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 آموزان دختر کالس اول ابتدایی دانش های آن درو مؤلفه اخالقی گویی بر هوشقصه تأثیر

 
 3پور، طیبه زندی2رضاییان فرجی، حمید 1*مهناز کهریزه

 ، تهران، ایران)س( شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان7

 ، تهران، ایران)س( شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراگروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان یار. استاد7

 ، تهران، ایران)س( شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراو راهنمایی، دانشکده روان . استاد گروه مشاوره7

 73/77/32تاریخ پذیرش:  72/70/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

ا و ای بالنده، پویتوان به داشننتا مامعهمتعهد شنندن آنها به ایا الننوال، می با آشنننا کردن کودکان با الننوال اخالقی و زمینه و هدف:

 گویی، هدفی قصنننهی وافر آنها به مقولهاخالقی کودکان در مامعه و همچنیا عالقه تحوالتومه به اهمیت  امیدوار بود. با مداراخالق

 آموزان دختر کالس اوال ابتدایی بود.دانش درهای آن اخالقی و مؤلفهگویی بر هوشتأثیر قصه بررسیپژوهش حاضر

 2آموزان دختر ی آماری شننامت تمامی دانشآزمون بود. مامعهپس –آزمون همراه با پیشآزمایشننی شنن ه حاضننر روش پژوهش روش:

لننورت تصننادفی و در بیا ه ب آموزشننی گیری در منا  بود. نمونه 7935 در سنناال شننهر تهران 72و 7سنناله کالس اوال ابتدایی در منا   

و هفته،  3نفر آنها به مدت  55آموز انتخاب  وتعداد دانش 770ند انجام شد. در مجموع  لورت هدفمه نظر ب های موردمدارس و کالس

( 7939) درنجفی شنننیرازی، بوربا  هوش اخالقیی ها از پرسنننشننننامهدقیقه تحت آموزش قرار گرفتند. برای گردآوری داده 55هر هفته 

 ت کوواریانس استفاده شد. ها از تحلی. به منظور تجزیه و تحلیت دادهشدآموزان کامت دانش توسط معلم که استفاده شد

 آموزان دختر مقطعهای آن در دانشی مؤلفهگویی منجر به افزایش هوش اخالقی و همههای پژوهش نشنننان داد که قصنننهیافتهها:یافته

 (. p< 77/7)شده است ابتدایی کالس اوال ابتدایی 

یجه داسننتان به های اخالقی در قالب نتانتقاال پیام گویی  باقصننهتوان اسننتن اک کرد که اسنناس نتایپ پژوهش حاضننر می بر گیری:نتیجه

 شود. میاخالقی در کودکان  عث افزایش هوشکودکان به تدریپ با

 آموزان دختر، مدارس ابتداییهوش اخالقی، دانش گویی،قصه ها:کلیدواژه
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1331، تابستان 2دوره پنجم، شماره  -فصلنامه سالمت روان کودک   

 مقاله پژوهشی

 

 .، تهران، ایران)س( شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرادانشکده روانکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، ، کهریزه مهناز *نویسنده مسئول:
 777-55953507تلفا:                         Kahrizeh.mahnaz@gmail.comایمیت: 
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 مقدمه
ریا تاخالقی در کودکان یکی از مهم تجوال ویژه اخالقینات به

شناسی تعلیم و تربیت مورد تومه هایی اسنت که در روانزمینه

را  اخالقی در دوران کودکیتحوال (. 7)قرار گرفتننه اسننننت

توان بنه عنوان یکی از عوامنت مهم امتماعی شننندن در نظر می

د زناخالقی که در بزرگسالی از افراد سر می اعماال(. 7) گرفت

 ناشننی از هویت اخالقی اسننت که در کودکی شننکت می گیرد

نیازداریم،  آن به درسننت کارهای انجام ما برای که آنچه(. 9)

 متع یادگیری به از آن استفاده با که است اخالقی هوش همان

. ویمشنزدیک می خوب عمت بهتریا به دستیابی و هوشنمندانه

 اسننت. ایا نادرسننت از درسننت درک اخالقی تواناییشهو

ی قو و راسننخ اخالقی ازعقاید بودن برخوردار به معنای ع ارت

 هایبه شنننیوه فرد ای کهگونهبه، آنهاسنننت به عمت کردن و

 اخالقی شامت هفت فضیلترفتارکند. هوش ومحترمانه لنحی 

های ند تا از بحرانکیاسنناسننی اسننت که به کودک کمک م

هننایی کننه در  وال زننندگی خود بننه  ور اخالقی و فشننننار

ناپذیر با آنها موامه خواهد شننند، ع ور کند. ایا هفت امتنناب

)همنندردی بننا مردم و درک 7فضنننیلننت ع ننارتننند از  همنندلی

سنننت و محترمانه )شنننناخت راه در7هنای آنها(، ومداننگرانی

ال و افکار خود ا)مهار کردن اعم9ودمهنارگریعمنت کردن(، خ

قائت شدن برای دیگران(، ارزش  )5ای لحی (، احترامشنیوهبه 

)نشنننان دادن عالقه به رفاه و احسننناسنننات دیگران(، 5مهربنانی

ی مردم(و انصننناف )احترام گذاشنننتا به حقوق همه9بردبناری
(. پرورش اخالقی 5) )عنادنننه و ریر مضرضنننانه رفتار کردن(2

