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پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوة قصّهگویی بر اساس قصّههای
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مقدمه
هوش به عنوان سازهای که تفاوتهای فردی را موجب میشود در طول تاریخ همواره مورد
توجه بوده است بهطوری که پژوهشگران و دانشمندان به جنبههای شناختی آن نظیر حافظه ،حل
مسئله و تفکر پرداختهاند؛ این در حالی است که امروزه جنبههای غیر شناختی هوش ،یعنی توانایی
عاطفی ،هیجانی ،اخالقی ،شخصی و اجتماعی آن هم مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران
از این جنبهها به عنوان معیار پیشبینی توانایی فرد برای موفقیت ،سازگاری و انطباق محیط استفاده
میکنند (ونگ و الو .)2002 ،1جدیدترین تحول در زمینه جنبههای غیر شناختی هوش ،کشف
هوش هیجانی 2است .منظور از هوش هیجانی ،توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجانات خود
و دیگران ،تمیز قائل شدن میان هیجانها و استفاده از اطالعات هیجانی به صورت سالم در حل
مسئله و نظمبخشی رفتار است (سالووی و مایر3؛ .)1990بار ـ آن )2000( 4هوش هیجانی را
مجموعهای از ظرفیتها ،توان و مهارتهای غیر شناختی میداند که تواناییهای فرد را در برخورد
موفقیتآمیز با مقتضیات و فشارهای محیطی افزایش میدهد .وی هوش هیجانی را به پنج مقوله
تقسیمبندی میکند که عبارت است از :مهارتهای درون فردی (خودآگاهی هیجانی ،جرئت ،خود
تنظیمی ،خود شکوفایی ،استقالل) مهارتهای میان فردی (روابط میان فردی و روابط اجتماعی)،
سازگاری (مسئلهگشایی ،بورس واقعیت و انعطافپذیری) مهارتهای مهارتنیدگی (تحمل تنش و
کنترل تکانه) و مهارتهای خلق عمومی شامل خلق عادی و خوشبینی .این نوع هوش فرد را از نظر
هیجانی مورد ارزیابی قرار میدهد به این معنا که فرد به چه میزان از هیجانها ،عواطف و احساسات
خود ،آگاهی دارد و در آن ثبات نشان میدهد و چگونه آنها را کنترل میکند (گلمن.)1995 ،5
با گسترش مفهوم هوش در قلمروهای غیر شناختی بویژه مطرح شدن اصطالح هوش هیجانی،
سازة جدید دیگری در روانشناسی تحت عنوان هوش اخالقی 6مطرح شد .هوش اخالقی ،اعتقاد
عمیق فرد و ارزشهای اوست که تمامی افکار و فعالیتهای او را هدایت میکند (دوریس و استیچ،7
 .)2005این هوش با احساسات و عقل گره خورده و رفتارهای اخالقی به احساسات یکپارچه،
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بوربا )2001( 2هوش اخالقی را شامل هفت فضیلت اساسی میداند که شامل همدلی (احساس
اخالقی بنیادینی که درک احساسات دیگران را برای فرد امکانپذیر میسازد ،).وجدان (ندای
درونی قوی که به فرد در تصمیمگیری در امر درست و نادرست کمک میکند و باعث میشود او
در مسیر اخالق باقی بماند و در صورت انحراف ،احساس گناه بر او چیره شود ،).خویشتنداری
(به فرد در مهارکردن امیال نفسانی او یاری میکند و نیز باعث میشود قبل از مبادرت به هر عملی
فکر کند و در نتیجه او بهگونهای صحیح رفتار کند ،).احترام (فرد را وا میدارد تا با دیگران
بهگونهای رفتار کند که دوست دارد با خودش رفتار شود و به همین دلیل اساس پیشگیری از
خشونت و بیعدالتی و نفرت را پایهگذاری میکند ،).مهربانی (توجه فرد را به رفاه و احساسات
دیگران جلب میکند .با تقویت این فضیلت ،فرد خودخواهی کمتری خواهد داشت و بیشتر دلسوز
و غمخوار میشود .).بردباری (این فضیلت باعث میشود فرد با دیگران با مهربانی رفتار کند؛ در
برابر نفرت ،خشونت و تعصب ایستادگی کند و از همه مهمتر به افراد براساس منش آنها احترام
بگذارد ،).انصاف (باعث میشود تا فرد با دیگران عادالنه ،منصفانه و بیطرفانه رفتار کند؛ با
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شهود و استدالل وابسته است (ناروائز.)2010،1

