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اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش هیجانی و اخالقی با سازگاری و
تابآوری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن
سمیرا ملکی

سفیددشتی1

 1کارشناسی ارشد مشاوره-گرایش مدرسه ،دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر هوش هیجانی و هوش اخالقی بر میزان سازگاری و تاب-
آوری دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان بروجن انجام شد .برای دستیابی به این هدف مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
( )CD-RISCو پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ ()SACQبه کار رفت .برای انجام این پژوهش با استفاده از روش تصادفی
خوشهای ،نمونهای  30نفره از دانش آموزان مقطع ابتدایی انتخاب و در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) جای داده
شدند .سپس با استفاده مقیاس تابآوری و سازگاری میزان تاب آوری و سازگاری هر دانش آموز مورد سنجش قرار گرفت .در
مرحله بعدی گروه آزمایش ،به تعداد  10جلسه در جلسات آموزش قصهگویی شرکت کرد ولی گروه گواه هیچ گونه آموزشی
دریافت نکرد .پس از اتمام جلسات مجددا ،آزمونهای ذکر شده از دانش آموزان گرفته شد .دادههای حاصل در این دو مرحله
به عنوان دادههای پیش آزمون -پس آزمون ثبت شد و با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس
یک متغیره مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس و همچنین شاخصهای آماری نشان دادند)1( :
کودکانی که در جلسات آموزش قصهگویی شرکت کرده بودند نسبت به گروه کنترل بهبود قابل توجهی را در میزان سازگاری با
همنوعان خود و میزان تاب آوری به دست آوردند )2( .کودکانی که در جلسات آموزش قصهگویی شرکت کرده بودند نسبت به
گروه کنترل بهبود قابل توجهی را در میزان سازگاری با همنوعان خود به دست آوردند )3( .میزان تاب آوری کودکان افزایش
معناداری را در گروه آزمایش نشان داد .بنابراین فرضیه پژوهش که بیان کننده تاثیر آموزش قصهگویی مبتنی بر هوش هیجانی
و هوش اخالقی بر میزان سازگاری و تابآوری دانش آموزان بود ،تایید شد .با توجه به سن بحرانی کودکان  7تا  12سال و
اثبات زمانبندی تجربه برای افزایش توانایی های شناختی از طریق کنترل دوره های بحرانی رشد ،نیاز مبرم است که ما نیز در
این زمینه تحقیقات فراوانی داشته باشیم و آموزش هوش هیجانی و هوش اخالقی از طریق قصهگویی را در این سنین جدی
بگیریم.
واژههای كلیدی :قصهگویی ،هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،تاب آوری ،سازگاری
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.1مقدمه
دوره کودکی اولین و حساسترین دوره زندگی آدمی است )علووی لنگورودی و همکواران) ،اهمیوت و جایگواه ایون دوران توا
آنجاست که روانشناسان و صاحبنظران تعلیم و تربیت غالباً از این دوران بهعنوان برجستهترین مرحلوه در تکووین شخصویت
انسان نام میبرند .چراکه مخاطبین این دوره کودکانی هستند که هنوز شخصیت اصلی آنها شکل نگرفته و نحووه برخوورد و
آموزش در این دوره تأثیر عمیقی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی آیندۀ آنها دارد (غفاری .)1398،تابآوری به معنای توانوایی
سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب ،یک موضوع روانشناختی است که در ارتباط با پاسخ فرد به تنش آسیبزا و موقعیوتهوای
مشکلآفرین زندگی بررسی شده است .تابآوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی و روانی فرد در شرایط خطرناک است
1
شخصیتی ،عوامل محافظتی و ترمیمی خانواده و نیروهوای اجتمواعی در شوکلگیری
)کانر و دیویدسون  .)2003،خصوصیات
2
کمک به فرد در هنگام رویارویی با موقعیتهای سخت و تونش-
سازه تابآوری نقش دارند ) نولت  .)2018 ،تابآوری موجب

زای زندگی خواهد گردید (زاهد بابلیان و همکاران .)1391 ،در دوران کودکی و نوجوانی به جهت اینکه ارتبواط بوا همسوانن
افزایش و وابستگی به والدین کاهش مییابد ،سازگاری اجتماعی اهمیت زیادی دارد .یکوی دیگور از مووارد مهوم و اثرگواار در
افزایش تابآوری و سازگاری دانش آموزان ،هوش اخالقی اوست .پرداختن به اخالق و بهویژه آموزش هوش اخالقی در توأمین
سالمت و سعادت دانشآموزان میتواند نقش مهمی را ایفا کند .بنابراین قصهگویی مبتنی بر هووش هیجوانی و هووش اخالقوی
میتواند در پرورش مهارتهای سازگارانه کودکان و همچنین افزایش تابآوری دانش آمووزان در اموور تحصویلی توأثیر زیوادی
داشته باشد.
بسیاری از دانشآموزان در زمان تحصیل با موقعیتهای مشکلساز اجتماعی و آموزشی در کالس ،خانه و اجتماع مواجوه موی-
شوند که میتواند به شکست آنها در مدرسه منجر شود و زندگی آینده آنان را با ضعف و ناتوانی روبهرو کند (فاسوتر .)2013،
باوجود این ،بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند دانشآموزانی هستند که باوجود قرار گرفتن در موقعیتهای فشارزا ،مشکلساز و
تهدیدکننده به موفقیت میرسند و سطوح بانی تحصیلی را تجربه میکنند (خلف2014،؛ هیتون .)2013،این فرایند تابآوری
تحصیلی نامیده میشود .در واقع ،مطالعه علمی تابآوری به زمانی برمیگردد که مشاهده شد تعودادی از کودکوان در معور
خطر ،سازگاری مثبتی با محیط خویش دارند (ماستن .)2001 ،این مطالعات به دنبال یافتن پاسخی برای این سواال بوود کوه
چگونه برخی از کودکان و نوجوانان ،زمانی که رشدشان بهوسیله عواملی مانند فقر ،بودرفتاری ،جنوگ ،خشوونت و نژادپرسوتی
مورد تهدید قرار میگیرد میتوانند موفق باشند و خوب عمل کنند (رایت ،مستن و ناپاران .)2013،اشتیاق پژوهشوگران بورای
یافتن پاسخ به این ساال توجه به تابآوری را در بسیاری از زمینههای پژوهشی موجب شده است (ماستن  .)2014،توابآوری
را میتوان بهعنوان ظرفیت هر فرد برای سازگاری موفقیتآمیز با چالشهایی تعریف کرد که عملکرد ،بقا و رشد و توسعه فرد را
تهدید میکند و ظرفیت فرد در انطباق با چالشها ،به میزان ارتباط و سازگاری وی با افراد دیگر بستگی دارد (ماسوتن)2011 ،؛
بنابراین برای هر فردی ،تابآوری منعکسکنندهی تمام ظرفیتهای سازگار موجود در یک زمان معین و در یوک زمینوه خوا
است که میتواند برای پاسخگویی به چالشهای فعلی یا آیندهی پیشروی فرد مورد استفاده قرار گیورد (چیانوگ  .)2018،بور
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این اساس دانشآموزانی که تابآوری تحصیلی بانیی دارند تکالیف خود را بهتر انجام میدهند و در مطالعه کوشواتر هسوتند )
 )1991معتقد است دانش 7
فین و روک  .)1997،همچنین آلوا ( 6
آموزانی که تابآوری تحصیلی دارند ،حتی با وجود رویودادهای
فشارزا و شرایطی که میتواند آنها را در خطر عملکرد ضعیف و نهایتاً در موقعیت رها کردن مدرسه قورار دهود ،انگیوزه بوان و
عملکرد خوبی دارند .اصونً چارچوب تابآوری تحصیلی با دیدگاههای سنّتی متفاوت است؛ چرا که بهجای تمرکز بر عوامل ماثر
بر ناکامی دانشآموزان ،نگاهها را به این معطوف میکند که دانشآموزان چگونه میتوانند در شرایط سخت به موفقیوت دسوت
یابند .این هرگز به معنای رها کردن دانشآموزان مسئلهدار و تمرکز بر دانشآموزان با عملکرد بهتر نیست ،بلکوه مویتووان بوا
تمرکز بر تابآوری و تالش برای ایجاد و ترویج آن و فراهم کردن بسترهای نزم برای تربیت دانشآمووزان تواب آور ،اقودامات
مفیدتری در مسیر توسعۀ جامعۀ آموزش محور امروزی انجام داد (همتی و غفاری .)1395 ،با توجه به ایون توضویحات ،مالفوه
مهم تابآوری بهعنوان مجموعهای از توانمندیها و ظرفیتی برای مقاومت در مقابول عوامول خطورزا و اسوترسآور و بهبوود و
بازگشت به حالت طبیعی تعریف میشود (سمیعیان ،لواسانی و نقش .)1398 ،در همین راستا ،مطالعات نشان میدهد کودکانی
که میتوانند در مقابل شرایط سخت و عوامل پرخطر ،سازگاری خوبی از خود نشان دهند از سه منظور بوا کودکوان فاقود ایون
توانایی متفاوت هستند که عبارتند از ویژگیهای فردی ،ویژگیهای خانوادگی و ویژگیهای محیط خارج از خانواده مثل محیط
مدرسه و جامعه )ماستن .) 2014،از اینرو ،بعد از جایگاه خانواده بهعنوان یک عامل حمایتی ،پژوهشها به نقش حیاتی مدرسه

