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  چکیده
پرورش هوش اخالقی  ،ترین موضوعات در تربیت کودكیکی از مهم :مقدمه

هاي اخالقی و رفتاري در  عنوان ابزاري جهت انتقال پیامبه گوییقصه وست وا
پژوهش حاضر بررسی هدف  ،رواز این. گرددمحسوب میجوامع گوناگون 

 :روش .شهر اصفهان بودخردسال گویی بر هوش اخالقی دختران قصه تأثیر
در دو گروه آزمایش و آزمون آزمون و پسروش پژوهش آزمایشی با پیش

تمامی کودکان  جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش شامل .کنترل بود
کودك  30پس از انتخاب  .هاي کودك شهر اصفهان بودساله مهد 6تا  4دختر
 2در  ،ايبا روش تصادفی خوشه شهر اصفهان 3مهد کودك در منطقه  از سه

سؤالی میکله بوربا توسط  77گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و پرسشنامه 
آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد  نتایج :هاافتهی. ها تکمیل گردیدوالدین آن

که بین دو گروه از لحاظ متغیرهاي همدلی، وجدان، احترام و بردباري تفاوت 
گویی به توان از قصهرومیاز این :گیرينتیجه). ≥0/05p( دار وجود داردمعنی

و متناسب با دنیاي کودکی به صورت عنوان یک روش آموزشی غیرمستقیم 
هاي از پیش تعیین شده با توجه به آموزه خاص و هدفمند آزاد با روش

  .اخالقی بهره گرفت
  .قصه گویی، هوش اخالقی، کودکان :کلیدي واژگان

  

Abstract   
 

Introduction: One of the most important issues in training 

children is developing moral intelligence and storytelling is 

considered as a tool for transferring moral and behavioral 

messages in different societies.  The purpose of this study was to 
investigate the effect of storytelling on pre-school female 

students in Isfahan city. Method: The research method was 

experimental with pre-test and post-test design which was done 

on two groups of experiment and control groups. The statistical 

society of this study included all the female 4-6 years students of 

Isfahan kindergartens. After random selection of 30 children, 

they were placed into two groups of experimental and control 

and the 77questions Questionnaire of Mickele Boreba was 

completed by their parents. Results: The results of analysis of 

covariance in α=0.50 showed a significant difference between 

the two groups in variants like empathy, conscience, respect and 

patience. Conclusion: Based on the results, the use of 

storytelling as an indirect and educational method for children in 

a free and pre-determined manner and with regard to moral 

instructions is suggested. 

Keywords: Storytelling, Moral Intelligence, Children. 
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  مقدمه
 ،مهم و اثرگذار در تربیت کودكاز جمله موارد 

هوش اخالقی به معناي . اوست تربیت هوش اخالقی
این عبارت به . توانایی درك درست از نادرست است

معناي برخوردار بودن از عقاید اخالقی راسخ و قوي 
 اي که فرد به به گونه. هاستکردن به آنو عمل

را  »هوش«اگر .اي صحیح و محترمانه رفتار کندشیوه
ظرفیت سازگاري با موقعیت جدید قلمداد کنیم، آنگاه 

دهی ارزشی به این موقعیت  ، ظرفیت سازمان»اخالق«
در » هوش اخالقی« ،رو  را پوشش خواهد داد؛ از این

هاي  تواند ژرفاي توانمندي کنار هوش عقالنی می
نمایان  وي فکري و عاطفی کودك را در ابعاد زندگی

را در او پدید » نیک خویی«اندیشی و  ساخته و نیک
 هاشپژوه ).1390کاوسی، ترجمه؛ 1،2010بوربا( آورد

کودکانی که به هر دلیل هوش اخالقی  اندنشان داده
 اند در معرض خطرهاي جدي قرار دارندکسب نکرده

این کودکان به دلیل وجدان . )1390، کیاکمال(
 ،متزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، رشدنیافتگی

نادرست هدایت  يهاي اخالقی و باورهاحساسیت
افتادگی اخالقی و اجتماعی حد زیادي به عقبشده، تا

هاي نابهنجار تبدیل دچار و در بزرگسالی به شخصیت
شاید بتوان  ).1390، یا کمالبه نقل از ک( شوندمی

ترین نکته در مبحث هوش اخالقی این گفت مهم
قابل ه طور کامل آموختنی و باست که این هوش 

یادگیري است و به هیچ وجه جنبه وراثتی ندارد و 
منش بر  .شودتنها از طریق تربیت به کودکان منتقل می

 شودت اخالقی تعریف میلاساس هفت فضی
که عبارت است ) 1390، ترجمه کاوسی؛ 2010بوربا،(
که درك  احساس اخالقی بنیادینی( همدلی :از