 یکی نزدکه آنها نیز در آینده زیراکودکان ضنننروری اسنننت 

با دیگر افراد  و رد امتماع شنننوند و با مردم بجوشنننندبنایند وا

(. 5) کنند امتماع همکاری کرده، به رفع نیاز فرد و مامعه اقدام

ر های اخالقی دقابت تومه پرورش حسننناسنننیت نکتهبننابرایا 

اخالقی توانایی تشخیص مشکالت  کودکان اسنت. حسناسنیت

                                                            
1. Empathy 

2. Conscience 

3. Self-control  

4. Respect 

ت اتخاذ شنننده اخالقی و درک و فهم نتایپ اخالقی تصنننمیما

ه یابند کآنها درمی ،با پرورش اخالقیات در کودکان (.9) است

آنچه حائز اهمیت اسنت گگونگی  ی کردن مسنیر رسننیدن به 

 .(2) خود هدف هاست نه لرفاًهدف

 دلیننت هر بننه کننه اننندکودکننانیداده هننا نشننننانپژوهش

 قرار مدی خطرهای درمعرض اندنکرده اخالقی کسننبهوش

 در ضنننع  ومنندان متزلزال، دلیننت بننه کودکننان ایا .دارننند

اخالقی و  هاییافتگی حسننناسنننیتارشننندن امیاال، مهارکردن

 افتادگیعقب  به زیادی حد تا هدایت شده، نادرسنت باورهای

 هایشننخصننیت به دربزرگسننالی و امتماعی دگار و اخالقی

اره اشننناخالقی به ایا حقیقت  هوش. شنننوندنابهنجارت دیت می

اخالقی متولنند لنننورت ذاتی اخالقی یننا ریرکننه مننا بننه دارد 

با  (.5)مگیریم که گگونه خوب باشنننیشنننویم بلکه یاد مینمی

بر روی ی دبستانی و دبستانتأکید والدیا و مربیان کودکان پیش

احترام، اعتماد مهربانی، وفاداری، ، هایی همچون لداقتمقوله

مشنننکالت اخالقی و  نظرمنامعنه ما از  و مسنننیولینت پنذیری

آورند، در رنپ ماعی که نوموانان و موانان ما به ومود میامت

اخالقی از یننادگیری دانش تحوال (. 0) و عننذاب نخواهنند بود

 شننودها و نیازهای معنوی، آراز میآموز و آشنننایی او با ارزش

علیم ی تها ایا پتانسننیت را دارند که به عنوان وسننیلهقصننه(. 3)

گویی قصه(. 77) شوند آموزان به کار گرفتهدانش اخالق برای

از ه کننده اسننت کعا فی، آموزشننی و سننرگرمابزاری تربیتی، 

های امتماعی، احساسی، فرهنگی و توان خصنلتآن می ری  

ها بر ایا اسناس، قصه (.77) هوشنی را در کودکان پرورش داد

های های مدید، کشننن  انتخابابزاری برای کسنننب دیدگاه

نسنن ت به شننخصننیت خود، اخالقی و به دسننت آوردن بینش 

هسننتند. بسننیاری از کودکان در زندگی روزمره امکان کسننب 

ی گویقصننه و قصننه بنابرایا های واقعی را ندارندی تجربههمه

دسنننتنناوردهننای تربیتی را ترفیع و  ایا کم ود را م ران کرده

5. Kindness 

6. Tolerance 

7. Fairness 
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های اخالقی با درگیر توان گفت که داستان(. می77) بخشدمی

توالی ا ند تکنیمکان، آنها را یاری سننناختا تفکر انتقادی کود

 بیا عمت و نتیجه را درک کنندی بینی و رابطهحوادث را پیش

کننان بننا اخننذ موضنننع انتقننادی در برابر چنیا کودهم(. 79)

تر و های اخالقی آن را روشننناپیام های داسنننتان،شنننخصنننیت

ایا اسنننت که  بارزی نکته. (75) کنندتر درینافت میواضننن 

دد ها درلسازی با قهرمان داستانکودکان با اسنتفاده از همانند

در نتیجه هنگام  ؛(75) آیندها و مسنننائت خود برمیحنت گالش

برخورد با معضننالت زندگی خود به لننورت فردی ماهر عمت 

 (. 79) خواهند کرد

اد کودکان در ابعگویی در تحوال نظر به اهمیت نقش قصننه

اسننت.  های متعددی در ایا زمینه انجام شنندهوهشمختل ، پژ

( در پژوهش خود 72) یحیی محمودی و همکارانبرای نموننه 

 امتماعیهایهای مهارتآموزش به ایا نتیجه رسیدند که ارائه

ه درقالب  یاهمچن و بیشنننتر مذابیت وانگیزه ایجاد ها باقصننن 

 به کودکان ها برایو مهارت مفاهیم ا العنات، کردنترولمم

شنننود. داداش زاده و منجر می بهتری و ترعمی  یننادگنینری

فردی هوش درون ( در پژوهش خود دریافتند که70) پیرخائفی

گویی تضییر قصننننه امرای بعننداز آموزانفردی دانشو برون

، ها حس همکاریقصه پیام از دریافت که بعد وریه ب کندمی

 تصنننمیم بادیگران، توانایی اتخاذ درسنننت لنننداقت، ارت اک

یابد. افزایش می همنوعان، در آنها به ابرازعالقه و هوشنننمندانه

نشننان داد در پژوهش خود  (73و همکاران) شننیرازی درنجفی

تواند ابزاری مفید مهت ادبیات کودکان میها و داسنننتنانکنه 

فاه ، تومه به ربردباریتربیت و پرورش خصننولننیاتی همچون 

و ملو دیپژوهش دیگران و رعناینت حقوق سنننایریا باشننند. 

