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 چکيده
ردي فبخشودگي بين گويي بري قصهبه شيوهآموزش هوش اخالقي تأثير بررسي  ي حاضرهدف مطالعه

 –مونآزطرح پيش آزمايشي بامطالعه نيمه يکاين پژوهش . ششم ابتدايي بود پسر پايه آموزاندانش
آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر اهواز در آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل کليه دانشپس

اي ابتدا از بين چهار اي چندمرحلهگيري تصادفي خوشهبود که با روش نمونه 4266 -65سال تحصيلي 
صورت تصادفي انتخاب و سپس از بين دوازده مدرسه هر اهواز يک ناحيه بهش وپرورشآموزشناحيه 

 صورت تصادفيدو کالس به کالس چهاريک مدرسه و سرانجام از بين ، دوره ششم ابتدايي ناحيه يک
آموزش هوش  .نفر گروه گواه( گمارده شدند 30نفر گروه آزمايش و  30)گروه  انتخاب گرديد و در دو

 دريافت آموزشيگروه گواه هيچ  کهدرحالي، شد گويي براي گروه آزمايش اجراقصهاخالقي به شيوه 
، هاآوري دادهابزار گرد آزمون روي دو گروه آزمايش و گواه انجام شد.پس، پس از اتمام جلسات ننمود.

زش آمو ها نشان داد پس از( بود. يافته4266زاده و همکاران )بين فردي احتشامبخشودگي  پرسشنامه
فردي نسبت به گروه گواه مالحظه در گروه آزمايش افزايش معناداري در بخشودگي بين، هوش اخالقي

ي بخشودگگويي بر قصه هوش اخالقي به شيوه توان گفت که آموزشمي درنتيجه(. >p 004/0) شد
 است. مؤثرآموزان فردي دانشبين

فرديبين بخشودگي، گوييقصه، هوش اخالقي آموزشهاي کليدي: واژه
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 شناسی تربیتی، دانشگاه لرستاندانشجوی دکترا روان 
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 مقدمه
ي صورت تجرببه، هاي شخصيتي که در چند دهه اخير در کشورهاي غربيويژگي ازجمله

ايران  رد فردي است.روابط بين ثير آن درأبخشودگي و ت، قرار گرفته است موردپژوهش
شناختي شده است. هاي رواندر چند سال گذشته اين ويژگي وارد حوزه پژوهش، نيز
معتقد است ، نام در زمينه بخشودگي استز پژوهشگران صاحبکه ا 2کالوفمک

سيب مورد آزار يا آ، فرديشخصي که در روابط بين، آن اثرکه در است بخشودگي ويژگي 
تي بدين ترتيب فرص بخشد.ميفرد خاطي را ، )مانند اهانت يا خيانت( قرار گرفته است

 دکنبتواند دوباره اعتمادسازي شود تا خاطي داده مي به فرد دوباره براي جبران خطا
، 0ولينليکولي، کن، دي، وود، نقل از ماليتي 4655، 1و راشل ورتينگتون، کالوفمک)

3006.) 
، يک مفهوم مهم عاطفي در کاهش خشم در اختالالت مختلف عنوانبهبخشودگي 

(. 4262، محمدي و افشار، نياصفاري) داردنقش مهمي در سالمتي و کاهش پرخاشگري 
احساس  افراد، شودعدالت و انصاف ناديده گرفته مي ميان افراد، روابط اني که درزم
 ممکن است براي گرفتن حق درنتيجه، اندمتضرر شده کنند که در اين رابطه مغبون ومي

 ،هاي مخرب به شکل رفتارهاي بدبينانهاين شيوه هاي مخرب استفاده نمايند.خود از شيوه
 ساير افراد بروز آزردن و هاي هيجاني و آسيب رساندنيگسستگ، خشم شديد، دشمني

نتايج مطالعات  (.4665، 0سلز و نقل از هارگريو 4666، 0ناجيوکرانسر، يبوزرمن) کندمي
طوح س، کنندحاکي از آن است افرادي که در متغير بخشودگي نمره باالتري دريافت مي

فيلد وين، بارک، ديوار) کننده ميشناختي را تجربهاي روانتري از خشم و دشواريپايين
 (.3043، 9و استالن

 کنيميانتخاب م ديگران را تر بازندگي در روابط سالم، بخشيمزماني که ديگران را مي 
ان نشهمچنين زمينه بخشودگي  در شدهانجاممطالعات  نتايج اکثر (.3002، 9و کيل لينک)

شناختي و هيجانات منفي روان هايکاهش پريشاني فردي باکه بخشودگي بين دهدمي
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 (.4262، بهاريو  سيف) داردرنجش و افزايش هيجانات مثبت ارتباط  مثل خشم و
 ردي رافبخشودگي بين فرآيندِ کننده درسه سيستم مشارکت (4665و همکاران ) مکالوف

دومين  .است همدلي )عامل مرکزي بخشودگي( -صميميت، اولين سيستم پيشنهاد نمودند.
يني بو براي پيش کندفردي را تشديد مياست که آشفتگي بين نشخوار ،سيستم
ردي است فبازگشت صميميت بين، سومين سيستم جويي مهم است.هاي انتقامانگيزش

