگروه واریانس

ها، بدون ها و مساوي بودن حجم نمونه گروهتوزیع داده
توان از تحلیل ها، میواریانس نبودن همگنتوجه به 

  ).9313ترجمه کیامنش، ؛ 1کواریانس استفاده کرد (شیولسون
                                                
1. Shavelson 

دهد بین میانگین می نتایج تحلیل کواریانس نشان
  ,2h=86/0(تشخیص هاي نمرات مولفه

( ) 0105446711101 /,/, <= PF( جمالت ناتمام ،)2=46/0h

, ( ) 010726941101 /,/, <= PF(مقایسه ، )2=84/0h,  
( ) 0101045681101 /,/, <= PF(، بهترین پاسخ اخالقی 

)61/0=2h,  ( ) 0108721741101 /,/, <= PF(،  استدالل
)  ,2h=52/0( اخالقی ) 0104711201101 /,/, <= PF و (

)  ,2h=61/0تعریف ( ) 0107931731101 /,/, <= PF (
 داري مشاهدهامعن تفاوتآزمایش و کنترل هاي گروه
قضاوت هاي مولفه اي که میانگین نمراتشود. به گونهمی

ان گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر آموزدانشاخالقی 
  است.

دهد بین همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان می
  ,2h=05/0(تشخیص هاي میانگین نمرات مولفه

( ) 05083051101 /,/, <= PF( و بهترین پاسخ اخالقی 
)19/0=2h,  ( ) 010496251101 /,/, <= PF( آموزان دانش

اي که شود؛ به گونهپسر و دختر تفاوت معناداري مشاهده می
و آموزان دختر از پسر دانشمیانگین نمره مولفه تشخیص 

آموزان پسر دانشمیانگین نمره مولفه بهترین پاسخ اخالقی 
هاي بین میانگین نمرات مولفهلیکن تر بیشتر است. از دخ

)جمالت ناتمام  )1,110( 0 / 043, 0 / 8369)F P=  ، مقایسه=
( )1,110( 0 / 690, 0 / 4089)F P=  استدالل اخالقی ،=

( )1,110( 3 / 373, 0 / 069)F P= و تعریف  =
( )1,110( 3/ 585, 0 / 061)F P= آموزان پسر و دختر دانش =
  .شودتفاوت معناداري مشاهده نمی

دهد تعامل بین در ضمن نتایج تحلیل کواریانس نشان می
  ,2h=04/0( مقایسهآموزش و جنسیت در میانگین نمره مولفه 

( ) 05027741101 /,/, <= PF( اي که در معنادار است؛ به گونه

هاي قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخالقی هاي قصهآموزهتاثیر براي  چند متغیري خالصه تحلیل کواریانس .3جدول 
 آموزاندانش

 P 2h  اشتباه df  فرضیه F df  اثر پیالي  منبع تغییرات
  932/0  0001/0**  105  6  403/238  932/0  اثر اصلی آموزش
  270/0  0001/0**  105  6  477/6  270/0  اثر اصلی جنسیت

  082/0  165/0  105  6  563/1  082/0  آموزش و جنسیتتعاملی اثر 
120 = , n 01/0P< ** 



  17   ... آموزان پایههاي قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخالقی دانشهاي قصهتاثیر آموزه: نصراله عرفانی

  

و در آموزان دختر از پسر دانشگروه آزمایش، میانگین نمره 
آموزان پسر از دختر بیشتر دانشگروه کنترل، میانگین نمره 

اما تعامل بین آموزش و جنسیت در میانگین نمرات  است؛
)تشخیص  )1,110( 0 / 016, 0 /9019)F P= ، جمالت ناتمام =

( )1,110( 0 / 239, 0 / 626)F P=  ، بهترین پاسخ اخالقی=
( )1,110( 0 /121, 0 / 729)F P=  استدالل اخالقی ،=

( )1,110( 1/193, 0 / 277)F P= و تعریف  =
( )1,110( 3 / 427, 0 / 067)F P=    داري نیست.امعن =