هننا از  ری  آموزش ارزش»( تنحننت عنوان 77) هنمنکنناران

ی گویحاکی از آن است که از  ری  قصه« های اخالقیداستان

توان مفنناهیمی گون احترام، مراق ننت از دیگران، تحمننت می

هنای متفناوت، انصننناف و عدالت را به کردن افراد بنا ویژگی

در پژوهش  (0) نو همکارا مومایدانش آموزان آموزش داد. 

خود به ایا نتیجه رسنیدند مفاهیمی همچون لداقت، مهربانی، 

توان بننا اسنننتفناده از بننازی، شننننینندن احترام و وفنناداری را می

 ریهای بصتفاده از تصاویر و ملوههای موزیکاال و یا اسداستان

کنند که عنوان می (77) پوکالنیا ریزی کرد.در کودکنان پی

عامت بازداری کنند ات را درک میکودکنان زمنانی که اخالقی

( در 77) یاشننود. هی از خشننونت و ت عید در آنها تقویت می

رسنند که آنچه در روایت داستان پژوهش خود به ایا نتیجه می

و درک آن توسنننط کودکان مهم اسنننت فرایند همانندسنننازی 

از  ری  همدلی  دهد.اسنننت کنه در  ی شننننیندن آن ر  می

ک سننعی در فهمیدن دیگران،  کود ،حالننله از همانندسننازی

از دیگر  مشنننکالتشننننان و در نتیجننه همنندردی بننا آنهننا دارد.

هننایی کننه در زمینننه تحوال اخالقی کودکننان از  ری  پژوهش

اند و همگی بر کارایی های مشنابه انجام شدهداسنتان و یا روش

قات توان به تحقیو اثربخش بودن ایا شنننیوه تناکید کردند می

بدیهی است که ( اشاره کرد. 92-79د برخی پژوهشنگران )مانن

هننای آموزشنننی و پرورشنننی تواننند در امر فعنالیننتاخالق می

با  .ندگان نقش قابت تومهی داشننته باشنندیاددهندگان و یادگیر

اخالقی در  به اهمیت هوش تومهتومنه به آنچه بیان شننند و با 

 هو پیشنننگیری از ب مراحنت زندگی کودکان از یک سنننو همنه

ای داشنننتا مامعه و مشنننکالت اخالقی و رفتاریومود آمدن 

ر های داخلی دکم ود پژوهشسالم از سوی دیگر و با تومه به 

تعییا  با هدف پژوهش حاضنننر اخالقی، هوش پرورش زمیننه

 موزانآگویی به دانشاخالقی از  ری  قصه تأثیر آموزش هوش

 .انجام شد

 روش
 رح پژوهش کننردگران: طرح پژوهش و شرررکرت الف(

مامعه  آزمون اسننت.پس –آزمون آزمایشننی همراه با پیششنن ه

سننناله کالس اوال  2دختر آموزان دانش تمامیآمناری شنننامت 

گیری بود. نمونه 35 شهر تهران در ساال 72و 7 ابتدایی در منا  

 یلننورت تصننادفی و در بیا مدارس و کالس هاه در منا   ب

ایت معلم کالس برای )به مهت تم لورت هدفمنده ب نظر مورد

های برای انتخاب گروه انجام شننند. شنننرکت در ایا پژوهش(

 72و  7های دخترانه منطقه دبسننتانفهرسننت از  گواهآزمایش و 
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شد  مدرسه انتخاب 5گیری تصادفی تهران به روش نمونه شنهر

مدرسنننه به  7نفر( و  55مدرسنننه به عنوان گروه آزمایش) 7که 

قرار  در هر منطقه مشننخص شنندند.نفر(  55)گواه عنوان گروه 

ساال، رضایت والدیا، حضور مرتب  2-9داشنتا در رده سننی 

 هایشده از مالکدر ملسات آموزش و انجام تکلی  خواسته

چنیا آمنوزان بننه اینا پنژوهش بود. همورودی بنرای داننش

تومهی بننه ملسنننه و بی 7ننارضنننایتی والندیا، ری نت بیش از 

 خرومی بودند. هایتکلی  موردنظر هم از مالک

 ایا انجام مهت: ی بورباهوش اخالق پرسنننشننننامه: ابزار ب(

 استفاده سناله 2-9 کودکان اخالقی هوش مقیاس از پژوهش

 برای (73)  همکاران و شننیرازی درنجفی وسننطت که گردید

 ورباب میلکه اخالقی هوش نظریه اسنناس بر و ایرانی کودکان

 توسننط آن محتوایی روایی همچنیا اسننت. شننده  راحی (5)

 های دانشننگاه در تحولی روانشننناسننی متخصننصننان از تا پنپ

 و است سؤاال 55 دارای نامهپرسش ایا کشور تأیید شده است.

 داری، خویشننتا ومدان، )همدلی، اخالقیهوش یمولفه 2

 قرار سنننجش مورد را (انصنناف و ،بردباری مهربانی، احترام،

 میتتک کودکان معلمیا یا والدیا توسط پرسنشنامه .دهدمی

 ایدرمه پنپ لیکرت مقیاس اسنناس بر گذارینمره .شننودمی

 شنننود.می انجام ،7 کم خیلی تا 5 زیاد خیلی لنننورت به

 همدلی از: اندع ارت هامؤلفه از هرکدام به مربوک سننوانت

 ،75 ،77 ،9 ،7) ومدان (،57 ،59 ،92 ، 97، 72، 77،77 ،5 ،7)