 ند.کدهنده آشتي را تسهيل ميکه از رفتارهاي دوري از مقصر جلوگيري و رفتارهاي نشان
فردي در بخشش بين مؤلفهسه ( 4266، زاده و همکاران احتشام ازنقل  3002) گراس
ل رنجش کنتر مؤلفهدومين  بينانه است.درک و فهم واقع مؤلفهاولين است.  کردهپيشنهاد 

درک و فهم  مؤلفهدر تعريف  جويي است.و تنزل انتقام و سومين آن ارتباط مجدد
يگران د جايهبخود  دادن قراربينانه عبارت است از درک و فهم واقع گويند:بينانه ميواقع
ه ارزيابي فرد از اين طريق ب قبال خويشتن. ديگران در ناشايستفهم چرايي رفتار  منظوربه

به دنبال  و پردازداند ميرفتارهايي که ديگران نسبت به او روا داشته مورد اي دربينانهواقع
هاي مديريت پاسخ عنوانبهتوان کنترل رنجش را مي .کندآن آرامش خود را حفظ مي

ريق اين ط از اداره هيجانات منفي تعريف کرد. درنتيجهو  هاپاسخ فرونشاندنهيجاني در 
 هددآن را کاهش مي گيرد و نهايتاًفرد احساس رنجش نسبت به ديگري را در اختيار مي

که  آن فردي اثر که در جويي عبارت است از ويژگيارتباط مجدد و تنزل انتقام مؤلفهو 
 شدبخخطاي فرد خاطي را مي، و اذيت قرارگرفته است مورد آزار صيشخ بيندر روابط 

 از و ارتباط مجدد برقرار از اين رهگذر و شودمي خاطي داده و فرصتي دوباره به فرد
 شود.ديده کاسته ميآسيبفرد  جويانهانتقامو حس  رفتار

 از رپوشي ارادي از حق عصبانيت و انزجابخشش و گذشت فرآيند چشم، بنابراين
تواند مکانيزمي است که ميو  (4666، 2ثرنو) استآور تعريف شده ارتکابي زيان عمل

آن افراد واکنش  موجببهرويکردي که  ؛کندماهيت حلقوي اجتناب و انتقام را مختل 
وند تا شاي برانگيخته ميهطور فزايندشان به فرد متجاوز را فرو نشانده و بهمنفي طبيعي

کالو و مک (.4666، مکالو و ورثينگتون) دهنداي مثبت واکنش نشان هدر عوض به شيوه
اجتماعي در  بازتاب تغييرات سودمند، کنند که بخششمي بيان (4666) همکاران
انگيزه اجتناب از تماس شخصي و رواني  الف( اي که:گونهبه، فردي استهاي بينانگيزه
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ه فرد وارد آمدن ب آسيب انتظارجويي يا امي انتقانگيزه ب(، يابدکار کاهش ميبا فرد خطا
 ارانهمکورثينگتون و  يابد.خواهي افزايش ميانگيزه نيک و ج( يابدکار کاهش ميخطا

ي ايک مهارت مقابله عنوانبهدادند که در آن عدم بخشودگي  ارائهيک مدل نظري  (4666)
ثير أفيزيولوژيکي و تثير مستقيم روي فرايندهاي أشود که با تمدار محسوب ميهيجان

کيفيت  ،سالمتي مثل حمايت اجتماعير گذار دثيرأارتقاي عوامل ت طريق ازغيرمستقيم 
، دهندهمين راستا مطالعات نشان مير ارتباط و مذهب در پيامدهاي سالمتي نقش دارد. د

 خشم، دتري از درسطوح پايين، بيماراني که نمرات باالتري در متغيرهاي بخشودگي دارند
همچنين حالت خشم تداعي بين  اند.شناختي را گزارش کردههاي روانو دشواري

ي متغيرهاي بخشودگ تداعي بعضي از چنينهمشناختي و هاي روانبخشودگي و دشواري
تعديل  مهمي در سازوکارطرفي ممکن است بخشودگي  از، کندرا ميانجي مي درد و

 ن رابه آ پاسخ و رفتار، احساسات، فکرمحتواي ت و مزمن باشد هاي شناختي دردجنبه
 تعديل کند.
مک ثيرگذار باشد و به رشد آن کأفردي تبخشودگي بين تواند برعواملي که مي ازجمله

کودکي که مفاهيم اخالقي نظير اهميت  (.4262، نژاد)ياسمياست 2هوش اخالقي، کند
ر روابط د را غيره ري ودرستکا، دلسوزي، پذيريمسئوليت، بخشش، صبر، داريخويشتن

 ارددسازگاري اجتماعي باالتري ، و بتواند خشم خود را کنترل کند فردي بياموزدبين
کودکاني که هوش اخالقي بااليي دارند گرمي و  (.4266، مصائبي و اسدزاده، درتاج)

به نيازهاي  و اندمهرباندوستانشان  با، دهندتري نسبت به ديگران نشان ميصميميت بيش
هوش اخالقي را  (3002) 0بوربا (.3041، 1هيمل و پوزولي، گيتي) ترندها حساسنآ

، اهداشتن اعتقادات اخالقي قوي و عمل به آن، ظرفيت و توانايي درک درست از نادرست
حقيقت آموزش هوش اخالقي به يکي از  در کند.رفتار صحيح و درست تعريف مي

 تواند دربديهي است اخالق مي يل شده استتبد شناسيروانزمينه  موضوعات عام در
اشته د توجهيقابلهاي آموزشي و پرورشي ياددهندگان و يادگيرندگان نقش امر فعاليت