      پذیر احساسات دیگران را براي فرزندان امکان
که به  یک نداي درونی قوي( ، وجدان)سازدمی

                                                             
1.Boreba 

گیري در امر درست و نادرست کودك در تصمیم
شود او در مسیر اخالق باقی کند و باعث میکمک می

بماند و در صورت انحراف احساس گناه بر او چیره 
به کودك در مهار کردن امیال ( ، خویشتنداري)شود

شود قبل از نیز باعث میکند و اش یاري مینفسانی
  مبادرت به هر عملی فکر کند و در نتیجه او به 

 کودك را وا( ، احترام)کنداي صحیح رفتار میگونه
اي رفتار کند که دوست دارد تا با دیگران به گونهمی

دارد با خودش رفتار شود و به همین دلیل اساس 
عدالتی و نفرت را پایه بی ،پیشگیري از خشونت

توجه کودك را به رفاه و ( ، مهربانی)کندمی گذاري
با تقویت این  .کنداحساسات دیگران جلب می

کودك خودخواهی کمتري خواهد داشت و  ،فضیلت
یک (بردباري  ،)شودبیشتر دلسوز و غمخوار می

خشونت و  ثر است که دشمنی،ؤگی اخالقی مژوی
اي بر ما دهد و همزمان به گونهتعصب را کاهش می

گذارد که با دیگران با مهربانی و احترام رفتار ثیر میأت
    کند تا به کودك کمک می( و انصاف) کنیم

هاي مختلف دیگران را درك کند و آماده ویژگی
پذیرش چشم اندازها و باورهاي جدید باشد و به 

نژاد، ظاهر،  ،دیگران بدون توجه به تفاوت جنسی
گیري جنسی احترام ها یا جهتفرهنگ، باورها،توانایی

هایی هستند که هاي اساسی هماناین ویژگی). بگذارد
کنند تا او در مسیر شکیبایی اخالقی را به او هدیه می

کند تا بصورت نیکی باقی بماند و به او کمک می
هاي ایجاد ظرفیت .)1389 ،سیدي( اخالقی رفتار کند
ها هاي زندگی آنتواند بر تمام جنبههوش اخالقی می

خالقیت،  در حال حاضر و نیز کیفیت روابط، حرفه،
ها در آینده پروري و شهروندي آنهاي فرزندمهارت

، اقتصاد، ها را در حوزه هنراثر بگذارد و حتی نقش آن
ادبیات و نیز اجتماعات محلی و جامعه بطور کلی 
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 پور،آدینه ترجمه؛ 1996 ،1گرین(ثیر قرار دهد أتحت ت
اي است که در حد فاصل فلسفه اخالق، رشته). 1386

فالسفه تالش . شناسی قرار گرفته است و روان
کنند تا براي اخالقی یا غیراخالقی دانستن بعضی  می

شناسان  رفتارها توجیهات منطقی ارائه کنند، اما روان
له هستند که چرا مردم به أدر پی تبیین این مس

 بوربا،( کنند هاي اخالقی یا غیراخالقی عمل می شیوه
رفتارگرایانی، مثل  ).1390 ترجمه کاوسی، ؛2010

پردازان یادگیري، با انجام  و سایر نظریه اسکینر
هایی که براي ارزیابی رفتار اخالقی طراحی  آزمایش

ها در ادبیات  شده بود، به مفهوم وجدان و ارزش
هایی بسیار  ها را سازهاعتراض کردند، زیرا آن فروید

از سوي دیگر، . دانستند بررسی میانتزاعی و غیرقابل 
شش  زنجیرهدر قالب  ،کلبرگتوسط  پیاژهکار 

 اي تحول قضاوت اخالقی گسترش یافت مرحله
اساس تئوري مراحل تحول بر ).2،2003رهفن(

، اخالق در پنج سالگی شکل فرویدجنسی  روانی
  گیرد، در حالی که بر اساس تئوري ساختاري می

ترین  عالی(، گرایش به اصول اخالقی کلبرگتحولی 
، تقریباً در اواخر دوره تحول )6مرحله یا مرحله 

از سوي دیگر، تئوري یادگیري، ایده . شود ایجاد می
طور کامل رد کرده و اخالق پخته را بر مراحل را به

ها و  آمیز هنجار سازي موفقیت حسب درونی
نظریه بنابراین، هر . کند هاي فرهنگی تعریف می ارزش

هاي تحولی  هاي خود را به سؤال به وضوح پاسخ
مورد خاستگاه، فراگیري اخالق و ماهیت تغییر، در