در کسب و تقویت تابآوری تحصیلی اشاره میکنند .در واقع تابآوری تحصیلی بهعنوان شاخصوی از سوازگاری بوا مدرسوه و
پیشبینی کنندهای قوی برای مشارکت در کالس و انگیزه مطالعه بشمار میآید (خلف  .)2014،یکی از بهترین شیوه 8هایی کوه
با توجه به سن کودکان و سطح رشد مهارتهای شناختی آنها ،در بسیاری از زمینهها ،بهویژه افزایش تابآوری میتوان از آن
استفاده کرد ،قصهگویی است .قصهگویی یکی از قدیمیترین اشکال ارتباطی انسان است و طی قرنها ،روشی بورای آمووزش و
سرگرمی کودکان بوده است .سنت قصهگویی بهاندازه عمر انسان قدمت دارد و قصه یکی از ابزارهای مهم اصالح رفتار محسووب
میشده است ،قصه مستقیم یا شخصی نیست اما پیامی دارد که اشخا با نظرات و دیدگاههای مختلف میتوانند آن را تفسیر
کنند (جونز .)2006،قصهگویی نهتنها ابزاری برای سرگرمی کودک ،لات بخشی و افزایش قدرت تخیل و تواناییهای شونوایی و
بهبود مهارتهای زبانی کودک است ،بلکه در کالس درس نیز برای انتقال مفاهیم اجتماعی از قصهگویی استفاده میکننود .در
قصهگویی کودک کامالً با شخصیتها و حوادث داستان همراه شده و آنها را با دیگر واقعیتهای روزمره خود یکسان پنداشوته
و قدرت خالقیت خود را افزایش میدهد ) گودرزی ،مکوند حسینی ،رضایی و اکبری بلوطبنگان .)1393 ،در واقع داستان روش
مناسبی برای کمک کردن به جریان رشد فکری و همچنین رشد اجتماعی کودک است (داداش زاده و پیرخائفی .)1393،معیار
اندازهگیری رشد اجتماعی هر کس میزان سازگاری او با دیگران اسوت .بورای آمووزش مهارتهوای سوازگاری ،مودارس ابتودایی
جایگاهی مناسب است ،زیرا در این سنین با توجه به عالقه وافر کودکان به قصه ،میتوان از طریق قصهگوویی در ضومن تقویوت
این مهارتها در آنها ،کنترل هیجانی آنها را نیز تقویت کرد .در این ارتباط ،مرویس و برترانود ( )2003مویگوینود ،مودارس9
ابتدایی به علت تنوعی که در ارائه برنامههای آموزشی خود دارند ،میتوانند با استفاده از قصهها و قصهگویی بسیاری از مهوارت-
های اجتماعی را به کودکان آموزش دهند (همایی)1388،؛ بنابراین در برنامه آموزشی مدارس ابتدایی ،هنر جایگواه ویوژه دارد و
معلمان با استفاده از هنرهای مختلف ،بهخصو هنر قصهگویی میتوانند بسیاری از رفتارهای خوب را در کودکان تقویت کنند
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تحقیقات انجام شده ،هرچقدر به پرورش 1مهارتهوای سوازگاری کودکوان در مقطوع ابتودایی و
(کالینس  .)1990،با عنایت به
ماقبل آن بیشتر توجه شود در آینده جامعهای با سالمت رفتاری بیشتری خواهیم داشت .از جمله مسائلی که در حووزه عوامول
ماثر بر تابآوری و سازگاری مطرح است ،نقش هوش بر تابآوری و سازگاری اسوت .یکوی از عوواملی کوه مویتوانود بور انوواع
سازگاری و همچنین تابآوری تأثیرگاار باشد و به رشد آنها کمک کند ،هوش اخالقی است (قودم پوور ،حیودریانی ،کالنتور و
نصیری .)1399 ،هوش اخالقی توانایی تمایز درست از غلط است که توسط اصول جهانی تعریف شده اسوت .هووش اخالقوی در
دنیای مدرن امروزی بهعنوان قطب نمای راهنمای اقدامات آینده است؛ بهعبارتدیگر ،هوش اخالقی سایر اشکال هووش انسوانی

را بوه انجوام کواری ارزشومند هودایت میکنود .اصوطالح هوووش اخالقوی اولوین بوار توسوط بوربوا در روانشناسوی مطورح شوود
اخالقی بانیی دارند ،گرموی و 1
(بوربا  .)2005،کودکانی که هوش 1
صومیمیت بیشوتری نسوبت بوه دیگوران نشوان میدهود ،بوا
دوستانشان مهرباناند و به نیازهای آنها حساسترند .هوش اخالقی به این حقیقت اشاره میکنود کوه انسوان بهصوورت ذاتوی،
اخالقی یا غیراخالقی متولد نمیشود ،بلکه یاد میگیرد که چگونه خوب باشد .یکی دیگر از عوامل فردی و شخصویتی مواثر بور
سازگاری و تابآوری ،هوش هیجانی است .هوش هیجانی مجموعهای از توانمنودیهای فورد در ادراک ،مودیریت و برونریوزی
مناسب هیجانها است که در بعضی از شرایط بهعنوان نوعی راهبرد مقابلهای عمل میکنود .انسوان بهواسوطه هووش هیجوانی
میتواند با مدیریت فشارهای زندگی که بخش اعظم آن بعد هیجانی است ،به حل بهینه مسائل بپردازد .افرادی کوه در تنظویم
هیجانهای خود مهارت دارند بهتر میتوانند حانت هیجانی منفی را از طریق فعالیتهای خوشایند جبران کنند و با مشکالت
روانی کمتری مواجه شده و از زندگی لات بیشتری ببرند (یعقووبی ،واقوف و نیالنوی)1398 ،؛ بنوابراین مویتووان گفوت هووش
هیجانی نوعی هوش است که بر درک ،شناخت ،کنترل و مدیریت احساسات خود و دیگران دنلت دارد و افوراد از آن در روابوط
بین فردی و در زندگی شخصی و اجتماعی خود استفاده میکنند (سولیستین ،جمالدین و سوماتونو .)2019 ،در واقوع کوودکی
که از هوش هیجانی بانیی برخوردار است ،قادر است با مسائل مربوط به زندگی روزمره کنار بیاید و بتواند احساسات را بهخوبی
مدیریت کند .همه افراد و بهخصو دانش آموزان با توسعه هوش هیجوانی خوود ،میتواننود در کارهوایی کوه انجوام میدهنود
سازندهتر و موفقتر عمل نموده و به دیگران نیز کمک کنند تا از کار آیی و موفقیوت بیشوتری برخووردار شووند .توا جوایی کوه
هیجانی اینگونه سخن میگوید :اگر 1
2
فاقد تواناییهای عاطفی هستید ،اگر خودآگاهی ندارید ،اگر
گولمن در بیان اهمیت هوش
قادر به مدیریت احساسات ناراحتکننده خود نیستید ،اگر نمیتوانید مهارت و ارتباط کالمی مواثری داشوته باشوید ،شوما فورد
موفقی نخواهید بود (سورات)2017،؛ بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانهای خود مهارت دارند بهتر میتوانند حانت هیجانی
منفی را از طریق فعالیتهای خوشایند جبران کنند و با مشکالت روانی کمتری مواجه شده و از زنودگی لوات بیشوتری ببرنود
(یعقوبی ،واقف و نیالنی)1398 ،؛ یکی از ابزارهای رشد هوش هیجانی و رشد اخالقی کودکان از طریق داستانسرایی است زیورا
میتواند بهعنوان یک روشی برای ایجاد شخصیت و اخالق در دوران کودکی باشود (وانسوتادن و واتسون .)2007،اهمیوت ایون
موضوع سبب شده است که پژوهش گران متعددی آموزش قصهگویی را با تأکید بر انواع هوش در بوین دانوش آمووزان بررسوی
کنند .بهطور کلی اکثر یافتهها بیانگر تأثیر مثبت قصهگویی بر خصوصیات اخالقی و احساسی کوکان است .ولی به دلیل اهمیوت
بیبدیل هوش اخالقی و هوش هیجانی بر شکلگیری شخصیت دانش آموزان بهخصو در مقطع ابتدائی ،همچنین با توجه بوه
تأثیر شگرفی که هوش هیجانی و هوش اخالقی بر میزان سازگاری و تابآوری دانش آموزان دارد برای پژوهشگر انگیوزهای شود
تأثیر آموزش قصهگویی با تأکید بر هوش اخالقی و هوش هیجانی ،در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد .لاا ،ایون پوژوهش بوا
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طرح این ساال انجام شد که آیا آموزش قصهگویی مبتنی بر هوش هیجانی و هووش اخالقوی بور میوزان سوازگاری و توابآوری
دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان بروجن تأثیر دارد؟