رعایت قانون و نوبت و شراکت با دیگران رفتار کند و قبل از قضاوت ،همه جوانب را کامالَ
بسنجد .).این فضایل به فرد کمک میکند تا از بحرانهای اخالقی و فشارهای در طول زندگی خود
که بهگونه اجتناب ناپذیری با آنها روبهرو خواهد شد عبور کند .این ویژگیهای اساسی همانهایی
است که شکیبایی اخالقی را به او هدیه میکند تا در مسیر نیکی باقی بماند و به او کمک میکند
تا به صورت اخالقی ،رفتار کند.
مهمترین نکته در مبحث هوش هیجانی و هوش اخالقی ،این است که با افزایش سن تحول
مییابد و هنگام تولد تثبیت شده نیست .فرد در مسیر تکامل و رشد خود بشدت از اطرافیان و بویژه
والدین تأثیر میپذیرد؛ حتی تواناییهای هیجانی و اخالقی که فرد بعدها در زندگی کسب میکند
بر پایه و اساس همین آموختههای سالهای اول زندگی است بهطوری که این تجربهها سازندة
رفتارهای بعدی فرد است .بنابراین والدین به کودکان الگوهایی عرضه میکنند که به آنها این
امکان را میدهد تا نظام اخالقی خود را شکل دهند (لنیک و کیل .)2007 ،3بویژه این مسئله در

1 - Narvaez
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دوران نوجوانی ،اهمّیت خاصی پیدا میکند؛ زیرا نوجوان در مرحلة بحران هویّت با درستی یا
نادرستی مسائل اخالقی روبهرو میشود و ممکن است ارزشها و باورهای خود را به امور و
موضوعات مختلف تغییر دهد که این تغییر میتواند در جهت نامناسبی اتفاق افتد .از جمله مسائل
اخالقی که نوجوانان باید برای رسیدن به هویّت موفق در خود پرورش دهد ،شامل اصول همدلی،
وجدان ،خویشتنداری ،احترام ،مهربانی ،بردباری و انصاف است (بوربا.)2005 ،
با توجه به اینکه مفاهیم اخالقی 1قابل آموزش است ،این نکته مطرح میشود که چگونه
میتوان این مفاهیم را به روش بهتری آموزش داد .یکی از این روشها بویژه در کودکان و
نوجوانان به علّت عدم تکامل فرایندهای پیچیده شناختی در آنها استفاده میشود ،آموزش به شیوة
قصّهگویی 2است .این روش به علّت راحت بودن درک آن و استفاده از تمثیلها و استعارهها در آن،
اثر بهتری نسبت به آموزش مستقیم میتواند در کودکان و نوجوانان داشته باشد (افشاری.)1335 ،
آموزش مفاهیم اخالقی به شیوة قصهگویی ،در پژوهشهای مختلفی در جوامع دیگر انجام شده
است (دریکال و مکی2007 ،3؛ دوش)2013 ،4؛ امّا در جوامع دینی به دلیل وجود منابع مختلف
دینی میتوان از قصّههای دینی برای آموزش این مفاهیم استفاده کرد .قرآن به عنوان وحی
میتواند غنیترین منبعی باشد که با استناد به آن بتوان مفاهیم اخالقی را آموزش داد بویژه اینکه در
قرآن و دیگر منابع دینی بسیاری از آموزههای اخالقی به شکل قصّههای سرگذشت پیامبران و
اقوام مختلف ذکر شده است (زاهدی و همکاران .)1333 ،بنابراین میتوان با القای غیر مستقیم این
قصّهها ،شخصیتهای مذهبی و دینی را به نوجوانان معرفی ،و نوجوانان را به آنها نزدیک کرد تا از
آنها الگو بگیرند و رفتار خود را شکل دهند (رشیدی فرد .)1330 ،با توجه به پیچیدهتر شدن و
انحراف ارزشهای اجتماعی و اخالقی در جامعه امروز و در نتیجه ایجاد مشکالت رفتاری و
اجتماعی در کودکان و نوجوانان ،آموزش مفاهیم اخالقی شاید بتواند به ارتقای عملکرد رفتاری و
اجتماعیشان کمک کند .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شیوة آموزش مفاهیم اخالقی است
که بر اساس قصّههای قرآنی و دینی طراحی شده است .با توجه به نقش آموزش اخالق در هوش
هیجانی (دشپند و ژوزف )2009 ،5و هوش اخالقی (شومبا .)2011 ،6پژوهش به بررسی تأثیر
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عملکردهای رفتاری نوجوان مانند هوش هیجانی و هوش اخالقی میپردازد.

