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چکيده
هدف مطالعهي حاضر بررسي تأثير آموزش هوش اخالقي به شيوهي قصهگويي بر بخشودگي بينفردي

دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي بود .اين پژوهش يک مطالعه نيمهآزمايشي با طرح پيشآزمون–
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري شامل کليه دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر اهواز در
سال تحصيلي  4266 -65بود که با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي ابتدا از بين چهار
ناحيه آموزشوپرورش شهر اهواز يک ناحيه بهصورت تصادفي انتخاب و سپس از بين دوازده مدرسه
دوره ششم ابتدايي ناحيه يک ،يک مدرسه و سرانجام از بين چهار کالس دو کالس بهصورت تصادفي
انتخاب گرديد و در دو گروه ( 30نفر گروه آزمايش و  30نفر گروه گواه) گمارده شدند .آموزش هوش
اخالقي به شيوه قصهگويي براي گروه آزمايش اجرا شد ،درحاليکه گروه گواه هيچ آموزشي دريافت
ننمود .پس از اتمام جلسات ،پسآزمون روي دو گروه آزمايش و گواه انجام شد .ابزار گردآوري دادهها،
پرسشنامه بخشودگي بين فردي احتشامزاده و همکاران ( )4266بود .يافتهها نشان داد پس از آموزش
هوش اخالقي ،در گروه آزمايش افزايش معناداري در بخشودگي بينفردي نسبت به گروه گواه مالحظه
شد ( .)p< 0/004درنتيجه ميتوان گفت که آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي بر بخشودگي
بينفردي دانشآموزان مؤثر است.
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مقدمه
ازجمله ويژگيهاي شخصيتي که در چند دهه اخير در کشورهاي غربي ،بهصورت تجربي
موردپژوهش قرار گرفته است ،بخشودگي و تأثير آن در روابط بينفردي است .در ايران
نيز ،در چند سال گذشته اين ويژگي وارد حوزه پژوهشهاي روانشناختي شده است.
مککالوف 0که از پژوهشگران صاحبنام در زمينه بخشودگي است ،معتقد است
بخشودگي ويژگي است که در اثر آن ،شخصي که در روابط بينفردي ،مورد آزار يا آسيب
(مانند اهانت يا خيانت) قرار گرفته است ،فرد خاطي را ميبخشد .بدين ترتيب فرصتي
دوباره براي جبران خطا به فرد خاطي داده ميشود تا بتواند دوباره اعتمادسازي کند
(مککالوف ،ورتينگتون و راشل 4655 ،2نقل از ماليتي ،وود ،دي ،کن ،کوليولينلي،3
.)3006
بخشودگي بهعنوان يک مفهوم مهم عاطفي در کاهش خشم در اختالالت مختلف،
نقش مهمي در سالمتي و کاهش پرخاشگري دارد (صفارينيا ،محمدي و افشار.)4262 ،
زماني که در روابط ،ميان افراد عدالت و انصاف ناديده گرفته ميشود ،افراد احساس
ميکنند که در اين رابطه مغبون و متضرر شدهاند ،درنتيجه ممکن است براي گرفتن حق
خود از شيوههاي مخرب استفاده نمايند .اين شيوههاي مخرب به شکل رفتارهاي بدبينانه،
دشمني ،خشم شديد ،گسستگيهاي هيجاني و آسيب رساندن و آزردن ساير افراد بروز
ميکند (بوزرمني ،ناجيوکرانسر 4666 ،4نقل از هارگريو و سلز .)4665 ،0نتايج مطالعات
حاکي از آن است افرادي که در متغير بخشودگي نمره باالتري دريافت ميکنند ،سطوح
پايينتري از خشم و دشواريهاي روانشناختي را تجربه ميکنند (ديوار ،بارک ،وينفيلد
و استالن.)3043 ،6
زماني که ديگران را ميبخشيم ،زندگي در روابط سالمتر با ديگران را انتخاب ميکنيم
(لينک و کيل .)3002 ،7نتايج اکثر مطالعات انجامشده در زمينه بخشودگي همچنين نشان
ميدهد که بخشودگي بينفردي با کاهش پريشانيهاي روانشناختي و هيجانات منفي
5. Sells, G. N.
6. Dewar, G., Burke, A. L. J., Winefield,
H., & Strelan, P.
7. Lennick, D., & Kiel, F.

