
 

 

 
 

Scientific Journal 
 

Journal of 
Research in 
Educational 

Systems 
 

Volume 15, Isuue 55, 
Pp. 203-216 
Winter 2022 

 
Print Issn: 2383-1324 

Online Issn: 2783-2341 

Indexed by ISC 

www.jiera.ir 

 Journal by 
Research in Educational 

Science is licensed under a 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial 4.0 

International License. 

 

 

 

 
Document Type:  

Original Article 

 Corresponding Author:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemanmahmoudfakhe@pnu.ac.ir 

Receive Date: 25 April 2021 

Revise Date: 01 August 2021  

Accept Date: 17 December 2021 

Publish Date: 05 January 2022 

 

How to Site: Bahluli, F., 

Mahmoudfakhe, H. (2022). The 

Effectiveness of Moral 

Intelligence on Psychological 

Well-Being and Academic Ethics 

of Female High School Students 

in the Corona Epidemic. Journal 

of Research in Educational Science, 

15(55), 203-216. 
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.18.6 

 

 

 

 

The Effectiveness of Moral Intelligence on 

Psychological Well-Being and Academic Ethics of 

Female Students in the Corona Epidemic 

 

Farahnaz Bahluli 
M. A. Student in General Psychology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran 

Heman Mahmoudfakhe  
Assistant Professor Psychology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran 

Abstract 

In addition to causing physical harm, coronavirus disease also has a 

serious impact on people's mental health so. This study aimed to 

investigate the effectiveness of moral intelligence on psychological 

well-being and academic ethics of female high school students in 

Urmia in the Corona Epidemic. The method of the present study was 

quasi-experimental in which the sample was divided into 

experimental and control groups and educational interventions were 

performed on the experimental group. The statistical population of 

the study was female high school students in Urmia in the academic 

year 2021-2022 Using a simple random sampling method, 40 female 

students were selected from among the high school students in Urmia 

and were randomly assigned to two experimental and control groups. 

First, both groups were tested using the Golparvar Academic Ethics 

Scale (2010) and the Reef Short Form Psychological Welfare Scale 

(2004). The experimental group then participated in 11 sessions of 

moral intelligence training, while the control group was placed on a 

waiting list and did not receive training. After the sessions, a post-

test was taken from both groups. Finally, the collected data were 

analyzed using an analysis of covariance. Based on the results of the 

hypothesis test, it was found that 1) moral intelligence training 

affects psychological well-being and academic ethics. (05/0> P). 

Therefore, it is recommended to teach moral intelligence to students 

as a suitable intervention method to promote the psychological well-

being of their academic ethics. 
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 و شناختیروان یستیبهز بر یاخالق هوش آموزش یاثربخش
کرونا یریگهمه دوره در دختر آموزاندانش یلیتحص اخالق

 
 

 

 بهلولی فرحناز
 رانیا، تهران، نور امیدانشگاه پ، عمومی شناسیرواندانشجوی کارشناسی ارشد 

 هیمن محمودفخه

 رانیا، تهران، نور امیپ دانشگاه ،شناسیروانگروه  ،استادیار

 

 چکیده

دارد.  جدی تأثیر نیز افراد روان سالمت بر، جسمی هایآسیب ایجاد بر کروناویروس عالوه بیماری
 و شناختیروان بهزیستی بر اخالقی آموزش هوش لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

گیری کرونا انجام گرفت. همه دوم شهر ارومیه در دوره متوسطه دختر آموزاندانش تحصیلی اخالق
 آماری یبا گروه کنترل بود. جامعه آزمونپسو  آزمونپیشنیمه آزمایشی با طرح  پژوهش روش

 در سال تحصیلی ارومیه شهر دوم دبیرستان شاهد متوسطه مقطع دختر انآموزدانش پژوهش
 نیاز ب، دختر آموزدانش 40تعداد ، تصادفی ساده رییگاستفاده از روش نمونه. با بود 1401_1400
رده و کنترل گما شیآزما دو گروه در تصادفبهانتخاب و  ارومیه شهر دوم متوسطه مقطع آموزاندانش

 بهزیستی ( و مقیاس1389پرور )تحصیلی گل اخالق مقیاس استفاده با گروه دو هر شد. ابتدا
 11 در آزمایش گروه سپس گرفتند. قرار آزمونپیش ( مورد2004) ریف فرم کوتاه شناختیروان

 انتظار فهرست در کنترل گروه کهیدرحال، کردند شرکت هوش اخالقی آموزش اییقهدق 90جلسه 

 گرفته آزمونگروه پس دو هر از جلسات پایان از نکردند. پس دریافت آموزشی و شد داده قرار

 مورد متغیری تک کوواریانس تحلیل استفاده از با شدهیآورجمع هایداده، درنهایت شد.

 اخالقی آمده مشخص شد که آموزش هوش به دستهای بر اساس یافته گرفتند. قرار وتحلیلتجزیه
آموزش  (. نظر به تاثیرP<05/0تأثیر دارد. ) انآموزدانشتحصیلی  و اخالق شناختیروان بهزیستی بر

ه و جه به نیاز جامعآموزان و با توو اخالق تحصیلی دانش شناختیروانهوش اخالقی بر بهزیستی 
ای مناسب جهت ارتقای عملکرد یک روش مداخلهتواند آموزش هوش اخالقی می، سیستم آموزشی

ان باشد و بستر تعامالت سالم و یادگیری باکیفیت و صادقانه را آموزدانشرفتاری و روابط اجتماعی 
 فراهم کند.

 :های کلیدیواژه
 یاخالق هوش، ناکرو، شناختیروان یستیبهز، یلیتحص اخالق

 
 است نور امیپ دانشگاه یعموم شناسیروان رشته ارشد یکارشناس نامهانیاز پا برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

-COVIDویروس کرونا نوعی ویروس جدید است که با نام 

خانواده بزرگی از ها شود. کرونا ویروسمشخص می 19
از  فسیهای تنها هستند که ممکن است باعث عفونتویروس

شدیدتر مانند مرس و  هایبیماریسرماخوردگی گرفته تا 
 19-کووید اما ویروس؛ (Corman et al.,2018) سارس شوند

یوهان چین آغاز شد و امروزه تقریباً به کل دنیا  2019 در سال
سرایت کرده و باعث مرگ بسیاری از افراد و بر هم زدن روند 

(. Xu et al.,2020است )زندگی خیلی از افراد دیگر شده 
 ین شیوع از زمانتربزرگ، این بیماری مسری گریدعبارتبه

بوده است و  2003 در سالشیوع سندرم حاد تنفسی سارس 
ها و بر دولت سرعتبهبا احتمال ایجاد بیماری تنفسی شدید 

