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 چكيده

های عاطفی، آموزشی و اجتماعی های هوش اخالقی اثرات مؤثری بر سازش یافتگینشاک داده است که آموزش مهارتتحقیقات زمينه: 

 موزشآ اثربخشی اثربخشی تعیین هدف با این پژوهشهدف:  آموزاک زورگو نیز مؤثر باشد؟تواند بر دانشها میدارد، اما آیا این آموزش

پژوهش نیمه  روشروش: گرفت.  انجام زورگو آموزاکدانش( اجتماعی آموزشی، عاطفی،)یافتگی سازش بر اخالقی هوش هایمهارت

 یدوره تحصیل حال در آموزاکدانش تمامی را پژوهش آماری یجامعه. شد اجرا گواه گروه با آزموکپس -آزموک پیش طرح با آزمایشی

 آموزدانش 41 ای،تصادفی خوشه گیرینمونه روش از استفاده با دادند.می تشکیل 0317-18 سال تحصیلی در اردبیل شهر دوّم متوسطه

 جلسه 00 آزمایش، گروه کنندگاکشرکت. شدند جایگزین( نفر 21) گواه گروه و( نفر 21) آزمایش گروه در تصادفی طوربه و شده انتخاب

 سینگ و یافتگی سینهاسازش یپرسشنامه از هاداده آوریجمع برای. نمودند دریافت را (2111اخالقی بوربا ) هوش هایمهارت آموزش

 مورد چندمتغیری کوواریانس تحلیل روش با هاداده. شد استفاده (0118اولویوس) قربانی /زورگو  شده نظر تجدید یپرسشنامه و( 0113)

 در گواه روهگ آموزاک زورگودانش به نسبت آزمایش گروه زورگو آموزاکدانش که داد نشاک هایافتهها: يافته. گرفتند قرار و تحلیل تجزیه

 از تواکمی بنابراین، گيری:نتيجه .(p<10/1داشتند ) بیشتری( اجتماعی آموزشی، عاطفی،)یافتگی سازش معناداری طوربه آزموکپس

                .استفاده کرد زورگو آموزاکدانش یافتگی )عاطفی، آموزشی، اجتماعی(سازش افزایش برای اخالقی هوش هایمهارت آموزش

 زورگو آموزاکدانش یافتگی،سازش اخالقی، هوش هایمهارت واژه كليدها:

Background: Research has shown that moral intelligence skill training has effective impacts on 

emotional, educational, and social adjustment, but could these trainings be also effective on bully 

students? Aims: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of moral intelligence skills 

training on adjustment (emotional, educational, social) in bully students. Method: The research method 

was a quasi-experimental design with control group. The statistical population of the study included all 

high school students of the city of Ardabil in the academic year 2018-2019. 40 students were selected by 

using cluster random sampling and were randomly assigned to the experimental (20 individuals) and 

control groups (20 individuals). The experimental group received 11 sessions of Borba (2005) moral 

intelligence skills training. To collecte data, Sinha and Sing (1993) Adjustment Questionnaire and Olweus 

(1998) Bully/victim Questionnaire-revised were used. Data were analyzed by multivariate analysis of 

covariance. Results: The results showed that bully students in the experimental group had significantly 

more adjustment (emotional, educational, social) than the students in the control group in the post-test 

(p<0/01). Conclusions: Therefore, moral intelligence skills training can be used to increase adjustment 

of bully (emotional, educational, social) students. Key words: Moral intelligence skills, Adjustment, 

Bully students 
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 مقدمه

 آموزاک، معلماک، والدین و بهمربوط به دانش مشکالتمسائل و 

 بسیار پیچیده و متنوع بوده نظام آموزش و پرورشو  مدارسی طورکلّ

که  مشکالتییکی از  ند،باشکه نیازمند بررسی و شناخت بیشتری می

ی زورگویی در مدرسه تقریباً در تمام مدارس دنیا وجود دارد پدیده

 21تا  21در مدارس مشکل بزرگی است که  0زورگوییباشد. می

دهد )جونن، اسپنوزا خود قرار می ت ثیرآموزاک را تحت درصد دانش

سی نقش ربرری، فتای رهاهشوپژه گستردر (. 2101و اسکاتر، 

 ستده انظر بو مد نه،یاگوی زورهارفتادر رشناختی و مل تحولی اعو

(. براساس نظریه اولویوس و 0311آذر، )نجاتی، میرنسب و فتحی

پردازاک این حوزه رفتار زورگویانه شامل پهنه وسیعی از دیگر نظریه

ی گستره رفتارهای مخرب است که به طور منظم و در یك دوره

و  3، کالمی2یزمانی باعث قربانی شدک افراد به سه شکل جسمان

 (.2103شود )بریت و الیویرا، می 1و یا روانشناختی 4عاطفی

تواک به تنهایی، کاهش از جمله عواقب نامطلوب زورگویی می

تنی، افکار خودکشی باال و اقدام به اعتماد به نفس، مشکالت رواک

خودکشی در بزرگسالی، مشکالت در روابط عاشقانه در بزرگسالی 

(، سوء استفاده از مواد، اضطراب، 2111همکاراک، ازدواج )پپلر و  -

یافتگی، مشکالت در ایجاد روابط با حمل سالح، مشکالت سازش

، اختالل شخصیت و رفتارهای ضداجتماعی "یابیدوست"همساالک 

ی ( اشاره کرد. درباره2101و کاهش همدلی )واندربیت و اگوستین، 

ی گزارش شده شیوع زورگویی در جوامع مختلف آمارهای مختلف

( در پژوهشی 2101است. جی، یواک، سایونگ، زگینگ، زو و لن )