1. McCullough, M. E.,
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مثل خشم و رنجش و افزايش هيجانات مثبت ارتباط دارد (سيف و بهاري.)4262 ،
مکالوف و همکاران ( )4665سه سيستم مشارکتکننده در فرآيندِ بخشودگي بينفردي را
پيشنهاد نمودند .اولين سيستم ،صميميت -همدلي (عامل مرکزي بخشودگي) است .دومين
سيستم ،نشخوار است که آشفتگي بينفردي را تشديد ميکند و براي پيشبيني
انگيزشهاي انتقامجويي مهم است .سومين سيستم ،بازگشت صميميت بينفردي است
که از رفتارهاي دوري از مقصر جلوگيري و رفتارهاي نشاندهنده آشتي را تسهيل ميکند.
گراس ( 3002نقل از احتشام زاده و همکاران )4266 ،سه مؤلفه در بخشش بينفردي
پيشنهاد کرده است .اولين مؤلفه درک و فهم واقعبينانه است .دومين مؤلفه کنترل رنجش
و سومين آن ارتباط مجدد و تنزل انتقامجويي است .در تعريف مؤلفه درک و فهم
واقعبينانه ميگويند :درک و فهم واقعبينانه عبارت است از قرار دادن خود بهجاي ديگران
بهمنظور فهم چرايي رفتار ناشايست ديگران در قبال خويشتن .فرد از اين طريق به ارزيابي
واقعبينانهاي در مورد رفتارهايي که ديگران نسبت به او روا داشتهاند ميپردازد و به دنبال
آن آرامش خود را حفظ ميکند .کنترل رنجش را ميتوان بهعنوان مديريت پاسخهاي
هيجاني در فرونشاندن پاسخها و درنتيجه اداره هيجانات منفي تعريف کرد .از اين طريق
فرد احساس رنجش نسبت به ديگري را در اختيار ميگيرد و نهايتاً آن را کاهش ميدهد
و مؤلفه ارتباط مجدد و تنزل انتقامجويي عبارت است از ويژگي که در اثر آن فردي که
در روابط بين شخصي مورد آزار و اذيت قرارگرفته است ،خطاي فرد خاطي را ميبخشد
و فرصتي دوباره به فرد خاطي داده ميشود و از اين رهگذر ارتباط مجدد برقرار و از
رفتار و حس انتقامجويانه فرد آسيبديده کاسته ميشود.
بنابراين ،بخشش و گذشت فرآيند چشمپوشي ارادي از حق عصبانيت و انزجار از
عمل ارتکابي زيانآور تعريف شده است (نورث )4666 ،0و مکانيزمي است که ميتواند
ماهيت حلقوي اجتناب و انتقام را مختل کند؛ رويکردي که بهموجب آن افراد واکنش
منفي طبيعيشان به فرد متجاوز را فرو نشانده و بهطور فزايندهاي برانگيخته ميشوند تا
در عوض به شيوههاي مثبت واکنش نشان دهند (مکالو و ورثينگتون .)4666 ،مککالو و
همکاران ( )4666بيان ميکنند که بخشش ،بازتاب تغييرات سودمند اجتماعي در
انگيزههاي بينفردي است ،بهگونهاي که :الف) انگيزه اجتناب از تماس شخصي و رواني
1. North, J.
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با فرد خطاکار کاهش مييابد ،ب) انگيزهي انتقامجويي يا انتظار آسيب وارد آمدن به فرد
خطاکار کاهش مييابد و ج) انگيزه نيکخواهي افزايش مييابد .ورثينگتون و همکاران
( )4666يک مدل نظري ارائه دادند که در آن عدم بخشودگي بهعنوان يک مهارت مقابلهاي
هيجانمدار محسوب ميشود که با تأثير مستقيم روي فرايندهاي فيزيولوژيکي و تأثير
غيرمستقيم از طريق ارتقاي عوامل تأثيرگذار در سالمتي مثل حمايت اجتماعي ،کيفيت
ارتباط و مذهب در پيامدهاي سالمتي نقش دارد .در همين راستا مطالعات نشان ميدهند،
بيماراني که نمرات باالتري در متغيرهاي بخشودگي دارند ،سطوح پايينتري از درد ،خشم
و دشواريهاي روانشناختي را گزارش کردهاند .همچنين حالت خشم تداعي بين
بخشودگي و دشواريهاي روانشناختي و همچنين تداعي بعضي از متغيرهاي بخشودگي
و درد را ميانجي ميکند ،از طرفي ممکن است بخشودگي سازوکار مهمي در تعديل
جنبههاي شناختي درد مزمن باشد و محتواي تفکر ،احساسات ،رفتار و پاسخ به آن را
تعديل کند.
ازجمله عواملي که ميتواند بر بخشودگي بينفردي تأثيرگذار باشد و به رشد آن کمک
کند ،هوش اخالقي 0است(ياسمينژاد .)4262 ،کودکي که مفاهيم اخالقي نظير اهميت
خويشتنداري ،صبر ،بخشش ،مسئوليتپذيري ،دلسوزي ،درستکاري و غيره را در روابط
بينفردي بياموزد و بتواند خشم خود را کنترل کند ،سازگاري اجتماعي باالتري دارد
(درتاج ،مصائبي و اسدزاده .)4266 ،کودکاني که هوش اخالقي بااليي دارند گرمي و
صميميت بيشتري نسبت به ديگران نشان ميدهند ،با دوستانشان مهرباناند و به نيازهاي
آنها حساسترند (گيتي ،پوزولي و هيمل .)3041 ،2بوربا )3002( 3هوش اخالقي را
ظرفيت و توانايي درک درست از نادرست ،داشتن اعتقادات اخالقي قوي و عمل به آنها،
رفتار صحيح و درست تعريف ميکند .در حقيقت آموزش هوش اخالقي به يکي از
موضوعات عام در زمينه روانشناسي تبديل شده است بديهي است اخالق ميتواند در
امر فعاليت هاي آموزشي و پرورشي ياددهندگان و يادگيرندگان نقش قابلتوجهي داشته
باشد و هدف راهنمايي تحصيلي در کنار موفقيت تحصيلي دانشآموزان ،پرورش آنان در
حيطههاي مختلف ازجمله حيطه اخالقي است (گلپرور.)4266 ،
3. Borba, M.