روش
این پژوهش مطالعهای نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه
کنترل استفاده شد .جامعه پژوهش شامل تمام دانشآموزان دختر دورة دوّم متوسطه استان کرمان
بودند که از بین آنها  42نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب ،و به تصادف در دو گروه 21
نفری ،آزمایش و کنترل جایگزین شدند .معیارهای ورود در نمونه گیری وضعیت تحصیلی ،در
قید حیات بودن هر دو والد ،وضعیّت اجتماعی اقتصادی متوسط (میزان درامد خانوادگی بین  1تا 2
میلیون در ماه) و معیارهای خروج ،داشتن سابقه بزهکاری و داشتن سابقه بیماری خاص روانی در
نظر گرفته شد .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای وابسته از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه هوش اخالقی 1لنیک ،کیل :در پژوهش برای سنجش هوش اخالقی از پرسشنامه
استاندارد  40سؤالی هوش اخالقی لنیک ،کیل ( )2011استفاده شد .آنها برای هوش اخالقی ده
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شایستگی در نظر گرفتهاند که عبارت است از :عمل کردن مبتنی بر اصول ارزشها و باورها،
راستگویی ،ایستادگی برای حق ،وفای به عهد ،مسئولیتپذیری برای تصمیمات شخصی ،اقرار به
اشتباهات و شکستها ،قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران ،اهمیت دادن به دیگران ،توانایی در
بخشش اشتباهات خود و توانایی در بخشش اشتباهات دیگران .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس
مقیاس پنج درجهای لیکرت از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) است که به هرگز نمره  1و به همیشه نمره 5
داده میشود .روایی و پایایی این ابزار توسط مارتین و آستین ( )2010تأیید شده است .نسخه
فارسی این مقیاس ترجمه و در نمونه ایرانی هنجاریابی شده است .پایایی پرسشنامه با آزمون باز
آزمایی در یک نمونه  16نفره محاسبه شد و آلفای کرونباخ  0/39به دست آمد (بهرامی و
همکاران .)1392 ،همچنین روایی صوری ،محتوایی و هماهنگی درونی مؤلفههای آن تأیید شده
است و بیشترین همبستگی درونی بین بخشش و دلسوزی با هوش اخالقی  0/36و کمترین
همبستگی بین درستکاری با هوش اخالقی  0/66به دست آمد .نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که
درستکاری بار عاملی  ،0/64مسئولیتپذیری  ،0/31دلسوزی  0/34و بخشش  0/33دارد و در
00
)1 - Moral Intelligence questionnaire (MIQ
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مجموع  30درصد اشتراک دارد که این عامل مشترک را میتوان هوش اخالقی نامید (سیادت و
همکاران .)1333 ،برای به دست آوردن امتیاز هر بعد ،مجموع امتیازات سؤاالت مربوط به آن بعد
با هم جمع میشود .نمرههای بیشتر نشاندهندة توانایی بیشتر فرد پاسخدهنده در آن بعد خواهد بود.
دو نمونه از سؤاالت پرسشنامه به این صورت است« :من میتوانم به طور شفاف ،اصول ،ارزشها و
باورهایم را که راهنمای اعمالم هستند ،بیان کنم»؛ «من حقیقت را میگویم مگر اینکه دالیل
اخالقی مهمی مانع شود».
پرسشنامه هوش هیجانی شات :1این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال  1993براساس
الگوی نظری هوش هیجانی سالووی و مایر ( ،)1990و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته
شده است .شات و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مؤلفههای اصلی پاسخ 316
آزمودنی به  62ماده و مقیاسی که بر مبنای این الگو ساخته بودند ،چهار عامل به دست آوردند که
در مجموع  33ماده به دست آمد که در سه طبقه دستهبندی میشود؛ شامل ارزیابی و ابراز هیجان
دارای  13ماده ،تنظیم هیجان دارای ده ماده و بهرهبرداری از هیجان دارای ده ماده است .نمره بیشتر
نشاندهندة گرایش به نمره کم در عاطفه منفی و نمره زیاد در هیجان مثبت (برونگرایی،
گشادهخویی و همدلی) است؛ همچنین نمره زیاد در مقیاس مورد نظر با آلکسی تایمی کم (یعنی
حالتی که ارتباط آن با نقص در هوش هیجانی مکرراً مشاهده شده است) همبستگی نشان داده
است .این پرسشنامه  33گویهای براساس مقیاس لیکرت ،نمره گذاری آزمون به این صورت است
که گزینههای کامال مخالفم  ،1مخالفم  ،2نه مخالف نه موافق  ،3تا حدودی موافق  4وکامال موافق
 ،5نمره داده میشود .در ایران هنجاریابی این آزمون به وسیله خسرو جاوید ( )1331صورت
گرفته است .وی پژوهش خود را بر روی  234دانشآموز دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران و
با اجرای فرم  33مادهای این مقیاس به انجام رسانید .پایایی مقیاس هوش هیجانی کل بر مبنای
آلفای درونی  0/31به دست آمد .تحلیل عامل مقیاس با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی،
سه عامل تنظیم هیجان (آلفای  ،)0/31ارزیابی و ابراز هیجان (الفای  )0/67و بهرهبرداری از هیجان
(آلفای  )0/50را نشان داد .هوش هیجانی کل در این پژوهش با سه مقیاس خود به ترتیب ،0/30
 0/74و  0/69همبستگی نشان داد که همگی در سطح ( )p<0/01معنادار بود .همچنین نتایج این
پژوهش بیانگر همبستگی منفی و معنادار هوش هیجانی با متغیرهای مالک نظیر آلکسی تایمی،
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)1 - Schutte Self - Report Inventory (SSRI

