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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش اخالقی به شیوۀ قصهگویی برر سرازگارت تحصری یج ااعیرا ی و هی را ی
دا شآموزان به ا ام رسیده است.
روش :این پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون– پسآزمرون برا گرروه گرواه برود .اامعره آمرارت شرام

یره

دا شآموزان پسر پایه ششم ابعدایی احیه  4شررر اهرواز در سراح تحصری ی  1396 -97برود ره برا روش یو رهگیرت تصرادیی
خوشهات چندمرح هات یک مدرسه ابعدایی از بین تیام مدارس ابعدایی احیه  4شرر اهرواز بهصرورت تصرادیی ا عبراد شرد و در
مرح ه بعدج  40فر بهصورت تصادیی ا عباد گردید و بهصورت تصادیی در دو گروه ( 20فر گروه آزمایش و  20فرر گرروه گرواه
اایگزین شد د .مداخ ه آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی بررات گرروه آزمرایش ااررا شردج درحالی ره گرروه گرواه هری
مداخ هات دریایت نیود .پس از اتیام ا سراتج پسآزمرون روت دو گرروه آزمرایش و گرواه ا رام شرد .ابرزار گرردآورت دادههراج
پرسشنامههات سازگارت تحصی ی بیکر و سریاکج سازگارت ااعیا ی ب و سازگارت هی ا ی رابیو و هیکاران بود.
یافتهها :برات دستیابی به عایجج از آزمون تح یر

وواریرا س چنردمعغیره و رمایرزار  Spssسربه  22اسرعفاده شرد .پریش از

مداخ هج میان میا گین یرات سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا یج دو گروه تفاوت معنادارت دیده شد؛ پرس از مداخ ره میران
میا گین دو گروه در سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی تفاوت معنرادارت دیرده شرد بهگو رهات ره میرا گین یررات گرروه
آزمایش از یرات گروه گواه بیشتر بود .عایج شان داد ه آموزش هوش اخالقی بره شریوۀ قصرهگویی مریتوا رد موارب بربرود
سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان شود.
کلیدواژهها :هوش اخالقیج سازگارت تحصی یج سازگارت ااعیا یج سازگارت هی ا ی