1. moral intelligence
2. Kity, Pozvily & Himel
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هوش اخالقي مفهومي جديد است و نسبت به هوشهاي اجتماعي و شناختي کمتر
موردتوجه قرار گرفته است .ولي ظرفيت بااليي براي بهبود درک ما از رفتار و يادگيري
دارد .تقويت هوش اخالقي کودکان بهترين فرصت براي قرار دادن فرزندان در مسير
درست است تا آنها بتوانند عالوه بر درست فکر کردن ،درست هم عمل کنند.
اين قابليت عالي ،ويژگيهاي مهمي را شامل ميشود که ازجمله ميتوان به مهار
وسوسهها ،همدل بودن ،نپذيرفتن گزينههاي غيراخالقي ،مبارزه با بيعدالتي ،رفتار
محترمانه و ناشي از درک با ديگران اشاره کرد .بسيار مهم است که هوش اخالقي فرزندان
بهگونهاي پرورش داده شود که او بهطور عميق قدرت تشخيص درست از نادرست را
پيدا کند و بتواند در برابر عوامل بيروني مقاومت کند .خوشبختانه هوش اخالقي اکتسابي
است و ميتوان آن را پرورش داد (بوربا ،3040 ،ترجمهي کاووسي .)4260 ،تأکيدي که
در کشور ما براي ارزشهاي ديني و معنوي وجود دارد ،زيربناي اقداماتي است که جهت
حفظ مقام و ارزش انسانها در نظر گرفته شده است و اخالق در اين زمينه جايگاه ويژهاي
دارد (صادقي.)4262 ،
هوش اخالقي ،نقطه عطفي براي تمام هوشها در نظر گرفته شده و درواقع «هوش
حياتي» براي همه انسانهاست و به اين حقيقت اشاره ميکند که انسان بهصورت ذاتي،
اخالقي يا غيراخالقي متولد نميشود ،بلکه ياد ميگيرد که چگونه خوب باشد .هوش
اخالقي هفت اصل ضروري را شامل ميشود :همدلي ،وجدان ،خودکنترلي ،احترام،
مهرباني ،تساهل ،تسامح و انصاف .از ديدگاه برخي ديگر از صاحبنظران ،سازه هوش
اخالقي دربرگيرنده چهار بعد اصلي شامل :درستکاري ،مسئوليتپذيري ،بخشش و
دلسوزي و داراي ده زيرمجموعه شايستگي شامل انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداري،
انجام تعهدات فردي ،خودکنترلي و خودمحورسازي ،کمک به ديگران و درک نيازهاي
روحي خود است (لينک و کيل .)3002 ،پرداختن به اخالق و بهويژه آموزش هوش
اخالقي در تأمين سالمت و سعادت دانشآموزان ميتواند نقش مهمي را ايفا کند.
بهطوريکه دانشآموزاني که با روحيه اخالقمداري و تشخيص درست از نادرست
پرورش مييابند در زندگي فردي و خانوادگي و همچنين شغلي خود بهاحتمالزياد
کا رآمدتر خواهند بود .خوشبختانه طرح بوربا براي آموزش هوش اخالقي ميتواند
بهآساني با مدارس و کالسهاي درس منطبق شود (کالرکن .)3006 ،قصه تلقين
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شفابخشي است که باعث کاهش اضطراب کودک ميشود ،بهنحويکه کودک با
همسانپنداري خود با شخصيتهاي قصه ،ميتواند عواطف خود را راحتتر بشناسد و
روش همدلي با احساس ديگران را بياموزد (رضايي ،خدابخشي کواليي و تقوايي.)4261 ،
الگوهاي اخالقي در قالب داستان و قصه به کودکان سبب ميشود که آنها با همانندسازي
با الگوهاي اخالقي شخصيتهاي داستاني ،معيارهاي اخالقي درست و اشتباه را تميز
دهند و بتوانند رفتارهاي خود را از بيرون مشاهده و درباره آن قضاوت کنند (هانتروادر،0
 3040نقل از صنعتنگار ،حسنآبادي و اصغرينکاح .)4264 ،از سوي ديگر ،در اين
روش کودک به خاطر کار اشتباه خود مستقيماً مواخذه نميشود و نيز با ديدن شرايط
شخص مقابل ،احساسات او را درک و با توضيح معلم علت برخورد را به هنگام کار
نامناسب درک ميکند .آموزش هوش اخالقي با استفاده از مثالهاي موجود داستانها و
تمرينهاي عملي باعث ميشود با ايجاد تقويت جانشيني ،تواناييهاي کودک در مواجهه
با مشکالت فردي و بينفردي باال رود و قبل از واکنش رفتاري ،قضاوت درستي نسبت
به موقعيت چالشي پيشرو داشته باشد .در بررسي پيشينه پژوهشها ،تحقيقات مختلفي
در حوزه هوشهاي اخالقي ،معنوي و هيجاني صورت گرفته است ،ولي در راستاي
آموزش هوش اخالقي به شيوهي قصهگويي در دانشآموزان خأل پژوهشي احساس
ميشود و پيشينهي مداخلهاي در اين زمينه بسيار کم است .بنابراين با توجه به اينکه
هوش اخالقي بر مفاهيمي همچون عمل کردن بر اصول ،ارزشها ،راستگويي ،ايستادگي
به خاطر حقيقت ،وفاي به عهد ،مسئوليتپذيري ،اقرار به اشتباهات و شکستها ،قبول
مسئوليت براي خدمت به ديگران ،توانايي در بخشش اشتباهات خود و ديگران تأکيد
ميکند ،لذا اين پژوهش با هدف بررسي ميزان تأثير آموزش هوش اخالقي به شيوه
قصهگويي بر بخشودگي بينفردي دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي انجام شد.
روش