 ان درپرورش آن، آموزانموفقيت تحصيلي دانش و هدف راهنمايي تحصيلي در کنار باشد
 (.4266، پرورگل) استحيطه اخالقي  ازجملههاي مختلف حيطه
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شناختي کمتر  هاي اجتماعي واست و نسبت به هوش جديدمفهومي ي هوش اخالق
گيري از رفتار و ياد ولي ظرفيت بااليي براي بهبود درک ما قرار گرفته است. موردتوجه

ر مسي تقويت هوش اخالقي کودکان بهترين فرصت براي قرار دادن فرزندان در دارد.
 درست هم عمل کنند.، ردندرست فکر ک بر ها بتوانند عالوهدرست است تا آن

توان به مهار مي ازجملهشود که شامل مي هاي مهمي راويژگي، اين قابليت عالي
ار رفت، عدالتيمبارزه با بي، هاي غيراخالقينپذيرفتن گزينه، همدل بودن، هاوسوسه

مهم است که هوش اخالقي فرزندان  بسيار محترمانه و ناشي از درک با ديگران اشاره کرد.
عميق قدرت تشخيص درست از نادرست را  طوربهپرورش داده شود که او  ايگونهبه

سابي خوشبختانه هوش اخالقي اکت برابر عوامل بيروني مقاومت کند. در پيدا کند و بتواند
کيدي که أت (.4260، کاووسيي ترجمه، 3040، بوربا) دادتوان آن را پرورش است و مي

بناي اقداماتي است که جهت زير، ني و معنوي وجود داردهاي ديارزشاي کشور ما بر در
ي انظر گرفته شده است و اخالق در اين زمينه جايگاه ويژه ها درحفظ مقام و ارزش انسان

 (.4262، صادقي) دارد
هوش » درواقعگرفته شده و  نظر در هانقطه عطفي براي تمام هوش، هوش اخالقي

، يصورت ذاتکند که انسان بهين حقيقت اشاره ميبه ا ت وهاسبراي همه انسان «حياتي
چگونه خوب باشد. هوش  که گيردمي بلکه ياد، شودغيراخالقي متولد نمي اخالقي يا

، احترام، خودکنترلي، وجدان، همدلي شود:اخالقي هفت اصل ضروري را شامل مي
سازه هوش ، نظراناز صاحب ديدگاه برخي ديگر از و انصاف. حتسام، تساهل، مهرباني
و  بخشش، پذيريمسئوليت، درستکاري چهار بعد اصلي شامل: دربرگيرندهاخالقي 

، رازداري، شجاعت، صداقت، شايستگي شامل انسجام زيرمجموعهدلسوزي و داراي ده 
به ديگران و درک نيازهاي  کمک، خودکنترلي و خودمحورسازي، انجام تعهدات فردي

آموزش هوش  ويژهبهپرداختن به اخالق و  .(3002، کيل لينک و) استروحي خود 
 تواند نقش مهمي را ايفا کند.آموزان ميمين سالمت و سعادت دانشأت اخالقي در

مداري و تشخيص درست از نادرست آموزاني که با روحيه اخالقدانش کهطوريبه
 زياداحتمالبهزندگي فردي و خانوادگي و همچنين شغلي خود  در يابندميپرورش 

تواند رآمدتر خواهند بود. خوشبختانه طرح بوربا براي آموزش هوش اخالقي ميکا
. قصه تلقين (3006، کنرهاي درس منطبق شود )کالمدارس و کالس با آسانيبه
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کودک با  کهنحويبه، شودبخشي است که باعث کاهش اضطراب کودک ميشفا
تر بشناسد و د را راحتتواند عواطف خومي، هاي قصهپنداري خود با شخصيتهمسان

(. 4261، خدابخشي کواليي و تقوايي، رضايي) بياموزدروش همدلي با احساس ديگران را 
ازي سبا همانند هاآنشود که الگوهاي اخالقي در قالب داستان و قصه به کودکان سبب مي

معيارهاي اخالقي درست و اشتباه را تميز ، هاي داستانيبا الگوهاي اخالقي شخصيت
، 2هانتروادر) کنندهند و بتوانند رفتارهاي خود را از بيرون مشاهده و درباره آن قضاوت د

در اين ، ديگر سوي از(. 4264، نکاحآبادي و اصغريحسن، نگارنقل از صنعت 3040
شود و نيز با ديدن شرايط روش کودک به خاطر کار اشتباه خود مستقيماً مواخذه نمي

درک و با توضيح معلم علت برخورد را به هنگام کار  احساسات او را، شخص مقابل
ها و هاي موجود داستانهوش اخالقي با استفاده از مثال آموزش کند.نامناسب درک مي

ه هاي کودک در مواجهتوانايي، شود با ايجاد تقويت جانشينيهاي عملي باعث ميتمرين
بت قضاوت درستي نس، تاريفردي باال رود و قبل از واکنش رفبا مشکالت فردي و بين
ت مختلفي تحقيقا، هاه پژوهشنبررسي پيشي دررو داشته باشد. به موقعيت چالشي پيش

ولي در راستاي ، معنوي و هيجاني صورت گرفته است، هاي اخالقيحوزه هوش در
پژوهشي احساس  خألآموزان در دانش گوييي قصهبه شيوه اخالقيهوش آموزش 