 .1دا شیار روانشناسی تربیعیج دا شکده ادبیات و وم ا سا یج دا شگاه لرسعانج خرمآبادج ایران
 .2دا ش وت د عرت روانشناسی تربیعیج دا شکده ادبیات و وم ا سا ی ج دا شگاه لرسعانج خرمآبادج ایران
 .3دا ش وت د عرت روانشناسی تربیعیج دا شکده ادبیات و وم ا سا ی ج دا شگاه لرسعانج خرمآبادج ایران
 .4دا ش وت د عرت روانشناسی یومیج دا شکده ادبیات و وم ا سا یج دا شگاه لرسعانج خرمآبادج ایران
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مقدمه و بیان مسئله
محیطهات آموزشی هیواره با چالشهات اخالقی موااه هسعند .با تواه به رو د ارا یشدن مج یاز به
زبا ی مشعرک در بیان اخالقیاتج آنهم در معیار ارانشیولی بیشازپیش احساس میشود .از سوت
دیگر وظایف مرا ز آموزشی ترویج ارزشهات اخالقی بین دا شآموزان است تا شکویایی توا یندتهات
دا شآموزان یراهم شود و بسعر الزم ارت رشد هیهاا به شبصیعیج اطفیج ریعارت و یکرت آ ان
حاص گردد .سب ارزشهایی ما ند راستگویی و بیان حقیقتج حیایت از دالتج مسئولیتپذیرتج
احعرام به ا سانها و ا عیاد من ر به پیامدهات مثبت اخالقی در میان دا شآموزان میشود .هوش اخالقی
در محیطهات آموزشی ه از لحاظ تفاوتهات یردت از تنوع بسیارت برخوردار هسعندج با ث ایزایش
سازگارت شده و ی کرد تحصی ی آ ان را تحت تأثیر قرار میدهد .با تواه به این موضوع ه دا شآموزان
بهدلی قشی ه در آینده در مسئولیتهات ااعیا ی دار د یازمند سازگارهات ااعیا یج تحصی ی و
هی ا ی باال و هیچنین هوش اخالقی باالیی هسعندج عایج این تحقیق میتوا د در این زمینه راهگشا
باشد؛ بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسبگویی به این سؤاح است ه آیا آموزش هوش اخالقی به شیوه
قصهگویی بر سازگارت ااعیا یج تحصی ی و هی ا ی دا شآموزان تأثیر دارد؟ ورود به مرا ز تحصی ی
اتفاق مریی در ز دگی هر ودک محسود میشود ه در بسیارت از موارد الزم است یرد با تغییرات
حاص از آن و الزامات مربوطه سازگار شود .طی ا عقاح از خا ه به مدرسهج ودک از یکسو در تالش برات
رسیدن به اسعقالح و خودمبعارت بیشتر است ه اینج ببش مریی از رشد شبصیعی اوست و از سوت
دیگر باید با دوسعانج تکالیفج وظایف و قشهات ادید یز سازگار شود ( (Wikis and Griffi, 2009از
ظر روانشناسیج سازگارت به معنات ای اد هیاهنگی و تعادح بین یازهات شبصی و الزامات محیطی
است؛ به بارتی زما ی ه یرد تالش می ند از طریق تغییر خودج محیط یا دیگران به و ی هیاهنگی در
ز دگی خود دست یابدج در تالش برات رسیدن به سازگارت است ( .(Robin and Bobby, 2009هیچنین
میتوان گفت گرشهات یرد سبت به دیگرانج ادات ا دیشیدن و شیوههات بیان آنهاج رغبتهاج آرزوهاج
طرح و بر امهریزتهات او در ز دگی و بهطور ی گرشهات او سبت به ز دگی سازگارت ی یرد را
تشکی میدهند ( .(Hipard and Davis, 2009سازگارت به نوان شاخص یکپارچگیج هیاهنگی ریعارت
ایرادج به شک ی ه ایراد دیگر اامعه شبص را به نوان یک یرد با سازگارت مناسب بشناسندج در ظر
گریعهشده است (. (Collins, 2009
سازگارت به ت ربه ردن مشکالت ویژه توسط دا شآموزان م یتهات مبع ف در محیط آموزشی و
شیوههات مقاب هات مورداسعفاده آنها برات مداخ ه با یشار روا ی در این بایت یرهنگیج اطالق میشود
( (Nazemipour, Rahiminezhad, Hejazi, 2016ازآ ا ه خ ق ود ان با معغیرهات مریی ظیر
ی کرد تحصی یج رشد ااعیا ی ( (Salley, Miller and Bel, 2013و سازگارت ریعارت آنها رابطهات
قوت دارد ( (Thompson, Zalewski and Lengue, 2014ج بنابراین درک ویژگیهات خ قی ود ان در
دوره ود ی از اهییت ویژهات برخوردار است .ود ا ی ه در سازگارت با ساخعار محیط مدرسه مشک
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دار دج وقعی برات اولین بار وارد محیط ااعیا ی یا مدرسه میشو دج اغ ب با دشوارتهایی در مدرسه
موااه میشو د ه خ ق و ریعارهات یردت و ااعیا ی آنها را در آینده تحت تأثیر قرار میدهدج بنابراین
ای اد مسیر مثبت رشد خ قی در ساحهات اولیه ود ی بهویژه در سن مدرسه بسیار مرم است
) .(Mackrell et al., 2014هر ود ی معناسب با ویژگیهات خ قی خود به محیط مدرسه پاسخ میدهدج
ود ا ی ه ویژگیهات خ قی برعرت دار دج سازگارت بیشترت در مدرسه شان میدهند و سطح
یادگیرت باالترت دار د (. (Hendawi, 2013
موضوع سازگارت برات واوا ان یز اهییت زیادت داردج چون آ ان در این مرح ه با تغییرات اسیی و
روحی زیادت موااه میشو د .سازگارت ابعاد گو اگو ی داردج ولی بیشتر تحقیقات در زمینه دا شآموزان
( (Fooladchang, 2006از این ابعاد مبع ف به سازگارت تحصی یج ااعیا ی و اطفی (هی ا ی
پرداخعها د .سازگارت تحصی ی یرایندت است ه تحت تأثیر وام مععدد یردتج خا وادگی و ااعیا ی و
هیچنین شایسعگیهات شناخعیج هوشی و آموزشی قرار دارد ( .(Almog, 2011سازگارت تحصی ی می-
توا د به اازایی تقسیم شود ه مرمترین آنها بارتا د از :رضایت از مدرسه و حضور و پایشارت بر آنج
رقابت در ظر مع یانج یرات پیشریت تحصی یج دوست داشعه شدن توسط مع یانج قضاوت مع م در
سازگارت دا شآموز با مدرسهج تعام با مسئولین مدرسه ( Squat, 1989; cited by Bordbartamsari,
 . 2012یقدان سازگارت میتوا د به ترک تحصی ج تیای به تغییر رشعه و دم پیشریت تحصی ی من ر
شود و الوهبراین با وارض روحی و روا ی هیراه باشد (. Wang and Chen, 2006
سازگارت تحصی ی سازۀ روا شناخعی-آموزشی حائز اهییعی است ه با خود ارآمدت تحصی ی ( )(
(Ardalan, Hoseinchari 2011; Sunchez, 2009ج امید ( Zahedbolbolan, Ghasempiir and
 Hasanzade, 2011و تنشگرهات تحصی ی ( ;Shokri, Karaminoori, Farahani and Moradi, 2010
 Akin, 2009هیبسعه است .یایعه مایر شان داد ه با ایزایش هوش اخالقی میتوان ی کرد تحصی ی
دا ش ویان را تقویت رد ( . Mayer, 2013هیچنینج بین پیشریت تحصی ی و رشد اخالقی در دخعران
واوان رابطه مثبت و معنیدارت واود دارد ( .(Perry-Burney and Takyi, 2002اخالق تحصی ی و
پایبندت به قوا د یز با ی کرد تحصی ی دا ش ویان رابطه دارد ( . (Golparvar and Khaksar, 2008بین
پیشریت تحصی ی و رشد اخالقی در دخعران واوان رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد ( Arasteh,
 Azizi Shamami, Jafari-Rad and Mohammadi Jozani, 2010رابطه هوش اخالقی با پیشریت
تحصی ی دا ش ویان یز مثبت و معنیدار است ( . (Eslaminasab and Ali, 1994رشد ااعیا ی یز از