، 77 ،79، 79، 2) داریخویشننتا  ،(57 ،55 ،90 ،97 ،70 ،77

 57، 59 ،57 ،95 ،73 ،79 ،72 ،75 ،0 ،9)احترام  ،(55، 93 ،99

 ،70 ،77) ل ر و بردباری ،( 52،59 ،57 ،95 ،75 ،3) مهربانی ،(

. (55، 53 ، 57 ، 99 ، 97 ، 79 ،73 ،5) و انصنناف(  55، 50 ،75

 پایایی میزان (73) همکاران و شننیرازی درنجفی پژوهش در

 تک برای کرون ا  آلفای ضنننریب روش از اسنننتفاده با آن

 ،37/7 ومدان ،39/7 همدلی هایمؤلفه برای و 35/7 ،مقیاس

 بردباری ،37/7 مهربانی ،37/7 احترام ،39/7 داریخویشننتا

 اعت ار حاضر پژوهش در .آمد دست به 37/7 عدالت و 37/7

 30/7 اسمقی کت برای کرون ا  آلفای ضریب بوسیله مقیاس

 داریخویشتا ،37/7 ومدان ،02/7همدلی هایمولفه برای و

 عدالت و 05/7 بردباری ،53/7 مهربانی ،39/7 احترام ،37/7

 شد. محاس ه 00/7

 به اخالقیهوش آموزش منظور بنه ای:مداخله برنامه ج(

 مورد که هاییقصه مختل  هایمجموعه از گوییقصه روش

 ایبر کوگک هایقصننه مانند بودند پرورش و آموزش تأیید

 و کودکان خواب برای هناییقصنننه و کوگنک هنایبچنه

 در کننه هنناییآموزش مجموعننه از گیریبهره بننا چنیاهم

 همکاران و درنجفی (،77همکاران) و ملو دی هایپژوهش

 بودننند، شننننده عنوان (70)پیرخننائفی و زادهداداش (و73)

 و ایدقیقه 55 یملسنننه 3 قالب در آموزش.شننند اسنننتفاده

 )کالس گروهی لننورت هب و ماه دو مدت به روز 7 ایهفته

 را ملسات اقدامات یخاللنهزیر مدوال شند. امرا درسنی(

.دهدمی نشان
 

 گوییقصه روش به اخالقی هوش آموزشی مداخله جلسات برنامه :1 جدول

 جلسه محتوای جلسه شماره

 آموزان با محق ،  برنامه ی مداخله و گگونگی روند کار.دانشآشنا کردن  7

 ها رفتند، بررسی میزان درک و حساسیت کودکان نس ت به نیازها و احساسات دیگران.آموزش مفهوم همدلی با روایت داستان گرا قالدک 7

 انجام کارهای نادرست و اشت اه.ی بزرگ. بیان راهکارها در زمان آموزش مفهوم ومدان با روایت داستان مسابقه 9

 ها و محاسا آنها.های گگونگی به تعوی  انداختا نیازبررسی راها روایت داستان یک لیوان آب خنک.داری بآموزش مفهوم خویشتا 5

 گذاری به افراد.های مختل  احترامی پدربزرگ. بیان روشآموزش مفهوم احترام با داستان هدیه 5

 آموزان به رفاه و احساسات دیگران.مهربانی با داستان مومه گنجشک گرسنه. ملب تومه دانشآموزش مفهوم  9

 خواهم. بیان ت عات عجوال بودن و خودرأیی.آموزش مفهوم بردباری با روایت داستان ما عل  تازه می 2

 نه و منصفانه با دیگران. ور عادنه آموزش مفهوم انصاف با داستان سیب. ملب تومه دانش آموز به رفتارکردن ب 0

 بندی مطالب.مروری بر م احث مطرح شده و ممع 3
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های نزم بنه ذکر اسنننت که محق  برای هر کدام از مؤلفه

ای را انتخاب  و آن را به لورت بروشور با هوش اخالقی قصه

داد. برای آموزان قرار مینثری سننناده تهیننه و در اختیننار دانش

آموزان در پشننننت هر ایجنناد تفری  و سنننرگرمی برای دانش

شنند تا آن را داده میبروشننور نقاشننی مربوک به داسننتان قرار 

چنیا برای ملب تومه بیشننتر آنها نسنن ت آمیزی کنند. همرنگ

به متا داسنتان، با مشورتی که با آموزگاران لورت گرفت، به 

 آموزان با آنر حد کلماتی که دانشهنای امالیی  دعمند رلط

شد آموزان خواسته میشد و از دانشی داشتند، نوشته میآشنای

تا آنها را پیدا کرده و شننکت لننحی  کلمه را در پشت بروشور 

 بنویسند. 

 «ی مامامرای ایا هفته»قسمتی در پشت بروشور با عنوان 

ا که بی خود فتهه آنآموزان مامرای تع یه شنننده بود تا دانش

مورد آموزش مرت ط بود را بنویسننند. عالوه بر  موضننوع مؤلفه

آموزان گروه ایا، هر هفتننه بعنند از خواننندن قصنننه برای دانش

 شد.می تقدیم آنهاای تهیه شده و نفر( مایزه 55) آزمایش

 از نامه کسنننب با ابتدا پژوهش انجام برای اجرا: روش د(

 پرورش و آموزش کت اداره به مرامعه الزهرا)س(و دانشگاه

 از پس و شننند کسنننب پژوهش امرای مجوز تهران، شنننهر

 لنننورت آنها با که تعاملی  ی و دبسنننتان گند به مرامعه

 را خود موافقت پژوهش در کنندهشنننرکت مدارس گرفت،

 رعایت منظور به کردند. اعالم  رح ایا در شنننرکت برای

 مدیریت داو ل انه رضنننایت ابتدا پژوهش، اخالقی نکنات

 کت ی لنننورت به نظر مورد هایکالس معلمان و مندارس

 و ح  یاا کنندگانشرکت که گردید تصری  و شنده گرفته

 و میت اسنناس بر پژوهش از مرحله هر در که دارند را اختیار

 مهخات پژوهشگر با خود کامت همکاری به خود کامت اختیار

 هوش آموزش آزمون،پیش امرای از پس هفته یک دهند.