ندگی ها زیر گذاشته و میلیونتأثهای بهداشت عمومی سیستم
نظر  به (.1399، فراهتیاست ) تغییر کرده یتوجهقابل طوربه

ها در جهان به یک بیماری رسد پتانسیل رشد این ویروسمی
و یک خطر جدی برای سالمت عمومی  شدهلیتبد ریگهمه

در حال افزایش  روزروزبهاست. کشورهای درگیر این ویروس 
د انشدهاست و بیشتر کشورها با مشکالت شدیدی مواجه 

(Zhong et al.,2020این .) ایجاد اضطراب باعث عظیم بحران 

شامل  اولیه عالئم دارای که است شده جمعیت کل در
به  و است خستگی و عضالنی دردهای، تب، شدید هیالرذات
 مسائل، پریشانی و یخوابیب، اضطراب، افسردگی آن دنبال

دوسوم  تا بالینی اضطراب .هستند بیماری این در روانی درگیر
کیفیت  کاهش به منجر و کندیم درگیر را مزمن تنفسی بیماران
، )علی پور و همکاران شودیم جسمی عملکرد و زندگی
 با ریگهمه تنفسی مزمن یک بیماری که کروناویروس (.2020

قدرت شیوع و انتقال  به با توجه .باالست ریوممرگ میزان
وضعیت  فوریه 4در  یسازمان بهداشت جهان، بیماری

 فردهفردبکشورها انتقال  نمود تا هو توصیکرد  مالاضطراری اع
بخصوص افراد ، این بیماری را از طریق کاهش تماس افراد

های مراقبت و درمان بیماران کاهش داده بخش و کارکنان مبتال
. (WHO, 2020) یندکنترل نما آن را یو گسترش جهان

کارساز نبود و تعداد فزایندة  ییتنهابهاین روش  متأسفانه
ن تعداد زیادی از ناقال، وه بر بیمارانعال کهر دایان نشانمبتال

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Jahoda 

2 Diener 

 موجب شد جامعه حضور دارند. این امر در زینمت البدون ع
و  چین )مانند لکامه انجام قرنطین مناطق مجبور به یتا برخ
 یو مل نهای پیشگیری در سطح کالو یا اجرای مراقبت( ایتالیا

شور ک یان یا حتاست، ( در شهریکره جنوب، امارات، ایران مانند)
علیرغم پیامدهای  یهای بهداشتاجرای این سیاست .شدند
امعه در سطح ج شناختیروان یبروز اثرات منف اتموجب، مثبت
 بیماری، دیگرعبارتبه( 2020 ،صفاری نیا و علیزاده فرشد )

 سالمت بر، جسمی هایآسیب ایجاد بر کروناویروس عالوه
در ادامه  (.Banerjee, 2020دارد ) جدی تأثیر نیز افراد روان

 یگذارفاصلهمعیارهای ، های پاندمی نیزگذارییاستس
افراد و ، های کارییطمحبسته شدن مدارس و ، اجتماعی

 تیشناخروانها را به چالش کشیده و منجر به مشکالت زندگی
بر جای خواهد  یمدتیطوالنشود که اثرات متعددی می

ضطراب ناشی از کووید ا گریدانیببه(. 1399، فراهتیگذاشت )
تواند که می است یکی از رویدادهای ناگهانی عنوانبه 19

 .فرد و جامعه را به هم بریزد شناختیروانبهزیستی 
اولیه یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از دوره  هایبررسی

 بودن . پاییناست شناختیروانگیری کرونا بهزیستی همه

 بیماری از ترس باعث افراد در شناختیروانبهزیستی  سطح

 (. این سازه1395، )حسنی و همکاران شودمی ویروس کرونا
 ویژهبه، سالمت حوزة در جدید دیدگاهی در چند سال اخیر

 این مطالعات دامنۀ. به وجود آورده است سالمت شناسیروان
 تاس شده کشیده اجتماعی تعامالت به فردی زندگی از سازه

 یشناختروانبهزیستی  طورکلیبه(. 1395، حسنی و همکاران)
های شناختی و مؤثر زندگی تعریف ارزیابی عنوانبهتوان را می

شامل ، های شناختیه بر قضاوتالواین ارزیابی ع .کرد
ود؛ شهای هیجانی به وقایع و رضایت از زندگی نیز میواکنش

بهزیستی یک مفهوم کلی است که شامل تجربۀ  روازاین
 خلق منفی و رضایت باال سطوح پایین، ایندهای خوشهیجان

مدل ، 1هایی مانند مدل جاهودامدل تاکنون. از زندگی است
 شناختیروانبهزیستی  یعامل 6 و مدل، 2داینر بهزیستی ذهنی

 مت روانیالاند که در تعریف و تبیین ستدوین شده 3ریف
های و داشته هاییتمرکز بر بیماری و ضعف بر توانا جایبه

 رطوبهریف  ها الگویمتمرکز هستند و از بین این مدل فرد

3 Ryff 
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 &Cheng) قرار گرفته است موردتوجهگسترده در جهان 

Chan, 2005.) 
ر ش برای کمال دالترا  شناختیروانعموماً ریف بهزیستی 

داند. در این های بالقوة واقعی فرد میجهت تحقق توانایی
 ـا است که درجهت ارتق تالشبهزیستی به معنـای ، دیدگاه

 شودهای فرد نشان داده میتحقـق استعدادها و توانایی
 ممفهو یک شناختیروان (. بهزیستی2016، )مظفری و علیزاده

 یاگانهششهای است که دربرگیرنده شاخصه ایمؤلفه چند
 ،خود پذیرش، دیگران با مثبت روابط، همچون: خودمختاری

 است فردی درش و زندگی در هدفمندی، محیط بر تسلط
(Koller& Hicks, 2016.)  در ارتباط با  تأملقابلنکته

 دوار که این مفهوم اخیراً است نیا شناختیروانبهزیستی 
 بهزیستی بین مثبت رابطۀ و است شده آموزشی مطالعات

 ؛Durrah et al,2016) کندمی تأیید را عملکرد و شناختیروان
Luthans et al,2019). شناختیروانیستی بهز کهییازآنجا 

بررسی ، مثبت زیادی به همراه دارد شناختیروانپیامدهای 
 ان،و همکار )فتحی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت است

 هب را شناختیروان بهزیستی سازة، تجربیشواهد  (.1399
 از بسیاری در شناختیروان مثبت پیامدهای و عملکرد