 هاداستان ).1999 ،3سبرگ الد،( مشخص کرده است
 ابزار کودك همان فلسفه ورزي یا تفکر رشد براي

داستان  و داستان از استفاده امروزه .هستند مناسبی
 کودکان تفکر پیشبرد براي ابزاري همنزل به خوانی

                                                             
1. Greene 
2. Heffner 
3. Laad and Burgess 

 ادبی گوناگون عناصر با کودك ادبیات. است ضروري
 و تمرکز تخیل، قدرت کودك، فکري به انسجام

هاي مهم یکی از بخش. کنندمی کمک او داوري
هایی که کودکان قصه. گوییاستادبیات کودك، قصه

شنوند اثري عمیق در فکر و روحیه خوانند و میمی
ها را براي رویارویی با مسائل گذارد و آنآنان می

سازد و نیز در رشد و معاشرت با دیگران آماده می
         ها را یاري درك و فهم مشکالت زندگی آن

 رحماندوست، ترجمه ؛2006 ،4پلوسکی( دهدمی
جروم برونر، برخی اندیشمندان از جمله  .)1385

اي طبیعی گویی را شیوهقصه لکس، تیس و جکسوان
در این دیدگاه ارائه . دانندساختن جهان میبراي 
هاي اخالقی در چار چوب قصه براي سازمان درس

بدین  .ها در زندگی مطرح شده استدادن به یادگیري
اعمال و پیامدهاي گیرنده ها در برتیب که اگر قصهتر

 ،5بتلهایم( شوندآن باشند، موجب رشد اخالقی می
این نظر اهمیت از  ).1386 بهروز کیا، ترجمه ؛1978

نظران قصه در رشد اخالقی توسط بسیاري از صاحب
گویی از  قصه و قصه. مورد بحث قرار گرفته است

ل کودك را یتواند تخ ترین ابزارهایی است که میمهم
  پرورش دهد و او را با دنیاي اطراف و محیط 

در واقع قصه و داستان پلی بین . اش آشنا کندزندگی
رویدادهایی که در یک . رافش استکودك و جهان اط

اي است که کودك با به گونه افتد قصه اتفاق می
یابد و آن را شنیدن آن قصه، مشکل خود را در می

قصه درمانی  .کندکند و امید به زندگی پیدامیابراز می
در کنار  کهیکی از فنون روان درمانی است 

شناسی مانند رویکرد تحلیلی، رویکردهاي روان
ها و ها، هراسکودکان را با فقدان ،شناختی و رفتاري

مستقیم و اي غیرسازد و به گونهمی شناها آاضطراب

                                                             
4. Plosky 
5. Bettelheim 
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در افکار و احساسات  دهد وجذاب نیرو و امید می
    ).1386دار، پشت( کندتغییر ایجاد می هاآن

گویی بر رشد هایی چند به بررسی تأثیر قصهپژوهش
رفتاري، روانی و اخالقی کودکان هاي مهارت
در پژوهش ) 1390( کیا کمالاند از جمله پرداخته

گویی به عنوان خود به این نتیجه دست یافت که قصه
تواند بردباري مستقیم مییک روش آموزشی غیر

همچنین مظاهري تهرانی . کودکان را افزایش دهد
گویی بر پیشرفت با بررسی نقش قصه )1390(

به این نتیجه رسید هنر ان در مدارس اخالقی کودک
  موجود با تمامی  از امکانات  گیري با بهره  گویی قصه

خود، بردباري را در کودکان مصروع   گوناگون  اشکال
نیز در پژوهش خود ) 1389(ترابی . دهدافزایش می

یش حس گویی بر افزابه این نتیجه رسید که قصه
، )1386( دار پشت. عدالت در کودکان مؤثر است

، نیز )2007(2آیکین،)1978( بتلهایم، )2010(1سوییتسر
هاي اجتماعی و مهارت گویی بر افزایشبه تأثیر قصه

 وپارکر  .اندایجاد رفتارهاي اخالقی کودکان پی برده
 ،)1996( 4شچمن و ناچول ،)2010( 3همکاران

 ،)1389 زاده،گیرجهان ترجمه ؛1984، 5کالین(
و ) 1386 کشاورزي، ترجمه ؛2007(6هاکسلی

گویی بر پرورش ابعاد ثیر قصهأت )2006( ،7تانااسم
گوناگون اخالق و رفتار در کودکان را مورد بررسی 

      اند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر قرار داده
گویی بر ابعاد گوناگون رشد اخالقی کودك و قصه

ناپذیر محیط اطراف خویش انکارسازگاري او با 
اي آنجا که هوش اخالقی به مثابه عضلهاز  .است

