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   یو تفکر انتقاد یبر استدلال اخلاق کینفوگرافیا قیآموزش از طر ریتاث

 
  *لیلا طالبیان ، دکترمریم سامری

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 (47/8/79، تاریخ پذیرش:41/6/79تاریخ دریافت:)

 

 

 

 سرآغاز

و پرورش از پیچیده ترین ابداع های بشری است  امروزه سازمان آموزش
که از نظر اجتماعی، وسیله اداره و کنترل جامعهه و عامهب ب ها و تهداو  

(. ایهن سهازمان بهه عنهوان یزهی از 1فرهنگ بشری محسوب می شود)
سازنده ترین سازمان ها و از ارکان اساسی برای توسهعه جامعهه محهر  

مهم در آمهوزش و پهرورش فراینهد یزی از م وله های (. امروزه 2است )
این فرایند، دانش آمهوزان  سحو  بالایدر  .(3)است 1یاددهی و یادگیری

معلهم، مهواد آموزشهی، فراهم نمهودن قرار دارند و همه فعالیت ها، مانند 
یزهی از مهارتههایی . (4)فضای آموزشی و ... در خدمت او قرار می گیرد

آن هسهتند، زنهدگی نیازمنهد ب یبرای مواجهه بها مسها که دانش آموزان
هارت ههای تفزهر، موموعهه م (.5می باشد) 2تفزر انت ادی یها مهارت

مهارت های اساسی و پیشرفته ای است که بر فراینهدهای ههنهی فهرد 
 (.6ند)تسلط دار

 

 

 

 

 

 

 
کهه فهرد  هه  می باشهدتفزر منح ی است که معحوف بر این  در واقع، 

اکثر کشهورهای جههان سیسهتم در (. 7)تصمیمی و  ه کاری انوا  دهد
آموزشی طوری طراحی شده اسهت کهه در آن بهه درف، فههم و تفسهیر 

تفزر انت ادی( به فرد آموزش داده می شود، اما از )و کاربرد منحق مساله
که سیستم آموزشی ما در ایران به این گونه نیست و به وجهود  آن جایی

هزینه زیادی  پرورش مستلز  وقت و آوردن  نین سیستمی در آموزش و
در سازمان کو زی مثب مدرسه می تواند ی است، به کارگیری راهزارهای

 .(8)موثر باشد
از طرف دیگر استدلال های افراد برای انوها  دادن آنچهه کهه درسهت  

استوار است که فرد آنها را بعنوان  3است بر تعهد نسبت به اصول اخلاقی
مهی  4افهق و دموکراسهیاساسی، برای ارزیابی قواعهد اخلهاقی، نظهم، تو

 یافتن بهنوعی اندیشیدن اخلاقی، برای دست 5استدلال اخلاقی(. 9داند)
 
 

 چکیده
بر همین اساس شناسایی  ارد،محیحی و تحصیلی در دانش آموزان د شرایطدر تحابق با  یموثر تفزر انت ادی ن شو  استدلال اخلاقیزمینه: 

و تفزر  یبر استدلال اخلاق کینفوگرافیا قیآموزش از طر ریتاثعوامب موثر بر آنها ضروری می باشد، با درف این مهم پژوهش حاضر با هدف 
 در درس هدیه های آسمانی انوا  شد.  یانت اد

جامعه آماری این پژوهش شامب کلیه . بودا گروه گواه پس آزمون ب -شبه توربی با طر  پیش آزمون پژوهش حاضر روش تح یقروش: 

روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی می باشد. با استفاده از  1396-97دانش آموزان پایه دو  ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 
داده های تح یق پس پژوهش پرسشنامه استاندارد بود.  ابزارنفر( قرار گرفتند.  24نفر از دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه   48

 از جمع آوری بر اساس سوال های پژوهش و با استفاده از تحلیب کواریانس تحلیب شدند.