روش پژوهش حاضر به شيوه نيمهآزمايشي با طرح پيشآزمون– پسآزمون بود .جامعه
آماري شامل کليه دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر اهواز در سال تحصيلي -65

 66بود .براي تعيين نمونه از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .در
1. Hantervader
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مرحله اول از چهار ناحيه آموزشوپرورش اهواز يک ناحيه و در مرحله بعد ،از مدارس
ناحيه انتخابشده يک مدرسه انتخاب و سرانجام دو کالس از مدرسه بهعنوان نمونه
نهايي انتخاب شد و سپس بهصورت تصادفي دو کالس انتخابشده در دو گروه آزمايش
و گواه قرار گرفتند که تعداد هر کالس  30نفر بود .آموزش هوش اخالقي به شيوهي
قصهگويي براي کالس يا گروه آزمايش در ساعت درس تفکر و سبک زندگي برگزار
ميشد اين کتاب ،آزمون پاياني ندارد و محتواي آن قابلتغيير است که بعد از جلب
موافقت مدير آموزشگاه و دانشآموزان ،هماهنگي با دبير مربوطه از اين ساعات در طول
هفته استفاده شد و ازآنجاييکه محقق سابقه طوالني در آموزشوپرورش دارد دسترسي
به اين قبيل شرکتکنندگان دشوار نبود .مالکهاي ورود به مطالعه عبارت بود از :پايه
ششم ابتدايي بودن ،دانشآموز پسر ،عدم شرکت همزمان در برنامههاي آموزشي ديگر و
رضايت داوطلبانه و آمادگي جسمي و رواني جهت حضور در جلسات بود؛ همچنين
مالک خروج از مطالعه نيز عدم تمايل به ادامه همکاري با پژوهشگران بود .براي
جمعآوري دادهها از ابزار زير استفاده شد:
پرسشنامه بخشودگي بينفردي :اين پرسشنامه توسط احتشامزاده و همکاران ()4266
تهيهشده و داراي  32سؤال بوده و هدف آن سنجش ميزان بخشودگي بينفردي و ابعاد
آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي ،کنترل رنجش ،درک و فهم
واقعبينانه) است .که براي مؤلفه ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي  43سؤال ( 4الي ،)43
براي کنترل رنجش  6سؤال ( 42الي  )46و براي درک و فهم واقعبينانه  5سؤال ( 46الي
 )32در نظر گرفته شده است .طيف پاسخگويي آن از نوع ليکرت بوده که امتياز مربوط
به هر گزينه (از کامالً مخالف  4تا کامالً موافق  )1است که البته بهجز مادههاي ،31 ،32
 46 ،30 ،34 ،33 ،32بقيه بهصورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .در پژوهش احتشامزاده
و همکاران ( )4266جهت سنجش روايي مقياس بخشودگي بينفردي ،از اجراي همزمان
آن با خردهمقياس بخشودگي در خانواده اصلي  FFSاستفاده شد که همبستگي بين اين
دو مقياس معنيدار به دست آمد .اين رابطه حاکي از روايي مناسب اين مقياس است،
همچنين پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه
شد که براي ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي آلفاي کرونباخ  0/55به دست آمد و براي
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کنترل رنجش و درک فهم واقعبينانه به ترتيب  0 /66و  0/25و براي کل پرسشنامه 0/60
به دست آمد.
پروتکل آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي :برنامه مداخلهاي آموزش هوش
اخالقي به شيوه قصهگويي در اين پژوهش محتواي آموزشي جلسهها با الگوگيري از
پيشينه پژوهش بوربا ( )3002و فرانک )3041( 0تهيه و داستانها با توجه به محتواي هر