آموزاک، زورگو، درصد دانش 0/7اند که در کشور چین نشاک داده

آموزاک زورگویی / قربانی را درصد دانش 1/2درصد قربانی و  8/4

( نشاک 2103اند. ریکاردو، ریکاردو، آندرسا و دیگو )گزارش کرده

رو، شیوع زورگویی و قربانی در بین کودکاک مدرسهاند که داده

باشند. در آلماک نیز، درصد می 2/01و  0/7زورگویی به ترتیب 

اند ( نشاک داده2100جانسن، وینسترا، اورمل، فرهولشت و راینولد )

اند. در ساله درگیر زورگویی بوده 00آموزاک درصد از دانش 1/31

ت های متفاوتی صورویی، پژوهشایراک نیز در رابطه با شیوع زورگ

( نشاک داده است شیوع زورگویی در بین 0313گرفته است. لطفی )

                                                           
1. bullying 
2. physical 
3. emotional 

 باشد.درصد می 4/38آموزاک دانش

ی زورگویی، مملوء از گزارش پیامدهای پژوهش در زمینه

آموزاک درگیر در زورگویی است. روانشناختی و رفتار منفی دانش

یر و در مقایسه با آنهایی که درگتر هستند مخصوصاً زورگوها عصبانی

زورگویی نیستند، دارای مشکالت نمو و سلوک بیشتری هستند و 

ها دارای افسردگی و تنیدگی و اضطراب هستند و مشکالت قربانی

یابی داشته و در اجتماعی شدک مشکل روانشناختی و مشکالت دوست

به ؛ 2101یافتگی کمتری دارند )ریگبی، دارند و زورگویاک سازش

(. در واقع 0317زاده، نقل از شیخ االسالمی، سلیمانی و محرم

آموزاک عادی آموزاک زورگو نسبت به دیگر دانشدانش

دهند. یافتگی اجتماعی کمتری را از خود بروز میسازش

یافتگی به معنای توانایی فرد برای تطابو با محیط اطراف خود سازش

جمله، اجتماعی، خانوادگی،  شود و دارای ابعاد مختلفی ازتعریف می

(. 2108باشد )باچم و کاسی، عاطفی، بهداشتی، تحصیلی و غیره می

کوشد تا نیازهای متنوع و گاه هر انسانی آگاهانه یا ناخودآگاه می

متعارض خود را در محیط زندگی برآورده کند و از آنجا که باید 

نیازهای خود را در قالب ساختار اجتماعی برآورده کند، 

گی یافتیافتگی اجتماعی است. سازشیافتگی او، سازشسازش

نمازی رواک داشته باشد )تواند ت ثیری مستقیم بر سالمتاجتماعی می

رواک فرد نه تنها بر خود فرد و خانواده بلکه (. سالمت0317و سهرابی، 

(. 2101گذارد )آستین و همکاراک، بر کل جامعه ت ثیر می

تن رفتارها به منظور برآورده ساختن یافتگی هماهنگ ساخسازش

ها یا ها، هیجاکنیازهای محیطی است که غالباً مستلزم اصالح تکانه

 زاده،آبادی و عربتوکلی، کدیور، حسنها است )منظریبازخورد

های نشانه ترینیافتگی یکی از اصلی(. با توجه به اینکه سازش0317

ی های زندگتمام جنبهبهزیستی روانی محسوب شده و اهمیت آک در 

اعم از فردی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی روشن است و 

یافتگی با شرایط دیگر، این موضوع که انساک از طریو سازش

دهد، اضطراب، تنیدگی و افسردگی را در خود کاهش می

کند و زمینه را برای موفقیت خود روانی خود را حفظ میبهزیستی

تواند نقش مهمی در (؛ می0317ری و همکاراک، آورد )نجافراهم می

 بروز رفتارهای مثبت در نوجواناک زورگو فراهم کند.