  
  و بحث گیرينتیجه

در راستاي آزمون فرضیه پژوهش، نتایج تحلیل کواریانس 
قضاوت هاي نمرات مولفهبین  دادنشان  چند متغیري

 ي مشاهدهمعنادارآزمایش و کنترل تفاوت هاي گروهاخالقی 

توان می د وشومیبنابراین فرضیه پژوهش تایید شود.  می
بر  کندوکاو حلقهقرآنی به روش هاي قصههاي گفت آموزه

به  دارد؛ي معناداران اثر اصلی آموزدانشقضاوت اخالقی 
ان آموزدانشقضاوت اخالقی  اي که میانگین نمراتگونه

این یافته با نتایج  گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر است.
و  )، مهتا2001؛ به نقل از کم، 1995تحقیقات بیکن (

 )،1385ر و ژیان باقري (پو ) و در ایران زندي2005( وایتبیرد
 و مرعشی)، 1386)، اسکندري و کیانی (1386جهانی (
 و اکرمی )،1390و همکاران ( سیروسی)، 1389( خزامی

)، 1394( نویدیان و دري گرگري)، ب1393همکاران (
)، 1395)، قشقایی محمودي (1394( تجري و ماهروزاده
)، 1395آبادي و همکاران ()، شاه1395و همکاران ( جلیلیان

همخوانی دارد. در توضیح )، 1395کشانی و رستمی نسب (
ده از حلقه همسویی نتایج باید گفت روش کار که استفا

 آموزانهاي قضاوت اخالقی دانشمولفهخالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس  .4جدول 

 SS  df MS  F  P  2h  مولفه  منبع تغییرات

  آموزش

  859/0  0001/0**  544/671  928/266  1  928/266  تشخیص
  463/0  0001/0**  726/94  846/130  1  846/130  جمالت ناتمام

  838/0  0001/0**  104/568  161/704  1  161/704  مقایسه
  614/0  0001/0**  872/174  297/169  1  297/169  بهترین پاسخ اخالقی

  523/0  0001/0**  776/120  471/120  1  471/120  استدالل اخالقی
  612/0  0001/0**  793/173  322/210  1  322/210  تعریف

  جنسیت

  050/0  017/0*  830/5  317/2 1  317/2  تشخیص
  0  836/0  043/0  060/0 1  060/0  جمالت ناتمام

  006/0  408/0  690/0  855/0 1  855/0  مقایسه
  188/0  0001/0**  496/25  683/24 1  683/24  بهترین پاسخ اخالقی

  030/0  069/0  373/3  364/3 1  364/3  استدالل اخالقی
  032/0  061/0  585/3  339/4 1  339/4  تعریف

تعامل آموزش و 
  جنسیت

  0  901/0  016/0  006/0  1  006/0  تشخیص
  002/0  626/0  239/0  330/0  1  330/0  جمالت ناتمام

  037/0  041/0*  277/4  302/5  1  302/5  مقایسه
  001/0  729/0  121/0  117/0  1  117/0  بهترین پاسخ اخالقی

  011/0  277/0  193/1  190/1  1  190/1  استدالل اخالقی
  030/0  067/0  427/3  147/4  1  147/4  تعریف

  اشتباه

        397/0  110  723/43  تشخیص
        381/1 110  944/151  جمالت ناتمام

        239/1 110  344/136  مقایسه
        968/0 110  493/106  بهترین پاسخ اخالقی

        997/0 110  722/109  استدالل اخالقی
        210/1 110  120/133  تعریف

  کل

          119  325/526  تشخیص
         119  867/423  جمالت ناتمام

         119  992/1083  مقایسه
         119  925/410  بهترین پاسخ اخالقی

         119  992/378  استدالل اخالقی
         119  992/493  تعریف

120 = , n 05/0P< * , 01/0P< ** 
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کندوکاو در قالب برنامه آموزش فلسفه براي کودکان است، 
یاد هاي نقش داشته است. اگر چه در هیچ یک از پژوهش

شده در آموزش فلسفه براي کودکان و به کارگیري حلقه 
قرآنی استفاده نشده است. هاي قصههاي کندوکاو از آموزه

پور و معظیاین پژوهش با نتایج پژوهش هاي اما یافته
) همخوان نیست، شاید به این دلیل که 1395همکاران (

آنان تاثیر اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان را بر 
اند و ان مورد مطالعه قرار دادهآموزدانشتحول اخالقی 

تري از زمان تحول اخالقی مستلزم گذشت زمان طوالنی
در تبیین یافته اجراي یک پژوهش آزمایشی چند ماهه است. 