 Nielsen et) شناختیروان بهزیستی لیاز قب مختلف هایزمینه

al., 2017) ،زندگی ) از دانشجویان رضایتRiolli et 

al,2012 )یشاد و موفقیت و (Datu & Valdez, 2016) پیوند 
 .دهدمی

 که میمفاهی از دیگر یکی، شناختیرواندر کنار بهزیستی  
 القاخ، هست و بوده تربیت و تعلیم حوزه محققان موردتوجه
 تباطیار رفتار الگوهای که است دانشی، اخالق. است تحصیلی

. کندمی تنظیم دیگران و خویش قبال در را هاسازمان و افراد
، یشخص درون ارتباطی رفتار الگوهای به که مندنظام دانشی

 ردازدپمی عقل و اراده مبنای بر شخصی برون و شخصی بین
 ردیدت بدون. است ارتباط طرف دو حقوق رعایت بر مبتنی و

 دهیجهت در را یتوجهقابل سهم اخالقی هایارزش و قاخال
 و معیار که هاییعرصه از یکی. کنندمی ایفا وی رفتار

 هایریگمیتصم در را یانکاررقابلیغ نقش اخالقی هایارزش
 و علم، تحصیل عرصه کنندمی ایفا افراد نهایی رفتارهای و

و با  لحابااین(. 1395، نژاد و همکاران حسینی) است دانش

و  ،یر واضح پاندمی کرونا بر شیوه آموزش و تحصیلتأثوجود 
ر د، هایی برای واکسینه کردن مردموجود پیشرفتعلیرغم 

ی اجرا، سیاست دولت برای مقابله با بحران ترینمهمایران 
همین امر نیز باعث . گذاری اجتماعی بوده است -طرح فاصله

ی شده است. آموزش دار شدن آموزش به شیوه الکترونیکادامه
الکترونیکی در ایران نیز همانند سایر کشورهای دنیا در 

الکترونیکی تبدیل شد؛  کامالًبه ، بسیار کوتاهی زمانمدت
یک پاسخ سریع اپیدمی بود و همچنین یک ، این تغییر درواقع

چالش بزرگی که بایستی همه مدرسان و یادگیرندگان با شرایط 
و  )بدلی انطباق پیدا کنند موجود و آموزش الکترونیکی

 سؤاالت( از سوی دیگر این شیوه از آموزش 2021، همکاران
ازد. سیمهایی را در رابطه با اخالق تحصیلی متبادر و چالش

Smith et al., 2013) )شکلی به، تحصیلی اخالق معتقدند 
 دمع نظیر هاییارزش از پیروی و پایبندی، اختصاصیکامالً 

 کسب در شخصی کوشش و تالش بر تکیه، فریبکاری
 بعتمتا و درستکاری، صداقت رعایت، تحصیلی دستاوردهای

 را علم و دانش کسب برای اخالقی و انسانی هایآموزه از
آیا شرایط آموزشی در پاندمی توانسته  .شودمی شامل
م را اییی که تحت عنوان اخالق تحصیلی تعریف کردههامالک

 پوشش دهد؟
 مفهوم دو این که است نیا است حمطر دیگری که سؤال

 هبودب توانندمی مفاهیمی و فرایندها، هامکانیزم چه تأثیر تحت
، رسدمی نظر به که است مفاهیمی از یکی اخالقی هوش یابند؟

 هوش کند. کمک مفهوم دو این بهبود و ارتقاء به تواندمی
 اهداف در اخالقی اصول اعمال توانایی به اشاره اخالقی
 ظرفیت مفهوم به و دارد فرد هایفعالیت و هارزشا، شخصی

 ,.Rand et alاست ) بد مسائل از خوب مسائل درک ییو توانا

 فراعملی یا فراشناختی یگستره شامل اخالقی هوش. (2020
 ار اخالقی هایفعالیت و هانگرش، هاشناخت واکنش که است

 .سازدمی ریپذامکان فردی ارزشی هایسیستم چارچوب در
 نقطه) است هاانسان همه برای حیاتی هوش، اخالقی هوش
 اینکه دلیل به، (شودمی محسوب هاهوش تمام برای عطفی
 ارزشمند کارهای انجام به را هوش دیگر اشکال اخالقی هوش

 در را فرد اخالقی سیر خط اخالقی هوش. کندمی هدایت
میتصم در اخالق رعایت باعث و تعیین کار دنیای و زندگی
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 در اخالقی هوش هرقدر (Bao et al., 2015) شودمی هایریگ
 کسب برای تالش بر عالوه هاآن، باشد باالتر انآموزدانش

 با کمتری دشواری با، درست روش به خود هایخواسته
 توانمندی این و کنندمی برقرار رابطه معلمان و هاهمکالسی

 انانشدوست از را خود درسی مشکالت ترراحت شودمی سبب
 هنگام و باشند ترراحت معلمان با ارتباط در و بپرسند

 باشد داشته خود اطراف در بیشتری یاریگران، نیازمندی
 (. هوش1397، ؛ جوادی نژاد و همکاران1388، نژاد یاسمی)

 به را فرد زیرا، است فردی هر برای مهم مهارت یک، اخالقی

 بر قیاخال هوش .کندمی هدایت ارزشمند کارهای انجام

 دارد تأثیر فرد هر هایارزش و دیدگاه، انگیزه، زندگی معنای

 .(1396، )رضاپور و همکاران
 که کودکانی داده نشان تربیت و تعلیم محققان هایپژوهش

 خطرهای معرض در اندنکرده کسب اخالقی هوش دلیل هر به
و  بخشاتیحدارند ) قرار و اخالقی شناختیروانجدی 

 ضعف، متزلزل وجدان دلیل به کودکان این. (1399، همکاران
 و اخالقی هایحساسیت رشدنیافتگی، امیال کردن مهار در

 هب زیادی حد تا، شدهتیهدا نادرست یاگونهبه که باورهایی
 به یسالبزرگ در و دچار اجتماعی و اخالقی افتادگیعقب

 شوند )جوادی نژادمی تبدیل ناموفق و نابهنجار هایشخصیت
 (.1397، رانو همکا
 دوم متوسطه دوره انآموزدانش بین در موضوع این

 سبک و یابیهویت، بلوغ آغاز با یزمانهم دلیل به تحصیلی
 بمحسو ترچالشی مراتببه ایمسئله، نوجوانان در استقالل

 تهس حساسی بسیار دوره، زندگی از دوره این چراکه. شودمی
 هست وروبر ختاریسا و شناختی وسیع تغییرات با نوجوان که
 و مدتیطوالن پیامدهای آنان نیازهای به یتوجهیب هرگونه و