4. verbal 
5. psychological 



 االسالمی و نسیم محمدیعلی شیخ                                                                        ...عاطفی،)یافتگی سازش بر اخالقی هوش هایمهارت آموزش اثربخشی

051 

 

ی که یافتگی پائینآموزاک زورگو به خاطر سازشبنابراین، دانش

هایی هستند که موجب دارند، نیازمند توجه بیشتر و انجام مداخله

اسی ر، روانشنهای اخیشود. در سالیافتگی آنها افزایش سطح سازش

های متفاوتی ت ثیر پذیرفته که یکی از آنها هوش از مفاهیم و مداخله

مدار های اخالقباشد. هوش اخالقی با دارا بودک عاملاخالقی می

مانند احترام، بخشش، آرامش و صلح، انصاف، عدالت و مواردی از 

وزاک مآآموزاک را ارتقاء داده و به دانشاین قبیل ظرفیت اخالقی دانش

کند که آنها این توانایی را دارند که مسئولیت این احساس را القاء می

ها را از نظر اخالقی بر عهده بگیرند و بدین نحو ها و فعالیتانتخاب

آموزاک نهادینه کرده و باعث نفوذ های اخالقی را در دانششایستگی

گردد )شهبازیاک آموزاک میاصول اخالقی در چارچوب فکری دانش

مثابه (. در واقع هوش اخالقی به 0317خونیو، حسنی و محمودی، 

ها را در اعمال هوشمندانه کند و انساکیك راهنما برای افراد عمل می

 (.0317رساند )شهبازیاک خونیو، حسنی و سلیمانی، یاری میو بهینه

هوش اخالقی خط سیر اخالقی فرد را در زندگی و دنیای کار 

ند و کتعیین و از بروز اعمال بزهکارانه و خالف قانوک جلوگیری می

شود )بائو، ژانگ، الی، ها میگیریباعث رعایت اخالق در تصمیم

آموزانی که مفاهیم اخالقی نظیر (. دانش2101ساک و وانگ، 

توانند فردی را بیاموزند و بوابط بینداری، صبر و بخشش در رخویشتن

یافتگی اجتماعی باالتری دارند خشم خود را مهار کنند، سازش

(. افرادی که هوش اخالقی باالیی 0388)درتاج، مصائبی و اسدزاده، 

دهند، با دارند گرمی و صمیمیت بیشتری نسبت به دیگراک نشاک می

ی و ند )گینی، پوزولتردوستانشاک مهربانند و به نیازهای آنها حساس

آموزاک باالتر باشد، (، هر قدر هوش اخالقی در دانش2104هیمل، 

های خود به روش درست، با آنها عالوه بر تالش برای کسب خواسته

این  کنند وها رابطه برقرار میها و معلمکالسیتری با همدشواری کم

تر مشکالت درسی خود را از شود راحتتوانمندی سبب می

ام تر باشند و هنگها راحتتانشاک بپرسند و در ارتباط با معلمدوس

گراک بیشتری در اطراف خود داشته باشند نیازمندی، یاری

( 0311) یخردمند و شاهد رصالح،یرضاپور م(. 0313نژاد، )یاسمی

اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر  "تحت عنواک  یدر پژوهش

که بین  دندیرس جهینت نیبه ا "عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاری

و آزمایش در عملکرد رفتاری و روابط اجتماعی  گواهدو گروه 

تفاوت معناداری وجود داشت و آموزش هوش اخالقی بر بهبود 

 ذارگاجتماعی کودکاک و کاهش اختالالت رفتاری آنها ت ثیر عملکرد

تحت عنواک  ی( در پژوهش0311نژاد ) یمیو ابراه پهلواک .بوده است

در  گراکیبر ارتباط مثبت با د یآموزش هوش اخالق یاثربخش نییتع"

مداخله  یکه اجرا دندیرس جهینت نیبه ا "رستاکیم دبدختراک مقطع دوّ

در گروه  گراکیارتباط مثبت با د شیباعث افزا تواندیم یهوش اخالق

( 2101زاده ) یزاده و صباحنقاششود.  گواهنسبت به گروه  شیآزما

بر  یآموزش هوش اخالق یاثربخش"تحت عنواک  یدر پژوهش

هوش  آموزش جهیکه در نت دندیرس جهینت نیبه ا "یتعامالت اجتماع

ر د یراتییتغ یو عاطف یهم رفتار ،یهم از جنبه شناخت ،یاخالق

 یل. کودکاک به دست آمد یفرد هایموقعیتو  یتعامالت اجتماع

بر  یهوش اخالق یاثربخش"تحت عنواک  ی( در پژوهش2101)

ت مشکال یدختراک و پسراک دارا نیدر ب ییافتگی اجتماعسازش

 به یآموزش هوش اخالقبا که  دندیرس جهینت نیبه ا "یرفتار

 طازجمله بهبود رواب حیرفتار صح یهاوهیش تواکیکودکاک، م

 .داد شیرا در آنها افزا یو کاهش مشکالت رفتار یاجتماع

بنابراین، با توجه به ت یید اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر 