است که کودك براي مواجهه با فشارهاي منفی به آن 
                                                             
1. Sweetser 
2. Aikin 
3. Parker and coworker 
4. Schechtman and Nachshol 
5. Klien 
6. Haksley 
7. Smetana 

دهد که بتواند با راهنمایی نیاز دارد  و به او قدرتی می
 ،)1996 گرین،( یا مستقال به طرز صحیح رفتار کند

ایجاد و پرورش مفاهیمی همچون همدلی، بردباري، 
 کودك در بانی،خویشتن داري، وجدان، عدالت، مهر

که وي حس درونی عمیق  نماید تا جاییضروري می
اي درباره درست و نادرست داشته باشد و رشد یافته

 طبق نظر .ثیرات بیرونی ایستادگی کندأو در مقابل ت
برخی از کودکان به این جهت که  )1978، بتلهایم(

در معرض  اند،هرگز هوش اخالقی را کسب نکرده
این کودکان به دلیل دارا بودن  .دارندخطر جدي قرار 

رشد  - ضعف در مهار کردن امیال وجدان سطحی
اي نیافتگی حساسیت اخالقی و باورهایی که به گونه

تا حد زیادي به عقب  اندنادرست هدایت شده
  هایی که کودکان از آنجا که قصه. افتادگی دچارند

 شنوند اثري عمیق بر فکر و روحیهخوانند و میمی
ها را براي رویارویی با مسائل گذارد و آنها میآن

سازد و نیز در رشد و معاشرت با دیگران آماده می
 دهدها را یاري میدرك و فهم مشکالت زندگی آن

ثیر أاین پژوهش درصدد است تا ت. )2006 سکی،ولپ(
گویی در جهت ارتقاء هوش استفاده از ابزار قصه

 .را مورد سنجش و آزمایش قرار دهد اخالقی
 

 روش 

 آزمونآزمایشی از نوع پیش پژوهش حاضر یک طرح

که از دو گروه  بود آزمون با گروه کنترلپس ـ
گیري اول با اجراي اندازه. شده بودآزمودنی تشکیل 

و  هاي آزمایش و کنترلبر روي گروه آزمونیک پیش
گیري دوم پس از اعمال متغیر مستقل بر گروه اندازه

آزمون بر روي هر دو گروه ک پسیباآزمایش 
جامعه آماري شامل  .گردیدآزمایش و کنترل انجام 

سال مهدهاي کودك شهر  6تا  4تمام کودکان دختر 
کودك دختر بود  30اصفهان بود و حجم نمونه شامل 
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 ايخوشه به طور تصادفی که از سه مهد کودك
سطح هوش اخالقی بل از آزمایش ق .انتخاب شدند

، اوربمیکله ب( هوش اخالقی پرسشنامهکودکان توسط 
این  .سنجیده شد )1390 کاوسی، ترجمه؛ 2010

زیرا . پرسشنامه توسط والدین کودکان تکمیل گردید
کودکان مورد آزمایش هنوز آموزش خواندن و نوشتن 

رفتارهاي انجام شده در  ،در این آموزش .ندیده بودند
به منظور درك بهتر با بیانی ساده و روان داستان 
آن رفتارها با رفتارهاي  و توضیح داده شدکودکان 

 .مقایسه گردیدکودکان در مهد 

ها از پرسشنامه هوش به منظور گردآوري داده : ابزار
ترجمه ؛ 2010میکله بوربا،(سؤالی  77اخالقی 

- ییدأپس از تاستفاده شده است که  )1390کاوسی،
و اساتید تن از  پنج شدن روایی محتواي آن توسط

، هاي کشورشناسی رشد در دانشگاهروانمتخصصان 
ها در اختیار والدین نسخه از این پرسشنامه 30

سنجیده شد و به آن  پایاییو  ها  قرار گرفتآزمودنی
آلفاي قابلیت اعتماد درونی آن بر اساس  .یید رسیدأت

 هايپرسش. به دست آمد α =/.95نباخ برابر با وکر
همدلی، وجدان و خویشتنداري، این پرسشنامه 

  احترام، مهربانی، بردباري و انصاف در کودکان را 
با  گیرد وگویه را در بر می 11که هرکدام  دنسنجمی
طیف خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم  5

  .استطراحی شده 
هوش پرسشنامه  قبل از اجراي مداخله :شیوه اجرا

توسط والدین  )2010میکله بوربا،(سؤالی  77اخالقی 
سپس به افرادي که در گروه . کودکان تکمیل گردید