در درس هدیه های   ی دانش آمورانو تفزر انت اد یبر استدلال اخلاق کینفوگرافیا قیآموزش از طر ریتاثنتایج بررسی نشان داد که یافته ها: 
 مثبت و معنی دار می باشد. سمانیآ

 در نتیوه برای رشد استدلال اخلاقی و تفزر انت ادی دانش آموزان می توان به آموزش از طریق اینفوگرافیک توجه کرد.نتیجه گیری: 
 

 ه های آسمانیاینفوگرافیک، استدلال اخلاقی، تفزر انت ادی، هدی: کلیدواژگان
 

 
 

 
 

 leilatalebian1357@gmail.comیزی: نویسندۀ مسئول: نشانی الزترون
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(. 11)رفتارها و اثبات نادرستی اخلاقی برخی رفتارها اسهت احزا  اخلاقی
به عبارت دیگر توانایی تفزر از طریق راه های جایگزین و قضاوت هایی 

 د هستند، اخلاق نیز مانند پژوهشگران معت(. 11درباره موارد خاص است)
های اخلاقی بهه معنهای درف کند. از دیدگاه آنها قضاوترشد می 6هوش

(. محالعات صهورت 12است ) 7کودف از قوانین اخلاقی و عرف اجتماعی
گرفته نشان می دهد که بهره گیری از شیوه های تدریس نوین همچون 

ال اخلاقی تاثیر بسزایی بر تفزر انت ادی و  استدل 8استفاده از اینفوگرافیک
 (.13، 12دارد)

 دیهداری ارایهه و نمایش نوین های روش از یزی اطلاعات 9مصورسازی
 اسهتفاده برای و ها داده بهتر شناخت و درف هدف با که است اطلاعات
 شهیوه ایهن. (14رود ) مهی کهار به علمی گوناگون حوزه های در کارآمد
 یهاری دانش دامنه گسترش به دیداری راهبردهای از بهره گیری با موثر
 بهرای مناسب شرایط افزایش و ارت ا مهم، و اصلی هدف. (15رساند) می

(. 16اسهت ) دانهش آمهوزان در اطلاعهات تحلیهب و تفزهر قدرت ت ویت
 قابب حوم ،کوتاه نگاهی با بیننده می شود باعث گرافیک ها از استفاده

 بلنهد م الهه اسهت ممزن آن نوشتاری که شزب را اطلاعات از توجهی

حتهی  و کنهد دریافت بصری طریق از سادگی به دهد، تشزیب را بالایی
محالعات نشهان مهی دههد کهه آمهوزش از  (.17) بسپارد خاطر به را آن

پهردازش دیهداری ، (18) درس هندسهه بر یهادگیریطریق اینفوگرافیک 
(، رشهد 21(، یهادداری و یهادگیری)21)11، انگیزه پیشرفت(19)11اطلاعات

 ( تاثیر معنی داری دارد. 22قی )اخلا
مهم ترین خدمتی که آموزش و پرورش می تواند در جهت رشد کهودف 

به سوی مناسب  12انوا  دهد آن است که او را با توجه به استعدادهایش
ترین زمینه هدایت کند و به نظر می رسد در آموزش و پرورش مها، ایهن 

رتبه بنهدی دانهش  هدف نادیده انگاشته می شود و وقت بیشتری صرف
آموزان می شود و کمتر وقت به نشان دادن قابلیهت هها و اسهتعدادهای 
طبیعی شان اختصاص داده می شود. این در حالی است که راه های بی 
شماری برای کسب موف یت وجود دارد. سیستم آموزشی کشهور نیازمنهد 

از  توجه به تمامی جنبه های فردی دانش آموزان دارد، نتیوه گرایی کهه
مشخصه های بارز نظا  آموزشی ما است نمی تواند به تنهایی زمینه ساز 
موف یت و رشد همه جانبه دانش آموزان را فراهم آورد و نیاز به توجه در 

در این خصوص احساس می شود. یزهی  13سایر عناصر فردی و محیحی
مسائلی که همواره خروجی نظا  آموزش و پرورش با آن مواجههه بهوده 

کم توجهی به تفزر انت ادی و استدلال اخلاقی و بهره منهدی کهم است، 
دانش آموزان با این ویژگی ها می باشد، لذا پرداختن به شناسایی عوامب 
اثر گذار بر تفزر انت ادی و استدلال اخلاقی یزی از مسایب و  الش های 
پیش روی نظا  آموزش و پرورش مهی باشهد. در نتیوهه مسهئله اصهلی 