.2اهداف پژوهش
با توجه به آنچه گفته شد ،هدف تحقیق حاضر عبارت است از:
تعیین اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش هیجانی و اخالقی با سازگاری و توابآوری دانوش آمووزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن.
اهداف فرعی
اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش هیجانی و اخالقی با سازگاری دانش آمووزان مقطوع ابتودایی شهرسوتان
بروجن
اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش هیجانی و اخالقی با تابآوری دانش آمووزان مقطوع ابتودایی شهرسوتان
بروجن

.3پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شده در داخل كشور
قدم پور و همکارانش با توجه به اهمیت هوش اخالقی در پرورش فضایل اخالقی در بین دانش آموزان ،در سال 1399بوه انجوام
پژوهشی در این زمینه پرداخته است .قدم پور معتقد بوده که هوش اخالقی بر بخشودگی بین فردی دانش آموزان تواثیر مثبوت
دارد .جهت اثبات این موضوع و تعیین میزان اثربخشی ،با استفاده از روش تصادفی تعداد  20دانش آموز پسر پایه ششم ابتدایی
انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند .دانش آموزان در جلسات آموزش هوش اخالقی شرکت کردند .در این جلسات
هوش اخالقی با استفاده از قصهگویی و بیان داستانهایی که به مالفههای هوش هیجانی تاکید داشت ،آموزش داده شد .دادههوا
با استفاده از پرسشنامه بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران جمع آوری شد .داده های جمع آوری شده بوا اسوتفاده از
تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که آموزش هوش اخالقی با روش قصهگویی بر بخشوودگی
بین فردی دانش آموزان تاثیر دارد.
حسین نژاد و همکارانش در سال  1399تحقیقی بر روی دانش آموزان بیشفعال انجام داد .هدف وی از این تحقیق این بود کوه
تأث یر آموزش مدیریت خشم و قصه درمانی را بر روی کارآمد تحصیلی و تابآوری این گروه از دانش آموزان را بررسی کنود .وی
برای تحقق این هدف با استفاده از نمونهگیری در دسترس ،نمونهای  30نفره از بین دانش آموزان پسر پونجم دبسوتان و ششوم
دبستان یکی از مدارس شهرستان انزلی انتخاب کرد و آنها را در سه گروه ده نفره ( دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) قرار داد.
برای جمعآوری دادهها ،از سه پرسشنامه درجهبندی والودین (اثور کوانرز  ،)1990پرسشونامه تحصویلی (اثور موارتین )2002،و
احساس خودکارآمدپنداری تحصیلی (اثر جینکز )1999،استفاده کرده است .گروه آزمایش اول ،طی  12جلسه مودیریت خشوم
آموزش داده شد و گروه آزمایش دوم طی هشت جلسه تحت درمان قصهدرمانی قرار گرفتند و گوروه سووم هیچگونوه آزمایشوی
دریافت نکردند .هر سه گروه پس از اتمام آموزش ،مجدداً پرسشنامههای مربوط را پر کرده و نتایج حاصل با اسوتفاده از تحلیول
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آنکوا و آزمون اندازهگیری مکرر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .نتایج نشان داده اسوت کوه قصوهدرمانی نسوبت بوه آمووزش
مدیریت خشم در افزایش خودکارآمدپنداری تحصیلی و آموزش مدیریت خشوم نسوبت بوه قصوهدرمانی در افوزایش توابآوری
تحصیلی ،ماثرتر بوده است.
در رابطه با خودتنظیمی هیجانی ،تابآور ی تحصیلی و ادراک از محیط یادگیری سمیعیان و همکارانش در سال  1398تحقیقی
را انجام دادند و رابطه مالفهها را با کاربرد مدلیابی دو سطحی دانش آموز و کالس مورد سنجش قرار دادنود .بورای انجوام ایون
پژوهش ،نوزده منطقه از شهر تهران انتخاب شده و سپس از هر منطقه سه دبیرستان به تصادف انتخاب شده و در نهایوت 450
دانش آموز دختر پایه دهم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .برای جمع آوری دادهها از سه ابزار مقیاسهوای معلوم بوهعنووان
بافت اجتماعی) ،(TSCتابآوری تحصیلی  ARIو خودتنظیمی هیجانی) (SRQاستفاده شده اسوت .در نهایوت دادههوا موورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داده عواملی که بر تابآوری تحصیلی دانش آموزان تأثیر میگاارد دارای ابعاد مختلفی
هستند و بنابراین هنگام تحلیل باید همه ابعاد موردتوجه قرار گیرد.
یعقوبی و همکارانش نیز در سال  1398جهوت بررسوی توأثیر هووش هیجوانی و احتورام بوه خوود بور روی مالفوهی توابآوری
دانشآموزانی که مشکل شنوایی داشتهاند ،پژوهشی انجام دادهانود .بورای بررسوی ایون توأثیر ،از بوین تموام دانشآمووز پسور و
دانشآموز دختر مقطع ابتدایی شهر شیراز که مشکل شنوایی داشتند و سن آنها بین  10-13سال قرار داشوت ،بوا اسوتفاده از
نمونهگیری در دسترس 81 ،را انتخاب کردده و سپس پرسشنامههای تابآوری ،احترام به خود و هوش هیجانی بین آنها توزیوع
و پاسخ داده شده است .در مرحله بعدی ،دادههای آزمون تحلیل و مشاهده شده است که تابآوری با هوش هیجوانی و حرموت
خود همبستگی مثبت و معنیدار دارد.
کهریزه ،رضاییان و زندی پور با انجام تحقیقی در تابستان  1397به بررسوی تواثیری قصوه گوویی بور هووش اخالقوی پرداخوت
همچنین تاثیری که بر مالفههای این نوع هوش میگاارد نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .روش استفاده شوده
در این پژوهش ،شبه آزمایشی همراه با پیش آزمون -پس آزمون است .برای انجام این پژوهش با استفاده از روش نمونوهگیوری
هدفمند تعداد  108دانش آموز دختر در رده سنی  7سال انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند .جلسوات قصوهگوویی بوه مودت 9
هفته  45دقیقهای برگزار شده است .دادهها با استفاده از پرسشنامه هوش اخالقی بوربا جمع آوری و با استفاده از روش تحلیول
کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با بررسی یافته های پژوهش مشاهده میکنیم که قصهگویی باعوث افوزایش هووش
اخالقی و مالفههای آن شده است.
عیسی بخش در سال  1397جهت تعیین میزان تأثیر هوش هیجانی بر توابآوری تحصویلی و میوزان اضوطراب دانوش آمووزان
دبیرستانی دختر شروع به تحقیق و جمعآور ی اطالعات کرده است .برای رسیدن به هدف و دستیابی به نتیجه موردنظر ،تعوداد
 35دبیرستان را با استفاده از روش تصادفی انتخاب کرده و از بین دانش آموزان این مودارس ،تعوداد  42دانشآمووز را انتخواب
کرده است؛ سپس آنها را به دو گروه  21نفره تقسیم کرده اسوت .در مرحلوه بعودی و پویش از اعموال هووش هیجوانی ،میوزان
اضطراب و تابآوری دانش آموزان با استفاده از پرسشونامههوای مربوطوه جمعآوریشوده اسوت .سوپس گوروه آزموایش تحوت
آموزشها ی تنظیم هیجانی قرار گرفتند ولی گروه آموزش بدون آموزش .پس از آموزش نیز ،مجدداً دانش آمووزان دو گوروه بوه
ساانت پرسشنامههای اضطراب امتحان و تابآوری پاسخ دادهاند .اطالعات مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و تحلیل دادهها رابطه
مثبت بین متغیر هوش هیجانی و کاهش اضطراب از یکسو و افزایش تابآوری از سوی دیگر را نشان میدهد.
کشاورز افشار و میرزایی نیز در سال  1397به بیان اهمیت سازگاری و هوش هیجانی پرداختند و رابطه آنها با میوزان اضوطراب
تحصیلی دانشجویان را تعیین کردند .اضطراب تحصیلی بر تمام جنبوه هوای زنودگی تواثیر دارد .در ایون پوژوهش تعوداد 130
دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و پرسشنامه های مربوز به سازگاری ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی بین آنها توزیوع و
اطالعات نزم جمع آوری شد .در مرجله بعدی دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل رگرسیون موورد تحلیول