هاي هوش گویی مهارتاز طریق قصه آزمایش بودند،
 2 جلسه24( بار 2اي هفتهماه و  3اخالقی طی 

این  .آموزش داده شد) محقق(توسط مربی ) ساعته
 با عنوان  روش مداخله با توجه به پژوهش انجام شده

انجام کودکان  عاطفیهاي قرآنی بر هوش ثیر قصهأت

گویی از قصهجهت . )1389 همایی،و  هویدا( شد
هاي کودك و از مجموعه داستان هفت داستان

 ،واثقی مشتاق و( زندگی استفاده گردیدهاي مهارت
 وجدان، هفت ویژگی اخالقی همدلی،. )1390

بردباري و انصاف  مهربانی، احترام، خویشتنداري،
اخالقی  سازنده هوشبه عقیده میکله بوربا  بودند که

شدن  ییدأجهت ت. دنشوکودکان محسوب می
هوش اخالقی از  هايلفهؤمها با هماهنگی این داستان

گویی در مربیان قصه گروه متخصص اعم ازیک 
کانون پرورش  گوییمهدهاي کودك و مربیان قصه

   و همچنین چند نفر از اساتید  فکري کودکان
استفاده گردید و تصمیم  شناسی رشد در کشورروانو

ها استفاده شود و کتاب این بر این شد که از تصاویر
کودکان ساده و رسا براي موضوع مورد نظر با زبانی 

هاي انتخاب شده براي انجام این ستاندا. بیان شود
هاي ناقال کار شامل داستان کرگدن خشمگین و موش

داستان جشن آتش براي  براي آموزش همدلی،
سوزي در جنگل آموزش خویشتنداري، داستان آتش

براي آموزش وجدان، داستان گرگ مغرور براي 
بنفشه براي هاي ، داستان جستجوي گلآموزش احترام

آموزش مهربانی، داستان یک روز پر ماجرا براي 
هاي جدید براي آموزش بردباري و داستان مهمان

 عالوه بر این در هر جلسه  .آموزش عدالت بود
مطالبی در مورد تقویت هر یک از این هفت فضیلت 
به والدین این کودکان داده شد تا در منزل تکالیفی را 

  .ائل انجام دهندجهت تقویت بیشتر این فض
براي پردازش  :هاروش تجزیه و تحلیل داده

. استفاده شد چند متغیري ها از آزمون کوواریانسداده
 افزارنرم ها با استفاده ازدر پژوهش حاضر داده

16SPSS  مورد پردازش قرار گرفتند.  
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  هایافته
  هاي توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد،داده

بیشترین نمره در جدول  کجی و کشیدگی، کمترین و 
  .اندارائه شده 1

 

.ها در دو گروه آزمایش و کنترلمقیاسآزمون خرده پس ـآزمون هاي توصیفی پیششاخص .1جدول   

  بیشترین  کمترین کشیدگی  کجی  انحراف معیار  میانگین  آزمون  گروه  

  همدلی
  55  25  28/4  -66/1  15/7  53/45  پیش آزمون  گروه آزمایش

  53  36  -0/76  -48/0  52/5  06/48  پس آزمون
  55  33  62/0  0/6  6.77  43/46  پیش آزمون  گروه کنترل

  51  31  -64/0  07/0  66/5  46/42  پس آزمون

  داريخویشتن
  52  32  -45/0  -58/0  72/5  66/41  پیش آزمون  گروه آزمایش

  51  31  -48/0  -21/0  53/5  66/43  پس آزمون
  51  32  -14/1  21/0  24/6  28/41  پیش آزمون  گروه کنترل

  49  26  0/15  -0/46  42/6  07/38  پس آزمون

  وجدان
  48  33  -0/69  -0/07 4/45  40/2  پیش آزمون  آزمایش

  45  33  -0/64  -0/31  3/75  43/46  پس آزمون
  44  28  -0/41  -0/32  4/36  36/66  پیش آزمون  کنترل

  42  25  -1/18  -0/15  5/46  35  پس آزمون

  احترام
  54  35  -0/01  0/02  98/4  44/46  پیش آزمون  آزمایش

  52  32  1/79  -1/28  5/21  46/73  پس آزمون
  51  30  -0/55  -0/16  6/17  41/46  آزمونپیش   کنترل

  48  25  -0/44  -0/3  6/71  38/66  پس آزمون

  مهربانی
  51  36  -0/48  -0/94  4/7  45/46  پیش آزمون  آزمایش

  87  33  9/09  2/7  12/41  46/33  پس آزمون
  52  35  -0/89  0/05  4/98  43/46  پیش آزمون  کنترل