توان دریافت ) می1999پژوهش با استناد به گفته فیشر (
تفکر کاربرد روش حلقه کندوکاو یک روش موفق در آموزش 

است. این روش با ارائه تعداد زیادي تمرین در مورد یافتن 
 دالیل خوب براي داوري، کودکان را تحت نوعی آموزش قرار

کند. این روش، کودکان می تردهد که افق دید آنها را وسیعمی
اي را در تمام مباحث کالسی در زمینه موضوعات مدرسه

دهد. در این روش از طریق معرفی بسیاري می فلسفی مشارکت
به کودکان و توانا ساختن آنها به بررسی » سواالت بزرگ«از 

کند. با استفاده از این می چنین سواالتی به پرورش تفکر کمک
هایی که تر بر روي ایدهرا به تفکر عمیق روش، معلمان کودکان
کنند. این روش می اي آنها قرار دارد، تشویقدر پس کار مدرسه
 شوند،می اخالقی و احکامی که صادرهاي موجب رشد قضاوت

گیري کرد به این ترتیب کاربرد توان نتیجهبنابراین می گردد.می
آموزان روش حلقه کندوکاو موجب بهبود قضاوت اخالقی دانش

  شده است.
 نتایج تحلیل کواریانس در راستاي پاسخ به سوال پژوهش،

اثر تعاملی آموزش و جنسیت بر  دهدنشان می چند متغیري
ي نیست. معناداران آموزدانشقضاوت اخالقی هاي نمرات مولفه

 قرآنی به روش حلقههاي قصههاي توان گفت آموزهمی بنابراین
ان پسر و دختر تاثیر آموزدانشبر قضاوت اخالقی  کندوکاو

 2007توپینگ و ترکی ( همسانی داشته است. این یافته با نتایج
) و جلیلیان و همکاران 1389الف و ب)، مرعشی و خزامی (

)، همخوان است. در توضیح همسویی نتایج این پژوهش 1395(
توان گفت استفاده از برنامه آموزش می با تحقیقات یاد شده

ودکان و به کارگیري از روش حلقه کندوکاو فلسفه براي ک
ان هر دو جنس پسر و آموزدانشموجب بهبود قضاوت اخالقی 

توان گفت دختر شده است. در تبیین یافته پژوهش می
کندوکاو بر  قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزه

آموزان پسر و دختر پایه ششم ابتدایی اثر همسانی داشته دانش
اي در دیگر جنسیت نقش تعدیل کنندهبه عبارت  است.

 کندوکاو قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزهاثربخشی 
گیري توان نتیجهآموزان ایفا نکرده است. از این رو میدانش

 کندوکاو قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزهنمود 
آموزان پسر و دختر بدون توجه به جنسیت آنها سودمند دانش

به کندوکاو  قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزهاست. 
این توانند بهتر بیندیشند. دهد که چگونه میمی ان یادآموزدانش

گیرد. همچنان که می اقدام عمدتاً در یک حلقه کندوکاو صورت
) اعتقاد دارد 1377؛ به نقل از صفایی مقدم، 1998( 1جنکینز
گیرند چگونه کارها را انجام دهند، اما این یمآموزان یاد دانش

در یک نظام گیرند. ینمجاي خود فکر کنند را یاد  که چگونه به
آموزشی کارآمد، با هدف تربیت افرادي اندیشمند و تحقق فهم 
مشترك و فعاالنه، معلم و شاگرد در کنار یکدیگر از طریق 

درسی و  تفکر و در جریان حلقه کندوکاو با مواد يهامهارت
واقع معلم و  در گیرند.یمفاهیم نهفته در آن ارتباط م