به منظور اجرای برنامه آموزش مفاهیم اخالقی ابتدا در مورد پژوهش و اهداف آن ،زمان و
برنامه تشکیل جلسات آموزشی اطّالع رسانی ،و سپس از متقاضیان خواسته شد در صورت رضایت
در تاریخهای اعالم شده برای شرکت در برنامه آموزشی مراجعه کنند .بعد از انتخاب گروه نمونه،
افراد به صورت تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل گمارده شدند و سپس شرکت کنندگان هر
دو گروه قبل از اجرای برنامه مداخلهای به پرسشنامههای هوش اخالقی و هوش هیجانی پاسخ
دادند .شرکتکنندگان گروه کنترل در صف انتظار قرار داده شدند و هیچگونه اطالعی از اجرای
پژوهش در گروه آزمایش نداشتند .برنامه مداخلهای آموزش مفاهیم اخالق در خانواده در قالب نه
جلسه یکساعته (هر هفته یک جلسه) به گروه آزمایش ارائه شد ولی در گروه کنترل هیچگونه
برنامه مداخلهای اجرا نشد .محتوای آموزشی جلسات آموزش مفاهیم اخالق در خانواده با
الگوگیری از پیشینه پژوهشی انجام شده در رابطه با مفاهیم اخالقی (بوربا ،2005 ،اسلکیفلی،
رست ،توما  )1935تهیه شد که در جدول  1ارائه شده است .در نهایت ،دادههای جمعآوری شده
با استفاده از آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیری (مانکوا) تحلیل شد.

اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوة قصّهگویی بر...

افسردگی و حالت اضطراب بود که نشاندهنده اعتبار مالکی این آزمون است.

جدول  :1محتوای جلسات آموزشی مفاهیم اخالق در خانواده
جلسه اول

معارفه ،بیان قوانین گروه ،آموزش مهارتهای همدلی برای درک بهتر مشکالت یکدیگر ،ایجاد
صمیمت از طریق بحث متقابل بین شرکت کنندگان ،تبیین اهداف برنامه آموزش مفاهیم اخالق در
خانواده

جلسه دوم

محتوای جلسه :آشنایی با اهمیّت و ضرورت این فضیلت اخالقی در روابط بین اعضای خانواده،

صبر و

مقایسه خانواده صبور با خانواده منفعل و پرخاشگر ،بحث در مورد پیامدهای مثبت رفتار صبورانه

بردباری

و پیامد منفی رفتار پرخاشگرانه در خانواده؛ شیوة اجرا :ارائه قصّة ایوب پیامبر ،بیان ویژگیهای
خانواده ایّوب ،بررسی نتایج صبر ایّوب در ارتباط با مشکالت و اتفاقاتی که خود و اعضای
خانوادهاش با آن روبهرو میشوند ،ارائة الگویی بر اساس صبر ایّوب در رویارویی با مشکالت
خانوادگی و بحث دربارة آن؛ بازخورد و بحث درمورد جلسه ،ارائه تکلیف.

جلسه سوم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،محتوای جلسه :توضیح و شناسایی مصداق خویشتنداری در خانواده،

خویشتنداری

آشنایی با فواید مثبت آن در زندگی خانوادگی ،بیان روشهای ایستادگی در برابر وسوسهها ،بحث در
مورد پیامدهای مثبت و منفی خود کنترلی اعضای خانواده؛ شیوة اجرا :ارائه قصّة یوسف و زلیخا،
بیان ویژگیهایی شخصیتی یوسف و زلیخا ،بررسی نقش خویشتنداری و مقاومت یوسف در برابر

اغواگریهای زلیخا ،ارائه الگویی براساس داستان یوسف در رویارویی با موقعیتهای وسوسهانگیز؛ 01
بازخورد و بحث در مورد جلسه ،ارائه تکلیف.
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ادامه جدول  :1محتوای جلسات آموزشی مفاهیم اخالق در خانواده
جلسه چهارم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،محتوای جلسه :معرفی مصداقهای انصاف در خانواده ،روشهای ایجاد و

انصاف و

تقویت آن بین اعضا ،مقابله با پیشداوری و احترام به تفاوتهای فردی؛ شیوة اجرا :ارائة قصّة یوسف و

عدالت

برخورد عادالنه او با برادران ،بررسی نقش رفتار منصفانة یوسف بعد از حکومت یافتن او نسبت به
برادران ،ارائة الگویی بر اساس رفتار عادالنه و برادرانة یوسف با برادران خطاکارش که بسیار او را
آزرده بودند؛ بازخورد و بحث در مورد جلسه ،ارائة تکلیف.

جلسه پنجم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،محتوای جلسه :معرفی مصداقهای احترام در خانواده ،پیامدهای نبود

احترام و

احترام بین اعضای خانواده ،ارزیابی شیوههای بیاحترامی در خانواده ،روشهای ایجاد و تقویت آن در

تکریم

خانواده؛ شیوة اجرا :ارائة قصّة اسماعیل و رفتار احترامآمیز او با والدینش ،ارائه الگویی بر اساس
رفتار اسماعیل در حفظ احترام به پدرش و عدم سرپیچی از فرمان الهی؛ بازخورد و بحث در مورد
جلسه ،ارائة تکلیف.