  47  34  -0/86  -0/15  3/79  40/4  پس آزمون

  بردباري
  54  33  -0/29  0/07  6/33  43/6  پیش آزمون  آزمایش

  53  32  -0/05  -0/3  5/75  46/13  پس آزمون
  51  32  0/53  0/08  5/34  41/2  پیش آزمون  کنترل

  43  26  -0/49  -0/53  4/99  36/33  پس آزمون

  عدالت
  51  33  1/03  -0/88  4/63  44.2  پیش آزمون  آزمایش

  51  32  -0/38  -0/51  5/43  46/13  پس آزمون
  54  32  0/39  0/7  5/9  40/73  پیش آزمون  کنترل

  48  28  -1/09  -0/06  6/12  37/73  پس آزمون
 

نشان داده شده است،  1طور که در جدول همان
داري، احترام، هاي همدلی، خویشتنخرده مقیاس

بردباري و عدالت در گروه آزمایش از افزایش 
آزمون برخوردار آزمون نسبت به پیشمیانگین در پس

حالی که در گروه کنترل نه تنها افزایش در. بودند
رد کاهش شود بلکه در بعضی موامیانگینی دیده نمی

 اما در دو مؤلفه. میانگین هم صورت گرفته است

ها در گروه داري و مهربانی، تفاوت میانگینخویشتن
  .آزمایش نیز محسوس نیست

ـ ا هاي اصلیهیفرض زمونآ جهت بـا   پـژوهش  نی
ـ   آزمـون توجه به نوع طرح پژوهش که از نـوع پـیش  

باشد و از آنجایی کـه بـه   آزمون با گروه کنترل میسپ
چند متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار  ،جاي یک متغیر
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ــی ــاري تحلیــل کوواریــانس    م گیرنــد، از روش آم
  .ه کردداستفا توانمی چندمتغیري

ــابراین ــ بن ــافــرض شیپ ــتحل از اســتفاده يه  لی
ـ أت و یبررسـ  موردچند متغیري  انسیکووار  قـرار  دیی
ـ  و رویشـاپ  آزمـون  آمـاره  ریمقاد . گرفت  جهـت  کی
ـ توز بـودن  نرمال فرض یبررس  از یحـاک  رهـا یمتغ عی
 کنتـرل  و شیآزما گروه در رهایمتغ عیتوز بودن نرمال

 ونیرگرسـ  يهابیش یهمگن وجود نیهمچن .باشدیم
 شد مشخص و گرفت قرار دیأیت موردر یغدر دو مت زین

 وجـود  یخطـ  رابطـه  پژوهش مورد يرهایمتغ نیب که
هـاي واریـانس   همچنین شرط همگنی مـاتریس . دارد

 ،کوواریانس کـه توسـط آزمـون بـاکس بررسـی شـد      
ـ  کـه  گفـت  توانیمبنابراین  ؛رعایت شده است  شیپ

چنـد   انسیـ کووار يآمـار  لیـ تحل یاساسـ  يهافرض
، لـذا بـه تجزیـه و تحلیـل     است شده تیرعا متغیري

ــاري    ــن روش آم ــه ای ــا توجــه ب ــژوهش ب        فرضــیه پ
  . پردازیممی

 عبـارت  که پژوهش هدف آزمون بنابراین جهت
 روش از کودکـان هوش اخالقـی   بر گویی قصهاز اثر 

 براسـاس . شد استفاده متغیري چند تحلیل کوواریانس
 08/4 و λ=953/0( متغیـري  چنـد  تحلیل کوواریانس

=F 003/0 داريمعنی درسطح=P (کـرد  بیـان  توانمی 
 P<05/0  درسـطح  آمـاري  لحـاظ  از بررسـی  این که

  .داراستمعنی
 هـاي لفـه ؤماز  کـدامیک  اینکـه  به بردنپی جهت

ازتحلیـل   دارنـد،  داراثر بخشـی معنـی  هوش اخالقی 
 اسـتفاده  MANCOVA مـتن  رد یکراهـه  کوواریـانس 

 شـده  رجد 2درجـدول   ازآن حاصـل  نتایج که گردید
  .تاس

  
  هوش اخالقی کودکان هايلفهؤم گویی برقصهمربوط به اثر راهه در متن مانکوا یکهاي کوواریانس خالصه نتایج تحلیل.2جدول 

 
دهـد،  نشـان مـی   2با توجه به نتایجی که جـدول  

ــراي  ــدلیبــ ــراي  ،) P=0/001و =5/15F(همــ بــ
 =78/9F( وجدان ،)=2/0Pو =F 68/1( خویشتنداري