125

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

قرار گرفتند .یافتهها نشان می دهد افزایش سازگاری اجتماعی منجر به کاهش میزان اضطراب تحصویلی دانشوجویان مویشوود.
همچنین میزان هوش هیجانی دانش آموزان با میزان اضطراب رابطه عکس دارد بدین صورت که فوردی کوه از هووش هیجوانی
بانیی برخوردار است هنگام مقابله با تنشها اضطراب کمتری را تجربه میکنود .راهبردهوای انگیزشوی نیوز بوه کواهش میوزان
اضطراب دانشجویان کمک فراوانی میکند.
خانم نسیم سعید و درتاج با انجام پژوهشی در سال  1397رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی را با میوزان اضوطرابی
که دانشجویان تجربه میکنند مورد بررسی قرار دادند .به همین دلیل تعداد  196دانشجوی دانشگاه پیام نور که تعودادی واحود
به صورت الکترونیکی گرفته بودند انتخاب و اطالعات آنها با اسوتفاده از پرسشونامه هووش هیجوانی شویرینگ و خودکارآمودی
جینکینز جمع آوری شد .نتایج گویای این است که ارتقای هوش هیجانی و افزایش کارآمودی تحصویلی باعوث کواهش میوزان
اضطراب میشود.
تاج پیکر در سال  1396در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در حوزه بهزیستی روانشناختی ،به توأثیر هووش هیجوانی و هووش
اخالقی بر میزان پیشبینی کردن بهبود روانشناختی در بین دانشوجویان پرداختوه اسوت .بورای تحقوق ایون هودف ،وی 213
دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحود مرودشوت را بهصوورت تصوادفی انتخواب کورده و بوا
استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری -گریوز و پرسشنامه هوش هیجانی لنیک وکیل به جمعآوری دادهها پرداخته است.
دادهها جمعآوری و تحلیل شده است .نتیجه این است :بین بهزیستی روانشناختی با هوش اخالقی و هوش هیجانی همبستگی
مثبت و معنیداری وجود دارد.
رضاپور و شاهدی در سال  1396برای اینکه میزان اثربخشی آموزش هوش اخالقی بهشیوه قصهگویی را بر حالتهوای خُلقوی و
رفتارهای یادگیری دانشآموزان دختر پایه دوم ابتدایی بررسی کند پژوهشی را به انجام رساندهاند .برای این هدف از بین دانوش
آموزان پایه دوم دبستان شهرستان اردکان 670 ،نفر را انتخاب کردهاند .در مرحلوه بعودی بوا اسوتفاده از روش نمونوهگیوری در
دسترس 32 ،را انتخاب کرده و آنها را در دو گروه  16نفره ( گروه گواه و گروه آزموایش) جوای دادهانود .سوپس گوروه آزموایش
چندین جلسه ،تحت آموزشهای برنامههای هوش اخالقی قرار گرفته ولی گروه گواه آموزشی دریافت نکرده بودند .بعد از جموع
آوری و تحلیل دادهها با بررسی نتایج به این نتیجه مویرسویم کوه هموه ابعواد اخالقوی دانوش آمووزان بعود از آمووزش بهبوود
چشمگیری داشتهاند.
هاجر تارویردی زاده و همکارانش در سال  1396برای اینکه بتوانند میزان توابآوری تحصویلی دانوش آمووزان را بوا توجوه بوه
ویژگیهای شخصیتی هر فرد و با استفاده از متغیر میانجی هوش هیجانی شناسایی کنند پژوهشی را در دانشوگاه زنجوان انجوام
دادهاند .برای انجام این پژوهش ابتدا از بین دانشجوها 489 ،نفر بوا اسوتفاده از روش نمونوهگیوری انتخواب شوده اسوت .جهوت
جمعآوری اطالعات مربوطه ،پرسشنامه تابآوری تحصیلی ساموئلز و پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همچنین پرسشونامه نئوو
فرم کوتاه بین دانشجویان نمونه توزیع شده است .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار ایموس  2موورد تجزیوهوتحلیل
قرارگرفتهاند که با بررسی این نتایج متوجه ارتباط مثبت بین ویژگیهای شخصیتی (همانند عامل گشودگی و توافوق پوایری و
برونگرایی و همچنین وظیفهشناسی) و تابآوری تحصیلی میشویم.
خرمی در سال  1396پژوهشی را انجام داد و در آن تاثیر آموزش ذهون آکواهی را بور میوزان تواب آوری دانوش آمووزان موورد
سنجش قرار داد .در این پژوهش تعداد  30دانش آموز پسر انتخاب شد .تعداد  15تا از دانش آموزان که در گروه آزموایش قورار
داشتند در جلسات آموزش ذهن آگاهی شرکت کردند .دادهها در مورد میزان تاب آوری دانوش آمووزان دو گوروه قبول بعود از
جلسات ،با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون جمع آوری گردید و در مرحلوه بعود موورد تجزیوه و تحلیول قورار
گرفت .نتایج نشان میدهد که جلسات آموزش خودآگاهی بر تاب آوری دانش آموزان تاثیری مثبت دارد.
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ابراهیمی و همکارانش در سال  1390پژوهشی با هودف بررسوی رابطوه تواب آوری و هووش هیجوانی بوا سوازگاری (عواطفی،
اجتماعی،تحصیلی) در دانش آموزان پسر دبیرستانهوای شوهر تهوران انجوام دادنود .ایون پوژوهش روی دانوش آمووزان پسور
دبیرستانهای منطقه پانزده تهران اجرا شد .از بین مناطق شهر تهران منطقه پانزده به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شود و
از بین دبیرستانهای منطقه پانزده تهران ،پنج دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد و تعداد سی نفر بر اساس فراخووان از
هر دبیرستان انتخاب شدند .سه آزمون تاب آوری کانر و دیویدسون ،پرسشنامه سازگاری سینها وسینگ و هووش هیجوانی 18
گزینهای روی آنها اجرا شد .تاب آوری و هوش هیجانی رابطه معکوس و معنادار با نمرات سازگاری (سازگاری عاطفی،سوازگاری
اجتماعی ،سازگاری آموزشی) دارد .قوی ترین ضریب همبستگی به شکل مستقیم بین نمرات سازگاری کل و سازگاری آموزشی
به دست آمده و قوی ترین ضریب همبستگی معکوس نیز بین نمرات هوش هیجانی و سازگاری کل به دست آمده است.
همایی ،کج باف و سیادت در تحقیقی که در تابستان  1388انجام دادند اعتقواد داشوتند کوه قصوهگوویی بور میوزان سوازگاری
کودکان تاثیر دارد .برای اثبات این موضوع آنها نمونهای متشکل از  40کودک  4-6ساله مهدکودک شهر اصفهان انتخاب و آنهوا
را در دو گروه  20نفره گواه و آزمایش جای دادند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق سواخته جموع آوری و موورد تحلیول
قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشاندهندهی تاثیر مثبت قصهگویی بر میزان سازگاری است.

پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور
" یادگیری ارزشها با استفاده از داستانها" عنوان پژوهشی است که به تاثیر قصهگویی بر ارزشهای اخالقی دانش آموزان می-
پردازد .این پژوهش در سال  2013توسط مول و همکارانش صورت گرفت .یافتهها حاکی از آنست که از طریق قصهگویی موی-
توان مفاهیمی چون احترام ،مراقبت از دیگران ،تحمل کردن افراد با ویژگیهای متفاوت ،انصاف و عودالت را بوه دانوش آمووزان
آموزش داد.
"قصه گویی برای آموزش اخالقی دانش آموزان در کالس درس خودآگاهی" عنوان پژوهشی است که در سال  2011مینبایوا ،
استراتژی های 1
1
آناربک  ،نورگالیوا انجام شده است 4 .در واقع 5
اصلی آموزشی قورن  21اسوت کوه در تربیوت
قصه گویی یکی از
اخالقی کاربرد دارد .هدف از این مطالعه توسعه تکنیک های قصه گویی هدفمند برای کودکان گروه خطر برای آموزش اخالقوی
برنامه درسی در کالس خودشناسی ،تشخیص کودکان به منظور توسعه برنامه درسی و تدریس آزمایشی برنامه درسی در کالس
درس است .در این مطالعه  102دانش آموز کالس ششم در مدرسه ای واقع در آلماتی ( 12ساله) شورکت کردنود .از ابزارهوای
تشخیصی زیر استفاده شد :مقیاس وظیفه شناسی ملنیکف-یامپولسکی ،روش ایلیین تجزیه و تحلیل وظیفه شناسی .بر اسواس
تشخیص  32 ،زبان آموز به عنوان بخشی از نمونه تشخیص وظیفه شناسی به گروه خطر اختصا

داده شدند .بر اسواس روش

توسعه یافته ،طرح واحد خودشناسی متشکل از  4درس با استفاده از قصه گویی طراحی شده است .ویژگی این تکنیک ،توازگی
آن در شناسایی مشکالت فراگیران و انتخاب داستانهایی با جهتگیری جهت توسعه ارزش شناختی (حقیقت  ،رفتار درسوت ،
عدم خشونت  ،صلح  ،عشق) است .به دنبال کار تجربی برای توسعه اخالقی بر اساس برناموه درسوی خودشناسوی ویوژه ،دانوش
آموزان مدرسه مقاله نوشتند و نقاشی کشیدند .با توجه به نتایج یادگیری ،تغییرات مثبتی در دانش آموزان مشاهده شد.

13Mynbayeva
14
Anarbek
15
Nurgaliyeva
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"داستان سرایی دیجیتال :ابزاری قدرتمند برای رشد هوش هیجانی دانش آموز" عنوان پژوهشی است که در سال  2010توسط
سولیستین و همکارانش انجام گرفت .وی پژوهش 6خود را این گونه آغاز کرده است 1که قصه گویی داستانی است که دهان بوه
دهان گفته می شود به این امید که کودک فضایل داستان را داشته باشد .اما امروزه ،در کنار پیشرفت سریع فنواوری دیجیتوال،
کودکان امروز داستان ها را باستانی می بینند .انتخاب مدل داستان مبتنی بر دیجیتال برای بهبود رشد هوش هیجانی کودکوان
انتخاب شده است زیرا از طریق این مدل انتظار می رود دانش را منتقل کند و کودکان ارزشهای فضیلت را به طوور مووثر و بوا
لات بیشتری دریافت می کنند .این مطالعه با هدف توصیف اثربخشی داستان سرایی دیجیتال بور روی هووش هیجوانی دانوش
آموزان انجام شده است .شرکت کننده در این تحقیق  40دانش آموز کودک نه و ده ساله در چهار کالس دبستان بود .تکنیوک
های جمع آوری داده ها مشاهده و پرسشنامه بود .آزمون فرضیه مورد استفاده آزمون  tبود .ابزار تحقیق بوا اسوتفاده از آزموون
روایی و پایایی مورد آزمایش قرار گرفت .این مطالعه نشان داد که قصه گویی دیجیتال یوک روش قدرتمنود بورای ارتقوا هووش
هیجانی دانش آموز است .قصه گویی دیجیتالی هیجان انگیز و پر از درس های اخالقی است که پایوه هوای سواختن شخصویت
اخالقی را می سازد که درک آن برای کودکان آسان است.
گروه گروز در سال  2008با انجام پژوهشی تحت عنوان «توسوعه و انودازهگیوری هووش هیجوانی رهبوران» بوه انودازهگیوری و
چگونگی رشد هوش هیجانی رهبران پرداختند .گروه گروز با انجام پژوهش روی  135دانشجوی دوره مدیریت نشوان دادنود 11
هفته آموزش هوش هیجانی تفاوتی معنیدار بین گروه مداخله و شاهد در مالفههای هوش هیجانی مثول درک و ابوراز هیجوان،
آسانساز تفکر ،استفاده از هیجانها و کنترل و مدیریت هیجانها ایجاد میکند.
در سال  2003گوهم تحقیقی مرتبط با هوش هیجانی انجام داد .هدف گوهم این بود که رابطوه بوین هووش هیجوانی و تعوادل
روحی و تفاوته ای بین فردی را نشان دهد و رابطه بین آنها را استخراج کند .به همین منظور ،سه نحقیق را بور روی  569نفور
انجام داد و نتایج حاصل را مقایسه کرد .وی با مشاهده نتایج استخراج شده به این نتیجه رسید که افورادی کوه سوطوح هووش
هیجانی بانتری دارند بهتر میتوانند هیجانات و اخالقیات خود را مدیریت کنند و بنوابراین افورادی کوه احساسوات و هیجانوات
خود را بهتر کنترل کنند در شرایط خطرآفرین ،رفتارهای پرخطر از خود نشان نمیدهند.
1
سیگمن و همکارانش در سال  1997با مشاهده 7
آموزان در دوران نوجوانی و میزان توجوه آنهوا
اطالعاتی در مورد هوش دانش
در د وران ،به بررسی ارتباط بین دو مالفه پرداختند .آنها شروع به تحقیق نمودند و با مشاهده شرایط دانش آموزان به این نکتوه
پی بردند که محیط خانوادگی که کودکان در آن رشد میکند ،کیفیت آموزش و پرورش در مدارسی که کودکان در آن تحصیل
میکنند همه تاثیری مهم در میزان توجه کودکان دارد و در سنین نوجوانی از هوش بانتری برخوردارند .همچنین کودکانی که
با مربیان و والدین خود همصحبتی بیشتری داشتند ،از میزان هوش کالمی بانتری برخوردار بودند.

.4روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه میباشد .جامعهی آمواری ایون پوژوهش شوامل
کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان بروجن است که در سال تحصیلی  1399-1400در مدارس ابتودایی مشوغول
به تحصیل هستند .در گام اول فهرستی از تمامی مدارس ابتدایی شهرستان بروجن تهیه گردید .در مرحلهی بعدی با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای یکی از دبستانهای دخترانه شهر بروجن انتخاب گردید .در نهایت با کمک مودیر مدرسوه و
16