پاسخگویی به این سوال کهه آیها آمهوزش بها اسهتفاده از پژوهش حاضر 
اینفوگرافیک می تواند بر مهارت های تفزر انت ادی و اسهتدلال اخلهاقی 

 اثر گذار باشد؟
 
 

 روش
به و از نظر جمع آوری داده های کاربردی پژوهش حاضر از نظر هدف 

پس آزمون با گروه گواه می  -روش شبه توربی با طر  پیش آزمون
جامعه آماری شامب کلیه دانش آموزان پایه دو  ابتدایی ناحیه یک . باشد

نمونه آماری شامب می باشد.  1396-97شهر ارومیه در سال تحصیلی 
از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نفر از دانش آموزان بود.  48

 ند مرحله ای استفاده شد. آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ارومیه به 
محلات ت سیم شد و به طور تصادفی با توجه به حوم خوشه بر اساس  8

، در ادامه انتخاب از خوشه جهت بررسی انتخاب شد 1نمونه مورد نیاز 
. در پژوهش میان مدارس در خوشه انتخاب شده یک مدرسه انتخاب شد

 آوری اطلاعات استفاده شده است. حاضر از پرسشنامه برای جمع

تفزر انت ادی استاندارد بوده  پرسشنامه پرسشنامه تفزر انت ادی:
خلافیت  زیرم یاس 3سئوال و شامب  33دارای  این م یاس  (.23است)

( و تعهد )سوال 21تا  12(، بالندگی )سوال های 11تا  1)سوال های 
در داخب کشور روایی محتوایی  در محالعه ای. می باشد( 33تا  21های 

مودنی ها در دو بین نمره های آز درونی ضرایب همبستگیاز طریق 
آزمودنی های  نوبت یعنی آزمون و آزمون مودد برای کب آزمودنی ها،

( به دست 76/1( و )89/1(، )82/1)آزمودنی های پسر به ترتیب دختر و
به دست  88/1آمد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

  (.13آمد)
رای کودکان بر اخلاقی ب استدلالزمون آ پرسشنامه استدلال اخلاقی:

 سوال هایمبنای الگوی یک آزمون هوش کلی است که شامب 
استدلال، قوه تشخیص، بهترین پاسخ ها و غیره است با این تفاوت که 

 11تا  6این آزمون برای کودکان  د.معنای اخلاقی دار سوال هاهمه 
(. در محالعه ای در داخب کشور روایی صوری 24)ساله ساخته شده است

ی پرسشنامه مورد تایید متخصصان علو  تربیتی و روانشناسی و محتوای
 91/1قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 (. 12به دست آمد )

 

 های  پژوهش : ضرایب پایایی پرسشنامه1جدول 

 ضریب پایایی پرسشنامه

 782/1 تفزر انت ادی

 866/1 استدلال اخلاقی

  
له اجرا پیش آزمون از گروهای منتخب توسط خود مح ق در اولین مرح

صورت گرفت. پس از بررسی پیش آزمون مشخص شد که سحح نمرات 
دانش آموزان در یک سحح می باشند، در نتیوه به شیوه تصادفی بعد از 

دانش آموز را از یک مدرسه در دو  48پیش آزمون دو کلاس که تعداد 
دفی کاربندی شدند. پس از مشخص گروه آزمایش و گواه به صورت تصا

شدن کلاسی که باید تحت آموزش با استفاده از اینفوگرافیک در درس 
جلسه یک ساعت و سی  12هدیه های آسمانی قرار گیرند، به مدت 
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دقی ه ای تحت آموزش قرار گرفتند، در انتهای برنامه آموزشی، امتحان 
شود سوالات پیش لاز  است بیان  کلاس برگزار شد. 2پس آزمون برای 

 آزمون و پس آزمون یزسان بودند. 
افزار توزیه و تحلیب نتایج حاصب از این پژوهش با استفاده از نر   

در دو سحح توصیفی و استنباطی انوا  شد. در سحح  SPSS19آماری 
هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده آمارتوصیفی از آماره

ی از آزمون های تحلیب کواریانس با توجه به گردید. و در سحح استنباط
 نرمال بودن داده های بهره گرفته شد.