جلسه ششم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،محتوای جلسه :تعریف صداقت و درستکاری و اهمّیت آن در رفتار

صداقت و

اعضای خانواده ،بیان مصداقهای دروغگویی؛ شیوة اجرا :ارائة قصّه مریم ،بررسی نقش صداقت و

درستکاری

درستکاری مریم در رفتار و گفتار و اعتقادات ،عدم مقابله به مثل در برابر تهمتها و ناسپاسی
دیگران ،ارائة الگویی بر اساس قصّه مریم در مورد ضرورت صداقت و درستکاری ،حتّی در مواقعی
که نفع فرد در آن نباشد؛ بازخورد و بحث در مورد جلسه ،ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،محتوای جلسة آموزشی :تعریف مهربانی ،مصداقهای رفتار مهربانانه در

محبت و

خانواده ،پیامدهای مثبت و منفی نامهربانی بین اعضای خانواده ،روشهای ایجاد و تقویت آن در

مهربانی

خانواده؛ شیوة اجرا :ارائة قصّة هاجر و نوزادش اسماعیل در صفا و مروه ،ارائة الگویی از محبت و
عاطفة مادر به فرزند؛ بازخورد و بحث در مورد جلسه ،ارائه تکلیف.

جلسه هشتم

بررسی تکلیف جلسة قبل ،محتوای جلسه :شامل ضرورت این فضیلت در خانواده و تأثیر آن در

وجدان

روابط بین اعضای خانواده ،مقایسه رفتارهای فرد با وجدان و بیجدان ،مسئولیتپذیری در برابر
رفتارهای خود و دیگر اعضای خانواده؛ شیوة اجرا :ارائة قصّة یوسف و ماجرای حسادت برادران،
ارائة الگوی شکست خوردة حسادت ،توجه به پیامد حسادت برادران یوسف و بحث دربارة
خیرخواهی نسبت به دیگران ،بازخورد و بحث در مورد جلسه ،ارائه تکلیف.

جلسه نهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،تشخیص و موارد به کارگیری مفاهیم اخالق در خانواده ،روشهای ایجاد

مرور و

و تقویت این فضایل ،مرور تمام جلسات به همراه بحث و تبادل نظر ،چگونگی تداوم موارد

جمعبندی

یادگرفته شده با استفاده از الگوگیری از شخصیتهای ارائه شده در قصّهها ،در زندگی فردی و
اجتماعی و انتقال آن به خانواده ،پاسخ به سؤاالت ،بازخورد و بحث در مورد برنامه آموزشی
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وضعیت تحصیلی و درامد ماهانه خانواده در شرکت کنندگان گروه کنترل و آزمایش در
جدول  2نشان میدهد که دو گروه از لحاظ این متغیرها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
جدول  :2فراوانی وضعیت تحصیلی ،درامد ماهانه خانواده در شرکت کنندگان گروه کنترل و آزمایش
متغیر

طبقات

گروه آزمایش

گروه کنترل

متغیر

فراوانی درصد فراوانی درصد

وضعیت تحصیلی

06/0-02

06

26/7

01

66/2

02/0-01

3

01/3

3

01/3

گروه آزمایش

فراوانی درصد فراوانی درصد

کمتر از

2

33/3

6

71/6

07

92/0

03

60/1

7

1/9

7

1/9

 0میلیون

درامد ماهانه

09/0-06

7

1/9

3

01/3

طبقات

بین  0تا
 7میلیون

گروه کنترل

بیشتر از
 7میلیون

اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوة قصّهگویی بر...

یافتهها

میانگین و انحراف معیار دو گروه کنترل و آزمایش در دو متغیر هوش اخالقی و هوش هیجانی
به تفکیک مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جدول  3آورده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،نمره هوش اخالقی آزمودنیهای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیش
آزمون بیشتر شده است؛ همچنین نمره هوش هیجانی نیز در مرحله پس آزمون در شرکت
کنندگان گروه آزمایش افزایش یافته است؛ این درحالی است که نمره گروه کنترل در مرحله
پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی نسبت به یکدیگر نکرده است.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرههای گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون
متغیر
هوش اخالقی
هوش هیجانی

آماره

گروه کنترل

گروه آزمایش

پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

میانگین

032/60

031/19

012/11

061/92

انحراف معیار

07/16

07/11

1/13

1/10

میانگین

070/19

001/19

006/97

017/33

انحراف معیار

01/12

01/31

01/39

01/66

01
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برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکووا) استفاده شد.
این آزمونها جزء آزمونهای پارامتریک است و اجرای آن مستلزم داشتن پیشفرض تساوی
واریانسهای دو گروه ،توزیع عادی دادهها در جامعه ،و همگنی شیب رگرسیون دادهها است .نتایج
تحلیل دادهها نشان داد که تمامی این پیشفرضها تأیید شده است.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانكوا) برای نمرههای متغیر هوش اخالقی و مؤلفههای آن
در گروه آزمایش و گروه گواه
موقعیت