 ،داشت. غیر این موارد خواهد دنبال به یریناپذجبران بساچه
طی دو سال اخیر به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و لزوم 

 ویژهبهبه استفاده بیشتر همه اقشار از فضای مجازی و 
های رسمی ندی از آموزشمان جهت بهرهآموزدانش

رسد اهمیت بررسی هوش اخالقی آنان می به نظر، ایمدرسه
گیری بر بهزیستی ذهنی و اخالق تحصیلی در این دوره همه

ای برخوردار است. لذا هدف اصلی پژوهش یژهواز اهمیت 
 بهزیستی بر اخالقی آموزش هوش حاضر اثربخشی

 متوسطه دختر انآموزدانش تحصیلی اخالق و شناختیروان
 .استگیری کرونا دوم شهر ارومیه در دوره همه

 روش

 هادادهگردآوری  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرروش پژوهش 
ل با گروه کنتر آزمونپسو  آزمونپیشنیمه آزمایشی با طرح 

 مقطع دختر آموزاندانش پژوهش آماری یاست. جامعه
 لییتحصارومیه در سال  شهر شاهد دبیرستان دوم متوسطه

. شد گزارش نفر 300 جامعه حجم. است 1400-1401
از: برخورداری از  اندعبارتهای ورود به پژوهش مالک

عبارت بودند  زیهای خروج ن. مالکیو روان یسالمت جسم
. و غیبت بیش از یک جلسه یجسم ماریینوع ب ابتال به هر :از

 یی درمانحضور در برنامه جهت کنندگانشرکتاز  نیچنهم
ی مداخله آگاه و نسبت به برنامه خواهد شد تیکسب رضا
 .خواهند شد

هوش اخالقی  پرسشنامه، قبل از اجرای جلسات آموزشی
 پسس، ان دختر دبیرستان شاهد تکثیر شدآموزدانشدر بین 

 60ه ک)تری هوش اخالقی نمره پایین کسانی که در پرسشنامه
. در دی شدندآوردند در یک فهرست کدبن به دستنفر بودند( 

س نفر اول انتخاب شد و سپ، کشی تصادفیابتدا با روش قرعه
 درنهایت ،تصادفی انتخاب شدند بیترتنیابهبقیه نمونه نیز 

و  شیآزما دو گروه در تصادفبه آموزدانش 40تعداد 
گمارده  نفر گروه آزمایش( 20نفر گروه کنترل و  20(کنترل

ماهیت روش پژوهش نیمه به  با توجهشدند. الزم به ذکر است 
 & Quinnباشد )نفر  15آزمایشی که باید حجم نمونه حداقل 

Keough, 2002).  به دلیل افت آزمودنی برای هر گروه تعداد
نفر را انتخاب کردیم و از روش تصادفی ساده برای برآورد  20

گیری شامل حجم نمونه استفاده کردیم. همچنین ابزار اندازه
 ود.دو پرسشنامه زیر ب

پرسشنامه اخالق تحصیلی مقیاس اخالق تحصیلی: 
شده  ( تدوین1389است که توسط گل پرور ) یاپرسشنامه

سؤال است که بر اساس مقیاس  8است. این پرسشنامه دارای 
= کامالً موافقم( 7=کامالً مخالفم تا 1لیکرت ) یادرجههفت

تنظیم شده است. هشت سؤال این پرسشنامه رعایت 
شخصی نه  یهااخالقی نظیر تکیه بر تالش یااستاندارده
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 هاییوهدسترنج دیگران و دوری از تنبلی و توسط به ش
در پشت سر گذاشتن تکالیف و امتحانات را  یراخالقیغ

 30. پایایی باز آزمایی با استفاده از دهدیقرار م موردسنجش
 64/0دانشجو و به فاصله دو هفته برای این پرسشنامه برابر با 

(. 1389، به دست آمد )گل پرور 60/0فای کرونباخ برابر با و آل
این مقیاس را با استفاده  یایی( پا1389) حسینی نژاد و همکاران

نمودند. در گزارش  70/0از روش آلفای کرونباخ برابر با 
گزارش  82/0 تحقیق حاضر پایایی مقیاس اخالق تحصیلی

 شد.
(: 1989)فرم بلند ریف  شناختیروانقیاس بهزیستی م

توسط ، )فرم بلند( شناختیروان پرسشنامه استاندارد بهزیستی
این پرسشنامه دارای  تدوین شده است. 1989ریف در سال 

 کامالً) ایدرجهپنجگویه است و با یک مقیاس لیکرت  84
یف ر شناختیروانمقیاس بهزیستی ، موافقم( کامالًمخالفم تا 

ه است ک یشناختوانربعد بهزیستی  6برای سنجش  فرم بلند
از )کامالً مخالف( تا )کامالً موافق(  یادرجه 7براساس مقیاسی 

شود. ضریب همسانی درونی زیرمقیاس های فرم پاسخ داده می
و همچنین ضریب همسانی  شناختیروانهای کوتاه مقیاس

گزارش شده است. شواهد  50/0درونی کل آزمون حدود 
اکی ح شناختیروانهزیستی مربوط به اعتبار همگرای آزمون ب

 ،از آن است که شش عامل بهزیستی روانی با رضایت از زندگی
و  شانس، و اخالقیات رابطه مثبت و با افسردگی نفسعزت

. در پژوهش حسنی و منبع کنترل بیرونی رابطه منفی دارند
آمد. در تحقیق  به دست 91/0( پایایی ابزار 1395همکاران )

 گزارش شد. 88/0 شناختیروانیستی حاضر پایایی مقیاس بهز

 Borba(2005)  آموزشی بسته اخالقی: هوش آموزش
 90 جلسه 11 برای آموزش هوش اخالقی انتخاب و در

به شرح زیر اجرایی شد. اییقهدق
 .1جدول 

 محتوای جلسات آموزشی هوش اخالقی
 محتوا و فنون شرح جلسه عنوان جلسه

 در همه مشارکت بر تأکید، گروه قوانین بررسی، رو پیش آموزشی برنامه معرفی و وهگر هدف شامل مشخص کردن معارفه اول

 کالسی هایبحث
 و جمالت توصیف، ترهابزرگ و والدین به احترام پیامدهای مورد در بحث، ترهابزرگ و والدین به احترام شامل: ضرورت احترام دوم

 و. یزآماحترامکلمات 
 با نامهربانی به منجر که افکاری بررسی، غیرمهربانانه رفتارهای منفی پیامدهای و مهربانانه رفتارهای مثبت شامل: پیامدهای مهربانی سوم

 شوندمی همکالسی
، رابطه در همدلی مصادیق بیان، فردی بین روابط بر آن یرتأث و همدلی و ضرورت اهمیت، همدلی تعریف با شامل: آشنایی همدلی چهارم