 هکبنابراين با توجه به اين اي در اين زمينه بسيار کم است.اخلهمد يپيشينهشود و مي
 ايستادگي، گوييراست، هاارزش، اصول برمفاهيمي همچون عمل کردن ر هوش اخالقي ب

قبول ، اهبه اشتباهات و شکست اقرار، پذيريمسئوليت، وفاي به عهد، به خاطر حقيقت
کيد أخشش اشتباهات خود و ديگران تب توانايي در، مسئوليت براي خدمت به ديگران

به شيوه  ثير آموزش هوش اخالقيأتميزان بررسي ا هدف لذا اين پژوهش ب، کندمي
 پايه ششم ابتدايي انجام شد. آموزان پسرفردي دانشبر بخشودگي بين گوييقصه

 روش

عه جام .آزمون بودپس –آزمونطرح پيش آزمايشي بانيمهبه شيوه  روش پژوهش حاضر
-65 آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر اهواز در سال تحصيلياري شامل کليه دانشآم
 رد اي استفاده شد.اي چندمرحلهشهگيري خوبراي تعيين نمونه از روش نمونه .بود 66

                                                                                                                                        
1. Hantervader 
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از مدارس ، مرحله بعد اهواز يک ناحيه و در وپرورشآموزش ناحيه چهارمرحله اول از 
نمونه  عنوانبهاز مدرسه  کالس دوانتخاب و سرانجام يک مدرسه  شدهانتخابناحيه 

ايش گروه آزم دو در شدهانتخاب کالس دوتصادفي صورت نهايي انتخاب شد و سپس به
ي . آموزش هوش اخالقي به شيوهنفر بود 30هر کالس  که تعداد گرفتند قرار گواهو 

ار ندگي برگزز سبک وگويي براي کالس يا گروه آزمايش در ساعت درس تفکر قصه
 بعد از جلب که است تغييرقابلآزمون پاياني ندارد و محتواي آن ، شد اين کتابمي

هماهنگي با دبير مربوطه از اين ساعات در طول ، آموزانو دانش آموزشگاه مديرموافقت 
ي دارد دسترس وپرورشآموزش درمحقق سابقه طوالني  کهازآنجاييهفته استفاده شد و 

هاي ورود به مطالعه عبارت بود از: پايه مالک .کنندگان دشوار نبودرکتبه اين قبيل ش
هاي آموزشي ديگر و در برنامه زمانهمعدم شرکت ، آموز پسردانش، ششم ابتدايي بودن

رضايت داوطلبانه و آمادگي جسمي و رواني جهت حضور در جلسات بود؛ همچنين 
براي همکاري با پژوهشگران بود. مالک خروج از مطالعه نيز عدم تمايل به ادامه 

 ابزار زير استفاده شد:از  هاآوري دادهجمع
( 4266)زاده و همکاران احتشام پرسشنامه توسطاين  فردي:پرسشنامه بخشودگي بين

فردي و ابعاد نجش ميزان بخشودگي بينسبوده و هدف آن  سؤال 32داراي و  شدهتهيه
 فهم درک و، کنترل رنجش، جوييترل انتقامآن در افراد مختلف )ارتباط مجدد و کن

، (43 الي 4ال )ؤس 43جويي ارتباط مجدد و کنترل انتقام مؤلفهبراي  که است. بينانه(واقع
 الي 46)ال ؤس 5بينانه براي درک و فهم واقع و( 46 الي 42) سؤال 6براي کنترل رنجش 

وط بوده که امتياز مرب پاسخگويي آن از نوع ليکرت طيف گرفته شده است. نظر در( 32
، 31، 32 هايماده جزبهکه البته  است( 1موافق  کامالً تا 4مخالف  کامالً)از  گزينه هربه 
اده زدر پژوهش احتشام شوند.گذاري ميمعکوس نمره صورتبه بقيه 46، 30، 34، 33، 32

 مانزهماز اجراي ، فرديجهت سنجش روايي مقياس بخشودگي بين (4266و همکاران )
شد که همبستگي بين اين  استفاده FFS اصلي خانواده درمقياس بخشودگي خرده آن با

 ،استاين مقياس مناسب رابطه حاکي از روايي  اين .آمد دست بهدار دو مقياس معني
اخ محاسبه کرونب آلفاي شاستفاده از رو يا قابليت اعتماد آن با پرسشنامههمچنين پايايي 

مد و براي آ دست به 55/0جويي آلفاي کرونباخ جدد و کنترل انتقامشد که براي ارتباط م
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 60/0 پرسشنامهو براي کل  25/0 و 0 /66بينانه به ترتيب کنترل رنجش و درک فهم واقع
 مد.آ دست به

اي آموزش هوش برنامه مداخله گويي:پروتکل آموزش هوش اخالقي به شيوه قصه
 زاالگوگيري  ها باش محتواي آموزشي جلسهپژوه اين در گويياخالقي به شيوه قصه

 هرتوجه به محتواي  ها باتهيه و داستان (3041) 2فرانک و (3002پژوهش بوربا ) پيشينه
جلسه  43و هوش اخالقي طي  ادبيات کودکان انتخاب شد هاي رايج درداستان و جلسه
 شد.ه ددو جلسه به گروه آزمايش به شرح زير آموزش دا هفته هر، ايدقيقه 52