      مهربـــانی ،)=03/0Pو  =9/3F(احتـــرام ، )=P/.04و 
 )87/1F=  18/0وP=( ،ــاري و  =96/20F(بردبــــــ

01/0P=( ،عدالت )96/3F=  04/0وP= ( بدست آمد
 وجـدان،  توان بیان کرد که متغیرهـاي همـدلی،  می که

 ≥P 5/0 مـاري در سـطح  آاحترام و بردباري از لحاظ 

مهربانی و عدالت  دار و متغیرهاي خویشتنداري،معنی
این  .دار نیستندمعنی ≥P 5/0 از لحاظ آماري در سطح

 توان آماري اندازه اثر سطح معنی داري F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات متغیر وابسته

یهمدل  04/127  1 04/127  5/15  0/001 0/66 96/0  

68/1 16/95 1 16/95 خویشتنداري  2/0  0/06 24/0  

68/89 وجدان  1 68/89  9/78 0/04 0/25 81/0  
 0/77 0/32 0/03 3/9 39/59 1 39/59 احترام
 0/43 0/11 0/18 1/87 135/46 1 135/46 مهربانی
 0/44 0/43 0/01 20/96 173/88 1 173/88 بردباري
04/0 3/96 40/86 1 40/86 عدالت  0/4 99/0  
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گویی بر افزایش هوش اخالقی بدان معناست که قصه
   وجدان، همدلی، هايؤلفهمکودکان به طور کلی و بر 

  

  .ثیر داشته استأاحترام و بردباري ت
  

  بحثگیري و نتیجه
گویی نشان داد روش قصه حاضر هاي پژوهشیافته

 وجدان، احترام و هاي همدلی،افزایش مؤلفه بر
ها با این یافته. بردباري در کودکان مؤثر است

 و )2010( سوییتسر، )1386( دار پشتهاي پژوهش
همسویی  افزایش همدلی در زمینه  )1978( بتلهایم

دار گویی سازمانتوان گفت قصهاز این رو می. دارد
براي کودکان در افزایش همدلی آنان با دیگران مؤثر 

 1متیوو )1387( طاقدیس هايیافتههمچنین . است
وجدان با پژوهش حاضر  ر زمینه نیز د )1976(

    . کنندها را تأیید میهمسویی دارند و این یافته
) 1388(شهیم هاي هاي به دست آمده از پژوهشیافته

هاي ي احترام و همچنین یافتهدر زمینه )2003(2لیپمن
 شچمن، )1390(، مظاهري تهرانی )1390( کیا کمال

در زمینه  )1389(ترابی و  )2006(انااسمت ،)2009(
توان گفت می، از این رو. همخوانی دارد بردباري

گویی گروهی، چنانچه در مسیر صحیح قرار قصه
تواند بر رشد اخالقی می ،دار باشدگیرد و سازمان
اما این  .هاي گوناگون تأثیرگذار باشدکودکان در جنبه
 ، خویشتنداري و عدالتهربانیهاي مروش بر مؤلفه

هاي  هاي پژوهشتأثیرگذار نبود و این نتیجه با یافته
 شچمن، )2010( پارکر و همکاران، )1386( دار پشت

   در زمینه مهربانی و با  (2003)  لیپمنو )1996(
 کالین ،)1388(هاي صفرزاده هاي پژوهشیافته

در زمینه خویشتنداري و ) 2007( هاکسلیو  )1984(
پارکر و  ،)1389(ترابی هاي هاي پژوهشبا یافته

) 2003( لیپمنو  ) 2006( اسمتانا ،)2010( همکاران
                                                             
1.Matthews 
2. Lipman 

شود تصور می .همخوانی ندارددر زمینه عدالت 
به این خاطر باشد که  تواندمی مهربانی ناهمخوانی

 .میزان مهربانی از ابتدا در کودکان باال بوده است
هاي مورد گیدر فرهنگ ایرانی مهربانی جزء ویژزیرا

شود و بر مهربان بودن ها محسوب میپسند خانواده
همچنین  .شودکید بیشتري میأاز ابتدا تدختران 

 به علت انتخاب تواند ناهمخوانی خویشتنداري می
عدم مهارت  هاي خوانده شده و احتماالًنوع قصه

گو در رساندن مفهوم خویشتنداري از طریق قصه
شود ناهمخوانی در تصور می. ها به کودکان باشدقصه

  خاطرسطح تحول اخالقی کودكه ب عدالت مؤلفه
سال در  10 تا 4از نظر کلبرگ کودکان از  .باشدمی

کسب  عرفی یعنی اجتناب از تنبیه ومرحله پیش
کودك توجه  ،در این مرحله .پاداش و لذت قرار دارند