مرمترین انبههات رشد واود هر شبصی است و معیار ا دازهگیرت رشد ااعیا ی هر س سازگارت او با
دیگران است .سازگارت ااعیا ی ما ند رشد اسییج اطفی و ق ی یک ییت پیوسعه است و بهتدریج
به یاح میرسد .ا ین روانپزشکان امریکا ( 1994سازگارت ااعیا ی را چنین تعریف می ند:
هیاهنگ ساخعن ریعار بهمنظور برآورده ساخعن یازهات محیطی ه غالبا مسع زم اصالح تکا ههاج
هی انها یا گرشهاست ( . cited by Hejazi, 2005به هیین دلی الزمه سازگارت ااعیا یج بروز
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تغییراتی در یرد بودهج آن یز مسع زم یکپارچگی مکا یزمهایی است ه توسط آنهاج گروه یک ضو ادید
را میپذیرد ( .(Yamanidoozisorkhabi, 1992سازگارت ااعیا ی دارات مؤلفهها و شا ههات خاصی
استج یکی از شا ههات سازگار بودن با محیط و ااعیاعج داشعن اسعقالح استج توا ایی تحی تنرایی و
حعی لذت بردن از آن و مسئولیتپذیرت یز از شا ههات دیگر سازگارت ااعیا ی است .آینده گرتج
توا ایی تصییمگیرتج حفظ ا عداح و میا هروت از دیگر ویژگیهات یردت است ه دارات سازگارت
ااعیا ی است (. (Hejazi, 2005
سازگارت ااعیا یج دست یایعن به تعادح در روابط ااعیا ی است ه معیوال اسعفاده مناسب از
مرارتهات ااعیا ی در رسیدن یرد به آن یک می ند ( . (Das and Deb, 2013دهات سازگارت
ااعیا ی را معرادف مرارتهات ااعیا ی میدا ند .آنها مرارتهات ااعیا ی را به  5طبقه تقسیم
می نند :هیکارتج گفعار مناسبج مسئولیتپذیرتج هیدلیج خویشعندارت ( . (Bazl, 2003الوه بر این
مرارتهات ااعیا ی شام مرارت در ارتباطگیرت با گروهج گوش دادنج هیدردتج تشبیص خصوصیات
گروهج ارتباط غیر المی و مرارت در تشبیص احساسات خویش و مرارت نعرح خویش است .معأسفا ه
امروزه تواه و تأ ید بیشعر مدارس برایزایش سطح هوش دا شآموزان معیر ز شده و به سب مرارتها
و سازگارت ااعیا ی تواه الزم ییشودج درحالی ه ده بسیارت از ود ان در شرایطی وارد مدرسه
میشو د ه باواود داشعن برره هوشی مناسبج یاقد مرارت و سازگارت ااعیا ی الزم برات پیشریت
تحصی یا د ( (Abtahi and Nadri, 2011( . (Whitted, 2011در پژوهش خود رابطه معنادارت را بین
هوش هی ا ی و سازگارت ااعیا ی با پیشریت تحصی ی دا شآموزان بهدست آورد د .هیچنین ( Coples,
 2005در پژوهشی شان داد ه آموزش سازگارت ااعیا ی بر پیشریت تحصی ی دا شآموزان  6تا 14
ساله در روابط بین یردت مؤثر بوده است .بررسی تأثیر هوش اخالقی بر خود نعرلی ریعار دا شآموزان
دخعر پن م ابعدایی شررسعان تفت شان داد ه گروه آزمایشی ه موردمطالعه آموزشی هوش اخالقی
قرار گریعها دج در مقایسه با گروه گواه از میزان خود نعرلی بیشترت برخوردار د ( Safavi, Mosavi lotfi
 (Sokhandan, 2001) . and Lotfi, 2009در پژوهش خود به این عی ه رسید ه آموزش مرارتهات
ااعیا یج مشکالت ریعارت و اطفی ود ان دبسعا ی را بهطور معنادارت اهش داده استElliot and ( .
 Gersham, 2003یز شان داد د ه از طریق آموزش مرارتهات ااعیا ی میتوان به پیشریت مرارت-
هات ااعیا ی و سازگارت ااعیا ی واوا ان یک رد.
سازگارت هی ا ی را میتوان شام سالمت روا ی خودج رضایت از ز دگی و هیاهنگی میان
احساساتج یعالیتها و ایکار دا ستج به بارتدیگر سازگارت هی ا ی یعنی مکا یسمهایی ه توسط آنها
یرد ثبات اطفی پیدا می ند و یکی از سازههایی است ه بهطور ظاممندت در تعیینج ساخعار
شبصیعی ایراد ایفات قش می ند .در غالب ظریههات شبصیت این ام به نوان یک بعد مفرومی
اساسی ت قی میشود .از لحاظ مفرومی سازگارت هی ا ی به یک مشبصههایی ما ند ت ربه هی ا ات
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منفیج برخوردارت ایکار و باورهات غیرمنطقی و اتوا ی در نعرح تکا هها در موااره با موقعیتهات
تنشزا تعریف میشود (.(Rubio, Aguando, Hontangas and Hemandez, 2007
بهطورمعیوح تیامی مع یا ی ه در مدارس ویژه و ادت تدریس می نندج با دا شآموزا ی روبرو
هسعند ه مشکالت اطفی و ریعارت دار د و به نوان دا شآموزان اسازگار مطرح میشو د .این قبی
دا شآموزانج گاهی ریعارهات برونریز ما ند پرخاشگرتج وبیدن سر به دیوار و تردید دیگران از خود
شان میدهند و زما ی ریعارهات درونریز ما ند اضطرادج ایسردگی و اخن اویدن از خود بروز میدهند.
بدون شک اینگو ه دا شآموزان زمان و ا رژت بیشعرت را در خا ه و مدرسه صرف می نند و ضرورت
دارد با شناخت و دقت بیشعرت به یازهات ویژه آ ان تواه شود ( Behpajouh and Hashemizarini
 .(2007الوهبراینج شواهد ت ربی مععدد شان دادها د ه دم سازش هی ا ی و ریعارهات تکا شی
بهمثابه یود اص ی دم سازگارت هی ا ی با سوءمصرف مواد و حیایت ااعیا ی پایین ( Sighler and
 Partners, 2003; Cited by Sadatakhavi, Shokri, Poorshahriyar and Sharifi, 2016و گسعره
وسیعی از ریعارهات بازدار ده سالمت رابطه شان میدهد ( Beristy and Chohen, 2002; Kaloon and
 . Bos-vers and Sighler, 2001; Cited by Sadatakhavi et al., 2016درصورتی ه سازگارت هی ا ی
ام مؤثر و تعیین ننده در برآیندهات ز دگی واقعی ما ند مویقیت در دا شگاهج تحصی ج شغ و روابط
بین شبصی میباشد و به دا شآموزان یک می ند توا ایی تفاهم و مدیریت مؤثر در ز دگی و محیط
تحصی ی خود را داشعه باشند (. (Shahbazyan- kounigh, Hasani and Soleimani, 2018
یکی از وام ی ه میتوا د بر ا واع سازگارت تأثیرگذار باشد و به رشد آنها یک ندج هوش اخالقی1
است ( . (Cooper and Schwartz, 2007هوش اخالقی خط سیر اخالقی یرد را در ز دگی و تحصی
تعیین و از بروز ا یاح بزهکارا ه و خالف قا ون ا وگیرت می ند و با ث ر ایت اخالق در تصییمگیرتها
میشود ( . (Bao, Zhang, Lai, Sun and Wang, 2015ود ی ه مفاهیم اخالقی ظیر اهییت
خویشعندارتج صبرج ببششج مسئولیتپذیرتج دلسوزتج درسعکارت و ...را در روابط بین یردت بیاموزد و
بعوا د خشم خود را مرار ندج سازگارت ااعیا ی باالترت دارد (.(Dartaj, Masaebi, Asadzade, 2009
ود ا ی ه هوش اخالقی باالیی دار دج گرمی و صییییت بیشترت سبت به دیگران شان میدهندج
با دوسعا شان مرربانا د و به یازهات آنها حساستر د ( . (Gini, Pozzoli and Hymel, 2014هرقدر
هوش اخالقی در دا شآموزان باالتر باشدج آنها الوهبر تالش برات سب خواسعههات خود به روش
درستج با دشوارت یعرت با هیکالسیها و مع م رابطه برقرار می نند و این توا یندت سبب میشود