آزمون و بيان اهداف گروه و برنامه آموزشي هدف اجراي پيش اين جلسه با: جلسه اول
 برگزار شد.
 فضيلت .شد هدف آموزش ادب و احترام به کودکان برگزار اين جلسه با: جلسه دوم
 شد گروه بحث در« ادببيکودک »قصه  قالب در احتراميبي هايشيوه تفسيراحترام و 

 تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را توضيح دهند. براي شد مقرر و
 فرديط بينرواب در مهربانيسپس مصاديق  و ابتدا تکليف جلسه قبل بررسي: جلسه سوم

 مقرر و شد يانب« گرگقصه »قالب بر نامهرباني در  مؤثربررسي شد و خطاهاي شناختي 
 وضيح دهند.براي تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را ت شد

ير ثأآموزان از اهميت و تدانش سپس و تکليف جلسه قبل بررسي شد: جلسه چهارم
 و تکليف مربوطه ارائه شد. يانب« درختدو »قصه  قالب در فرديروابط بين همدلي بر

 دو»ه قص قالب در پذيريبودن و مسئوليتوجداني فضيلتجلسه پنجم: تکاليف مرور و 
 براي جلسه آينده نتيجه اخالقي داستان را توضيح دهند. کودکان شد مقرر و بيان شد «تاجر

-م خويشتنلزو تعريف و آموزان بادانش سپس جلسه ششم: تکليف جلسه قبل بررسي شد.

 و تکليف ارائه شد. آشنا شدند «هابزغاله»قصه قالب  در روابط ثير آن برأداري و ت
رباره لزوم تعريف و د زندگي درانصاف  فضيلتجلسه هفتم: تکليف جلسه قبل بررسي و 

 د.تکليف ارائه ش و شد بحث« کبوتر دو»در قالب داستان زندگي  آن در تأثير وانصاف 
ر و تجلسه هشتم: تکليف جلسه قبل بررسي شد و مصاديق بردباري مانند رسيدن سريع

د ش يانب« يعصبانجغد »در قالب قصه هاي زودهنگام عدم قضاوت ها وبهتر به خواسته
 و تکليف ارائه شد.

                                                                                                                                        
1. Fronk 
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 کاري و اهميت آن دردرست تعريف باآموزان جلسه نهم: پس از بررسي تکليف دانش
پيامدهاي اخالقي  شدند. گويي آشناگويي و پرهيز از درو مصاديق راست، رفتار
 و تکليف ارائه شد. ارائه شد «دروغگوچوپان »گويي در قصه درو 

پس مصاديق بخشش مانند گذشت از اشتباه جلسه دهم: ابتدا تکليف بررسي شد و س
تي برقرار بودن پيوندهاي دوس پيامدهاي مثبت آن مانند اصالح رفتار اطرافيان و و ديگران

رفت و تکليف ارائه و بررسي قرار گ موردبحثارائه و ، تعريف «خرس»قصه  قالب در
 شد.

 «عهدبه  وفاي»با آموزان سپس دانش جلسه يازدهم: ابتدا تکليف جلسه قبل بررسي شد و
ان کدورت بين دوست ثير آن در روابط مانند جلب اعتماد ديگران و عدم ايجادأت و اهميت و
براي تکليف جلسه آينده نتيجه اخالقي  شد مقرر و يانب« ماهر نجار»قصه  آشنا شدند.
 توضيح دهند. ها رااين داستان

آزمون پس، هاي پيشينهبندي مطالب آموزشي جلسجلسه دوازدهم: پس از مرور و جمع
ها ه آنب يادبود رسمبههدايايي  و و قدرداني شد کنندگان تشکرشرکت تکتکاجرا و از 

 .گرديد ءاهدا

 اهيافته
فردي را در بخشودگي بين هايمؤلفه خرده ميانگين و انحراف معيار نمره 4جدول 
 دهد.زمون نشان ميآآزمون و پسبه تفکيک در مراحل پيش، گواههاي آزمايش و گروه

آزمايش و  هايگروه درفردي بخشودگي بين هايمؤلفه خرده. ميانگين و انحراف معيار 1جدول 

 آزمونآزمون و پسبه تفکيک در مراحل پيشگواه 

 آماري هايشاخص متغيرها
 گروه گواه گروه آزمايش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
 ارتباط مجدد و کنترل

 جوييانتقام
 66/2 1/31 26/2 42/32 آزمونپيش

 56/2 12/31 22/2 22/24 آزمونپس

 کنترل رنجش
 52/3 42/41 51/3 62/41 آزمونپيش

 66/3 6/41 14/3 6/46 آزمونپس

 بينانهواقعدرک و فهم 
 42/2 12/46 44/2 42/46 آزمونپيش

 02/2 22/46 12/3 22/32 آزمونپس
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نترل ک، جوييمعيار ارتباط مجدد و کنترل انتقامميانگين و انحراف ،4جدول اطالعات 
 ها و مراحل نشانکنندگان به تفکيک گروهرا در شرکت بينانهواقعدرک و فهم ، رنجش

ي ميانگين نمرات گروه آزمايش در مرحله، شودمي طور که مالحظهدهد همانمي
ينانه بکنترل رنجش و درک و فهم واقع، جوييآزمون در ارتباط مجدد و کنترل انتقامپس