 و شنند شننروع آموزش گروه به گوییقصننه   ری از اخالقی

 گروه ایا برای آزمونپس آموزش، اتمام از پس هفته یک

 .شد انجام

 هایافته

 پس آزمون -میانگیا و انحراف اسننتاندارد نمرات پیش آزمون

ارائه شده است. همچنیا  7 در مدوالگواه در گروه آزمایش و 

  برای اسنننمیرن -در ایا منندوال نتننایپ آزمون کولموگروف 

ها گزارش شنننده بررسنننی نرماال بودن توزیع متضیرها در گروه

 آزمون کولموگروف Zاسننت. با تومه به ایا مدوال، آماره ی 

دار نیسننت بدیا معنی که اسننمیرنوف در تمامی متضیرها معنی -

هننای آنکوا توزیع متضیرهننا نرمنناال اسنننت و پیش فرض آزمون

 است.برقرار 

 های هوش اخالقیهای توصیفی مربوط به نمره : شاخص2جدول 

 K-S Z P انحراف معیار میانگین وضعیت آزمون متغیر

 هوش اخالقی

 آزمونپیش
 7/7 75/7 5/73 27/799 آزمایش

 7/7 73/7 20/57 9/790 گواه

 آزمونپس
 7/7 7/7 55/70 5/779 آزمایش

 7/7 7/7 53/90 30/727 گواه

 همدلی

 آزمونپیش
 7/7 35/7 77/5 07/72 آزمایش

 79/7 7/7 05/5 3/70 گواه

 آزمونپس
 7/7 72/7 02/5 07/95 آزمایش

 7/7 73/7 59/5 75/73 گواه

 ومدان

 آزمونپیش
 7/7 72/7 72/2 52/72 آزمایش

 73/7 7/7 77/2 95/70 گواه

 آزمونپس
 7/7 72/7 72/9 20/92 آزمایش

 70/7 7/7 72/9 20/92 گواه

 7/7 72/7 07/5 77/73 آزمایش آزمونپیش
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خویشتا 

 داری

 7/7 7/7 03/9 55/73 گواه

 آزمونپس
 7/7 70/7 77/5 39/72 آزمایش

 72/7 7/7 03/5 9/77 گواه

 احترام

 آزمونپیش
 7/7 72/7 23/5 30/97 آزمایش

 73/7 7/7 79/2 7/97 گواه

 آزمونپس
 70/7 7/7 50/5 75/57 آزمایش

 7/7 75/7 95/2 25/97 گواه

 مهربانی

 آزمونپیش
 7/7 7/7 25/9 30/73 آزمایش

 73/7 7/7 2/9 97/73 گواه

 آزمونپس
 70/7 7/7 90/9 5/75 آزمایش

 7/7 73/7 9/9 75/77 گواه

 بردباری

 آزمونپیش
 79/7 7/7 73/7 79/79 آزمایش

 72/7 7/7 73/7 29/75 گواه

 آزمونپس
 7/7 73/7 57/7 27/73 آزمایش

 72/7 7/7 57/9 99/79 گواه

 عدالت

 آزمونپیش
 7/7 70/7 75/5 55/75 آزمایش

 79/7 7/7 52/5 3/75 گواه

 آزمونپس
 70/7 7/7 70/5 55/97 آزمایش

 79/7 7/7 0/5 7/75 گواه

 

ه نمونه گرو اخالقی  هوشگویی بر تأثیر قصهبرای سنجش 

پ نتای .فاده شنننداسنننت )آنکوا( یک راهه کوواریانس تحلیتاز 

آزمون بررسی شیب رگرسیون نشان داد که با تومه به میزان به 

 مهت بررسنننی تعامت گروه و هوش fدسنننت آمده از نسننن ت 

( نشان داد که شیب هم ستگی در هر >f ،77/7P=5/7اخالقی )

فرض همگنی شنننیب رگرسنننیون دو گروه برابر اسنننت و پیش

های به دست آمده از آزمون ت شنده اسنت. همچنیا یافتهرعای

آزمون ( در نمرات پیشf ،02/7=p=3/7لِوِن نیز نشننان داد که )

ها همگونی دار نشننندن آزمونآزمون، بنا تومنه بنه معنیو پس

فرض مهت انجام آزمون ها برقرار اسنننت و ایا پیشوارینانس

 (. P>75/7) تحلیت کوواریانس مورد تأیید است

 

 آزمایش و کنترلاخالقی در دو گروه  برای سنجش تفاوت هوش تک متغیری کوواریانس نتایج تحلیل:3جدول 

 اندازه اثر F p میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 77/7 777/7 90/75 57/75957 7 57/75957 پیش آزمون

 95/7 777/7 99/55 75/55557 7 75/55557 گروه

    05/332 775 75/29573 خطا

 

به  fآماره ی  ور که در مدوال مشننناهده می شنننود همان

با   99/55آموزشدسنننت آمنده در پس آزمون بنا تومه به اثر 

اسنننت که نشنننان می دهد ایا  sig=777/7داری سنننط  معنی

ز دار اسنننت. اآزمون معنیآزمون با کنترال پیشتفاوت در پس

 α=77/7و میزان خطای 33/7ی بان با ا مینان ایا رو فرضنننینه

أثیر دهد ایا تنشان می ی اثر نیزاندازهگیرد. مورد تأیید قرار می

س حلیت واریاناز اهمیتی بان برخوردار اسنننت. همچنیا نتایپ ت

القی در اخهوش تصحی  شده متضیره نیز نشنان داد میانگیاتک

( اسنننت 95/727( و در گروه کنترال )93/779گروه آزمایش )