Sulistianingsih, Jamaludin, Sumartono

17

Sigman & Cohen & Beckwith
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بهصورت تصادفی تعداد  30نفر از دانشآموزان انتخاب شدند .جهت انجام پژوهش این دانشآموزان به دو گوروه تقسویم شودند؛
 15نفر در گروه آزمایش و  15نفر نیز در گروه گواه قرار گرفتند.
در این تحقیق از دو روش برای گردآوری اطالعات استفاده شده است:
روش مطالعات نظری و کتابخانهای عمدتاً برای مطالعه ادبیات موضوع و برای پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاههایی
است که راجع به موضوع موردتحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چهارچوبی مناسب برای موضوع انتخاب است .لاا ،مراجعوه
به منابع کتابخانهای شامل کتب ،مجالت هفتگی و ماهنامه ،فصلنامهها ،انتشوارات مراکوز تحقیقواتی و پژوهشوی ،سوازمانها و
نهادهای آموزشی و اجرایی ،پایاننامههای تحصیلی و رسالههای تحقیقی مرتبط ،در پایگاههای الکترونیکی از قبیل اینترنوت و...
بخش ادبیات و تئوریکی موضوع ،موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایتاً فصل دوم به رشته تحریر درآمد.
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامههوای مقیواس تواب آوری کوانر و دیویدسوون ( )2003و پرسشونامه سوازگاری سوینها و
سینگ( )1993استفاده شده است.
به منظور اجرای برنامه آموزش قصهگویی مبتنی بر هوش اخالقی و هوش هیجانی ابتدا در موورد پوژوهش و اهوداف آن ،زموان و
برنامه تشکیل جلسات آموزشی اطّالع رسانی شد پس از انجام هماهنگیهای نزم با مدیر دبستان دخترانوه و بوا همکواری معلوم
اول ابتدایی 30 ،دانشآموز دختر از بین دانش آموزان بهصورت تصادفی انتخاب شد .باتوجه به جوو حواکم بور کشوور بوه دلیول
بیماری کرونا ،این اطمینان به والدین دانشآموزان داده شد که جلسات با رعایت تمام پروتکولهوای بهداشوتی و در فضوای بواز
برگزار میشوند .بعد از انتخاب گروه نمونه ،افراد به صورت تصادفی به گروههای آزمایش و گوواه گموارده شودند و سوپس شورکت
کنندگان هر دو گروه قبل از اجرای برنامه مداخلهای به پرسشنامههای تواب آوری تحصویلی و سوازگاری پاسوخ دادنود .شورکت-
کنندگان گروه آزمایش در جلسات آموزش قصهگویی شرکت کردند ولی گروه گواه هیچ گونه اطالعی از اجرای پوژوهش در گورو
آزمایش نداشتند .برنامه مداخلهای آموزش قصهگویی با تاکید بر دو مالفه هوش هیجانی و هوش اخالقی در قالب نه جلسه ) هر
روز یک جلسۀ یک ساعته( به گروه آزمایش ارائه شد ولی در گروه گواه هیچگونه برنامه مداخلهای اجورا نشود و از تمواس متقابول
اعضای گروه آزمایش و گروه گواه ممانعت به عمل آمد .یک هفته پس از آخرین اجرا ،جهوت جموع بنودی ،تشوکر و قودر دانوی از
اعضای گروه ،جلسهای تشکیل شد و در همان روز هم پسآزمون انجام گرفت.

.5تجزیه و تحلیل داده ها
این پژوهش را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود .بخش اول به توصیف نمونه آماری و داده های خام حاصل از متغیر های
پژوهش تعلق گرفته است .بدین صورت که با شاخصهای توصیفی (میانگین،انحراف معیار) کلیه داده ها و متغییرهوای انودازه
گیری شده آزمودنیها خالصه سازی ،تفسیر و گزارش شده است.
بخش دوم (استنباطی) ،به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته و یافته های حاصل ا ز آنها گزارش شده است .در این بخش از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری(  )ANCOVAو تحلیل کوواریوانس چنودمتغیری ( )MANCOVAاسوتفاده شوده
است .جهت کاهش خطا ها در محاسبات از برنامه ها SPSS26استفاده شده است.
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آمار توصیفی
همانگونه که اشاره شد در این بخش متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول و نمودارهای توصیفی بررسی شده است .بور ایون
اساس با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،چون میانگین ،انحوراف اسوتاندارد ،متغیرهوای پوژوهش موورد بررسوی و
مقایسه قرار گرفتهاند.
این اطالعات از  30دانش آموز مقطع ابتدائی جمع آوری شده است ،در مرحله اول پرسشنامه تاب آوری و سازگاری بین دانوش
آموزان توزیع شد .پرسشنامه به مدت یک روز نزد دانش آموزان باقی ماند تا با راهنموای والودین و معلموان دانوش آمووز کوه از
نزدیک با دانش آموز در تعامل بودند ،پاسخهای صحیح به پرسشها داده شوود .سوپس پرسشونامههوا جموع آوری شود ،دانوش
آموزان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .دانش آموزان گروه آزمایش به مدت  10جلسه و هور جلسوه بوه مودت یوک
ساعت در جلسات آموزش ق صه گویی با تأکید بر هوش هیجانی و هوش اخالقی شرکت کردند .ولی گروه کنترل هیچ آموزشوی
دریافت نکردند .بعد از اتمام جلسات قصهگویی ،مجددا پرسشنامهها بین تمامی دانش آموزان توزیع گردیود و اطالعوات هور دو
گروه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
به منظور توصیف داده های حاصل از اجرای آزمون چند متغیره ،میانگین ،انحراف استاندارد و نمره کل هر کدام از آزمونهای
میزان تاب آوری و سازگاری محاسبه و نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.

جدول : 1شاخص آماری آزمون تاب آوری و سازگاری در گروه آزمایش و كنترل
پیش آزمون
گروه

میانگین

انحراف

پس آزمون
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

استاندارد
تاب آوری

گروه آزمایش

87.8667

5.35679

15

95.733

3.51460

15

3

سازگاری

گروه كنترل

87.6000

2.87352

15

85.0667

3.12745

15

كل

87.7333

4.22581

30

90.4000

6.33327

30

گروه آزمایش

48.9333

2.46306

15

57.2000

2.75681

15

گروه كنترل

47.4667

3.13657

15

45.4000

4.88145

15

كل

48.2000

2.86958

30

51.3000

7.15421

30

در جدول  1توصیف آماری نمرات پیشآزمون و پس آزمون نمرات «سازگاری» و « توابآوری» دانوش آمووزان مقطوع ابتودایی
شهرستان بروجن آورده است .همان گونه که در جدول  1مشاهده میشود ،در ستون میانگین در پیش آزموون و پوس آزموون،
میانگین میزان تاب آوری در گروه آزمایش از  87.86به  95.73افزایش یافته است .ولی با مقایسه میانگین تواب آوری در پویش
آزمون و پس آزمون گروه کنترل ،مشاهده میشود که مقدار میانگین از  87.60به  85.066کاهش یافته است .تا حدودی موی-
توان این گونه بیان کرد که آموزش قصه گویی مبتنی بر هوش هیجانی و هوش اخالقی بر میزان تاب آوری تاثیر داشوته اسوت.
ولی گروه کنترل نه تنها افزایشی نداشته است بلکه میزان تاب آوری دانش آموزان کاهش یافته است.
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همچنین با مشاهده جدول و دو ستون میانگین برای میزان سازگاری ،میبینیم که در گروه آزمایش میوانگین میوزان سوازگاری
دانش آموزان از  48.93به  57.200افزایش یافته است که این افزایش به این معناست کوه شورکت دانوش آمووزان در جلسوات
آموزش قصهگویی باعث افزایش میزان سازگای آنها شده است .صحت این نتیجه را با مشاهده ستون میوانگین در گوروه کنتورل
برای میزان سازگاری دانش آموزان نیز میتوان تایید کرد .میزان سازگاری دانش آموزانی که هیچ گونه آموزشی دریافوت نکورده
بودند و در هیچ جلسه آموزشی شرکت نک رده بودند با کاهش مواجه شده است و میوانگین میوزان سوازگاری آنهوا از  47.46بوه
 45.400کاهش یافته است .بنابراین با توجه به گفته ها این گونه نتیجه میگیریم کوه جلسوات قصوهگوویی در افوزایش میوزان
سازگاری تاثیر داشته است .در قسمت بعدی دادهها مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر یا عدم تاثیر جلسات آموزش قصوهگوویی بوا
اطمینان بیشتری بیان میشود.
دادههای استنباطی
آزمون فرضیه اصلی پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاضر از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج آنهوا بوه تفضویل در زیور آورده
شده است.
فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هووش هیجوانی و اخالقوی بور
سازگاری و تابآوری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
اصونً قبل از اجرای این مدل نزم است سه پیش فر بررسی شود :بررسی همسانی واریانس ها (معناداری) ،بررسی یکسوانی
شیب خط رگرسیون و نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در هر گروه (آزمون کلموگروف -اسمیرنوف).