درجه آزادی

مجموع

میانگین

مجذورات گروه خطا کل مجذورات

معنیداری

F

مجذور

توان

اتا

آماری

1/110 1/732 1/119 ≥p 1/331

عمل کردن مبتی بر اصول

71/111

0

17 31

71/111

راستگویی

11/193

0

17 31

1/132 1/317 1/110 ≥p 07/110 11/193

استقامت و پافشاری

61/661

0

17 31

1/191 1/371 1/110 ≥p 01/603 61/661

وفای به عهد

23/236

0

17 31

1/111 1/121 1/110 ≥p 72/129 23/236
1/19 ≥p

مسئولیتپذیری

30/297

0

17 31

30/297

2/307

اقرار به اشتباهات

91/171

0

17 31

91/171

1/219 1/706 1/112 ≥p 1/717

قبول مسئولیت

39/236

0

17 31

39/236

اهمیت دادن به خود

61/212

0

17 31

1/107 1/710 1/117 ≥p 00/201 61/212

توانایی بخشش اشتباهات خود

71/111

0

17 31

71/111

1/212 1/703 1/111 ≥p 1/002

توانایی بخشش اشتباهات دیگران 32/911

0

17 31

32/911

1/221 1/711 1/111 ≥p 2/176

2/011

1/19 ≥p

1/211 1/016
1/231 1/017

جدول  :5تحلیل کواریانس در متن مانكوا به منظور بررسی تغییرات نمرههای پس آزمون
در زیرمقیاسهای هوش اخالقی
مقدار

F

معنیداری

مجذور اتا

نام آزمون
آزمون اثر پیالیی

1/210

1/109

1/1110

1/210

آزمون المبدای ویلکز

1/711

1/109

1/1110

1/210

آزمون اثر هتلینگ

7/310

1/109

1/1110

1/210

آزمون بزرگترین ریشه روی

7/310

1/109

1/1110

1/210

برای بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده بر زیرمقیاسهای هوش اخالقی از
01

آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد (جدول  .)4نتایج این آزمون نشان داد
که مقدار  Fمعنیدار است و حداقل در یکی از زیرمقیاسهای هوش اخالقی ،تفاوت بین نمرههای

آموزش بر هرکدام از زیرمقیاسهای هوش اخالقی از تحلیل کواریانس در متن مانکوا استفاده شد
(جدول  .)5نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار  Fبرای تمام زیرمقیاسها معنیدار است و
آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوة قصّهگویی بر اساس قصّههای دینی و قرآنی بر افزایش
نمرههای زیرمقیاسهای هوش اخالقی نیز تأثیرگذار بوده است.
جدول  :6نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانكوا) برای نمرههای متغیر هوش هیجانی و مؤلفههای آن
در گروه آزمایش و گروه گواه
موقعیت

مجموع

درجه آزادی

میانگین

مجذورات گروه خطا کل مجذورات

F

معنیداری

مجذور

توان

اتا

آماری

خوش بینی /تنظیم هیجان 337/016

0

1/119 1/322 1/110 ≥p 70/101 337/016 17 36

ارزیابی از هیجان

711/110

0

1/111 1/177 1/110 ≥p 76/371 711/110 17 36

مهارتهای اجتماعی

121/912

0

1/920 1/110 ≥p 12/121 121/912 17 36

کاربرد هیجانات

011/011

0

1/113 1/776 1/113 ≥p 01/113 011/011 17 36

0
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گروه آزمایش و کنترل معنیدار است ( 21( = 4/915 ،P>0/001و  .)F )10برای بررسی تأثیر

جدول  :7تحلیل کورایانس در متن مانكوا به منظور بررسی تغییرات نمرههای پس آزمون
در زیرمقیاسهای هوش هیجانی
مقدار