جلسه و داستانهاي رايج در ادبيات کودکان انتخاب شد و هوش اخالقي طي  43جلسه
 52دقيقهاي ،هر هفته دو جلسه به گروه آزمايش به شرح زير آموزش داده شد.
جلسه اول :اين جلسه با هدف اجراي پيش آزمون و بيان اهداف گروه و برنامه آموزشي
برگزار شد.
جلسه دوم :اين جلسه با هدف آموزش ادب و احترام به کودکان برگزار شد .فضيلت
احترام و تفسير شيوههاي بياحترامي در قالب قصه «کودک بيادب» در گروه بحث شد
و مقرر شد براي تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را توضيح دهند.
جلسه سوم :ابتدا تکليف جلسه قبل بررسي و سپس مصاديق مهرباني در روابط بينفردي
بررسي شد و خطاهاي شناختي مؤثر بر نامهرباني در قالب «قصه گرگ» بيان شد و مقرر
شد براي تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را توضيح دهند.
جلسه چهارم :تکليف جلسه قبل بررسي شد و سپس دانشآموزان از اهميت و تأثير

همدلي بر روابط بينفردي در قالب قصه «دو درخت» بيان و تکليف مربوطه ارائه شد.

جلسه پنجم :تکاليف مرور و فضيلت وجدانيبودن و مسئوليتپذيري در قالب قصه «دو
تاجر» بيان شد و مقرر شد کودکان براي جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را توضيح دهند.

جلسه ششم :تکليف جلسه قبل بررسي شد .سپس دانشآموزان با تعريف و لزوم خويشتن-

داري و تأثير آن بر روابط در قالب قصه «بزغالهها» آشنا شدند و تکليف ارائه شد.
جلسه هفتم :تکليف جلسه قبل بررسي و فضيلت انصاف در زندگي تعريف و درباره لزوم
انصاف و تأثير آن در زندگي در قالب داستان «دو کبوتر» بحث شد و تکليف ارائه شد.
جلسه هشتم :تکليف جلسه قبل بررسي شد و مصاديق بردباري مانند رسيدن سريعتر و
بهتر به خواستهها و عدم قضاوتهاي زودهنگام در قالب قصه «جغد عصباني» بيان شد
و تکليف ارائه شد.
1. Fronk
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جلسه نهم :پس از بررسي تکليف دانشآموزان با تعريف درستکاري و اهميت آن در
رفتار ،مصاديق راستگويي و پرهيز از درو گويي آشنا شدند .پيامدهاي اخالقي
درو گويي در قصه «چوپان دروغگو» ارائه شد و تکليف ارائه شد.
جلسه دهم :ابتدا تکليف بررسي شد و سپس مصاديق بخشش مانند گذشت از اشتباه
ديگران و پيامدهاي مثبت آن مانند اصالح رفتار اطرافيان و برقرار بودن پيوندهاي دوستي
در قالب قصه «خرس» تعريف ،ارائه و موردبحث و بررسي قرار گرفت و تکليف ارائه
شد.
جلسه يازدهم :ابتدا تکليف جلسه قبل بررسي شد و سپس دانشآموزان با «وفاي به عهد»
و اهميت و تأ ثير آن در روابط مانند جلب اعتماد ديگران و عدم ايجاد کدورت بين دوستان
آشنا شدند .قصه «نجار ماهر» بيان و مقرر شد براي تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي
اين داستانها را توضيح دهند.
جلسه دوازدهم :پس از مرور و جمعبندي مطالب آموزشي جلسههاي پيشين ،پسآزمون
اجرا و از تکتک شرکتکنندگان تشکر و قدرداني شد و هدايايي بهرسم يادبود به آنها
اهداء گرديد.
يافتهها
جدول  4ميانگين و انحراف معيار نمره خرده مؤلفههاي بخشودگي بينفردي را در
گروههاي آزمايش و گواه ،به تفکيک در مراحل پيشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار خرده مؤلفههاي بخشودگي بينفردي در گروههاي آزمايش و
گواه به تفکيک در مراحل پيشآزمون و پسآزمون
متغيرها