همسانی واریانسها
جدول  :2نتیجه آزمون لونز جهت بررسی همسانی واریانسها در نمرات سازگاری و تاب آوری
مقدارF

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سازگاری

.814

1

28

.375

تاب آوری

.520

1

28

.477

متغیر

فرضیه همسانی واریانسها

سطح معنی
داری

اگر بزرگتر از 0.05باشد معنادار نیست ،تایید فر
صفر ،برابر ی واریانسها؛ پس همسانند√.
اگر بزرگتر از 0.05باشد معنادار نیست ،تایید فر
صفر ،برابر ی واریانسها؛ پس همسانند√.



بررسی یکسانی شیب خط رگرسیون
جدول : 3نتایج تحلیل یکسانی شیب خط رگرسیون در نمرات سازگاری و تاب آوری

زیر مقیاس

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

نتیجه

سطح معنی داری

سازگاری

8.248

1

8.248

1.770

سازگاری*گروه=0/05>0.879

√

تاب آوری

.941

1

.941

0.867

تاب آوری*گروه=0/05>0.701

√



نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
جدول :4نتیجه آزمون كلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سازگاری و تاب آوری (كلموگراف-اسمیرنوف)

زیر مقیاس
سازگاری
تاب آوری

گروهها

آمارهK-S

درجات آزادی

معناداری

تحلیل(نرمال بودن)

آزمایش

.932

15

0/05>.289

√

كنترل

.946

15

0/05>.467

√

آزمایش

0.968

15

0/05>.827

√
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كنترل

/05>.144

15

0912

√

جدول  5نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت میانگین های تعدیل شده نمرات سازگاری و تاب آوری در گروه آزمایش و كنترل
مقدار F

زیر

مجموع

درجات

میانگین

مقیاس

مجذورات

آزادی

مجذورات

سازگاری

165.113

1

165.113

19.08

تاب

117.640

1

117.640

23.07

سطح معنی

حجم اثر

داری

()Eta

0.000

0.423

0.000

0.470

تحلیل
42درصد افزایش سازگاری را میتووان
به آموزش قصه گویی نسبت داد.

آوری

 47درصوود افووزایش توواب آوری دانووش
آموزان را میتوان به آموزش قصه گوویی
نسبت داد.

4

نتایج نهایی تحلیل کوواریانی در جدول  5قابل مشاهده است .با توجه به نتایج حاصل شده ،سطح معنی داری برای هور کودام از
متغیرها کوچکتر از  0.05است .این امر بدین معناست که آموزش قصه گوویی مبنوی بور هووش هیجوانی و هووش اخالقوی بور
سازگاری و تاب آوری تاثیر دارد .بعد ار اتمام جلسات آموزش قصه گویی و اجرای پس آزمون ،شاهد افزایش در میزان سازگاری
و تاب آوری هستیم که عددی که در ستون مربوط به حجم اثر است گویای میزان اثرگوااری آمووزش قصوه گوویی بور ایون دو
متغیر است .به بیان دیگر  42درصد از افزایش سازگاری مربوط به جلسات قصه گویی است و در موورد متغیور تواب آوری ایون
میزان برابر  47درصد است.
فرضیه فرعی اول پژوهش عبارت است از اینکه :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش هیجانی و اخالقی بور
سازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم پژوهش عبارت است از اینکه :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش هیجانی و اخالقی بور
تابآوری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
همان گونه که در قسمت قبل بیان شد جهت استفاده از تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها پیش شرطهایی نزم اسوت .در
این قسمت هر کدام از پیش شرطها به تفکیک برای هر کدام از فرضیه ها به کار رفته و در مرحله بعدی داده ها موورد تحلیول
قرار میگیرد.


بررسی همسانی واریانسها در دو گروه

یکی از پیش فر های آزمونهای تحلیل کوواریانس همگنی واریانسها در دو گروه است .قبل از ارائه فرضویات و آزموون آنهوا،
برای تشخیص اینکه آیا همگنی واریانسهای دو گروه آزمایش و کنترل رعایت شده است یا خیر ،آزمون لونز به عمول آمود کوه
نتایج آن در جدول  6آورده شده است.
جدول  6نتیجه آزمون لونز جهت بررسی همسانی واریانسها در نمرات سازگاری و تاب آوری
درجه آزادی1

درجه آزادی2

مقدارF

سطح معنی داری

سازگاری

.055

1

28

.816

تاب آوری

1.709

1

28

.202

متغیر

در جدول  6نتایج آزمون لونز جهت بررسی همسانی واریانس ها آورده شوده اسوت .بور اسواس نتوایج منودرج در جودول بوان،
همسانی واریانسهای دو گروه در نمرات سازگاری و تابآوری در سطح 95درصد ( )α =0.05معنی دار نموی باشود .بوه عبوارت
دیگر ،با توجه به اینکه معنی دار نبودن آزمون لونز به معنی تأیید فر صفر می باشد ،با اطمینان درصد می توان نتیجه گرفت
که واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات سازگاری و تابآوری یکسان است و این پیش فور اسوتفاده از آزموون
تحلیل کوواریانس در داده های پژوهش تائید شده است.
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بررسی یکسانی شیب خط رگرسیون

یکی دیگر از پیش فر های آزمون های تحلیل کوواریانس یکسانی شیب خط رگرسیون است که نتایج حاصل از بررسی این
پیش فر در جداول زیر آمده است.
جدول :7نتایج تحلیل یکسانی شیب خط رگرسیون در نمرات سازگاری
منابع تغییرات

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

گروه

49.320

1

49.320

پیش آزمون

165.224

1

165.224

21.728

گروه*سازگاری

30.037

1

30.037

3.950

خطا

197.705

26

7.604

كل

80435.000

30

سطح معنی داری

مجذورات

مقدار
F
6.486

.017
.000
.057

در جدول  7نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون متغیر سازگاری به عنوان پیش فر تحلیل کوواریانس آورده شده
است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معنی داری اثر تقابل (گروه*سازگاری) بزرگتر از  α=0/05میباشد ،بنابراین فرضیه همگنوی
شیب خط رگرسیون پایرفته می شود .با توجه به برقرار بودن این مفروضه تحلیل کوواریانس مجواز بوه اسوتفاده از ایون آزموون
هستیم.
جدول: 8نتایج تحلیل یکسانی شیب خط رگرسیون در نمرات تاب اوری
منابع تغییرات

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

گروه

57.169

1

57.169

پیش آزمون

54.226

1

54.226

.649

گروه*سازگاری

92.886

1

92.886

1.111

خطا

2173.308

26

83.589

كل

233197.000

30

سطح معنی داری

مجذورات

مقدار
F
.684

.416
.428
.302

در جدول  8نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون آورده شده است.بر اساس نتایج مندرج ،سطح معنی داری اثر تقابل
(گروه*سازگاری) بزرگتر از  α=0.05میباشد ،بنابراین قرضیه همگنی شیب خط رگرسیون پایرفته میشود .با توجه بوه برقورار
بودن این مفروضهی تحلیل کوواریانس مجاز به استفاده از این آزمون هستیم.


نرمال بودن

از جامعه مفروضههای مهم دیگر تحلیل کوواریانس ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در هر گروه (آزمایش و گواه) میباشود .بوه
منظور بررسی این مفروضه از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصول از آن در جودول شوماره آورده شوده
است .زمانی که  sigبزرگتر از  0/05باشد داده ها نرمال است.
جدول  :9نتیجه آزمون كلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سازگاری و تاب آوری
متغیر
سازگاری
تاب آوری

گروهها

آمارهK-S

درجه آزادی

سطح معنی داری

آزمایش

.204

15

.092

كنترل

.199

15

.112

آزمایش

.207

15

.083
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كنترل

.175

.200

15

در جدول شماره  9نتایج کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سازگاری و تواب آوری در هور دو گوروه
آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول بان ،توزیع نمرات در سطح  95درصد ( )0α=/05معنوی دار نموی باشود .بوه
عبارت دیگر ،با توجه به اینکه معنی دار نبودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف به معنی تأیید فر

صفر " نرمال -بوودن توزیوع

نمرات سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل "می باشد ،با اطمینان  95درصد می توان نتیجه گرفت کوه توزیوع سوازگاری و
تاب آوری در دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل نرمال است.
آزمون فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر سازگاری دانش آموزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه و بررسی اثربخشی آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بور سوازگاری
دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن ،با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضه های تحلیل کوواریوانس) یکسوان بوودن
شیب خط رگرسیون ،همگنی واریانس ها و نرمال بودن توزیع) از این آزمون استفاده شد که نتوایج حاصول از ایون آزموون در
جدول مشاهده می شود.
جدول : 10نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت میانگین تعدیل شذه نمرات سازگاری در دو گروه
منابع تغییرات

میانگین مجذورات

مقدار
F

مجموع

درجه

داری

مجذورات

آزادی

89.124

.000

گروهها

751.751

1

751.751

واریانس خطا

227.742

27

8.435

مجموع

80435.000

30

حجم اثر

سطح معنی

.767

در جدول بان ( شماره) نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائوه شوده اسوت.بر
اساس نتایج مندرج در جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده (  )89/124با درجه آزادی  1و  27از مقدار  Fجدول بزرگتر اسوت،
بنابراین فر صفر رد و فر پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفوههوای هووش اخالقوی و هووش
هیجانی بر سازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد ،با اطمینان  0/99تاییود مویگوردد .هنچنوین بور
اساس جدول داده های توصیفی میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته اسوت کوه ایون
تفات معنی دار است.