راحتتر مشکالت درسی خود را از دوسعا شان بپرسند و در ارتباط با مع مها راحتتر باشند و هنگام
یازمندتج یارتگران بیشترت در اطراف خود داشعه باشند ( . (Yasaminejad, 2014هوش اخالقی را
ظرییت و توا ایی درک درست از اخالقج داشعن ا عقادات اخالقی قوتج ی به آنها و ریعار در ارت
1. Moral intelligence
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صحیح و درست تعریفشده است ( .(Borba, 2005هوش اخالقی ویژگیهات یارتدهنده تبدی شدن
ا سان به یک ا سان خود و شایسعه است ( (Borba translated by Kavoosi, 2011اخالق شام هیه
خوبیها و یضی تهایی است ه ایراد یکر رده یا ا ام میدهند ( . (Superson, 2009برات برخی ایراد
اصوح اخالقی مرم و محورت است درحالی ه برات برخی دیگرج ارزشهات اخالقی در تصییمگیرتهات
مرتبط با مویقیتهات ز دگی و ارت ام ی یدت محسود ییشود ( Hafizah, Zaihairul and
 . Geshina, 2009به ا عقاد ) (Wikstrom and Treiber, 2007هیه ا یاح ا سا ی ازای ه انایات و
ا حرایات ریعارتج ماحص ادراک یرد از ا عبادهات ا یاح است و یا عورت بنیادین ه بر چگو گی ادراک
ایراد از ا یالشان تأثیر میگذاردج اخالق است .هوش اخالقی یکی از ابعاد هوش است ه میتوا د
چارچوبی را برات ی کرد صحیح ا سانها یراهم آورد و به نوان یک ام پیشبینی ننده ریعار ا سانها
محسود شود ( . (Mohamadi, Nekahi, Borhani and Roshanzade, 2013بسیارت از ریعارها و
ی کردهات ا سان ریشه در اصوح و ارزشهات اخالقی دارد و از آن معأثر میشود ( Flite and Harman
 .(2013در ظر گریعن اصوح اخالقی عایج مریی در پذیرش تفاوتها و پی بردن به ارزشهات گو اگون
بهد باح دارد (. (Jahangirzade, 2010
هوش اخالقیج قطه طفی برات تیام هوشها در ظر گریعهشده و در واقعج هوش حیاتی برات هیه
ا سانهاست .هوش اخالقی به این حقیقت اشاره می ند ه ا سان بهصورت ذاتیج اخالقی یا غیراخالقی
معولد ییشودج ب که یاد میگیرد ه چگو ه خود باشد .هوش اخالقی هفت اص ضرورت را شام
میشود :هیدلیج وادانج خود نعرلیج احعرامج مرربا یج تساه ج تسامح و ا صاف .از دیدگاه برخی از
صاحب ظرانج سازه هوش اخالقی دربرگیر ده چرار بعد اص ی شام درست ارتج مسئولیتپذیرتج
ببشش و دلسوزت و دارات ده زیرم یو ه شایسعگی شام ا س امج صداقتج ش ا تج رازدارتج ا ام
تعردات یردتج خود نعرلی و خودمحورسازتج یک به دیگران و درک یازهات روحی خود است .اخالق
شام هیه خوبیها و یضی تهایی است ه ایراد یکر رده یا ا ام میدهند ( . (Superson, 2009هوش
اخالقی ارتباط زیادت با وراثت داردج وابسعگی شدید ز دگی ودک به مراقبها در اوای ز دگی و حوهات
ه والدین وا نشهات اطفی خود را تنظیم می نندج تأثیر مسعقییی بر خودپنداره اخالقی ودک دارد
( .(Sengsavang and Krettenauer, 2015عایج پژوهشها شان میدهد ارساییها از زمینههات تربیعیج
اخالقیج معنوت و هیا ندسازتهات غ ط با خا واده و هیساحها از زمینههات مرم و مؤثر گرایش واوا ان
به ریعارهات خالف قا ونج دم مسئولیتپذیرت و گرایش به بزه است ((Yasaminejad, 2014؛ بنابراینج
آموزش اخالق و تالش برات آن در ود ان و واوا انج ا عباد شیوه مناسب برات ا عقاح مفاهیم اخالقی
به آنها امرت ضرورت است .مدارس میتوا ند یبودهایی را ه در این زمینه میکن است در خا واده
واود داشعه باشدج ابران یایند ((Clarken, 2009؛ بنابراینج با تواه به اهییت هوش اخالقی در ای اد
سازگارت (تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی ج این پژوهش با هدف تأثیر آموزش هوش اخالقی به شیوهت
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قصهگویی بر سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان ا ام شد .یرضیههات این پژوهش
بارتا د از:
 -1آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی بر سازگارت تحصی ی دا شآموزان الس ششم ابعدایی
تأثیر مثبت دارد.
 -2آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی بر سازگارت ااعیا ی دا شآموزان الس ششم ابعدایی
تأثیر مثبت دارد.
-3آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی بر سازگارت هی ا ی دا شآموزان تأثیر مثبت دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون– پسآزمون با گروه گواه بود .اامعه
آمارت شام یه دا شآموزان پسر پایه ششم ابعدایی احیه  4شرر اهواز در ساح تحصی ی 1396-97
بود .برات تعیین یو ه درخور مداخالت روان-آموشی تعداد  20فر برات هر گروه لحاظ شد و از روش
یو هگیرت خوشهات چندمرح هات اسعفاده شد .در مرح ه اوح از چرار احیه آموزشوپرورش شرر اهوازج
یک احیه و در مرح ه بعدج از مدارس احیه ا عبادشده یک مدرسه ا عباد و سرا ام دو الس از
مدرسه مذ ور به نوان یو ه رایی ا عباد شد و سپس به روش تصادییج دو الس ا عبادشده و در دو
گروه آزمایش و گواه گیارده شد د ه تعداد هر الس  20فر بود.
برات ا ام پژوهش ابعدا هیاهنگیهات الزم با آموزشوپرورش اهواز صورت گریت و با مرااعه به
مدارس ابعدایی و ا عباد یو ه آمارت و مشبص شدن دو گروه آزمایش و گواهج پرسشنامههات سازگارت
تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی به نوان پیشآزمون برات هر دو گروه اارا شد و سپس گروه آزمایش تحت
بر امه آموزش هوش اخالقی به شیوهت قصهگویی قرار گریعند و گروه گواه مداخ هات دریایت کرد .یک
هفعه بعد از یرایند مداخ هج م ددا پرسشنامههات سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی برات هر دو
گروه آزمایش و گواه به نوان پسآزمون اارا شد .در پژوهش حاضر بهمنظور ر ایت اصوح اخالقیج تیامی
شر ت نندگان با رضایت آگاها ه پرسشنامهها را تکیی رد دج هیچنین این اطیینان داده شد ه
اطال ات حاص از پرسشنامههاج محرما ه خواهد ما د .الزم به ذ ر است ه دادههات بهدستآمده با
اسعفاده از روشهات آمار توصیفی (میا گین و ا حراف معیار و اسعنباطی (آزمون تح ی وواریا س چند-
معغیره بهوسی ه رمایزار  Spssسبه  22مورد ت زیهوتح ی قرار گریت.
در پژوهش حاضر بهمنظور آزمون یرضیهها و تعیین معنیدارت تفاوت بین یرههات گروههات آزمایش
و گواه در معغیرهات وابسعهت سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا یج از روش ت زیهوتح ی وواریا س
چندمعغیره اسعفاده شد .بهطور ی واود چند معغیر وابسعه لزوم اسعفاده از روشهات چندمعغیرت را
ای اد می ند.