ن و تعيي آزمون فرضيه منظوربهدر پژوهش حاضر  دارد. ه گواه افزايشنسبت به گرو
، يفردبخشودگي بين هايمؤلفه خردهدر  گواههاي آزمايش و داري تفاوت بين نمرهامعن

د متغير چنوجود  طورکليبهچندمتغيري استفاده شد.  کوواريانس وتحليلتجزيهاز روش 
اي هکند. پيش از تحليل دادههاي چند متغيري را ايجاب ميوابسته لزوم استفاده از روش

نايي هاي زيربهاي اين پژوهش مفروضهداده کهايناطمينان از  منظوربه، هامربوط به فرضيه
 .ها پرداخته شدبه بررسي آن، کندرا برآورده مي کوواريانستحليل 

آزمون براي ارتباط مجدد و کنترل آزمون و پسطه بين پيشداري رابسطح معني 
 برابر بينانهواقع و درک و فهم r=24/0 با کنترل رنجش برابر، r=22/0 با برابر جوييانتقام

ي خطي بودن براي مفروضه، آمدهدستبههاي به دست آمد. با توجه به داده r=25/0 با
 .استبرقرار  يفردبخشودگي بين هايمؤلفه خردهمتغيرهاي 
، وييجهاي ارتباط مجدد و کنترل انتقامآزمونهمبستگي بين پيش :خطي چندگانهعدم هم

به دست آمد  41/0تا  03/0اي بين بينانه در دامنهکنترل رنجش و درک و فهم واقع
(002/0>pبا توجه به .) توان گفت که مفروضه عدم مي، آمدهدستبههاي همبستگي

. آزمون لوين رعايت شده است، ها(بين متغيرهاي کمکي )کوواريتخطي چندگانه هم
هاي خطا بررسي شد و نتايج اين آزمون نشان جهت بررسي مفروضه همگني واريانس

واريانس متغيرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود ندارند.  ازلحاظها داد که بين گروه
( نشان داد که اين <p 02/0همچنين مفروضه همگني شيب رگرسيون آزمون و با )

مفروضه نيز برقرار و اجراي تحليل کوواريانس بالمانع است. نتايج آزمون کولموگروف 
آزمون در دو گروه حاکي از نرمال بودن متغيرهاي پژوهش در مرحله پيش اسميرنوف

 آزمايش و گواه بود.

 زمون اماز آ کوواریانس –های واریانس بررسی مفروضه یکسانی ماتریس منظوربه 

رقرار است فرض نیز بباکس استفاده شد. نتایج آزمون ام باکس نشان داد که این پیش
(50/5<p ،77/5 =F ،50/0 =M.) 
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 ردهخ آزمونپس هاينمره ميانگين روي بر چندمتغيري کوواريانس تحليل از حاصل نتايج. 2 جدول

 واهگ و آزمايش هايگروه هايآزمودني فرديبين بخشودگي هايمؤلفه

 F مقدار نام آزمون
df 

 فرضيه
df 
 خطا

سطح 
 داريمعني

 اندازه اثر
توان 
 آماري

 00/4 616/0 004/0 22 2 66/460 616/0 اثر پياليي
 00/4 616/0 004/0 22 2 66/460 021/0 المبداي ويلکز
 00/4 616/0 004/0 22 2 66/460 22/45 اثر هتلينگ

 00/4 616/0 004/0 22 2 66/460 22/45 ريشه رويترين بزرگ

متغيرهاي  ازلحاظ گواه و آزمايش هايدهد که بين گروهنشان مي 3جدول  اطالعات
توان گفت که حداقل در داري وجود دارد و ميتفاوت معني P≤550/5وابسته در سطح 

تفاوت  ،بخشودگي بين فردي( بين دو گروه هايمؤلفه خردهيکي از متغيرهاي وابسته )
ر د تک متغيره کوواريانسارد. جهت پي بردن به اين تفاوت دو تحليل دار وجود دمعني

 گزارش گرديده است. 2که در جدول  متن مانکوا صورت گرفت

 هايدر متن مانکوا روي ميانگين نمره تک متغيره . نتايج حاصل از تحليل کوواريانس3جدول 

 گواههاي آزمايش و فردي گروهبخشودگي بين هايمؤلفه خردهآزمون پس

 متغير وابسته
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 

 داريمعني

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

ارتباط مجدد و کنترل 
 جوييانتقام

52/626 4 52/626 1/202 004/0 665/0 00/40 

 00/4 562/0 004/0 61/422 63/465 4 63/465 کنترل رنجش
 00/4 666/0 004/0 66/356 46/311 4 46/311 بينانهدرک و فهم واقع

، ددههاي پژوهش را نشان مييافته کوواريانس نتايج مربوط به تحليل، 2 جدول
هاي گروه آزمايش و گواه تفاوت بين آزمودني شوددر جدول مشاهده مي گونه کهمانه

هوش اخالقي به  آموزشاي که گونههب، شودهاي وابسته ديده ميمعناداري در متغير
طور معناداري در افزايش ارتباط مجدد و کنترل گويي توانسته است بهي قصهوهشي

گروه آزمايش نسبت به )P≤550/5)بينانه کنترل رنجش و درک و فهم واقع، جوييانتقام
 ثر باشد.ؤآزمون مپس يهگروه گواه در مرحل
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 گيرينتيجهبحث و 
ي بر گويقي به شيوه قصهپژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير آموزش هوش اخال