 همدلی و. عدم از حاکی هایهیوش ییرو تغ ارزیابی
وجدان  پنجم

 (پذیریمسئولیت)
 در وجدان مصادیق با آشنایی، فردی بین روابط بر آن یرتأث و وجدان فضیلت ضرورت و اهمیت، تعریف ارائهشامل: 

 یوجدان یرغ یهاقضاوت یامدهایبا پآشنایی ، زندگی
، زندگی در دارییشتنخو با مصادیق آشنایی، روابط بر آن یرتأث و دارییشتنخو ضرورت و اهمیت، تعریف با شامل: آشنایی دارییشتنخو ششم

 ...مدارانه و خویشتن شناسایی رفتارهای و توضیح
و  در زندگی انصاف مصادیق معرفی، آن یراتتأث و زندگی در انصاف فضیلت و ضرورت اهمیت، یفبا تعر آشنایی انصاف هفتم

 و تقویت آن ایجاد یهاروش
 بردباری مصادیق بیان، روابط در بردباری فضیلت یراتتأثو  و ضرورت اهمیت، یفبا تعر شامل: آشنایی بردباری هشتم

صداقت  نهم
 درستکاری()

 پیامدهای و ییگودروغ از پرهیز، ییگودروغ و ییگوراست مصادیق بیان، فرد رفتارهای در آن اهمیت و درستکاری تعریف

 (...آن و منفی
 در بخشش و، مشکالت تشدید از جلوگیری در بخشش نقش بررسی، آن مثبت پیامدهای بررسی، بخشش مصادیق ریفتع بخشش دهم

 بخشش هنگام برتری احساس و برتر هنگام موقعیت
 به انآموزدانش از تقدیر و تشکر، نامبرده هاییلتفض ایجاد و تقویت یهاروش، اخالقی هوش یریکارگبه تشخیص موارد خالصه و نتیجه یازدهم

 (.borba, 2005گروهی( ) و بحث نظرتبادل همراه به جلسات مرور کلیه، آموزشی جلسات سبب حضور در
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ک ت کوواریانسها از آزمون تحلیل برای تحلیل فرضیه
شد. برای تسریع در تحلیل ( استفاده ANCOVAمتغیری )

 استفاده شد. SPSS25 افزارنرمنتایج حاصله از 

 

 هایافته

های توصیفی مربوط به نمرات بهزیستی شاخص 2ول جد
و  آزمونپیشو اخالق تحصیلی را در مراحل  شناختیروان
دهد.در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می آزمونپس

 .2جدول 

 در دو گروه آزمونپسو  آزمونپیشو اخالق تحصیلی در مراحل  شناختیروانبهزیستی  یرهایمتغهای توصیفی شاخص
 آزمون رلکنت 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 25/8 80/51 63/9 45/58 شناختیروانبهزیستی  آزمونپیش

 47/8 40/56 52/9 70/58 شناختیروان بهزیستی آزمونپس

 66/4 70/38 23/4 65/38 اخالق تحصیلی آزمونپیش

 84/4 80/42 56/4 25/39 اخالق تحصیلی آزمونپس

 28/1 80/8 75/1 85/9 خود پذیرش آزمونپیش

 60/1 20/12 74/1 90/9 خود پذیرش آزمونپس

 30/1 85/7 67/1 80/8 دیگران با مثبت روابط آزمونپیش

 52/1 70/12 74/1 90/8 دیگران با مثبت روابط آزمونپس

 28/1 80/6 75/1 85/7 خودمختاری آزمونپیش

 67/1 50/11 75/1 90/7 یخودمختار آزمونپس

 2/1 0/9 75/1 85/10 تسلط بر محیط آزمونپیش

 35/1 95/12 74/1 90/10 تسلط بر محیط آزمونپس

 25/2 50/9 75/1 85/12 هدفمند زندگی آزمونپیش

 60/1 45/12 74/1 90/12 هدفمند زندگی آزمونپس

 92/1 35/9 75/1 58/11 فردی رشد زندگی آزمونپیش

 55/1 30/12 79/1 50/12 فردی درش زندگی آزمونپس

و  یشناختروان میانگین نمره بهزیستی، مطابق جدول فوق
 و آزمونپیشاخالق تحصیلی در گروه کنترل در دو مرحله 

نداشته است اما در گروه آزمایش  تغییر محسوسی آزمونپس
 آزمونپیشدر مرحله  80/51 از مقدار شناختیروانبهزیستی 
و اخالق تحصیلی در گروه  آزمونپسمرحله در  4/56به مقدار 

 80/42به مقدار  آزمونپیشدر مرحله  70/38 آزمایش از مقدار
 افزایش یافته است. آزمونپسدر مرحله 

اسمیرنوف آورده -نتایج آزمون کلموگروف 3در جداول 
برای همه متغیرها  این آزمون یمعنادارشده است. مقدار 

ها برای فرض نرمال بودن داده بنابراین؛ است 05/0تر از بیش
شود.می تأییدهای کنترل و آزمایش متغیرها در گروه
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 .3جدول 

 های پیش از آزمونجهت بررسی نرمال بودن داده اسمیرنوف-کلموگروف نتایج آزمون
 گروه

 
 اسمیرنف –لموگرف وک

Statistic df Sig. 

 0.138 20 0.169  آزمونپیش شناختیروانبهزیستی  کنترل

 0.128 20 0.171 آزمونپس 

 *200. 20 0.111  آزمونپیش اخالق تحصیلی

 *200. 20 0.076 آزمونپس 

 0.005 20 0.236  آزمونپیش خود پذیرش

 0.04 20 0.197 آزمونپس 

 0.005 20 0.234  آزمونپیش دیگران با مثبت روابط

 0.04 20 0.197 آزمونپس 

 0.005 20 0.236  آزمونپیش خودمختاری

 0.04 20 0.197 آزمونپس 

 0.005 20 0.236  آزمونپیش تسلط بر محیط

 0.04 20 0.197 آزمونپس 

 0.005 20 0.236  آزمونپیش هدفمند زندگی

 0.04 20 0.197 آزمونپس 

 0.005 20 0.236  آزمونپیش فردی رشد زندگی

 0.127 20 0.171 آزمونپس 

 0.022 20 0.209  آزمونپیش شناختیروانبهزیستی  آزمون

 0.062 20 0.188 آزمونپس 

 0.195 20 0.16  آزمونپیش اخالق تحصیلی

 0.109 20 0.175 آزمونپس 

 0.062 20 0.188  آزمونپیش خود پذیرش

 0.011 20 0.222 آزمونپس 

 0.052 20 0.192  آزمونپیش دیگران با مثبت روابط

 0.097 20 0.178 آزمونپس 

 0.062 20 0.188  آزمونپیش خودمختاری

 0.143 20 0.168 آزمونپس 

 0.062 20 0.188  آزمونپیش تسلط بر محیط

 0.001 20 0.265 آزمونپس 

 0.041 20 0.197  آزمونپیش هدفمند زندگی

 0.074 20 0.184 آزمونپس 

 *200. 20 0.158  آزمونپیش فردی رشد زندگی

 0.104 20 0.176 آزمونپس 
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عامل ت، مفروضه همگنی شیب رگرسیون بررسی منظوربه
رفت قرار گ موردبررسیو متغیر مستقل  هم پراشبین متغیر 