و  های مختلفمتغیرهای روانشناختی، اجتماعی و رفتاری در پژوهش

بر  یهوش اخالق ی آموزشاثربخشاز آنجایی که پژوهشی با عنواک 

 این پژوهشانجام نگرفته است،  آموزاک زورگویافتگی دانشسازش

بر  یهوش اخالقهای مهارتبا هدف بررسی اثربخشی آموزش 

 آموزاک زورگودانش (اجتماعی آموزشی، عاطفی،)یافتگی سازش

 های زیر مد نظر بودند:انجام گرفت. در این پژوهش فرضیه

یافتگی کلّی سازش بر اخالقی هوش هایمهارت . آموزش0

 آموزاک زورگو اثربخش است.دانش

عاطفی  یافتگیسازش بر اخالقی هوش هایمهارت . آموزش2

 آموزاک زورگو اثربخش است.دانش

یافتگی آموزشی سازش بر اخالقی هوش هایمهارت . آموزش3

 آموزاک زورگو اثربخش است.دانش

یافتگی اجتماعی سازش بر اخالقی هوش هایمهارت . آموزش4

 آموزاک زورگو اثربخش است.دانش

 روش

 این پژوهش گیری:روش پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه

باشد که زمایشی میآلحاظ روش،  نظر هدف، کاربردی بوده و از از

ه شد استفاده گواهآزموک با گروه پس - آزموکدر آک از طرح پیش

آموزاک در حال دانششامل تمامی ی آماری پژوهش جامعه است.

 0317-18تحصیلی ی متوسطه دوّم شهر اردبیل در سالتحصیل دوره
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ری تصادفی گیابتدا با استفاده از روش نمونهه برای انتخاب نمونبودند. 

ای از میاک نواحی آموزش و پرورش شهر اردبیل یك ناحیه خوشه

این  ی دوّمی متوسطهی دورهمدارس پسرانهانتخاب شد. سپس از بین 

ی زورگویی بین دو مدرسه انتخاب شد، پرسشنامه ناحیه،

 آموزدانش 41ت آموزاک این مدارس توزیع گردید، و در نهایدانش

 ی زورگویی بدست آورده بودند،که بیشترین نمره را در پرسشنامه

 گروه و( نفر 21) آزمایش گروه در تصادفی طوربه و شده انتخاب

        های ورود عبارت بودند از:شدند. مالک جایگزین( نفر 21) گواه

همزماک با شرکت در پژوهش، از خدمات روانشناختی و  -0

پزشکی اختالالت رواک -2درمانگری دیگری استفاده نکنند. رواک

در مدت پژوهش،  -3پزشکی مصرف نکنند. کنداشته و داروهای روا

های خروج نیز عبارت ی گروهی دیگری نباشند. مالکتحت مشاوره

( غیبت 2ی شرکت در پژوهش ( عدم رضایت برای ادامه0بودند از: 

 ( ناتوانی در انجام برنامه3ت آموزشی در بیش از دو جلسه از جلسا

 های جلسات آموزشی.

 ابزار

این  :0آموزاک دبیرستانییافتگی برای دانشی سازشپرسشنامه

توسط سینها و سینگ در هندوستاک تهیه شده  0113در سال پرسشنامه 

یافتگی و سه خرده مقیاس سازش سؤال 11است. این پرسشنامه شامل 

یافتگی ( و سازش41تا  21یافتگی آموزشی )(، سازش21تا  0عاطفی )

گذاری این پرسشنامه به صورت بله ( است. نمره11تا  41اجتماعی )

ی مرهیافتگی نهای نشانگر سازشباشد. برای پاسخ( می1( و خیر )0)

ظور ی صفر منهیافتگی نمرهای نشانگر ناسازشیك و برای پاسخ

ی رهیافتگی و نمی سازشی باال نشاک دهندهگردد. بنابراین، نمرهمی

و  1باشد. حداقل نمره یافتگی میی ناسازش پایین نشاک دهنده

باشد. سازندگاک این ابزار ضریب قابلیت اعتماد آک می 11حداکثر آک 

به های دو نیمه کردک، باز آزمایی و کودر ریچاردسوک را با روش

( با اجرای 0387اند. نویدی )گزارش کرده 14/1و  13/1، 11/1ترتیب 

آموزاک دبیرستانی، ضریب آلفای این پرسشنامه بر روی دانش

یافتگی و برای سازش 82/1یافتگی کلّی را کرونباخ برای سازش

یافتگی آموزشی و سازش 11/1یافتگی عاطفی ، سازش11/1اجتماعی 

 گزارش کرده است. 71/1

 :2ی زورگو / قربانی اولویوسی تجدیدنظر شدهرسشنامهپ

                                                           
0. Adjustment Inventory for high School Students 

ماده و یك مقیاس  41(، دارای 0181ی اولویوس )ی اولیهپرسشنامه

ی آک ی تجدیدنظر و کوتاه شدهای بود، اما پرسشنامهرتبه 1

ای است. رتبه 3ماده دارد و دارای یك مقیاس  08( 0118)اولویوس، 

ند کمی سؤالآموزاک ویوس از دانشی زورگو / قربانی اولپرسشنامه

د، اندیگراک را مورد زورگویی قرار داده« در چند ماه گذشته»که آیا 

آموزاک به اند. دانشیا توسط دیگراک مورد زورگویی واقع شده

ماه  3یا  2به بهترین وجه طرز تفکر یا احساس آنها در طی  سؤاالت

اولویوس  یپرسشنامه دهند.کند، پاسخ میگذشته تاکنوک را بیاک می

یابی زورگویی در جهاک ترین زمینه( مهمترین و پراستفاده2112)

( به منظور 0312ی رضاپور، سوری و خداکریم )باشد. در مطالعهمی

 های ارتکابهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاسبررسی ویژگی

زورگویی و قربانی شدک، در مدارس راهنمایی نشاک دادند پرسشنامه 

ر از خصوصیات قابلیت اعتمادسنجی قابل قبولی برخوردار مذکو

( نیز قابلیت اعتماد این پرسشنامه را به روش 0310زاده )است. سروش

 82/1باز آزموک با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  –آزموک 

 به دست آورد.