( ایا p=777/7) داری به دست آمدهکه با تومه به سنط  معنی

دار  شنننده و ایا فرضنننیه تأیید معنی =77/7میزان در سنننط  
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گویی در های قصنننهتوان گفت مهارتاز ایا رو می شنننود.می

 اخالقی کودکان تأثیر دارد. یش هوشافزا

 هننایگویی بر مؤلفننهبرای بررسنننی تننأثیر آموزش قصننننه

متضیره اسنننتفاده شننند. اخالقی از تحلیت کوواریانس گندشهو

ن و آزمونتایپ آزمون بررسننی همگنی شننیب رگرسننیون پیش

ی در گروه آزمایش و کنترال اخالقهای هوشآزمون مؤلفهپس

            نشنننان داد که شنننیب رگرسنننیون در هر دو گروه برابر اسنننت

 (55/7=f ،77/7P<  نتایپ آزمون لویا برای بررسی همگنی .)

واریانس متضیرهای وابسننته در گروه ها نشننان داد که واریانس 

(، احترام  >f ،97/7P=79/7داری)هننای خننویشنننتننامنؤلنفننه

(75/7=f ،97/7P<)( 75/9، مهربننانی=f ،72/7P< بردبنناری ،)

(37/7=f، 95/7P<( انصننننناف ،)75/5=f ،757/7P< در  )

 است.ها برابر گروه

نتنایپ آزمون بناکس برای بررسنننی مناتریس کوواریننانس 

اد که نیز نشان د گواهمتضیرهای وابسته در بیا گروه آزمایش و 

 ) ماتریس کوواریانس متضیرهای وابسته در دو گروه برابر است

79/7>P ،59/7=f،29/95=Box نتایپ آزمون خی دو بارتلت .)

هننای داری رابطننه بیا مؤلفننهبرای بررسنننی کرویننت یننا معنی

ت دار اسها معنیاخالقی نشان داد که رابطه بیا ایا مؤلفههوش

(75/7>P ،09/0=2xپس . ) فرض های تحلیت از بررسننی پیش

متضیری،  نتایپ آزمون نشنننان داد که بیا دو کووارینانس گنند

 داری ومود دارداخالقی تفاوت معنیهای هوشگروه در مؤلفه

 (77/7>P ،02/0=f ،9/7=wilk’slambada  برای بررسی .)

هننای در کنندام یننک از مؤلفننه گواهایا کننه گروه آزمننایش و 

نتایپ  5 ر تفناوت دارنند در مدوالینافتگی بنا یکندیگسنننازش

 گزارش شده است. همتضیرتحلیت واریانس تک

 

 اخالقی های هوشدر مؤلفه گواهمتغیره تفاوت گروه آزمایش و نتایج تحلیل واریانس تک: 4 جدول

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 همدلی
 73/99 آزمایش

79/7 70/7 97/9 77/7 77/7 
 75/95 گواه

 ومدان
 93/92 آزمایش

99/7 75/7 73/7 77/7 77/7 
 97/99 گواه

 خویشتا داری
 09/75 آزمایش

5/7 05/7 77/7 75/7 7/7 
 57/75 گواه

 احترام
 92/90 آزمایش

79/7 70/7 57/7 77/7 75/7 
 99/99 گواه

 مهربانی
 79/75 آزمایش

29/7 05/7 95/5 75/7 9/7 
 99/79 گواه

 بردباری
 72/77 آزمایش

7/7 99/7 79/9 79/7 73/7 
 72/73 گواه

 عدالت
 09/97 آزمایش

0/7 75/7 9 77/7 7/7 
 75/73 گواه

 

ها در سننط  برای تمامی مؤلفه fی با تومه به مدوال آماره

77/7=p ها نشننانگر آن هسننتند که بیا دار اسننت. ایا یافتهمعنی

آزمون، پیش و پس از آموزش پس -آزمونهننای پیشگروه

داری ومود دارد. با ها تفاوت معنیگویی درتمامی مؤلفهقصنننه

 بموم گوییتوان گفنت که قصنننههنا میفتنهتومنه بنه ایا ینا

ر ی اثر دگردد. اننندازهاخالقی میهننای هوشافزایش مؤلفننه

 هننا نیز درلننند ت ییا آنهننا را در واریننانس هوشتمنامی مؤلفننه

 دهد.اخالقی نشان می
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 گیریبحث و نتیجه
اخالقی گویی بر هوشمطالعه حاضنر با هدف بررسی تأثیر قصه

تجزیه و تحلیت  آموزان کالس اوال ابتندایی انجنام شننند.دانش

 گویی بر هوشهای پژوهش حاضنننر نشنننان داد که قصنننهداده

های با پژوهش ایا یافته آموزان تأثیر معنادار دارد.دانشاخالقی 

برات (، 70)پیرخائفی زاده و (، داداش73) و همکاران درنجفی

( در زمینه افزایش همدلی همسو 79)مانی( و 75)اسزینسنیز و 

زبان اخالقی، یعنی آنچه که از مفاهیم اخالقی یک قصه  است.