کند و بیشتر به پیامد چندانی به انگیزه عمل فرد نمی
کند و از نظر آنان عملی اخالقی است که آن فکر می

عالوه بر این از نظر  .براي آنان فایده داشته باشد
کلبرگ رشد اخالقی دختران نسبت به پسران در 

به همین ). 1390سیف،( دتري قرار دارسطح پایین
 6(شود به دلیل گروه سنی افراد نمونه دلیل تصور می

رود تظار میان) دختر( و به دلیل جنسیت افراد) ساله
 اسمتانا .مفهوم عدالت را به درستی درك نکنند

ثیر والدین بر أت"در کتاب خود تحت عنوان  )2006(
اخالقی  زندگینوشته است  "رشد اخالقی کودك

داشتن فقط مستلزم به جا آوردن نوعی از اعمال 
. کندنیست، بلکه نوعی ازانسان بودن را ایجاب می

تبعیت از احکام اخالقی،  ها قوانین اخالقی، شیوه قصه
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دهی فعاالنه به خویش و غایات اخالقی را در شکل
کنند بینی ارائه میو جهان ریزندناخودآگاه کودك می

که در آن مخاطب کودك به سمت تعالی روح حرکت 
هاي اخالقی کند و این حرکت در گرو ارزشمی

عنوان به  .کنداست که کودك از قصه برداشت می
-بازي مورد عالقهاي کودك اسبابقصه مثال اگر در

بخشد که اسباب بازي  اش را به کودك دیگري می
. به معرفی ارزش بخشیدن نیست ندارد، دیگر نیازي

فهمد که همچنین ارزش آزادي را وقتی کودك می
کودك در قصه . ببیند حیوانی در قصه اسیر شده باشد

بارها و بارها شاهد همکاري و همدلی ومهربانی 
از . وانات بوده و این را به راحتی درك کرده استحی

هاي اخالقی دیگري که کودك در میان جمله ارزش
پذیري، وفاي ولیتؤمستوان به  کند میها پیدا می قصه

به عهد، قانع بودن، فداکاري، امید، شجاعت، عشق به 
مادر و ائمه، عدالت و انصاف، روح انسان ، پدر

حقیقت و  عزت نفس، انسانیت، ،پروريدوستی و نوع
کودك همچنین پی به ارزش . فروتنی اشاره کرد
گیرد شتابزده عمل برد و یاد مینادانی و دانایی می

در مجموع، قصه خود به تنهایی داراي سالمت . نکند
ذوق درقرون مختلف بوده است و این سالمت 

هاي اخالقی، دینی و اجتماعی پرباري ذوق،ارزش
ثري کرده ؤسالمت جامعه کمک بسیار مداشته که به 

گویی کار آیی خود را قصه روش ،افزون بر این.است
در ایجاد و تحول مفاهیم اخالقی و اجتماعی کودکان 

و ) 1992( رید و دیشیون هاي پاترسون،وهشژدر پ
از  .به اثبات رسانده است) 2003( نوربري و بیشاپ

 گویی را به نحوقصه) 1980( سوي دیگر لیپمن
مناسبی براي آموزش مفاهیم منطقی و فلسفی به 

هایی کودکان به کار گرفته و در این زمینه به موفقیت

همچنین با استناد  .)1389 دادستان،( یافته استدست
) 1972( شناختی بندورا -به نظریه یادگیري اجتماعی

توان نتیجه گرفت که کودکان با الگوبرداري و می
ها و قضاوت قهرمانان قصههمانندسازي با رفتار 

طبق این  .درباره رفتار خویش، خود را اصالح نمودند
کودکان هنگام قصه گفتن تخیل خود را با  ،نظریه
کنند ها همسو و هماهنگ میها و شخصیت قصهواژه

گزینند که احترام و و بدین ترتیب رفتارهایی را بر می
 ،رانو همکا همایی( دنبال دارده تشویق اجتماعی را ب

1388(. 

سال  6-4از آنجا که این پژوهش بر روي دختران 
توان نتایج آن را به نمی ،اصفهان انجام شده است

هاي دیگر با توجه به سن، جنسیت و ها یا نمونهگروه
شود از این رو پیشنهاد می. داد استان تعمیم

هاي دیگر پژوهشگران در همین زمینه بر روي نمونه
افراد با هاي دیگر، و مقطعهمچون پسران، سنین 

شهرهاي دیگر و  اقتصادي دیگر، -وضعیت اجتماعی
نیز اقدام به پژوهش و  هاي دیگرها و ملیتفرهنگ

 .بررسی کنند
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