 آموزشی اجرای پژوهش و خالصه جلسات آموزشی: شیوه

ای به دقیقه 11الی  11ی جلسه 00در  های هوش اخالقیمهارت

صورت آموزشی در قالب سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ 

ی و انجام تمرینات عملی انجام گرفت. خالصه جلسات برنامه

 آموزشی هوش اخالقی در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Olweus Bully/Victim Questionnaire-Revised (OB/VQ-R) 
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 (2111)بوربا، های هوش اخالقی مهارتخالصه جلسات آموزش . 0جدول

 محتوا و فنوک و شرح جلسه عنواک جلسه

 ها.رو، بررسی قوانین گروه، ت کید بر مشارکت همه در بحثمشخص کردک هدف گروه و معرفی برنامه آموزشی پیش معارفه اوّل

 احترام دوّم

ن که با دیگراک طوری رفتار ک"بر قانوک طالیی  تعریف فضیلت و احترام و ضرورت پرداختن به آک، پیامدهای فقداک احترام در جامعه، ت کید

احترامی، ارزیابی بازخورد فردی در مورد اختالف نظر در روابط که منجر به های بی، ارزیابی و تفسیر شیوه"دوست داری با خودت رفتار شود

 شود.احترامی میبی

 مهربانی سوّم
 فردی، بحراک عدم مهربانی و زوال نزاکت و مراحلمدهای فقداک مهربانی در روابط بینفردی، پیاتعریف مهربانی، مصادیو مهربانی در روابط بین

 فردی و مقابله با آنها.بر نامهربانی در روابط بین مؤثرایجاد آک. شناسایی خطاهای شناختی 

 همدلی چهارم
های حاکی یوهشفردی، بیاک مصادیو همدلی در رابطه، ارزیابی و تغییر آک بر روابط بین ت ثیرآشنایی با تعریف همدلی، اهمیت و ضرورت همدلی و 

 از عدم همدلی، آموزش گوش دادک فعال.

 وجداک )مسئولیت( پنجم
ی افردی، آشنایی با مصادیو وجداک در زندگی، آشنایی با پیامدهآک بر روابط بین ت ثیرتعریف، اهمیت و ضرورت فضیلت وجداک و  ارائه

 های غیروجدانی.قضاوت

 داریخویشتن ششم
ی داری در زندگی، توضیح و شناسایآک بر روابط، آشنایی با مصادیو خویشتن ت ثیرداری و آشنایی با تعریف، اهمیت و ضرورت خویشتن

 .هاهای ایستادگی در برابر وسوسهداری در زندگی، روشمدارانه، آشنایی با فواید خویشتنرفتارهای خوشتن

 انصاف هفتم
ویت آک، های ایجاد و تقآشنایی با تعریف، اهمیت و ضرورت فضیلت انصاف در زندگی و ت ثیرات آک، معرفی مصادیو انصاف در زندگی و روش

 ها.داوری، تمرین احترام به تفاوتاجرا و آموزش فن تصویرسازی مثبت راجع به خاطرات و رفتارهای مثبت همکالسی، تمرین مقابله با پیش

 بردباری هشتم

العمل افراد در آشنایی با تعریف، اهمیت و ضرورت و ت ثیرات فضیلت بردباری در روابط، مقایسه افراد منفعل، پرخاشگر و قاطع، بررسی عکس

اد از جای انتقهای گواه خشم، عدم انتقاد از شخصیت به های خشم برانگیز، بررسی ویژگی افراد ماهر در کنترل خشم، آموزش مهارتموقعیت

 رفتار.

 صداقت و درستکاری نهم
 گویی و پیامدهای منفی آک، بررسیگویی، پرهیز از دروغتعریف درستکاری و اهمیت آک در رفتارهای فرد، بیاک مصادیو راستگویی و دروغ

 شد.هایی که نفع شخص در آک نباهای مصلحت طلبانه، انجام کارهای درست حتی در موقعیتگوییدالیل دروغ

 بخشش دهم
تعریف مصادیو بخشش، بررسی پیامدهای مثبت آک، بررسی نقش بخشش در جلوگیری از تشدید مشکالت، و بخشش در هنگام موقعیت برتر و 

 احساس برتری هنگام بخشش.

 خالصه و نتیجه یازدهم

ر آموزاک به سبب حضور دتقدیر و تشکر از دانشهای نامبرده، های ایجاد و تقویت فضیلتتشخیص موارد به کارگیری هوش اخالقی، روش

جلسات آموزشی، مرور کلیه جلسات به همراه تبادل نظر و بحث گروهی، چگونگی تداوم موارد یاد گرفته شده در زندگی فردی و اجتماعی و 

 انتقال آک به دوستاک و خانواده.
 