 ارائه شده است. 4جدول که نتایج آن در 

 .4جدول 

 و متغیر مستقل پراش همبررسی تعامل بین متغیر 

 .F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع

 054/3114a 3 018/1038 795/1445 بهزیستی آزمونپس شدهیحتصحمدل 
 

 873/941a 3 958/313 268/450 000/0 اخالق تحصیلی آزمونپس

 010/0 334/7 266/5 1 266/5 بهزیستی آزمونپس عرض از مبدأ

 535/0 393/0 274/0 1 274/0 اخالق تحصیلی آزمونپس

 128/0 428/2 743/1 1 743/1 بهزیستی آزمونپس گروه

 039/0 608/4 213/3 1 213/3 اخالق تحصیلی آزمونپس

 000/0 558/4182 893/3002 1 893/3002 بهزیستی آزمونپس آزمونپیش

 000/0 980/1162 910/810 1 910/810 اخالق تحصیلی آزمونپس

 329/0 979/0 703/0 1 703/0 بهزیستی آزمونپس آزمونپیش * گروه

 501/0 461/0 322/0 1 322/0 اخالق تحصیلی آزمونپس

   718/0 36 846/25 بهزیستی آزمونپس خطا

   697/0 36 102/25 اخالق تحصیلی آزمونپس

    40 000/135620 بهزیستی آزمونپس کل

    40 000/68289 اخالق تحصیلی آزمونپس

    39 900/3139 بهزیستی آزمونپس شدهیحتصحکل 

    39 975/966 اخالق تحصیلی آزمونپس

شود تعامل متغیر مشاهده می 4که در جدول  طورهمان
، ≥ P-Value 05/0معنادار نیست. ] هم پراشمستقل و 

979/0=F] توان نتیجه گرفت که مفروضه همگنی بنابراین می؛
 و اخالق تحصیلی شناختیروان شیب رگرسیون بهزیستی

 رعایت شده است.

 .5جدول 

 رهای مستقل در مدلمعناداری اثر تعاملی متغی

 مجذور اتا .F Sig ارزش 

 108/34b 000/0 83/0 93/0 پیالی اثر

، ≥ 05/0P –Valueمقدار ] بر اساس نتایج این آزمون
108/345 =F]  معنادار گزارش شد. این بدان معناست که نتایج

با هم تفاوت ا در مراحل مختلف گروه بینآمده  به دست
 معناداری دارد.

 

 .6جدول 

 آزمونجهت مقایسه میانگین نمرات پس کوواریانس تک متغیری لیوتحلهیتجز ایجنت
 مجذور اتا .F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات  منبع

 350/3113a 2 675/1556 413/2169 000/0 992/0 بهزیستی آزمونپس شدهیحتصحمدل 

 552/941a 2 776/470 145/685 000/0 974/0 اخالق تحصیلی آزمونپس
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 مجذور اتا .F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات  منبع
 176/0 008/0 908/7 675/5 1 675/5 بهزیستی آزمونپس عرض از مبدأ

 013/0 488/0 491. 338/0 1 338/0 اخالق تحصیلی آزمونپس

 991/0 00/0 104/4265 450/3060 1 450/3060 بهزیستی آزمونپس آزمونپیش

 053/0 141/0 2.252 20.686 1 20.686 اخالق تحصیلی آزمونپس

 970/0 00/0 878/1186 527/815 1 527/815 بهزیستی آزمونپس آزمونپیش

 091/0 053/0 3.993 50.403 1 50.403 اخالق تحصیلی آزمونپس

 862/0 000/0 657/230 509/165 1 509/165 بهزیستی آزمونپس گروه

 828/0 000/0 074/178 358/122 1 358/122 اخالق تحصیلی آزمونپس

    718/0 37 550/26 بهزیستی آزمونپس خطا

    687/0 37 423/25 اخالق تحصیلی آزمونپس

     40 000/135620 بهزیستی آزمونپس کل

     40 000/68289 اخالق تحصیلی آزمونپس

     39 900/3139 بهزیستی آزمونپس شدهیحتصحکل 

     39 975/966 اخالق تحصیلی آزمونپس

شود تأثیر نمرات ل فوق مشاهده میکه در جدو طورهمان
-05/0P] دار استآزمون معنیآزمون بر نمرات پسپیش

Value ≤ ،104/4265=F[ .]05/0P-Value ≤ ،
878/1186=F اشهم پرتوان گفت: همبستگی متغیر یم[. حال 

و مستقل رعایت شده است. خط چهارم خروجی اصلی تحلیل 
 05/0تر از در سطح خطای کم Fکوواریانس است. مقدار 
[. 05/0P-Value ≤ ،657/230=Fمعنادار گزارش شد ]

[05/0P-Value ≤ ،074/178=F] یعنی پس از خارج کردن ؛
اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو ، آزمونپیشتأثیر 

رد و بنابراین فرضیه صفر ؛ وجود دارد آزمونپسگروه در 
 هوششود. به این معنا که آموزش می تأییدفرض مقابل 

 و اخالق تحصیلی شناختیروان بهزیستی بر اخالقی
دوم تأثیر دارد. مجذور اتا برای  متوسطه دختر انآموزدانش

 و برای اخالق تحصیلی 862/0برابر با  شناختیروان بهزیستی
 .ددهگزارش شد که میزان این تأثیرگذاری را نشان می 828/0

 گیرینتیجهبحث و 

 یبهزیست بر اخالقی هوش پژوهش حاضر با هدف اثربخشی
 متوسطه دختر انآموزدانش تحصیلی اخالق و شناختیروان
آمده از تحقیق  به دستانجام گرفت. بر اساس نتایج ، دوم