F

معنی داری

مجذور اتا

نام آزمون
آزمون اثر پیالیی

1/613

01/111

1/1110

1/613

آزمون المبدای ویلکز

1/392

01/111

1/1110

1/613

آزمون اثر هتلینگ

0/211

01/111

1/1110

1/613

آزمون بزرگترین ریشه روی

0/211

01/111

1/1110

1/613

در نهایت نتایج آزمون مانکوا برای بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده بر
زیرمقیاسهای هوش هیجانی نیز نشان داد (جدول  )6که مقدار  Fمعنیدار است و حداقل در یکی
از زیرمقیاسهای هوش هیجانی ،تفاوت بین نمرههای گروه آزمایش و کنترل معنیدار است
( 33( = 14/340 ،P>0/001و  .)F )4نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکوا نیز نشان میدهد
(جدول  )7که مقدار  Fبرای تمام زیرمقیاسها معنیدار است و آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به
شیوة قصّهگویی بر اساس قصّههای دینی و قرآنی بر افزایش نمرههای همه زیرمقیاسهای هوش
هیجانی نیز تأثیرگذار بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای آزمون فرضیهها نشان داد که آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوة قصّهگویی
بر اساس قصّههای قرآنی و دینی میتواند به افزایش هوش اخالقی نوجوانان منجر شود .یافتهها
نشان میدهد ،آموزش این مفاهیم بیشترین تأثیر را در مؤلفههای وفای به عهد ،توانایی بخشش
دیگران ،استقامت و پافشاری ،اقرار به اشتباهات ،راستگویی و مسئولیتپذیری داشته است .این
یافتهها در زمینه هوش اخالقی با یافتههای ویلگاس د پوسادا ،ورگاس تروجیلو )2015( 1و فری

2

( )2013همسو است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت کودکان و نوجوانانی که هوش اخالقی
زیادی دارند و سعی میکنند کارهایشان را با توجه به اصول اخالقی انجام دهند ،بهتر میتوانند
دیگران را درک کنند؛ توانایی گذشت و چشمپوشی از اشتباهات دیگران را دارند؛ حس
مسئولیتپذیری بیشتری در برابر کارشان دارند و همچنین توانایی روبهرو شدن با مشکالت و
دردها ،و چیرهشدن بر آنها را دارند (فری .)2013 ،در مقابل ،کودکان و نوجوانانی که دچار
مشکالت رفتاری و اجتماعی هستند ،عمدتا از داشتن الگوی رفتاری مناسب و معیارهای اخالقی
صحیح ،بیبهره هستند و نتوانستهاند شیوه رفتار صحیح را بیاموزند (تنر و کریستین)2014 ،3؛ اما در
نتیجه فراهم شدن موقعیتهای آموزشی مناسب ،میتوانند الگوهای گذشته خود را تغییر دهند و
کاستیها و کمبودهای خود را در این زمینه بهطور چشمگیری برطرف کنند (ویلگاس د پوسادا،
ورگاس تروجیلو .)2015 ،از آنجا که نوجوانان در مراحلی از تحول قرار دارند که در تقلید و
الگوبرداری توانایی بیشتری دارند ،مناسب است برای ارائه مفاهیم اخالقی از نمونهها و سرمشقهای
اخالقی بهصورت قصه استفاده کنیم ،با سبک و سیاقی که میل و رغبت آنان را برانگیزد .در قرآن
و متون دینی ،استفاده از الگو و اسوه بهعنوان یکی از مهمترین روشهای تربیتی مطرح است که
میتوان با القای غیر مستقیم آن ،شخصیتهای مذهبی و دینی را به نوجوانان معرفی کرد تا بتوانند
از آنها الگو بگیرند و رفتار خود را شکل دهند .قصههای قرآنی ،دینی با فضای عاطفی و هیجانی
خاص خود ،زمینه را بهصورت مناسب برای ایجاد تغییر و تحول بر مبنای رفتارهای ارزشی در فرد
فراهم می آورند (موسوی گرمارودی .)1377 ،در جلسات آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به
فضیلتهایی مانند مهربانی ،خویشتنداری و انصاف ،مسئولیتپذیری ،صداقت و درستکاری
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از این فضایل بهخودیخود سبب بهبود چشمگیر روابط اجتماعی افراد میشود (بانکی پور فرد و
همکاران .)1394 ،چنین فردی ،هنگام ارتباط برقرار کردن با دیگران از تعامل با آنان دوری
نمیکند؛ میتواند مشکالتش را حل کند و به لحاظ اجتماعی فرد موفقی باشد .بنابراین افزایش
هوش اخالقی در نوجوانان میتواند موجب افزایش تعهد ،ایجاد اعتماد ،مسئولیتپذیری ،و
خویشتنداری بیشتر در آینده شود و به بهبود کارایی در فرد بینجامد (رستمی.)1333 ،
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آموزش مفاهیم اخالقی بر اساس قصّههای قرآنی و دینی
میتواند به افزایش هوش هیجانی در نوجوانان منجر شود .این یافتهها با دشپند و ژوزف (،)2009
گرانچر ،1993 1همسو است .همانطور که بیان شد ،بخش عمدهای از هوش هیجانی آموختنی
است؛ لذا میتوان با آموزش مفاهیم اخالقی موجبات ارتقا و بهبود آن را فراهم آورد .این مفاهیم
به مواردی چون ،خویشتنداری ،احترام ،انصاف ،گذشت ،محبت و مهربانی توصیه ،و ویژگیهایی
را در فرد ایجاد و تقویت میکند که در نهایت به بهبود هوش هیجانی در فرد منجر میگردد
(گرانچر .)1993 ،با توجه به اینکه محدودهای که هوش هیجانی در آن مطرح میشود به ترمز2های
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پرداخته میشود و نوجوانان با لزوم این فضایل در ارتباط با دیگران آشنا میشوند .رعایت هر یک