  44تأثیر آموزش هوش اخالقی به شیوة قصهگویی بر سازگاری تحصیلی...

ابزارها

 .1مقیاس سازگاری تحصیلی :این مقیاسج یک ابزار خودگزارشدهی است ه بیکر و سریاک طراحی
ردها د .در پژوهش حاضر از این مقیاس برات سن ش سازگارت تحصی ی اسعفاده شد و آزمود یها با
اسعفاده از مقیاس هفتدراهات لیکرت (اصال 1:تا امال 7 :میزان توایق خود را با هر یک از گویهها شان
داد د .در مطالعه بیکر و سریاک ضین سن ش روایی صورت این پرسشنامهج ضریب آلفات رو باخ برات
این مقیاسج باالتر از  0/80بود .در پژوهش ) (Michaeli, 2012ضین روایی صورت و محعواییج ضریب
آلفات رو باخ مساوت  0/84به دست آمد .در پژوهش ) (Zarei and et al., 2012یز این میزانج 0/83
گزارش گردید .میزان پایایی در پژوهش حاضر یز با اسعفاده از ضریب آلفات رو باخ  0/81بهدست آمد.
 .2مقیاس سازگاری اجتماعی :برات سن ش سازگارت ااعیا ی در این پژوهش از پرسشنامه سازگارت
ب اسعفاده شد .این پرسشنامه دارات  32سؤاح است و گزینههات آن بهصورتج ب ه خیر و ییدا م
میباشند؛ ه گزینه ب ه یره  1و خیر یره صفر دارد .در پژوهش )(Michaeli and Emamzade, 2008
پایایی این آزمون  0/84به دست آمد .میزان پایایی در پژوهش حاضر یز با اسعفاده از ضریب آلفات
رو باخ  0/82به دست آمد.
 .3مقیاس سازگاری هیجانی :در این پژوهش برات سن ش سازگارت هی ا یج از مقیاس سازگارت
هی ا ی ) (Rubio, Aguado, Hontangaz and Hernandez, 2007اسعفاده شد .این مقیاس شام 28
ماده است ه مشار ت نندگان به هر ماده روت یک طیف ششدراهات از  (0امال موایق تا  ( 6امال
مبالف پاسخ میدهند .در این ابزارج مادههات 70ج  71و  74بهطور معکوس یرهگذارت میشود .در
مطالعه ( ) Rubio and et al., 2007ضریب هیسا ی درو ی مقیاس سازگارت هی ا ی  0/89بهدست آمد.
میزان پایایی در پژوهش حاضر یز با اسعفاده از ضریب آلفات رو باخ  0/84بهدست آمد.
مداخله آموزش هوش اخالقی به شیوۀ قصهگویی

در این پژوهشج محعوات آموزشی ا سهها با الگوگیرت از پیشینه پژوهش (
 ( 2014تریه و داسعانها با تواه به محعوات هر ا سه و داسعانهات رایج در ادبیات ود ان ا عباد شد
و هوش اخالقی طی  12ا سه  75دقیقهاتج هر هفعه دو ا سه به گروه آزمایش به شرح زیر آموزش
داده شد.
ا سه اوح :این ا سه با هدف اارات پیشآزمون و بیان اهداف گروه و بر امه آموزشی برگزار شد؛ ا سه
دوم :این ا سه با هدف آموزش ادد و احعرام به ود ان برگزار شد .ود ان از ضرورت پرداخعن به
یض یت احعرام آگاهی یایعند؛ پیامدهات یقدان احعرام در اامعه ما ند آزردگی دیگرانج از دست دادن
دوستهات خود و تغییر ریعار دیگران و ارزیابی و تفسیر شیوههات بیاحعرامی ما ند اسعفاده از الفاظ
دم تواه به خواسعههات دیگرانج در قالب قصه « ودک بیادد» در گروه بحث شد و قرار شد برات
تک یف ا سه آینده ود ان عی ه اخالقی داسعان را توضیح دهند؛ ا سه سوم :ابعدا تک یف ا سه قب
Frank, 2005; Borba,
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بررسی و سپس مصادیق مرربا ی در روابط بین یردت ما ند به دست آوردن دوسعان بیشترج مرربا ی
معقاب دیگران و ا ب حیایت دیگران بیان شد .در مورد شیوههات مررورزت و مرربا ی به دیگران و
پیامدهات یقدان مرربا ی و زواح زا ت در روابط بین یردت و مراح ای اد آن بررسی شد .خطاهات
شناخعی مؤثر بر امرربا ی و راههات مقاب ه با آنها ما ند برداشت ادرست از ریعار دیگران در قالب «قصه
گرگ» ه با امرربا ی با ث ر یدن سایر حیوا ات شد و این ه چگو ه با تغییر و اصالح ریعارش
مررورزت به دیگران آموخت بیان شد و مقرر شد دا شآموزان برات تک یف ا سه آینده عی ه اخالقی
داسعان را توضیح دهند؛ ا سه چرارم :تک یف ا سه قب بررسی شد و سپس دا شآموزان از اهییت و
تأثیر هیدلی بر روابط بین یردت ما ند ایزایش محبت و دوسعی بین ایراد آگاه شد د .مصادیق هیدلی در
رابطه ما ند درک برعر دیگران و قضاوت برعر در مورد ریعارهات آنهاج ارزیابی و تغییر شیوههات حا ی از
دم هیدلی در قصه «دو درخت» بیان و مقرر شد دا شآموزان برات تک یف آینده عی ه اخالقی داسعان
را توضیح دهند؛ ا سه پن م :تکالیف مرور و یض یت وادا ی بودن و مسئولیتپذیرت بیان شد مصادیق
وادان در ز دگی ما ند ا ام مسئولیتهات خودج واگذار کردن مسئولیتهات خود بر دوش دیگرانج
مرربا ی با ایراد وچکتر و ظ م کردن به ایراد ضعیفتر بیان شد .قصه «دو تاار» ه یکی با وادان و
دیگرت بیوادان بود بیان و مقرر شد ود ان برات ا سه آینده عی ه اخالقی داسعان را توضیح دهند؛
ا سه ششم :تک یف ا سه قب بررسی شد .سپس دا شآموزان با تعریف و لزوم خویشعندارت و تأثیر آن
بر روابط آشنا شد د .درباره مصادیق خویشعندارت ما ند مرار وسوسههات خودخواها هج مرار یازها و
خواسعههات ادرست و یوایدت ه خویشعندارت به د باح دارد بحث شد .سپس روشهات ایسعادگی در
برابر وسوسهها در قصه «بزغالهها» ه به صیحت مادر گوش داد د و در عی ه با مشک روبرو شد دج بیان
شد؛ ا سه هفعم :تک یف ا سه قب بررسی و یض یت ا صاف در ز دگی تعریف و درباره لزوم ا صاف و
تأثیر آن در ز دگی بحث و سپس بیان شد ه ر ایت دالت در ارتباط خود با دیگران و دادن حق به
دیگران زما ی ه واقعا خواسعهها یا قیده دیگران درست استج ضرورت دارد .مصادیق ا صاف موردبحث
قرار گریت .ین تصویرسازت مثبت رااع به خاطرههات هم السی و تیرین مقاب ه با پیشداورتج در قالب
داسعان «دو بوتر» ه دوست بود د و در سفرت ه با هم داشعند یکی از آنها با پیشداورت به دوسعش
تریت میز د و با ث ر ش او میشودج اارا و آموزش داده شد و تک یف ارائه شد؛ ا سه هشعم :تک یف
ا سه قب بررسی شد و مصادیق بردبارت ما ند رسیدن سریعتر و برعر به خواسعهها و دم قضاوتهات
زودهنگام بیان و سپس ویژگیهات ایراد منفع ج پرخاشگر و قاطع در بردبارت مقایسه شدج مرارتهات
مرار خشم ما ند ا وگیرت از ایکار منفی و داشعن قضاوت درست و ا عقاد از ریعار بهاات ا عقاد از
شبصیتج در قالب قصه «اغد صبا ی» ه ییتوا ست خشم خود را مرار ند و این موضوع با ث
دورت حیوانهات انگ از او شده بود و در آخر با آموخعن مرارتهات مرار خشم اغد بر خود مس ط
شدج توضیح داده شد و تک یف ارائه شد؛ ا سه رم :پس از بررسی تک یف دا شآموزان با تعریف
درست ارت و اهییت آن در ریعارج مصادیق راستگویی و پرهیز از دروغگویی آشنا شد د .پیامدهات
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اخالقی دروغگویی در قصه «چوپان دروغگو» ارائه شد .داسعانهات مشابری تعریف و مقرر شد برات
ا سه آینده عی ه اخالقی داسعان را توضیح دهند؛ ا سه دهم :ابعدا تک یف بررسی شد و سپس مصادیق
ببشش ما ند گذشت از اشعباه دیگران و پیامدهات مثبت آن ما ند اصالح ریعار اطراییان و برقرار بودن
پیو دهات دوسعی تعریفج ارائه و موردبحث و بررسی قرار گریت .قش ببشش در ا وگیرت از تشدید
مشک و احساس برترت هنگام ببشش در قالب قصه «خرس» ه برادرش مداد شیعیهایش را شکسعه
بود و او توا ست با مشورت مادربزرگش او را بببشدج بیان و داسعانهات مشابری تعریف و مقرر شد برات
تک یف ا سه آینده عی ه اخالقی این داسعان را توضیح دهند؛ ا سه یازدهم :ابعدا تک یف ا سه قب
بررسی شد و سپس دا شآموزان با «ویات به رد» و اهییت و تأثیر آن در روابط ما ند ا ب ا عیاد
دیگران و دم ای اد دورت بین دوسعان آشنا شد د .قصه « ار ماهر» ه به خاطر بدقولیهایشج م م
ارش ساد شد و مردم به ار دیگرت ه خوشقوح بود روت آورد دج بیان و مقرر شد برات تک یف
ا سه آینده عی ه اخالقی این داسعانها را توضیح دهند؛ ا سه دوازدهم :پس از مرور و ایعبندت
مطالب آموزشی ا سههات پیشینج پسآزمون اارا و از تکتک شر ت نندگان تشکر و قدردا ی شد و
هدایایی بهرسم یادبود به آنها اهداء گردید.
یافتههای پژوهش
ادوح  1میا گین و ا حراف معیار یرهت سازگارت تحصی یج سازگارت ااعیا ی و سازگارت هی ا ی را در
گروههات آزمایش و گواهج به تفکیک در مراح پیشآزمون  -پسآزمون شان میدهد.
جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی در گروههای آزمایش و گواه به تفکیک
در مراحل پیشآزمون  -پسآزمون
معغیرها