تواند بر مشخص شد که آموزش هوش اخالقی می، حاضر

و ابعاد آن و اخالق تحصیلی  شناختیروانبهبود بهزیستی 
 باشد. تأثیرگذار
یقات آمده از تحق به دستحاضر با نتایج های تحقیق یافته

، یشناخترواناثربخشی هوش اخالقی بر افزایش بهزیستی 
و افزایش بهزیستی  شناختیروانکاهش مشکالت 

 در بزهکارانههای در نوجوانان و کاهش فعالیت شناختیروان
( نیز همسو بود. 1397، جوادی نژاد و همکاراننوجوانان )

( نیز که به اهمیت هوش galu, 2016) یقتحقهمچنین با 
دهی مفاهیم مثبت شخصیتی وجود اخالقی و نقش آن در شکل

 دارد همسو بود.
انجام داد عنوان  1393، نژادیاسمیکه  در تحقیق دیگری

 هاآن، تر باشدآموزان باالقی در دانشالهوش اخ هرقدرکرد 
، روش درست به های خودش برای کسب خواستهوه بر تالعال
ها رابطه برقرار ها و معلمسیهمکال شواری کمتری بابا د
 تالتر مشکشود راحتکنند و این توانمندی سبب میمی

ها درسی خود را از دوستانشان بپرسند و در ارتباط با معلم
 یاریگران بیشتری در اطراف، تر باشند و هنگام نیازمندیراحت

وش ه و بدین ترتیب به اهمیت و اثربخشی خود داشته باشد
دهد ها نشان میپژوهش، نتایجدر ادامه این  اخالقی رسیدند.

معنوی و ، قیاخال، های تربیتیها در زمینهنارسایی
های مهم ها از زمینههای غلط با خانواده و همسالهمانندسازی

عدم ، ف قانونها به رفتارهای خالو مؤثر گرایش نوجوان
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ق اخال آموزش، اینپذیری و گرایش به بزه است بنابرمسئولیت
و انتخاب شیوه ، ش برای رشد آن در کودکان و نوجوانانو تال

امری ضروری  هاآنقی به مناسب برای انتقال مفاهیم اخال
توانند قصورهایی را که در این زمینه ممکن است. مدارس می

 ,Clarken)است در خانواده وجود داشته باشد جبران نمایند 
2009). 
 دچار آموزانی کهدانش گفت توانمی هایافته این تبیین در

 یک داشتن از عمدتاً هستند مشکالت بهزیستی و رفتاری

 بهرهبی صحیح اخالقی معیارهای و رفتاری مناسب الگوی

؛ بیاموزند را اخالقی و صحیح رفتار شیوه اندو نتوانسته اندبوده
 این، مناسب آموزشی هایموقعیت شدن فراهم درنتیجه اما

، بگذارند کنار را خود گذشته الگوهای توانندمی کانقبیل کود
 و کنند برطرف حدودی تا زمینه نیدر ا را خود هاینقصان

 (.Ferris, 2011کنند ) نزدیک کودکان سایر را به خود
و  شناختیروانمفاهیمی همچون بهزیستی  کهییازآنجا

 یرتأث هاآن بر جنبه وراثت و اکتسابی هستند، اخالق تحصیلی

 الگوی داشتن که با گرفت نتیجه توانمی بنابراین، دارد دکیان

 که کودکان بخصوص، افراد به هامهارت آموزش و مناسب

 توانمی، است ریپذشکل هاآنآیند  عقاید و رفتار شدتبه

داد. با توجه به  افزایش هاآن در را صحیح رفتار هایشیوه
 تواند روشیآموزش هوش اخالقی می، های تحقیق حاضریافته
آموزان برای حل مشکالت و جهت توانمندسازی دانش مؤثر

دستیابی به جامعه و سیستم آموزشی سالم و بانشاط باشد. 
سالمت روان ، شناختیرواندر تعریف بهزیستی  چنانچه

یک سازه  عنوانبههوش اخالقی ، گیردقرار می موردتوجه
قابله با تواند ضمن ممی، جدید و یکی دیگر از ابعاد هوش

رفتار مناسب را ، های دنیای امروزها و دشواریپیچیدگی
کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول تقویت 

( و همه این مباحث به Rodney, 2010کند )زمان فراهم 
 کند.کمک می شناختیروانهای مثبت یژگیوارتقای 

 مانند هاییفضیلت به اخالقی هوش آموزش جلسات در

، انصاف و یدارشتنیخو، همدلی، مهربانی، احترام
 پرداخته درستکاری و بخشش، صداقت، یریپذتیمسئول

 دیگران با ارتباط در هامهارت لزوم این با کودکان و شودمی

 ییتنهابه خود فضایل این هریک از رعایت شوند.می آشنا

، شودمی افراد روابط اجتماعی چشمگیر بهبود سبب
، مهربان با سایرین خود روابط در که کسی المثعنوانبه

بین  در روابط و باشد ریپذتیمسئول و گرمالحظه، بخشنده
 و سبب صداقت به، کند رعایت را انصاف جانب خود فردی

 به درنتیجه به اخالقیات پایبند خواهد بود و، یدارشتنیخو

 رابطه برقراری و دوستی برای فرد مطلوبی اجتماعی لحاظ

 بر، فردی چنین جمع او زیادی پیرامون شخاصا و است
 ضعف نقاط جایبه و کندمی تأکید سالمتی و بودن خوب
و  شناختیروانمشکالت  از دارد. بسیاری قوت نقاط بر تمرکز

 است اشتباهی رفتاری الگوهای علت به، آموزاندانش رفتاری

 Prinzie) اندگرفته ادی خود اطرافیان ساالنبزرگاز  کودک که

et al., 2005.) کودکان مقابل در والدین رفتارهای متناقض 

 خود اخالقی هایقضاوت در هاآن شود باعث است ممکن

 غلط و درست اخالقی نتوانند رفتارهای و شوند مشکل دچار

 (Walker et al., 2000دهند )تشخیص  هم از را
و  هامثال ارائه شکل به عمدتاً که اخالقی هوش آموزش

شود می بیان کودک به داستان یک در قالب ننمادی الگوهای
 در تکرار به را رفتاری الگوهای بتواند کودک شودمی باعث

 و خوب رفتارهای بتواند و دهد قرار ارزیابی مورد خود ذهن
، میرصالح و همکاراندهد ) تمیز هم از موقعیت یک در بد را
 یرفتار الگوهای مجدداً تواندمی دلیل کودک همین به (.1396

 مورد را است شده منتقل وی اطرافیان به و والدین از که

 در را خود رفتاری درنتیجه عملکرد و دهد قرار بازبینی

 الگوهای این اساس بر اجتماعی فردی مختلف هایموقعیت

دهد )میرصالح و  تغییر رسیده است آن به شخصاً که جدید
 هنی( که این امر نشان از افزایش بهزیستی ذ1396، همکاران