شاخصهاي آماري

ارتباط مجدد و کنترل
انتقامجويي
کنترل رنجش
درک و فهم واقعبينانه

گروه آزمايش

گروه گواه

ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

پيشآزمون
پسآزمون

32/42
24/22

2/26
2/22

31/1
31/12

2/66
2/56

پيشآزمون

41/62

3/51

41/42

3/52

پسآزمون

46/6

3/14

41/6

3/66

پيشآزمون
پسآزمون

46/42
32/22

2/44
3/12

46/12
46/22

2/42
2/02
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اطالعات جدول  ،4ميانگين و انحرافمعيار ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي ،کنترل
رنجش ،درک و فهم واقعبينانه را در شرکتکنندگان به تفکيک گروهها و مراحل نشان
ميدهد همانطور که مالحظه ميشود ،ميانگين نمرات گروه آزمايش در مرحلهي
پسآزمون در ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي ،کنترل رنجش و درک و فهم واقعبينانه
نسبت به گروه گواه افزايش دارد .در پژوهش حاضر بهمنظور آزمون فرضيه و تعيين
معناداري تفاوت بين نمرههاي آزمايش و گواه در خرده مؤلفههاي بخشودگي بينفردي،
از روش تجزيهوتحليل کوواريانس چندمتغيري استفاده شد .بهطورکلي وجود چند متغير
وابسته لزوم استفاده از روشهاي چند متغيري را ايجاب ميکند .پيش از تحليل دادههاي
مربوط به فرضيهها ،بهمنظور اطمينان از اينکه دادههاي اين پژوهش مفروضههاي زيربنايي
تحليل کوواريانس را برآورده ميکند ،به بررسي آنها پرداخته شد.
سطح معنيداري رابطه بين پيشآزمون و پسآزمون براي ارتباط مجدد و کنترل
انتقامجويي برابر با  ،r=0/22کنترل رنجش برابر با  r=0/24و درک و فهم واقعبينانه برابر
با  r=0/25به دست آمد .با توجه به دادههاي بهدستآمده ،مفروضهي خطي بودن براي
متغيرهاي خرده مؤلفههاي بخشودگي بينفردي برقرار است.
عدم همخطي چندگانه :همبستگي بين پيشآزمونهاي ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي،
کنترل رنجش و درک و فهم واقعبينانه در دامنهاي بين  0/03تا  0/41به دست آمد

( .)p>0/002با توجه به همبستگيهاي بهدستآمده ،ميتوان گفت که مفروضه عدم
همخطي چندگانه بين متغيرهاي کمکي (کوواريتها) ،رعايت شده است .آزمون لوين
جهت بررسي مفروضه همگني واريانسهاي خطا بررسي شد و نتايج اين آزمون نشان
داد که بين گروهها ازلحاظ واريانس متغيرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود ندارند.
همچنين مفروضه همگني شيب رگرسيون آزمون و با ( )p> 0/02نشان داد که اين
مفروضه نيز برقرار و اجراي تحليل کوواريانس بالمانع است .نتايج آزمون کولموگروف
اسميرنوف حاکي از نرمال بودن متغيرهاي پژوهش در مرحله پيشآزمون در دو گروه
آزمايش و گواه بود.