 

 هايافته

 شود، میانگین و انحرافمشاهده می 2طور که در جدول هماک

ر دگروه آزمایش  آموزاک زورگویافتگی کلّی دانشسازشمعیار 

 و میانگین و انحراف 01/3و  41/32 آزموک به ترتیبپیش یمرحله

گروه گواه در  آموزاک زورگویافتگی کلّی دانشسازشمعیار 

باشد. می 43/2و  71/30آزموک به ترتیب برابر با ی پیشمرحله

موزاک آیافتگی کلّی دانشسازشمعیار همچنین میانگین و انحراف

 41/41آزموک به ترتیب برابر با ی پسگروه آزمایش در مرحله زورگو

موزاک آیافتگی کلّی دانشسازشمعیار و میانگین و انحراف 28/3و 

و  21/32آزموک به ترتیب برابر با پسی مرحلهگروه گواه در رگو زو

 .باشدمی 81/2

 جزیه وتاز  یافتگی کلّیه در رابطه با سازشفرضی آزموکبرای 

یك  اریانسوتحلیل کو تجزیه وتحلیل کوواریانس استفاده شد. 

ه ب هایاولیه آزمودن یهامنظور تعدیل تفاوتروش آماری است که به

 هب آزموکیش. بدین ترتیب که هر یك از نمرات در پودریکار م

زیه تجدر  .شودیکار برده مه آزموک بدر نمرات پس ییرتغ عنواک هم

ک نرمال بود ها )مانندتحلیل کوواریانس رعایت برخی از مفروضهو 

 هاییانسهمگنی وار و همگنی شیب خط رگرسیوک ها،توزیع داده

ها خطا( الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضه

ودک )بررسی نرمال بها که این مفروضهآنجایی و سپس از ه شدپرداخت

تا  17/1بین  Zاسمیرنوف:  -ها با آزموک کولموگروف توزیع داده

14/1 ،10/1<P  ، :10/1همگنی شیب خط رگرسیوک<P  ،11/2 F= ،

، از ( برقرار بودند=P  ،20/2F>10/1خطا:  هاییانسوارو همگنی 

های ی میانگین نمرهیسهمقامنظور تجزیه و تحلیل کوواریانس به

آزمایش و گواه  هایگروه آموزاک زورگویافتگی کلّی دانشسازش

 استفاده شد که نتایج آک در جدول ذیل ارائه شده است. آزموکدر پس
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 آموزاک زورگوهای آک در دانشیافتگی و مؤلفهسازش های توصیفیآماره. 2جدول

 متغیرها مرحله
 گروه گواه گروه آزمایش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 آزموکپیش

 81/0 11/01 20/2 11/01 یافتگی عاطفیسازش

 88/0 21/01 71/0 81/01 یافتگی آموزشیسازش

 17/0 11/01 48/0 01/00 یافتگی اجتماعیسازش

 43/2 71/30 01/3 41/32 یافتگی کلّیسازش

 آزموکپس

 11/2 01/00 11/0 71/03 یافتگی عاطفیسازش

 11/0 01/01 21/2 11/03 یافتگی آموزشیسازش

 11/0 11/00 12/0 21/03 یافتگی اجتماعیسازش

 81/2 21/32 28/3 41/41 یافتگی کلّیسازش

 

 

 آزموکسدر پ آموزاک زورگویافتگی کلّی دانشسازشهای ی میانگین نمرهبرای مقایسه . تجزیه و تحلیل کوواریانس3جدول

 اندازه اثر F Sig میانگین مجذورات آزادیدرجات مجموع مجذورات منبع تغییرات

 10/1 110/1 03/38 17/083 0 17/083 آزموکپیش

 71/1 110/1 31/008 01/118 0 01/118 گروه

    11/2 27 11/70 خطا
 

 

(، پس از تعدیل 31/008F= , 10/1>P) 3با توجه به نتایج جدول 

، تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در سطح آزموکپیشهای نمره

تواک نتیجه گرفت که آموزش میمعنادار است؛ بنابراین،  10/1آلفای 

یافتگی کلّی سازش های هوش اخالقی بر افزایشمهارت

اه آزمایش و گو بین گروهو آموزاک زورگو اثربخش بوده است دانش

 تفاوت معناداریآزموک در پس یافتگی کلّیسازشمیزاک  از لحاظ

 وجود دارد.