یرات پیشآزمون

یرات پسآزمون

گروه آزمایش
سازگارت تحصی ی
سازگارت ااعیا ی
سازگارت هی ا ی
سازگارت تحصی ی
سازگارت ااعیا ی
سازگارت هی ا ی

گروه گواه

میا گین

ا حراف معیار

میا گین

ا حراف معیار

116/65
19/8
113/75
128/95
26/5
130/2

9/27
3/5
9/53
8/32
3/12
8/25

109/6
20/8
113/1
109/75
20/5
113/05

8/45
3/67
8/74
8/52
2/98
9/15

اطال ات ادوح 1ج میا گین و ا حراف معیار سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی را در بین
شر ت نندگان به تفکیک گروهها و مراح شان میدهد .هیانطور ه مالحظه میشودج میا گین گروه
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آزمایش در مرح ه پسآزمون در سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی سبت به گروه گواه ایزایش
شان میدهد.
پیش از تح ی دادههات مربوط به یرضیههاج بهمنظور اطیینان از این ه دادههات این پژوهش
مفروضههات زیربنایی تح ی وواریا س را برآورده می ندج به بررسی هر دام از آنها پرداخعه شد .در
مورد مفروضه خطی بودن سطح معنیدارت رابطه بین پیشآزمون -پسآزمون برات سازگارت تحصی ی
برابر r=0/68ج سازگارت ااعیا ی برابر  r=0/53و سازگارت هی ا ی برابر  r=0/71به دست آمد .با تواه به
دادههات بهدستآمدهج مفروضهت خطی بودن برات معغیرهات پژوهش برقرار است .و در مورد دم هم-
خطی چندگا هج هیبسعگی بین پیشآزمونهات سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی در دامنهات بین
 0/7تا  0/23به دست آمد ( p<0/005ج لذا میتوان گفت ه مفروضه دم همخطی چندگا ه بین
معغیرهات یکی ( وواریتها ج ر ایت شده است .ادوح 2ج عایج آزمونهات هیگنی واریا س (لوین
مربوط به معغیرهات وابسعهت پژوهش را شان میدهد.
جدول ( :)2نتایج آزمون همگنی واریانسها (لوین) بین متغیرهای وابسته پژوهش در گروههای آزمایش و گواه در
مرحله پیشآزمون
اثر

گروه

معغیر وابسعه

دراه آزادت
1

دراه آزادت
2

F

سطح معنیدارت

سازگارت تحصی ی

1

38

0/250

0/62

سازگارت ااعیا ی

1

38

0/122

0/72

سازگارت هی ا ی

1

38

0/202

0/65

هیانطور ه در ادوح  2مشاهده میشود آزمون لوین در هر سه معغیر وابسعه غیر معنیدار است .در
عی ه یرض هیگنی واریا سها تأیید میشود .ادوح 3ج عایج بررسی مفروضه هیگنی شیب رگرسیون را
شان میدهد.
جدول ( :)3نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیون بین متغیرهای وابسته پژوهش در گروههای آزمایش و گواه در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمونها

م یوع
م ذورات

دراه
آزادت

میا گین
م ذورات

F

سطح
معنیدارت

سازگارت
تحصی ی

36/92

2

18/46

0/78

0/61

سازگارت
ااعیا ی

51/02

2

25/51

0/98

0/56

سازگارت
هی ا ی

317/36

2

158/68

3/34

0/24
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هیانگو ه ه در ادوح  3مشاهده میشود تعام بین معغیرهات یکی (پیشآزمونها و وابسعه
(پسآزمونها در سطوح ام (گروههات آزمایش و گواه معنیدار یستج بنابراین یرض هیگنی
رگرسیون ر ایت شده است.
ادوح 4ج عایج آزمون ولیوگروف-اسییر وف برات بررسی پیشیرض رماح بودن توزیع معغیرها را
شان میدهد.
جدول ( :)4نتایج کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع متغیرها
پیشآزمونها

 Zولیوگروف اسییرو وف

سطح معنیدارت

سازگارت تحصی ی

0/72

0/66

سازگارت ااعیا ی
سازگارت هی ا ی

0/58
0/43

0/89
0/99

هیانگو ه ه در ادوح  4مشاهده میشودج سطح معنیدارت آزمون ولیوگروف -اسییرو وف از مقدار
 0/05بیشعر استج لذا پیشیرض رماح بودن توزیع معغیرها ر ایت شده است.
جدول ( :)5نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر روی آزمودنیهای گروههای آزمایش و گواه در مرحله
پسآزمون
ام آزمون

مقدار

df

df

F

یرضیه

خطا

سطح
معنیدارت

ا دازه
اثر

توان
آمارت

اثر پیالیی
المبدات
وی کز

0/979

502/91

3

33

0/001

0/979

1/00

0/021

502/91

3

33

0/001

0/979

1/00

اثر هع ینگ

45/72

502/91

3

33

0/001

0/979

1/00

بزرگعرین
ریشه روت

45/72

502/91

3

33

0/001

0/979

1/00

اطال ات ادوح  5شان میدهد ه بین گروههات آزمایش و گواه ازلحاظ معغیرهات وابسعه در سطح
 P≥0/001تفاوت معنیدارت واود دارد و میتوان گفت ه حداق در یکی از معغیرهات وابسعه (سازگارت
تحصی یج سازگارت ااعیا ی و سازگارت هی ا ی بین دو گروهج تفاوت معنیدار واود دارد .ارت پی
بردن به این تفاوت تح ی وواریا س در معن ما کوا صورت گریت.
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جدول ( :)6نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی نمرههای سازگاری تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی
گروههای آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون
معغیر وابسعه
سازگارت
تحصی ی
سازگارت
ااعیا ی
سازگارت
هی ا ی