بهمنظور بررسی مفروضه یکسانی ماتریسهای واریانس – کوواریانس از آزمون ام
باکس استفاده شد .نتایج آزمون ام باکس نشان داد که این پیشفرض نیز برقرار است
(.)M= 0/50 ،F =5/77 ،p<5/50
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جدول  .2نتايج حاصل از تحليل کوواريانس چندمتغيري بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون خرده
مؤلفههاي بخشودگي بينفردي آزمودنيهاي گروههاي آزمايش و گواه
نام آزمون

مقدار

F

سطح

df df
خطا
فرضيه
معنيداري

اندازه اثر

توان
آماري

اثر پياليي

0/616

460/66

2

22

0/004

0/616

4/00

المبداي ويلکز

0/021

460/66

2

22

0/004

0/616

4/00

اثر هتلينگ
بزرگترين ريشه روي

45/22
45/22

460/66
460/66

2
2

22
22

0/004
0/004

0/616
0/616

4/00
4/00

اطالعات جدول  3نشان ميدهد که بين گروههاي آزمايش و گواه ازلحاظ متغيرهاي
وابسته در سطح  P≥5/550تفاوت معنيداري وجود دارد و ميتوان گفت که حداقل در
يکي از متغيرهاي وابسته (خرده مؤلفههاي بخشودگي بين فردي) بين دو گروه ،تفاوت
معنيدار وجود دارد .جهت پي بردن به اين تفاوت دو تحليل کوواريانس تک متغيره در
متن مانکوا صورت گرفت که در جدول  2گزارش گرديده است.
جدول  .3نتايج حاصل از تحليل کوواريانس تک متغيره در متن مانکوا روي ميانگين نمرههاي
پسآزمون خرده مؤلفههاي بخشودگي بينفردي گروههاي آزمايش و گواه
متغير وابسته

مجموع درجه ميانگين
مجذورات آزادي مجذورات

F

اندازه توان
سطح
معنيداري اثر آماري

ارتباط مجدد و کنترل
انتقامجويي

626/52

4

626/52

202/1

0/004

40/00 0/665

کنترل رنجش

465/63

4

465/63

422/61

0/004

4/00 0/562

درک و فهم واقعبينانه

311/46

4

311/46

356/66

0/004

4/00 0/666

جدول  ،2نتايج مربوط به تحليل کوواريانس يافتههاي پژوهش را نشان ميدهد،
همانگونه که در جدول مشاهده ميشود بين آزمودنيهاي گروه آزمايش و گواه تفاوت
معناداري در متغيرهاي وابسته ديده ميشود ،بهگونهاي که آموزش هوش اخالقي به
شيوهي قصهگويي توانسته است بهطور معناداري در افزايش ارتباط مجدد و کنترل
انتقامجويي ،کنترل رنجش و درک و فهم واقعبينانه (P(≥5/550گروه آزمايش نسبت به
گروه گواه در مرحلهي پسآزمون مؤثر باشد.
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي بر
بخشودگي بينفردي دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي انجام گرفت .همانطور که نتايج
نشان داد ،آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي توانسته است ميزان بخشودگي
بينفردي و تمام خرده مؤلفههاي آن (ارتباط مجدد و کنترل انتقامجويي ،درک و فهم
واقعبينانه و کنترل رنجش) را افزايش دهد .اين يافته تا حدودي با نتايج پژوهشهاي
سيدي ( ،)3042رحيمي ( ،)3043مقدس و اخالقي ( 3042نقل از کريمي و همکاران،
 ،)3041سليماني ( ،)3043اسماعيليتارزي ،هشتيفر و اسماعيليتارزي ( ،)3043رأس،
کندل ،متيرس و همکاران ،)3001( 4زدنک و اسجوجور ،)3005( 3تامپسون و همکاران

2

( ،)3002فريدبرگ ،آدونيس ،ونبرگن و فرکات ،)3002( 1ياسمي نژاد ( )4262و وزيري
و لطفي کاشاني ( )4263همخواني دارد .در همين راستا نتايج بسياري از پژوهشها نيز
(فتيزجيبونز 3000 ،2نقل از باسکين و اينرايت3001 ،6؛ نتو )3005 ،5حاکي از آن است
که بخشودگي بهعنوان يک مؤ لفه مهم هوش اخالقي به بهبود روابط ،ابراز خشم مناسب
و التيام زخمهاي عاطفي افراد کمک ميکند .در تبيين نتايج اين پژوهش در راستاي مؤلفه
برقراري ارتباط مجدد ،يافته پژوهشي نشان داد کودکاني که هوش اخالقي بااليي دارند
گرمي و صميميت بيشتري نسبت به ديگران نشان ميدهند ،با دوستانشان مهرباناند و
به نيازهاي آنها حساسترند (گيني ،پوزولي و هميل .) 3041 ،در رابطه با مؤلفه کنترل
رنجش ،طبق يافته پژوهش حاضر ميتوان گفت ،کودکاني که مفاهيم اخالقي نظير اهميت
خويشتنداري ،صبر ،بخشش ،مسئوليتپذيري ،دلسوزي ،درستکاري و...را در روابط
بينفردي ميآموزند و ميتوانند خشم خود را کنترل کنند و سازگاري اجتماعي باالتري
از خود نشان ميدهند (درتاج ،مصائبي و اسدزاده .)4266 ،در رابطه با مؤلفه کنترل
انتقامجويي بر اساس يافته پژوهشي حاضر ميتوان تبيين کرد که هوش اخالقي خط سير
اخالقي فرد را در زندگي و تحصيل تعيين و از بروز اعمال بزهکارانه و خالف قانون
5. Fitzgibbons
6. Baskin, T., & Enirght, R.
7. Neto, F.