ر که نتايج طوهمانآموزان پسر پايه ششم ابتدايي انجام گرفت. فردي دانشبخشودگي بين
 بخشودگيگويي توانسته است ميزان هوش اخالقي به شيوه قصه آموزشنشان داد، 

جويي، درک و فهم ارتباط مجدد و کنترل انتقامهاي آن )مؤلفه فردي و تمام خردهبين
هاي پژوهش نتايج با تا حدودي اين يافته را افزايش دهد. و کنترل رنجش( بينانهواقع

نقل از کريمي و همکاران،  3042مقدس و اخالقي )، (3043) ، رحيمي(3042سيدي )
، ، رأس(3043) تارزيفر و اسماعيليتارزي، هشتياسماعيلي، (3043سليماني )، (3041

 2و همکاران تامپسون، (3005) 3و اسجوجور نکزد، (3001) 4کندل، متيرس و همکاران
وزيري و ( 4262ياسمي نژاد )، (3002) 1برگن و فرکات، آدونيس، ونفريدبرگ، (3002)

 نيز هادر همين راستا نتايج بسياري از پژوهشهمخواني دارد. ( 4263و لطفي کاشاني )
حاکي از آن است  (3005، 5نتو ؛3001، 6رايتنو اي نقل از باسکين 3000، 2)فتيزجيبونز

لفه مهم هوش اخالقي به بهبود روابط، ابراز خشم مناسب ؤيک م عنوانبهکه بخشودگي 
مؤلفه  در راستاين نتايج اين پژوهش يکند. در تبيهاي عاطفي افراد کمک ميو التيام زخم

برقراري ارتباط مجدد، يافته پژوهشي نشان داد کودکاني که هوش اخالقي بااليي دارند 
اند و دهند، با دوستانشان مهربانتري نسبت به ديگران نشان ميي و صميميت بيشگرم

(. در رابطه با مؤلفه کنترل 3041گيني، پوزولي و هميل، ) ترندها حساسبه نيازهاي آن
توان گفت، کودکاني که مفاهيم اخالقي نظير اهميت رنجش، طبق يافته پژوهش حاضر مي

پذيري، دلسوزي، درستکاري و...را در روابط ئوليتداري، صبر، بخشش، مسخويشتن
و سازگاري اجتماعي باالتري  توانند خشم خود را کنترل کنندآموزند و ميفردي ميبين

(. در رابطه با مؤلفه کنترل 4266درتاج، مصائبي و اسدزاده، ) دهنداز خود نشان مي
ط سير د که هوش اخالقي ختوان تبيين کرجويي بر اساس يافته پژوهشي حاضر ميانتقام

خالف قانون  اخالقي فرد را در زندگي و تحصيل تعيين و از بروز اعمال بزهکارانه و
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بائو، ژانگ، الي، ) شودها ميگيريکند و باعث رعايت اخالق در تصميمجلوگيري مي
آموزان باالتر باشد، عالوه بر تالش (. هر قدر هوش اخالقي در دانش3042، 4سان و وانگ

م ها و معلتري با همکالسيهاي خود به روش درست، با دشواري کمراي کسب خواستهب
تر مشکالت درسي خود را از شود راحتکنند و اين توانمندي سبب ميرابطه برقرار مي

تر باشند و هنگام نيازمندي، ياريگران ها راحتدوستانشان بپرسند و در ارتباط با معلم
 (.4262نژاد، ياسمي) ته باشندتري در اطراف خود داشبيش

آموزان به اثرات متعدد و ارزشمند بخشش که در فرهنگ که وقتي دانشکرد  بايد عنوان
عمل به آن احساس آرامش و اطمينان  با، شوندمي ترآگاهو مباني ديني نيز آمده است 

 دآموزان زماني که قدرت بخشودگي را در خودانش، ديگر سوي از کنند.تري ميبيش
هاي ستيفردي و دوراستاي تقويت و استحکام روابط بين در حقيقت در، کنندتقويت مي
و  ها جايزالخطا هستندها اين است که انسانازجمله اين آگاهي .دارندبرميخود گام 

 ترلذا از اين طريق راحت، دها نيز نيازمند بخشش ديگران باشنروزي ممکن است آن
 ند.دهرا به ديگران مي پوشيچشمت جبران و بازسازي و بخشند و فرصديگران را مي

فردي فار  از کدورت و سالمت روان است. بديهي نتيجه اين عمل نيز تقويت روابط بين
 ند. ازکو بروز پيدا مي لفه مهم است که در روابط دوجانبه ظهورؤاست بخشودگي يک م

ند اگروه آزمايش توانسته آموزاندانش، گوييآموزش هوش اخالقي به شيوه قصهطريق 
که احساسات خود را در مورد ديگران و تجارب خود بازسازي کرده و با ديدي متفاوت 

 کننده نگاه کنند.ها و اتفاقات ناراحتاز قبل به پديده
نداشتن دوره پيگيري و همچنين بيان ، عمده پژوهش حاضر هايمحدوديت ازجمله 
هاي آتي براي ارائه شود در پژوهشيشنهاد ميشفاهي بود که پ صورتبهها فقط قصه
ها از روش تصويري و نمايشي عالوه بر بيان شفاهي استفاده شود و همچنين جهت قصه