 
 
 

 یافته ها

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داد که میانگین و 
انحراف استاندارد تفزر انت ادی در گروه گواه در پیش آزمون 

و در گروه آزمایش در پیش  45/3±43/1و در پس آزمون  26/1±18/3

می باشد. میانگین و  12/4±29/1و در پس آزمون  91/2±21/1زمون آ
انحراف استاندارد استدلال اخلاقی در گروه گواه در پیش آزمون 

و در گروه آزمایش در  37/17±82/4و در پس آزمون  99/2±14/15

می باشد.  33/21±81/2و در پس آزمون  29/17±74/2پیش آزمون 
ری آزمون کولموگروف همچنین مشخص شد که سحح معنی دا

است که فرض عد  طبیعی بودن توزیع دادها رد  15/1اسمیرنف بیش از 
 .می شود

 

 نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و گواه :1جدول 

 شاخص

 منبع 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 ضریب
F 

معنی 

 داری

مجذور 

 اتا

 آزمون لوین

F Sig 

 17/1 41/3 12/1 25/1 31/1 24/21 1 24/21 لاقیاستدلال اخ

   15/1 117/1 18/8 13/125 1 13/125 گروه

      48/15 45 71/696 م دار خحا

       48 111/17885 جمع

 33/1 94/1 116/1 61/1 26/1 13/1 1 13/1 تفکر انتقادی

   37/1 111/1 41/26 67/3 1 67/3 گروه

      13/1 45 25/6 م دار خحا

       48 97/681 جمع

 
 

نتایج تحلیب کواریانس دو گروه آزمایش و گواه  -2با توجه به جدول 

( برای استدلال  F(1و 45)=P  ،18/8=117/1ضریب اتا ،  = 15/1)
اخلاقی معنی دار می باشد.  همچنین نتایج آزمون برای تفزر انت ادی 

معنی دار می  ( F(1و 45) =P  ،41/26=111/1ضریب اتا ،  = 37/1)
باشد. در نتیوه تفاوت معنی داری بین گروه گواه و آزمایش وجود دارد و 

استدلال اخلاقی بر  کینفوگرافیا قیآموزش از طرمی توان بیان کرد که 
 در درس هدیه های آسمانی اثر معنی داری داشته است. و تفزر انت ادی

 

 بحث
 قیش از طرآموزتوزیه و تحلیب سوال های پژوهش نشان داد که 

و تفزر انت ادی تاثیر معنی داری دارد.  یبر استدلال اخلاق کینفوگرافیا
محالعات نشان داده است که تاثیر داستان گویی بر رشد استدلال 

(، 26)های معماگونه اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی داستان(، 25اخلاقی)
(، 12آموزش از طریق  ندرسانه های الزترونیزی بر استدلال اخلاقی)

اینفوگرافیک های آموزشی بر مهارت های زندگی دانش آموزان مثبت و 

 (. همچنین در محالعه ای گزارش شد که بین13معنی دار می باشد)

 و ایستا پویا، تصاویرگرافیزی از استفاده با درس هندسه روش یادگیری
(. این نتایج با یافته های پژوهش 18دارد) وجود داری معنی تفاوت سنتی
همسو است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان شاهد بود که  حاضر

و مواجه با مسایب مختلف سعی به قضاوت  دانش آموزان در برخورد
یافتن به احزا  ، برای دستداشته باشند اندیشیدن اخلاقیهای اخلاقی و 

 .در تلاش باشنداخلاقی رفتارها و اثبات نادرستی اخلاقی برخی رفتارها 
 راستای تفزر انت ادی می توان شاهد بود که دانش آموزان همچنین در

تمایب برای شناسایی مشزلات با آگاهی از گرایشات و تعصبات خود و 
دیگران داشته باشند، این تمایب در جستوو فرصت ها برای استفاده 
منح ی و اطمینان به توانایی استدلال و پیش بینی موقعیت هایی که 

دیده خواهد شد و در نهایت تمایلی در دانش نیازمند منحق است نیز 
آموزان ایواد خواهد کرد که به خواسته های منح ی و میب به درف 
ح ی ت و واقعیت پیرامون مسایب پیش رو حساس باشند. آموزش از 

باعث تحول در روش های سنتی آموزش شده اند.  طریق اینفوگرافیک
آن ها بر اساس اهداف اما تاثیرگذاری آن ها نیازمند دقت در طراحی 
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با توجه به اهمیت استدلال  درس و توانایی های کاربران آن ها می باشد.
سحو  متفاوت تحصیلی، ضروری  آموزاندانشو تفزر انت ادی  اخلاقی

 سرعترا  آنهاثیرگذار، گسترش و ارت ای ات است به کمک عوامب
 بخشید.