1. Ross, S. R., Kendall, A. C., Matters, K.
G., Wrobel, T. A., & Rye, M. S.
2. Zdenk, B., & Schochor, D.
3. Thompson, L.Y., & et al
4. Friedberg, G. P., Adonis, M. N.,
Vonbergen, H. A., & Ferkauf, S. S.

تأثير آموزش هوش اخالقی به شيوهی قصهگويی بر ...

81

جلوگيري ميکند و باعث رعايت اخالق در تصميمگيريها ميشود (بائو ،ژانگ ،الي،
سان و وانگ .)3042 ،4هر قدر هوش اخالقي در دانشآموزان باالتر باشد ،عالوه بر تالش
براي کسب خواستههاي خود به روش درست ،با دشواري کمتري با همکالسيها و معلم
رابطه برقرار ميکنند و اين توانمندي سبب ميشود راحتتر مشکالت درسي خود را از
دوستانشان بپرسند و در ارتباط با معلمها راحتتر باشند و هنگام نيازمندي ،ياريگران
بيشتري در اطراف خود داشته باشند (ياسمينژاد.)4262 ،
بايد عنوان کرد که وقتي دانشآموزان به اثرات متعدد و ارزشمند بخشش که در فرهنگ
و مباني ديني نيز آمده است آگاهتر ميشوند ،با عمل به آن احساس آرامش و اطمينان
بيشتري ميکنند .از سوي ديگر ،دانشآموزان زماني که قدرت بخشودگي را در خود
تقويت ميکنند ،در حقيقت در راستاي تقويت و استحکام روابط بينفردي و دوستيهاي
خود گام برميدارند .ازجمله اين آگاهيها اين است که انسانها جايزالخطا هستند و
روزي ممکن است آنها نيز نيازمند بخشش ديگران باشند ،لذا از اين طريق راحتتر
ديگران را ميبخشند و فرصت جبران و بازسازي و چشمپوشي را به ديگران ميدهند.
نتيجه اين عمل نيز تقويت روابط بينفردي فار از کدورت و سالمت روان است .بديهي
است بخشودگي يک مؤلفه مهم است که در روابط دوجانبه ظهور و بروز پيدا ميکند .از
طريق آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي ،دانشآموزان گروه آزمايش توانستهاند
که احساسات خود را در مورد ديگران و تجارب خود بازسازي کرده و با ديدي متفاوت
از قبل به پديدهها و اتفاقات ناراحتکننده نگاه کنند.
ازجمله محدوديتهاي عمده پژوهش حاضر ،نداشتن دوره پيگيري و همچنين بيان
قصهها فقط بهصورت شفاهي بود که پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي براي ارائه
قصهها از روش تصويري و نمايشي عالوه بر بيان شفاهي استفاده شود و همچنين جهت
پي بردن به ثبات نتايج آموزش از دورههاي پيگيري چندماهه استفاده شود که ميتواند
زمينهساز مناسبي براي مقايسه و تعميمپذيري بهتر نتايج گردد .بر اساس نتايج پژوهش
حاضر ،آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي ميتواند در افزايش بخشودگي بينفردي
دانشآموزان مؤثر باشد .بنابراين ضرورت دارد آموزشوپرورش براي هوش اخالقي در
سطوح مختلف تحصيلي برنامهريزي کند .گنجاندن آموزش هوش اخالقي با توجه به
1. Bao, Z., Zhang, W., Lai, X., Sun, W., & Wang, Y.
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اهميت آن در آموزشهاي فوقبرنامه و فعاليتهاي مشاورهاي در مدارس و همچنين
آموزش هوش اخالقي و اهميت آن در کالسهاي انجمن اوليا و مربيان از ديگر
پيشنهادهاي کاربردي است .عالوه بر آن حتي پيشنهاد ميشود در کليه مقاطع تحصيلي،
آموزش هوش اخالقي به شيوه قصهگويي در قالب واحدهاي درسي عمومي به
دانشآموزان و دانشجويان ارائه شود.
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