م یوع
م ذورات

دراه
آزادت

میا گین
م ذورات

F

سطح
معنیدارت

ا دازه
اثر

توان
آمارت

2866/17

1

2866/17

272/7

0/001

0/886

1/00

448/54

1

448/54

253/07

0/001

0/879

1/00

2624/35

1

2624/35

605/12

0/001

0/945

1/00

ادوح 6ج عایج مربوط به تح ی وواریا س یایعههات پژوهش را شان میدهدج هیانطور ه در
ادوح مالحظه میشودج بین آزمود یهات گروههات آزمایش و گواه تفاوت معنادارت در معغیرهات وابسعه
دیده میشودج بهگو هات ه آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی توا سعه است بهطور معنادارت در
ایزایش سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی ( p<0/001گروه آزمایش سبت به گروه گواه در مرح ه
پسآزمون مؤثر باشد .لذا هر سه یرضیه پژوهش تأیید میشود؛ بنابراین آموزش هوش اخالقی به شیوه
قصهگویی بر سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان تأثیر دارد .به این صورت ه میزان تأثیر
آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی مطابق با ا دازه اثر گزارش شده در ادوح 6ج بیش از هیه ابعدا
سازگارت هی ا یج بعد سازگارت تحصی ی و در رایت مواب ایزایش سازگارت ااعیا ی شده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش هوش اخالقی به شیوهت قصهگویی بر سازگارت تحصی یج ااعیا ی
و هی ا ی دا شآموزان ا ام گریت .هیانطور ه عایج پژوهش شان دادج آموزش هوش اخالقی به شیوه
قصهگویی توا ست بهطور معنادارت بین میزان سازگارت تحصی یج ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان در
مرح ه پیشآزمون و پسآزمون تفاوت ای اد ند .این یایعه همسو با عایج پژوهشهات پیشین بود
( Yasaminejad, 2010; Hunter and Eder, 2010; Salley, Miller and Bell; 2013; Holder and
 . Klassen, 2014در تبیین این یایعهها میتوان گفت ود ا ی ه دچار مشکالت سازگارتج بهویژه در
مسائ میان یردت هسعند؛ یدتا از داشعن الگوت ریعارت مناسب و معیارهات اخالقی درست بیبرره
بودها د ( Gini et al., 2014و عوا سعها د شیوه درست و وادا ی در تعام با دیگران را بیاموز د ( Bao et
 . al., 2015اما در عی ه یراهم شدن موقعیتهات آموزشی مناسبج این ود ان میتوا ند الگوهات
گذشعه خود را نار بگذار د و خود را به سایر ود ان زدیک نند ( .(Cooper and Schwartz, 2007در
پژوهش حاضر هیا ند پژوهش Hanter and Eder (2010) and Sanaatnegar, Hasanabadi and
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) (Asgharinekah, 2012الگوهات اخالقی در قالب داسعان و قصهج به ود ان ارائه شد .بدین شک ه
ود ان با هیا ندسازت با الگوهات اخالقی شبصیتهات داسعا یج توا سعند معیارهات اخالقی درست و
اشعباه را تییز دهند .این ود ان توا سعند ریعارهات خود را از بیرون مشاهده و درباره آن قضاوت نند.
هیچنین از آنها خواسعه شد مثالی مشابه از ا یاح خود یا دوسعا شان را بیاور د یا به و ی آن را در
ز دگی روزمره خود تعییم دهند .بدین شک ودک به خاطر ار اشعباه خود مسعقییا مواخذه ییشد و
یز با دیدن شرایط شبص مقاب ج احساسات او را درک و با توضیح آموزشدهندهج ت برخورد والدین و
مع مها را به هنگام ار امناسب درک می رد .به بارتیج آنها تأثیر ارهات خود را بر دیگران میدید د
و آن ار را ابعدا خود قضاوت می رد د و در عی ه معواه این امر شد د ه چگو ه واطف دوست خود را
اریحهدار نند و توا سعند شرایط روحی آنها را درک و با آنها هیدلی نند .از سوت دیگرج آموزش
هوش اخالقی با اسعفاده از مثاحهات مواود در داسعانهاج ایفات قش و تیرینهات ی ی ه ودک
ا ام میدادج با ث شد با ای اد تقویت اا شینیج توا اییهات شناخعی ودک در موااره با مشکالت
یردت و بین یردت باال رود تا بعوا د قب از ا ام یک وا نش ریعارتج قضاوت درسعی سبت به موقعیت
چالشی پیشرو داشعه باشد .هیچنین یایعههات این پژوهش مشابه با عایج پژوهشهات زیر است:
معغیر اخالق و هوش اخالقی در پیشبینی ی کرد تحصی ی دا شآموزان معوسطه سرم دار د
( . Seider, Gilbert, Novick and Gomez, 2013یایعه مایر شان داد ه با ایزایش هوش اخالقی می-
توان ی کرد تحصی ی دا ش ویان را تقویت رد ( . (Mayer, 2013بین پیشریت تحصی ی و رشد اخالقی
در دخعران واوان رابطه مثبت و معنیدارت واود دارد ( .(Perry-Burney and Takyi, 2002اخالق
تحصی ی و پایبندت به قوا د با ی کرد تحصی ی دا ش ویان رابطه دارد ( (Golparvar and Khaksar,
 .2008بین پیشریت تحصی ی و رشد اخالقی در دخعران واوان رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد
( Arasteh, Azizi Shamami, Jafari-Rad and Mohammadi Jozani, 2010رابطه هوش اخالقی با
پیشریت تحصی ی دا ش ویان مثبت و معنیدار است ( (Eslaminasab and Ali, 1994بررسی تأثیر هوش
اخالقی بر خود نعرلی ریعار دا شآموزان دخعر پن م ابعدایی شررسعان تفت شان داد ه گروه آزمایشی
ه موردمطالعه آموزشی هوش اخالقی قرار گریعها دج در مقایسه با گروه گواه از میزان خود نعرلی بیش-
ترت برخوردار د (.(Safavi, Mosavi lotfi and Lotfi, 2009
برات ایزایش ی کرد تحصی ی دا ش ویانج الزم است ه هوش اخالقی آنها تقویت شود (Perry-
 .(2002( Burney and Takyi, 2002; Sokhandan, 2001در پژوهش خود به این عی ه رسید ه
آموزش مرارتهات ااعیا یج مشکالت ریعارت و اطفی ود ان دبسعا ی را بهطور معنادارت اهش داده
است (Elliot and Gersham, 2003) .یز شان داد د ه از طریق آموزش مرارتهات ااعیا ی میتوان
به پیشریت مرارتهات ااعیا ی و سازگارت ااعیا ی واوا ان یک رد .در تبیین این بحث میتوان
گفتج داشعن ا عقادات اخالقی قوت با ث میشود ه ایراد ار را درست ا ام دهندج ا یالشان پیوسعه با
ارزشها و قایدشان هیاهنگ باشدج ی کرد باالیی داشعه باشند و هییشه ارها را با اصوح اخالقی پیو د
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دهند ه این امر زمینه را برات سازگارت تحصی ی یراهم میسازد (
 .(2015در واقعج وقعی ه یرد به ی کرد و عی ه مط ود تحصی ی میرسد این امر زمینه را برات
سازگارت تحصی ی وت یراهم میسازد چرا ه سازگارت تحصی ی تحت تأثیر وام مععدد یردتج
خا وادگی و ااعیا ی و هیچنین شایسعگیهات شناخعیج هوشی و آموزشی قرار دارد (. (Almog, 2011
عایج پژوهش حاضر یز شان داد ه آموزش هوش اخالقی میتوا د در ایزایش سازگارت تحصی یج
ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان پایه ششم ابعدایی مؤثر باشد؛ با تواه به اینکه آموزش هوش اخالقی به
شیوه قصهگویی من ر به ایزایش سازگارت تحصی ی میشود و با تواه به اینکه آموزش و تیرین مواب
بربود هوش اخالقی میشود؛ بنابراین بر امههات آموزشی در این زمینه دا شآموزان را تبدی به ایراد
مؤثر و وظیفهشناس می ند .عایج شان داد ه آموزش هوش اخالقی به شیوه قصهگویی بر سازگارت
ااعیا ی و هی ا ی دا شآموزان تأثیر معنادارت داردج بنابراینج واطف و احساسات و مدیریت و
نعرح مناسب آن قش مریی در روابط بینیردت و تعامالت ااعیا ی و هیچنین مویقیت تحصی ی
دا شآموزان ایفا می ند و یازمند تواه هرچه بیشعر مسئوالن آموزشی و پرورشی به قش مرم
واطف و هی ا ات و هدایت و مدیریت مناسب آنها در بر امهریزتهات مرتبط با دا شآموزان
میباشد .هیچنین ضرورت دارد آموزشوپرورش برات آموزش هوش اخالقی در سطوح مبع ف تحصی ی
بر امهریزت یاید .هیچنین آموزش هوش اخالقی در آموزشهات ضین خدمت مع یان ارائه شود و
راهکارهات تربیت هوش اخالقی به والدین آموزش داده شود .پیشنراد میشود تعییم به دا شآموزان
دخعر و دیگر مقاطع تحصی ی به دلی تفاوتهایی ه شبصیتهات داسعا ی دخعرا ه و پسرا ه میتوا ند
در سنین مبع ف داشعه باشند ((Casey, Erkut, Ceder and Young, 2008ج با دقت بیشترت ا ام شود
و یا پژوهش در مورد گروههات دیگر یز مقایسه شود .در پژوهشهات آتیج داسعانها بهصورت تصاویر
معحرک یا قاشی ارائه شود تا اذابیت بیشترت برات ود ان داشعه باشد .به دلی واود روشهات دیگر
در یادگیرت مشاهدهات در ود انج پیشنراد میشود آموزش هوش اخالقی با سایر روشهات یادگیرت
مشاهدهات ما ند ایفات قش و ارائه یایش یز ا ام و تأثیر آن با روش قصهگویی مقایسه شود .هر طرح
پژوهشی محدودیتهات ویژهات دارد و باید با در ظر گریعن این محدودیتها به میزان درسعی در تفسیر
عایج تواه رد .ازای ه محدودیتهات پژوهش حاضر این بود ه یو ه بررسیشده یقط به شرر اهواز
محدود بودج لذا باید در تعییم عایج آن احعیاط یود .هیچنین دخعران و دا شآموزان روسعایی در اامعه
آمارت پژوهش بود دج بنابراین به پژوهشگران پیشنراد میشود ه پژوهش حاضر را روت دو انس و
هیچنین دا شآموزان روسعایی ا ام و تغییرات گروههات انسیعی و شرر با روسعا را با هم مقایسه
یایند تا زمینهساز بسعرت مناسب برات تعییمپذیرت بیشتر عایج گردد .الوه بر اینج پژوهش حاضر را
میتوان برات دا شآموزان دبیرسعا ی و حعی دا ش ویان تکرار یوده و به مقایسه پرداخت.
Ghafari, Hajlou and Bairami
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