یزی مجنناز، آموزد کننه گننه گمی شنننود بننه کودکدرک می

در پژوهش خود  پوکالنیابد، درست یا نادرست است. خوب، 

از سنننتواند زمینهمیبنه ایا نتیجنه رسنننید که درک اخالقیات 

 .(77) های بیشننتر و عامت ملوگیری از خشننونت باشنندهمدلی

و  گذارندها قدم در دنیای دیگران میکودکان با شنننیدن قصننه

توانند خود را به مای آنها گذاشته و دنیای آنها گنان تجربه می

های دسازیدنیای خودشان است. به دلیت هماننکنند که گویی 

ها، مشنننکالت و ناراحتیهای داسنننتان، کودک با شنننخصنننیت

دردی و همدلی های آنها را درک کرده و سننعی در همنگرانی

توانسننته اسننت  های ایا مطالعهقصننه ظاهراً. (77) با آنها را دارد

میزان درک وحسنناسننیت کودکان نس ت به نیازها و احساسات 

 توان گفننتی مؤلفننه ومنندان میدیگران را برانگیزد. در زمینننه

و  دندههای اخالقی را نشان میهای اخالقی که دوراهیداستان

 نند،کیزی را برای کودکان  رح میبرانگهنای گالشموقعینت

نیا زمانی چ(. هم75) تواند بر ومدان کودکان تأثیر بگذاردمی

دار گویی گروهی در مسیرلحی  قرار گیرد و سازمانکه قصنه

گون های گونااخالقی کودکان در من هتحوالتواند بر باشنند می

های اخالقی که قصنننه(. 73) گذار باشنننداز ممله ومدان تأثیر

پیامدهای مطلوب رفتارهایی از ممله لنداقت و داشتا ومدان 

کنند، باعث ارتقای تر میرا برای کودکنان روشنننا و شنننفاف

 شنننوننندآنهننا می منینزان لننننداقننت و پرورش ومنندان در

( 79)و فارکا  ونهای وهشژهای به دسننت آمده از پیافته.(75)

داری با پژوهش ( در زمینه خویشنننتا72) پایترس و کویلنگو 

ته ا توانایی را داشیاتوان گفت قصه حاضر همسویی دارند. می

امینناال و  مهننارفکر و ذها کودک را نسننن ننت بنه گگونگی تنا 

ش به نفع دیگران به گال هاپوشی کردن از بعضی خواستهگشنم

ی و به زندگ ا درک و نگاه او را نس ت به خود،چنیبکشند. هم

 تر کند. تر و دور اندیشانهبه مهان هستی عمی 

قائت شنندن برای ارزش ی مورد نظر، احترام گهارمیا مؤلفه

یز و آمای احترامدیگران از  ری  رفتنارکردن بنا آنها به شنننیوه

اسننت که  (. ثابت شننده5) بامالحظه در نظر گرفته شننده اسننت

ا رام در کودکان بریزی کردن مفناهیم مختلفی از مملنه احتپی

های های موزیکاال یا استفاده از تصاویر یا ملوهشننیدن  داستان

( 70) و همکاراناست ان های (. یافته0) پذیر استبصنری امکان

ور های مصننی احترام را با اسننتفاده از داسننتاننیز افزایش مؤلفه

 روزنتاالبرای کودکنان مورد تنأیید قرار داده اسنننت.کورت و 

ی هایش خود به ایا نتیجه رسننیدند که که ارزشدر پژوه (73)

ط توان توسهای دومان ه را میهمچون احترام متقابت و دوستی

هنای کودکنان انتقاال و افزایش سننناختنارهنای مختل  کتناب

گویی در قصننننه»کننالا تننای در پژوهش خود بننا عنوان داد.

ها کند که لذتی که کودکان از قصهبیان می« های دینیآموزش

واند تهای مث ت آنها در  وال داستان، مید و خیالپردازیمی برن

درک و احترام به همنوعان خود آنها را بیشتر به سمت و سوی 

 لننورته ی موردنظر بمهربانی پنجمیا مؤلفه(. 97) سننوق دهد

نشننان دادن عالقه به رفاه و احسنناسننات دیگران تعری  شننده 

بود. آنها آموزان بسنننیار ملموس اسنننت. ایا مفهوم برای دانش

 کردنند. با بازگو کردنتجربینات مربو نه متعنددی را بینان می

گویی گروهی و تجربینات شنننیریا کودکنان در هنگام قصنننه

شدن، آنها ترریب می شوند تا کارهای درست و اخالقی تشوی 

استفاده »در پژوهش خود با موضوع س زی. کنندرا بیشتر تکرار 

 کندعنوان می« اناز ادبینات مهنت پرورش مهربانی در کودک

تواننند بننا پرورش ویژگی مهربننانی اسننناس و پننایننه ادبیننات می

نها و رفتنارهنایی همچون کمنک بنه دیگران، تومنه بنه رفناه آ

گذاری کند. او توانسنننت با ادبیات مراق نت از دیگران را بنینان

نیز در  مننا (.97) میزان مهربننانی را در کودکننان افزایش دهنند

مز  بشننردوسننتی و مهربانی کهنتیجه گرفته اسننت تحقی  خود 
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اخالقی ی انسننانی اسننت که در تحوال هاتریا خصننلتالننلی

وان با تبایسننت مورد تومه قرار گیرد. او معتقد اسننت که میمی

های عینی برای کودکان آنها را به داشنننتا بیان کردن موقعیت

مالندا همچنیا نتیجه پژوهش  .(97) ایا دو خصلت تشوی  کرد

با نتایپ پژوهش حاضننر نیز  (95) تامپسننون( و 99)گریباونو 

 همسو است. 

توان گفت داسنننتان موردنظر در مورد مقیناس بردباری می

آموزان را به فواید پذیرش نظرات بزرگترها توانسته تومه دانش

و ت عننات خودرأیی و عجوال بودن و نپننذیرفتا نظرات دیگران، 

 اران(، رحیم و همک95) باسکرویلیهای را ملب کند. پژوهش

( در ایا زمینه با پژوهش حاضنننر همسنننویی 99) کیلی( و 77)

 دارند.