ها ممکن است که بسیاري از پرسش یادگیرندگان با درك این
بسا براي یک پرسش،  پاسخ صریح و قطعی نداشته باشد و چه

متعددي نیز وجود داشته باشد، ضمن آموختن تسامح  يهاپاسخ
 اند، فکر کنند. بهموختهچه آ درباره آن گیرندیو تساهل، یاد م

، در چنین نظام آموزشی، کودکان از طریق یادگیري ترتیبین ا
تفکر انتقادي و خالق به تحقق اهداف  يهاو پرورش مهارت
نظیر  ییهاشوند و مهارتپرورش نزدیک می و شناختی آموزش

، تحلیل کردن، ترکیب کردن و یابیدانستن، ادراك، کاربرد
گیري توان نتیجهبه این ترتیب می .کنندمیارزیابی را تمرین 

موجب  کندوکاو قرآنی به روش حلقههاي قصههاي آموزهنمود 
  آموزان پسر و دختر شده است.بهبود قضاوت اخالقی دانش

به عنوان  چند متغیري نتایج تحلیل کواریانسهمچنین 
قضاوت هاي نمرات مولفهبین  دادنشان یک یافته جانبی 

 ي مشاهدهمعنادارپسر و دختر تفاوت ان آموزدانشاخالقی 
ان پسر و آموزدانشتوان گفت قضاوت اخالقی می وشود می

اي که میانگین نمره مولفه به گونه ي دارد.معناداردختر تفاوت 
و میانگین نمره مولفه ان دختر از پسر آموزدانش تشخیص

 است.ان پسر از دختر بیشتر آموزدانشبهترین پاسخ اخالقی 
، مقایسه، جمالت ناتمامهاي بین میانگین نمرات مولفهلیکن 

ان پسر و دختر تفاوت آموزدانشو تعریف  استدالل اخالقی
                                                
1. Jenkinze 



  19   ... آموزان پایههاي قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخالقی دانشهاي قصهتاثیر آموزه: نصراله عرفانی

  

این یافته با نتایج تحقیقات ترکی و  .شودي مشاهده نمیمعنادار
همخوانی دارد. ) 1390و همکاران ( سیروسی) و 2006توپینگ (

 در توضیح همسویی نتایج این پژوهش با تحقیقات یاد شده
هاي توان گفت تاثیر کاربرد روش حلقه کندوکاو بر مولفهمی

ان پسر و دختر متفاوت بوده است. در آموزدانشقضاوت اخالقی 
توان گفت در روش حلقه کندوکاو، معلم می تبیین یافته پژوهش

خوانند. براي این که می و فراگیران یک داستان را به اتفاق هم
محور آموزش و پرورش، پژوهش و تحقیق باشد، الزم است که 

درس از شکل سنتی آن که به صورت انتقال هاي کالس
ود و تبدیل اطالعات از طرف معلم به فراگیران است، خارج ش

تحقق و یا حلقه کندوکاو شوند. در چنین فضایی هاي به گروه
است که از رابطه دوستی و همکاري جهت مشارکت مثبت در 

ان متناسب با آموزدانششود. البته می فضاي آموزشی استقبال

شوند و دختران در می مندجنسیت خود از این فضا بهره
 اخالقی متفاوت عمل تشخیص و پسران در یافتن بهترین پاسخ

قضاوت اخالقی، شیوه هاي کنند اگر چه در سایر مولفهمی
   عملکرد پسران و دختران مشابه است.

شود هاي این پژوهش پیشنهاد میبه منظور کاربست یافته
ریزي درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط اداره کل برنامه

مه در برنا» آموزش فلسفه براي کودکان«درسی تحت عنوان 
آموزان ابتدایی تصویب شود. معلمان دوره ابتدایی آموزشی دانش

در قالب دوره ضمن خدمت آشنا » کندوکاو روش حلقه«با 
روش «شوند. معلمان دوره ابتدایی دروس تعلیمات دینی را به 

  تدریس کنند. » حلقه کندوکاو
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