 ، بهافیک های آموزشیاینفوگرلاز  است با توجه به نتایج به دست آمده 
، در کمک می کند 14فرایندهای عالی تفزرانت ال که به  ابزاریعنوان 

اند، بیشتر آموزانی که قابلیت کسب آن را یافته دانش مدارس و برای
ثری در جهت ارت ای وقرار گیرد و از آن به عنوان ابزار م مورد توجه

 .بهره گرفت استدلال اخلاقیتفزر انت ادی و 

  

 گیرینتیجه
 بهر کیهنفوگرافیا قیآموزش از طرنتایج کلی تح یق نشان داد که تاثیر 

در درس هدیهه ههای آسهمانی مثبهت و  تفزر انت ادی استدلال اخلاقی و
 بهه اطلاعهات انت هال بالای سرعت به توجه با معنی دار می باشد. امروزه

 اطبهانمخ بهه پیها  انت ال برای رسانی اطلاع مناسب ابزارهای کارگیری
 به ملز  بر این اساس نظا  های آموزشی. است انزارناپذیر ضرورت یک

  هستند. رسانی اطلاع مناسب ابزار طریق از اطلاعات ارسال
به محالعات و تح ی ات مربوط به آموزش و  ایران بدیهی است که کشور

پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد و در این میان لاز  است بهه 
مهارت ههای مهمی که به نحوی به ، عوامب اثر گذار و مشزلات بیمسا

توجهه لهاز   مرتبط هستنددانش آموزان و استدلال اخلاقی  تفزر انت ادی
لذا تح ی اتی در این زمینه برای رسیدن به وضهع محلهوب  مبذول گردد.

بهبود مهارت های  یافتن راهآن با  ضروری به نظر می رسد که از طریق
، عوامهب مهوثر آموزشهی طریهقاز   ادی و استدلال اخلاقیهای تفزر انت

پیشهرفت در این مسیر قد  ههای مهوثر در جههت  15و شناختی پرورشی
 .برداشته شود تحصیلی

 

 های اخلاقیملاحظه
به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی آزمودنی هها کهه داشهتند و محرمانهه 

ات اخلهاقی ماندن اطلاعات، اصب راز داری رعایت شد. همچنین موضوع
همچون؛ سرقت ادبی، رضهایت آگاهانهه؛ انتشهار  ندگانهه و ... در ایهن 

 پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند.

 

 سپاسگزاری
پژوهشگران م اله بر خود لاز  می دانند که از کلیه دست اندرکاران 
آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ارومیه و همچنین دانش آموزان پایه 

پژوهشگران را در انوا  این   ه که صمیمانهدو  ابتدایی این ناحی
 پژوهش یارب رسانده اند، نهایت سپاس و قدردانی را به عمب آورند

 

 هنام واژه
 Teaching and learning process .1 فرایندهای یاددهی و یادگیری

 Critical Thinking .2 تفزر انت ادی

   Ethics Fundamental .3 اصول اخلاقی
 Democracy .4 دموکراسی

 Moral Reasoning .5 استدلال اخلاقی
 Intelligence .6 هوش

 Social conveniences .7 عرف اجتماعی
 Info graphic .8 اینفوگرافیک
 Visualization .9 مصور سازی

10. Visual processing of information 
  پردازش دیداری اطلاعات

 Achievement Motivation .11 نگیزه پیشرفت
 Talent .12 استعداد

13. Individual and environmental elements 
  عناصر فردی و محیحی

 Higher Thinking Processes .14 فرایند عالی تفزر
 Cognitive .15 شناختی 
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