تجزیه ز ایافتگی های سازشفرضیه در رابطه با مؤلفهبرای آزموک 

 یلتجزیه و تحلدمتغیری استفاده شد. در کوواریانس چن و تحلیل

نرمال بودک توزیع  ها از قبیلکوواریانس رعایت بعضی مفروضه

کوواریانس و همگنی  - های واریانسهمسانی ماتریسها، داده

های خطا، الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی واریانس

ا آزموک ها بع دادهبررسی نرماک بودک توزیها پرداخته شد. این مفروضه

نتایج ، <11/1P، 38/0تا  73/1بین  Zاسمیرنوف:  -کولموگروف 

های ی همسانی ماتریسآزموک باکس جهت بررسی مفروضه

(، نتایج آزموک لوین =P  ،00/0F>10/1کوواریانس ) - واریانس

 یمؤلفهبرای  های خطاهمگنی واریانسی جهت بررسی مفروضه

ی برای مؤلفه (،03/3F=  ،10/1<P)یافتگی عاطفی سازش

ی ، برای مؤلفه(77/2F=   ،10/1<P)یافتگی آموزشی سازش

همگی نشانگر برقرار  (42/2F=  ،10/1<P)یافتگی اجتماعی سازش

اریانس کوو تجزیه و تحلیلها بودند. بنابراین، از مفروضه اینبودک 

های مؤلفههای ی میانگین نمرهمقایسه منظوربهچندمتغیری 

های آزمایش و گواه در گروه آموزاک زورگویافتگی دانشسازش

 ت.اس ارائه شدهکه نتایج آک در جدول ذیل  آزموک استفاده شد،پس

تجزیه و ی شود، نتیجهمشاهده می 4که در جدول  طورهماک

کوواریانس چندمتغیری حاکی از آک است که هر چهار آماره  تحلیل

 , =01/31F، المبدای ویلکز )(01/31F= , 10/1>Pاثر پیالیی )

10/1>P( اثر هتلینگ ،)01/31F= , 10/1>Pی( و بزرگترین ریشه 

. بدین ترتیب مشخص باشندمی(، معنادار 01/31F= , 10/1>Pروی )

های گردد که ترکیب خطی متغیرهای وابسته پس از تعدیل تفاوتمی

تجزیه و ، نتایج ریگد عبارتبه ؛ اندپذیرفته ت ثیراولیه، از متغیر مستقل 

دهد که روش مداخله کوواریانس چندمتغیری نشاک می تحلیل

 ؤثرم( بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته های هوش اخالقیمهارت)

ها وجود دارد. بنابراین، با بوده است و تفاوت معناداری بین گروه

 متغیری به بررسیکوواریانس تك تجزیه و تحلیلاستفاده از 

شاهده مشود تا معلوم گردد که تفاوت پژوهش پرداخته می متغیرهای

 در ترکیب خطی، مربوط به کجا است. شده
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 وکآزمآموزاک زورگو در پسیافتگی دانشهای سازشهای مؤلفهی میانگین نمره. تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه4جدول

 اندازه اثر Sig آزادی خطایدرجه آزادی فرضیهیدرجه F مقادیر اهآزموک

 77/1 110/1 33 3 01/31 77/1 اثر پیالیی

 77/1 110/1 33 3 01/31 23/1 المبدای ویلکز

 77/1 110/1 33 3 01/31 31/3 اثرهتلینگ

 77/1 110/1 33 3 01/31 31/3 ی رویترین ریشهبزرگ
 

 

 آزموکسآموزاک زورگو در پیافتگی دانشهای سازشهای مؤلفهی میانگین نمرهمتغیری برای مقایسهکوواریانس تك. تجزیه و تحلیل 1جدول

 اندازه اثر F Sig میانگین مجذورات آزادیدرجات مجموع مجذورات متغیرهای وابسته منبع تغییرات

 آزموکپیش

 17/1 110/1 27/41 13/72 0 13/72 یافتگی عاطفیسازش

 48/1 110/1 04/32 10/74 0 10/74 یافتگی آموزشیسازش

 12/1 110/1 70/38 37/32 0 37/32 یافتگی اجتماعیسازش

 گروه

 11/1 110/1 03/44 11/18 0 11/18 یافتگی عاطفیسازش

 11/1 110/1 32/34 18/71 0 18/71 یافتگی آموزشیسازش

 13/1 110/1 27/31 84/32 0 84/32 یافتگی اجتماعیسازش

 خطا

 - - - 11/0 31 48/14 یافتگی عاطفیسازش

 - - - 32/2 31 21/80 یافتگی آموزشیسازش

 - - - 84/1 31 27/21 یافتگی اجتماعیسازش
 

 

 , =32/34F)، (03/44F= , 10/1>P) 1با توجه به نتایج جدول 

10/1>P)، (271/31F= , 10/1>P،) های پس از تعدیل نمره

 10/1، تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در سطح آلفای آزموکپیش

های تواک نتیجه گرفت که آموزش مهارتمیمعنادار است؛ بنابراین، 

آموزاک یافتگی دانشهای سازشمؤلفه هوش اخالقی بر افزایش

یزاک م از لحاظآزمایش و گواه  بین گروهو زورگو اثربخش بوده است 

 تفاوت معناداری وجود دارد.آزموک در پسیافتگی های سازشمؤلفه

 گيریبحث و نتيجه

 هوش هایمهارت آموزش اثربخشی تعیین هدف این پژوهش

 موزاکآدانش یافتگی )عاطفی، آموزشی، اجتماعی(سازش بر اخالقی

نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از اثربخشی آموزش . بود زورگو