آنچه به عنوان انصننناف هفتمیا مؤلفه درنظر گرفته شنننده 

( در 77) رفتار عادننه و ریرمضرضنانه است. دی ملو و همکاران

« های اخالقیها از  ری  داسننتانآموزش ارزش»پژوهش خود 

 انگیزی دری شنننگفتآموزان تواننایکننند کنه دانشعنوان می

های لذت بخش ها از  ری  قصننه و انجام  فعالیتمذب ارزش

در  وال آن را دارند. آنها به ایا نتیجه رسننیدند که کودکان از 

های درون داسننتان معضننالت  ری  مشنناهده رفتار شننخصننیت

ز ش حاکی اهای ایا پژوهکنند. یافتهشننناسننایی می اخالقی را

توان مفاهیمی گون احترام، می گوییآن است که از  ری  قصه

نش آموزان مراق ننت از دیگران، انصنننناف و عنندالننت را بننه دا

آموزان ها در دانشگویی ایا ویژگیآموزش داد و پس از قصه

ا زمینه با نیز در ای ( 92) و آشننر پارکر پژوهش افزایش یافت.

 .استپژوهش حاضر همسو 

گویی بر قصنننهتوان نتیجه گرفت، بننابرایا به  ورکلی می

قویت . تاستقی کودکان تأثیر بارزی داشته اخالپرورش هوش

هوش اخالقی کودکان بهتریا فرلت برای قرار دادن فرزندان 

در مسننیر درسننت اسننت تا آنها بتوانند عالوه بر درسننت فکر 

پرورش  ،کنردن، درسننننت هنم عنمننت کنننند. عالوه بر ایا

اخالقی  شهای شخصیتی استوار نیز در گرو تقویت هوویژگی

آن را  تواناخالقی اکتسابی است و می است. خوش ختانه هوش

اخالقی و  شبه کودکان آموزش داد. بدون شننک آموزش هو

تواننند نقش آموزان و نوموانننان میهننای آن بننه دانشمؤلفننه

های امتماعی و رفتاری داشنننته پیشنننگیرانه در بروز نابهنجاری

و تشنننخیص  مداریقی اخالآموزان که با روحیهباشننند. دانش

د در زننندگی فردی و یننابنننیدرسنننت از نننادرسنننت پرورش م

چنیا شضلی خود به احتماال زیاد کاراتر خواهند خانوادگی و هم

 بود.

محدود بودن  توان بههای پژوهش حاضننر میاز محدودیت

ارهای سایر ابز گیری به پرسنشننامه و عدم استفاده ازابزار اندازه

ی پیگیری برای بررسنننی ماندگاری عندم ومود دوره مومود،

ی آموزشی مشخص در خصوص و ن ود یک برنامه ،اثردرمانی

خالقی کننه دارای یننک ا گنویی برای پرورش هوشقصننننه

ی چنیا به دلیت شننیوهی نظری باشنند، اشنناره کرد. هموانهپشننت

امکننان تعمیم نتننایپ بننه سننننایر  ریرتصننننادفی گیرینمونننه

پیشننننهاد می ؛ بنابرایا دودیت همراه اسنننتآموزان با محدانش

های مکمت در پژوهش های مشننابه آتی، از ابزار و روش شننود

ی پیگیری ومود دوره عالوه بر ایا دیگر اسنننتفنناده شنننود.

 در سط  کاربردی .تضمیا کندپژوهش را  ماندگاریتواند می

ه گویی را بشنننود که مدارس ابتدایی روش قصنننهپیشننننهاد می 

اخالقی و  ش هوشمنکننمننت برای پرورعنننوان یننک روش 

مورد تومه قرار هنای مختل  در درس آموزانامتمناعی دانش

 د.دهن

ایا پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشننناسننی تشررکر و قدردانی: 

ارشد خانم مهناز کهریزه در رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا 

اسنننت. همچنیا مجوز امرای آن بر روی افراد نمونه از  7377با کد 

 95/795372سننوی آموزش و پرورش شننهر تهران با شننماره مجوز 

ی کسانی از معلمیا عزیز و دلسوز، مادران گرامی و همهلنادر شد. 

دریغ خود امکننان امرای ایا پژوهش را فراهم کننه بننا همکنناری بی

 شود.کردند، تشکر و قدردانی می

نزم به ذکر است ایا پژوهش برای نویسنده و  منافع: تضاد

 .تنداشته اس به دن اال گونه تضاد منافعیهای مختل  هیچسازمان
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Abstract 

Background and Purpose: By familiarizing children with principles of ethics and committing to 

them, it is possible to have a dynamic and ethical society. Considering the importance of the moral 

development of children in the society as well as their interest in storytelling, the purpose of this 

study was to investigate the effect of storytelling on moral intelligence and its components in 

primary school students. 

Method: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design. The 

statistical population included all 7-year-old primary school students in Tehran's 2nd and 17th 

districts in 2016. Sampling was done randomly in the educational districts, but purposeful at the 

schools and classes. A total of 108 students were selected, and 54 of them were trained for 9 weeks; 

and 45 minutes a week. The data were collected using a moral intelligence questionnaire 

(Dornajafi Shirazi ,2013), which was completed by the student's teacher. In order to analyze the 

data, covariance analysis was used. 

Results: The findings of this study showed that storytelling led to increase of moral intelligence 

and all its components in female primary students (p< 0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that by transmitting moral 

messages to children, storytelling gradually increases the moral intelligence in children. 
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