 .است

، هامثال از استفاده با اخالقی هوش آموزش، دیگر طرفی از
باعث  دهدمی انجام کودک که عملی هایتمرین و نقش ایفای

مشکالت  با مواجهه در کودک شناختی هایتوانایی شودمی
 یک انجام از قبل بتواند و رود باال فردیبین و فردی

 وقعیتم به نسبت درستی قضاوت، رفتاری العملعکس

 آموزش همچنین(. Borba, 2005باشد ) پیشرو داشته چالشی

 و آتی پیامدهای کودک شودموجب می اخالقی هوش
 را خود غیراخالقی مدارانه یااخالق رفتارهای درازمدت
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 را خود ایرفتارهای تکانه پیامدهای بتواند و تشخیص دهد

 کنترل را هیجانات خود، هاآن انجام از قبل و تشخیص دهد

 پیدا او افزایش در هیجانی هایتکانه کنترل درنتیجه و کرده

 (.1396، میرصالح و همکارانکند )
هایی نیز برای محققان به همراه پژوهش حاضر محدودیت

جامعه آماری پژوهش که محدود به  ازجملهداشت 
دوم متوسطه( و مشخص )مقطع تحصیلی ، آموزاندانش

ود لذا در تعمیم نتایج شهر ارومیه ب و تنها در مؤنثجنسیت 
 به جامعه نیاز به باید جانب احتیاط را رعایت نمود. با توجه

آموزش  شودتوصیه می، اخالقی اصول رعایت و فراگیری
 ایمداخله روش یک عنوانبه انآموزدانش به اخالقی هوش

 شناختیروانبهبود  و رفتاری عملکرد ارتقای مناسب جهت

 کار رود. به هاآن
ر آموزش یتأثهای تحقیق حاضر و به یافته ا توجهبهمچنین 

 و اخالقی تحصیلی شناختیروان یستیبر بهزهوش اخالقی 
زمینه استفاده ، شود با در نظر گرفتن این مهمیمپیشنهاد 

شی ی و آموزامشاورههای فعالیت صورتبه کاربردی این یافته
 ظازلحاقرار گیرد. همچنین این تحقیق  موردتوجهدر مدارس 

کمک و  عنوانبهتواند برای سایر محققان پژوهشی نیز می
شروعی برای انجام تحقیقات بیشتر بر اهمیت و اثربخشی 

 باشد. شناختیروانآموزش هوش اخالقی بر سایر ابعاد 

 تعارض منافع

ع بین تعارض مناف گونههیچنمایند نویسندگان مقاله تصریح می
 نویسندگان وجود ندارد.

 منابع

 آموزش(. 1400) ز.، زاده و بختیاری .،ن، شفیعی فر ،.م، بدلی
 انگیزش و یادگیری میزان بر محورمسئله الکترونیکی

مجله  .کرونا شرایط در پزشکی دانشجویان تحصیلی
 (.1)64 ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

، حافظ و .س، بختیارپور .،ف، نادری .،ع، حیدری .،ع، نژادجوادی
 بهزیستی بر اخالقی هوش ربخشیاث (.1397ف )
 طهمتوس دختر انآموزدانش تحصیلی اخالق و شناختیروان
 .53-62 ،(29) 8، زیستی اخالق مجله .دوم

(. بررسی رابطه 1395. )س، و میرقاسمی .فم، شهودی .،م، حسنی
 شناختیروانخودکارآمدی و بهزیستی ، بین هوش اخالقی

 .ارگر دانشگاه ارومیهجانباز و ایث، در میان فرزندان شهید

 .155-180، (19)6 ،فصلنامۀ اخالق زیست
 .،ف، جاودانی .،ع، خردمند .،ا، رفیعی .،ع، عباسی .،م، بینحق

(. میزان اضطراب 1399) ن.، کالنی .،پ، افراز .،ن، حاتمی
( در بیماران مبتال 19ناشی از کرونا ویروس جدید )کووید 

 مامایی، زنانمجله  به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا.
 .17-8 ،(8)23 ،و نازایی ایران

 اخالق (.1395س )، سعیدی و .ل، جویباری .،س، کالنتری، .ا ،ثناگو
 ویاندانشج اتیو تجرب دیدگاه: آموزشی محیط در تحصیلی

 ،پزشکی علوم در آموزش توسعه مجله. (1395پزشکی )
9(22)، 34-43. 

 روان سالمت بینیپیش(. 1399م. )، نیا صفاری .، وس، علیزاده فرد
 یبیمار از ناشی اجتماعی همبستگی و اضطراب اساس بر

-129 ،(36)9 ،اجتماعی شناسیروان یهاپژوهش .کرونا
141. 

های بهزیستی (. بررسی مؤلفه2016. )گ، علیزاده ر؛، فتحی مظفری
-55 ،(14)4 ،البالغهنهجفصلنامه پژوهشنامه  .شناختیروان

72. 
کرونا در  روسیو وعیش شناختیروان یامدهای(. پ1399م. )، یفراهت

 یامدهایپ نامهژهیو) (2)1، یاجتماع راتیتأث یابیجامعه. ارز
 .225-207 ،(19 دیکوو-کرونا روسیو وعیش

یبعدالت و ، تحصیلی اخالقبررسی نقش (. 1389) .م، پرور لگ
آموزشی در رفتارهای مدنی ـ تحصیلی دانشجویان.  یعدالت

 .2-25، (4)5، تازه در علوم تربیتی یهایشهفصلنامه اند
 (. اثربخشی1399م )، حجازی و .غ، فومنی انتصار ،.س، بخشاتیح

 خودکارآمدی و تحصیلی اخالق بر اخالقی هوش آموزش
، دولتی مدارس دهم پایه دختر انآموزدانش تحصیلی
 .156-131، (56) 16، تربیتی شناسیروان فصلنامه
(. 1395) .س، شاهدی و .ط، خردمند ،.ی، رضاپورمیرصالح
 و اجتماعی بر عملکرد اخالقی هوش آموزش اثربخشی
، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، رفتاری مشکالت

12(4) ،48-59. 
 بر اخالقی هوش آموزش تأثیر. (1393) .پ، نژاد یاسمی

 و تحصیلی اخالق، همدلی هیجانی، پذیریمسئولیت
ع مقط ومس پایه دختر انآموزدانش فردی بین بخشودگی
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 انشکدهد تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله. متوسطه
 .اهواز چمران شهید دانشگاه، تربیتی علوم و شناسیروان
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