اخالقی نیاز دارد ،آموزش مفاهیم اخالقی بهطور مستقیم و غیر مستقیم ،باعث افزایش کنترل
احساسات و هیجانات درونی فرد و ارتقا و بهبود آگاهی در مدیریت روابط میان فردی میگردد
(رستمی .)1333 ،نوجوانانی که هوش هیجانی خود را با آموزش ارتقا میدهند در برقراری ارتباط
با دیگران موفقتر عمل میکنند؛ درک درستی از شناخت حاالت هیجانی خود و دیگران دارند؛ به
شیوة کارامدتری بنا به موقعیت حالتهای خلقی خود را تنظیم میکنند و در نتیجه سطوح باالتری از
عزت نفس را تجربه میکنند (مایر و همکاران .)2004 ،ظرفیت هیجانی زیاد به فرد این امکان را
میدهد تا در برخورد با دیگران از خلق و خوی مثبت و سطح تحمل مورد نیاز استفاده کند تا
بتواند به بهترین رفتار دست بزند و نهایتا به سازگاری مطلوبی دست یابد؛ عالوه بر آن سبک
زندگی خود را بهگونهای انتخاب کند که پیامدهای منفی کمتری را تجربه کند .در مقابل
نوجوانانی که هوش هیجانی کم دارند با احساس پوچی و فروپاشی روبهرو میشوند و واکنشهای
عاطفی نامناسب در برابر رویدادها از خود بروز میدهند که میتواند از جمله عوامل خطرساز در
ایجاد مشکالت سازگاری نوجوانان با اطرافیان بهشمار آید .با توجه به یافتههای پژوهش اینطور
1 - Granacher
2 - Brake
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نتیجهگیری میشود که هوش هیجانی را میتوان بهمنظور رسیدن به اهداف متعالی یا مقاصد
نادرست بهکار گرفت .بدون ترسیم و آموزش مفاهیم اخالقی ،هوش هیجانی میتواند به عامل
زیانبار فردی و اجتماعی تبدیل شود (دشپند و ژوزف)2009 ،؛ این پژوهش محدودیتهایی نیز دارد
که باید هنگام تعمیم نتایج آن به این محدودیتها توجه کرد .یکی از مهمترین آنها در این پژوهش،
پیشینه پژوهشی کم در این زمینه بود که تبیین نتایج پژوهش را با مشکل روبهرو میکند.
محدودیت دیگر ،انتخاب نمونه پژوهش صرفاً به دختران نوجوان محدود بود که در تعمیم نتایج
این پژوهش به پسران نوجوان باید احتیاط الزم را انجام داد؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،پژوهشهای
مشابهی در پسران و دختران نوجوان بهطور مشترک انجام شود و اینکه با الگوی قصّههای دیگر
ادیان در افراد دیگر ادیان اعم از مسیحی یا یهودی ،پژوهشهای مشابه انجام شود.
با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت اخالق به عنوان نظام ارزشی عمل
میکند که به حرکت انسان جهت میدهد و او را به سوی تکامل رهنمون میسازد (بانکی فرد و
همکاران .)1394 ،نتایج نشان میدهد رشد و تقویت مفاهیم اخالقی در نوجوانان ،موجب افزایش
کنترل احساسات ،هیجانات و سازگاریهای مطلوب فردی و اجتماعی در آنان میشود؛ لذا با تکیه
بر یافتههای این پژوهش میتوان گفت که آموزش مفاهیم اخالقی میتواند به فرد در بهبود روابط
و کنترل هیجانات کمک کند .بویژه اگر این آموزش به شیوة قصهگویی و الگوگیری از
شخصیتهای دینی و مذهبی باشد ،موجب درونی شدن هر چه بیشتر آن در فرد میگردد؛ بنابراین
پیشنهاد میشود در برنامههای آموزشی و درسی مدارس ایران ،بویژه دورة متوسطه ،آموزش
مفاهیم اخالقی گنجانده شود .معلمان در کنار تدریس مطالب کتاب ،بخشی از وقت کالس را به
آموزش این مفاهیم و ایجاد نگرش مثبت به دانشآموزان در عمل به آن اختصاص دهند .همچنین
آموزشهایی از طریق مدارس ،توسط مربیان آموزشی در اختیار والدین دانشآموزان قرار گیرد تا
در خانه همزمان با مدارس ،دانشآموز با مفاهیم اخالقی و لزوم عمل کردن به آن آشنا شود یا
برنامههای اختصاصی تحت عنوان آموزش مفاهیم اخالقی برای دورة متوسطه اجباری شود .این
مهم زمانی قابل اجرا است که دست اندرکاران تعلیم و تربیت ،خود آموزشهای الزم را برای ارائه
آن دیده باشند و مهمتر از آن با رفتار و عملکرد خود الگوی مناسبی در این زمینه به دانشآموز
ارائه کنند تا کانون میل و رغبت را در آنان برای فراگیری مفاهیم اخالقی فراهم سازند.
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