واند تهاي پيگيري چندماهه استفاده شود که ميپي بردن به ثبات نتايج آموزش از دوره
ج پژوهش بر اساس نتايپذيري بهتر نتايج گردد. ساز مناسبي براي مقايسه و تعميمزمينه
ردي فتواند در افزايش بخشودگي بينميگويي به شيوه قصهآموزش هوش اخالقي ، حاضر
 براي هوش اخالقي در وپرورشآموزشبنابراين ضرورت دارد  باشد. ثرؤآموزان مدانش

گنجاندن آموزش هوش اخالقي با توجه به  .کندريزي سطوح مختلف تحصيلي برنامه
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و همچنين  مدارس دراي هاي مشاورهو فعاليت برنامهفوقهاي شوزاهميت آن در آم
هاي انجمن اوليا و مربيان از ديگر آموزش هوش اخالقي و اهميت آن در کالس

، ليکليه مقاطع تحصي شود درحتي پيشنهاد مي آن برعالوه  .استکاربردي  هايپيشنهاد
درسي عمومي به  در قالب واحدهاي گوييبه شيوه قصه آموزش هوش اخالقي

 .شود ارائهآموزان و دانشجويان دانش

 منابع
ساخت و اعتباريابي مقياسي براي  (.4266) ع.، يرحيد و .م، عنايتي؛ ح.، احدي؛ .پ، زادهاحتشام

، (1)46، باليني ايران شناسيروان پزشکي ومجله روان. فرديسنجش بخشودگي بين
112-122. 

، تهران، 4260، ترجمه فيروزه کاووسي، القي در فرزندانپرورش هوش اخ (.3040) م.، بوربا
 رشد.

فصلنامه ، (. رابطه بين بخشودگي و سالمت رواني همسران4262. )ف، و بهاري س.، سيف
 .46-6، (4)4، شناختيروانمطالعات 

 و پرخاشگري برآموزش مديريت خشم تأثير (. 4266. )ح، و اسدزاده ا.، ؛ مصائبيف.، درتاج
، (43)2، کاربردي شناسيروانفصلنامه  .ساله 43-42 انآموزدانشتماعي اج سازگاري

63-53. 
(. اثربخشي نقاشي درماني بر کاهش 4261. )د، و تقوايي آ.، کواليي؛ خدابخشيس.، رضايي

. سازي شدهآموزان دبستاني پسر داراي اختالالت برونياضطراب و پرخاشگري دانش
 .46-40، (3)3، نشريه پرستاري کودکان

 آسيم.، تهران مريم ظهير. ترجمه: .بخشودن و رها کردن (.4666). ب. ل، سمدز
 سازي و هنجاريابي مقياس سنجش بخشودگي درداستاندار. (4260. )ف، و بهاري .س، سيف

 دانشگاه الزهرا.زنان پژوهشکده ، گزارش طرح تحقيقاتي .هاي ايرانيخانواده
مطالعات . ين بخشودگي و سالمت روان همسرانرابطه ب (.4262). ف، بهاريو  .س، سيف

 .46-6، (4)4، س() الزهراشناختي دانشگاه روان
 .درسا، تهران، داغيترجمه مهدي قراچه. بخشودن (.4262). س، سيمون
مجله ساز رعايت حقوق بيمار. اي در مديريت سالمت زمينه(. اخالق حرفه4262. )ا، صادقي

 .36-41، (42)1، اخالق پزشکي
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آوري و فردي در تاب(. نقش بخشودگي بين4262. )ح، و افشار ن.، ؛ محمديم.، نيااريصف
 .346 -343، (1)46، مجله اصول بهداشت روانيشدت درد بيماران مبتال به درد مزمن. 

درماني گروهي بر (. اثربخشي قصه4264. )م، نکاحو اصغري ح.، آبادي؛ حسنس.، نگارصنعت
، اربرديک شناسيروانفصلنامه ي کودکان دختر مراکز شبه خانواده. کاهش نااميدي و تنهاي

6 (31) ،5-32. 
مجله زبان و ادبيات (. منشور اخالق آرماني در خمسه امير خسرو دهلوي. 4266) .ح. م، کرمي

 .446-66، (6)2. فارسي
 و عدالتي آموزشي با تعهدبي عدالت و، بررسي نقش اخالق تحصيلي (.4266) م.، پرورگل

-32، (1)2، هاي تازه در علوم تربيتيفصلنامه انديشه کاري علمي در دانشجويان.فريب
13. 

اولين ، ناسازگار و سازگارزنان  هوش اخالقي در هايمؤلفهمقايسه  (.4262). م، محمديانگل
 .دانشگاه شهيد چمران اهواز .خانواده شناسيروانانجمن  .خانواده شناسيروانهمايش 

، بررسي رابطه بين هوش هيجاني (.4263) ر.، و احمدي م.، پيربلوطي؛ قاسمي.ش، مرتضايي
فصلنامه دانش انتظامي  آموزان شهرستان شهرکرد.شمداري دانهوش اخالقي و قانون
 .34-4، (2)4 .چهارمحال و بختياري

هاي بنيادي مهارت هاي کنترل خشم:آموزش مهارت (.4263). ف، کاشانيو لطفي ش.، وزيري
 .444-62، (2)36، فصلنامه تعليم و تربيتزندگي.  مدرسه در

ق اخال، همدلي هيجاني، پذيريمسئوليت برآموزش هوش اخالقي  ثيرأت (.4262) پ.، نژادياسمي
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