یافتگی )عاطفی، هوش اخالقی بر افزایش سازشهای مهارت

 اب نوعی به نتایج آموزاک زورگو بود. ایندانش آموزشی، اجتماعی(

 نژاد ابراهیمی و پهلواک( 0311) همکاراک و میرصالح های رضاپوریافته

 .باشدیم همسو( 2101) لی و و( 0311)

 آموزاکدانش گفت تواکمی این پژوهش ییافته تبیین در

 فراهم با د،انداشته یافتگی پایینیسازش دلیلی هر به که زورگویی

 تمثب هایویژگی اندتوانسته مناسب آموزشی هایموقعیت شدک

 از قبولی قابل سطح به و بخشند ارتقاء را خود روانشناختی

 و بنیادی هایسازه از اخالقی هوش زیرا شوند، یافتگی نائلسازش

 و فردی بخشرضایت زندگی قویتت و بهبود روند در اثرگذار

 به اخالقی هوش آموزش اساس همین بر. رودمی شمار به اجتماعی

 و زندگی رویدادهای با بتوانند تا کندمی کمك آموزاکدانش

 و وجانبهد گفتگوی از فردی،بین روابط در و شوند سازگار تحصیلی

 و ثبتم بازخورد با ببرند؛ لذت خانواده افراد با گرم و صمیمانه روابط

 آینده، برای ریزیبرنامه و آینده به خوشبینی خود، از رضایت احساس

 به زندگی مشکالت برابر در بدهند، اهمیت زندگی در هدفمندی به

 اال،ب آوری تاب با نمو و تغییر یادگیری، مداوم فرآیند یك عنواک

 کمك اکآموزدانش به همچنین. باشند داشته مطلوبی و مثبت عملکرد

 به ار آنها بشناسند، خوبی به را خود احساسات و عواطف تا کندمی

 دریابند را هاآن با مرتبط غیرمنطقی و منطقی افکار کنند، ارزیابی دقت

 نفیم و مثبت عواطف هدایت در اخالقی، اصول رعایت که دریابند و

 حافظی، و بختیارپور نادری، حیدری، نژاد، جوادی) استمؤثر 

0317.) 

 م،احتررا مانند هاییفضیلت به اخالقی هوش آموزش جلسات در

 پرذیری،مرسئولیت انرصاف، و خویرشتنداری همردلی، مهربرانی،

 اب آموزاکدانش و شودمی پرداخته درستکاری و بخشش صداقت،

 ركهری رعایت. شوندمی آشنا دیگراک با ارتباط در هامهارت این لزوم

 رطرواب چرشمگیر بهبرود سربب تنهرایی بره خرود فضایل این از

 اب خود روابط در که کسی مثال عنواک به شود،می افراد اجتماعی
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 در و باشرد پرذیرمسئولیت و گرمالحظه بخشنده، مهرباک، سایرین

 سربب بره کنرد، رعایرت را انرصاف جانرب خود فردیبین روابط

 قابل فرد عنواک به خود دوستاک جمع در خویشتنداری و صداقت

 طلوبیم فررد اجتمراعی لحراظ بره نتیجره در و شرودمری شناخته اعتماد

 وا پیرامروک زیرادی اشرخاص و است رابطه برقراری و دوستی برای

 شرد. خواهنرد جمرع

 از وهگر این به اخالقی هوش که کرد بیاک اینگونه تواکمی لذا

 تشخیص نادرست از را درست کندمی کمك زورگو آموزاکدانش

 و برص تحصیلی و زندگی مسائل و مشکالت با مواجهه هنگام دهند،

 هایارزش و اصول به پایبندی همچنین. باشند داشته بیشتری تحمل

 ارآنها  خودمهارگری عمل، از قبل آگاهی و تفکر و اخالقی و دینی

 روانی، فشارهای و زودگذر هایلذت و هاوسوسه با رویارویی هنگام

 با مبارزه و خودمهارگری این و دهدمی افزایش اجتماعی و محیطی

 یریجلوگ ناسازگارانه رفتارهای انواع از بیرونی و درونی هایوسوسه

 .کندمی

 واکتمی پژوهش این از آمدهدستبه نتایج به توجه با مجموع در

 که شودمی آموخته زورگو آموزاکدانش به روش این در گفت

 اب اجتماعی، هایموقعیت و افکار از عملی و فکری اجتناب جایبه

. هندد افزایش را یافتگی خودسازش ذهنی و روانی پذیرش افزایش

 اورهمش مراکز در روش این از مشاوراک که شودمی پیشنهاد بنابراین،

 از جمله. کنند استفاده آموزاکدانش از گروه این برای مدارس و

 که است آک آماری یجامعه به مربوط این پژوهش هایمحدودیت

. ودب اردبیل شهر دوّم یمتوسطه زورگو آموزاکدانش از متشکل فقط

 بر عنو این از هاییپژوهش آینده، در که شودمی پیشنهاد بنابراین،

 دپذیر انجام نیز دیگر جوامع در و آموزاکدانش دیگر هایگروه روی

 .باشد داشته بیشتری پذیریتعمیم قابلیت تا
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