فرضیه دوم :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر تابآوری دانش آموزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
جدول  : 11نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت میانگین تعدیل شذه نمرات تاب آوری در دو گروه
منابع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار
F

سطح
معنی
داری
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گروهها

827.684

1

827.684

واریانس خطا

132.557

27

4.910

مجموع

246328.000

30

168.588

.000

.862

در جدول شماره  11نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون بوین دو گوروه ارائوه شوده اسوت.بر
اساس نتایج مندرج در جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده (  )168/588با درجه آزادی  1و  27از مقدار  Fجدول بزرگتر است،
بنابراین فر صفر رد و فر پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفوههوای هووش اخالقوی و هووش
هیجانی بر سازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد ،با اطمینان  0/99تاییود مویگوردد .هنچنوین بور
اساس جدول شماره ( داده های توصیفی) میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته اسوت
که این تفات معنی دار است.

.6بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر سوازگاری و
تاب آوری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن است .دانش آموزان در مقطع ابتدایی ،عالقه خاصی به قصه ،شخصیت-
های قهرمان قصه ،همراهی با شخصیت داستان تا آخر قصه دارند .تاثیر قصه و نقشی که کودکان از قصه در ذهون خوود توداعی
میکنند ،تبدیل به اثری ماندگار در حافظه کودکان میشود .در این بخش در ابتدا به بیان نتیجه پژوهش در خصو هر یک از
فرضیه ها پرداخته شده و سپس در مورد یافته های هر کدام بحث و نتیجهگیری صورت میگیرد.
فرضیه اول :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر سازگاری دانش آموزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
در این پژوهش دادههای حاصل از پرسشنامه سینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روش مورد استفاده جهت تحلیل دادههوا،
روش تحلیل کوواریانس است .جهت استفاده از روش تحلیل کوواریانس ،باید سه پیش شرط برقرار باشد .با توجوه بوه برقوراری
تمامی مفروضههای تحلیل کوواریانس) یکسان بودن شیب خط رگرسیون ،همگنی واریانس ها و نرمال بوودن توزیوع ( ،از ایون
آزمون استفاده شد .نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  5نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه
شده در جدول برابر 19.08با درجه آزادی  1و  27از مقدار  Fجدول بزرگتر است ،بنابراین فر صفر رد و فور پوژوهش کوه
عبارت بود از اینکه آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش اخالقی و هوش هیجوانی بور سوازگاری دانوش آمووزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد ،با اطمینان  0/99تایید میگوردد .همچنوین بور اسواس جودول شوماره  ( 1شواخصهوای
توصیفی) میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است .میانگین نمرات سوازگاری دانوش
آموزان در پیش آزمون مقداری برابر  48.90بود .پس از اینکه دانش آموزان گروه آزمایش در جلسات آموزش قصهگویی شرکت
کردند ،میانگین نمرات آنها در آزمون اندازهگیری سازگاری افزایش و عدد آن به 57.20رسید .ولی دانش آمووزانی کوه در گوروه
گواه قرار داشتند میانگین نمرات سازگاری آنها مقداری برابر با  47.20بوود .ایون گوروه هویچگونوه آموزشوی دریافوت نکردنود،
بنابراین میانگین نمرات سازگاری گروه گواه در پس آزمون کاهش یافته و برابر عدد  45.40میباشد .افزایش در میزان سازگاری
مشاهده نمیشود و در مواردی نیز با کاهش همراه بوده است .بنابراین میتوان گفت آموزش قصهگویی مبتنی بر هوش هیجوانی
و هوش اخالقی بر میزان سازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن تاثیر داشته است .جهت تعیین میزان اثری که
جلسات آموزش قصهگویی بر میزان سازگاری دانش آموزان داشته است اندازه اثر متغیر مستقل در ستون انتهایی جدول  5برای
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مالفه سازگاری نشان داده شده است .به عنوان نمونه اندازه اثر آموزش قصهگویی (متغیر مستقل) برای مالفه سازگاری برابور بوا
 0/42است که این امر نشاندهندهی این است که میزان اثری که آموزش قصهگویی بر میزان سازگاری گااشته است برابر است
که مقداری قابل توجه است.
همچنین در جدول  10مشاهده میشود که حجم اثر برابر با  0.76است که این عودد بوه معنوای ایون اسوت کوه  86درصود از
افزایش در نمرات سازگاری مربوط به آموزش قصه گویی است .با توجه به میزان اثر به دسوت آموده در فرضویه اول ( )0/42و از
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و میزان اثر به دست آموده بورای سوازگاری بوا اسوتفاده از روش تحلیول کوواریوانس توک
متغیری در فرضیه اول ( ،)0.76بیشترین اثر مربوط به تحلیل کوواریانس تک متغیری است.
همچنین در پژوهش حاضر همانند پژوهش هانتر و ادر ( )2010و صنعت نگار ،حسون آبوادی ،اصوغری نکواح( )1391فضوایل و
ارزشهای اخالقی در قالب داستان به کودکان آموزش داده شد .بدین شکل که کودکان با مشاهده الگوهای اخالقی شخصیت-
های قصهها ،فضایل ارزشی را از نبایدهای اخالقی تشخیص داده و ارزشهای اخالقی را الگوی خود قرار میدهنود .هموان گونوه
که از نتایج پژوهش میتوان مشاهده کرد که بعد از اتمام جلسات آموزش قصهگویی ،میزان سازگاری این گروه از دانش آمووزان
نسبت به قبل افزایش یافته است .نتایج نشان داد که هوش هیجانی نقش تعیینکنندهای در افوزایش سوازگاری دارد .همچنوین
در تحقیقی که توسط حیدری و همکارانش در سال  1392انجام شد ،تاثیر هوش هیجوانی بور سوازگاری اجتمواعی و پیشورفت
تحصیلی دانش آموزان ثابت شده است .عالوه بر هوش هیجانی ،سازگاری نیز در موفقیتهای شغلی و پیشرفت تحصیلی دارای
اهمیت است .همچنین بنابر یافتههای اینگلبرگ بین سازگاری اجتماعی موفقیت آمیز و هوش هیجانی نیز رابطه مثبت وجود
دارد .افراد با هوش هیجانی بان ،سبک زندگی خود را به گونه ای ترتیب میدهند کوه پیامودهای منفوی کمتوری تجربوه کننود
(حیدری و همکاران .)1392،تحقیق قدم پور در سال  1399در مورد تاثیر هوش اخالقی بر بخشودگی بین فردی دانش آموزان
نشان دهنده تاثیر مثبت است .همچنین در تحقیقی که نادری و برنا در سال 1399در مورد تواثیر هووش هیجوانی و سوازگاری
اجتماعی انجام دادهاند نیز نشان دهنده تاثیر مثبت هوش هیجانی بر سازگاری دانش آموزان بوده است.
فرضیه دوم :آموزش قصهگویی مبتنی بر مؤلفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر تابآوری دانش آموزان مقطوع
ابتدایی شهرستان بروجن تأثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه و بررسی آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش اخالقی و هووش هیجوانی بور توابآوری دانوش
آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجن  ،با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضه های تحلیل کوواریانس ،از این آزمون استفاده
شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائه شوده اسوت .بوا توجوه بوه نتوایج
حاصل در جدول 11تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،سطح معناداری برای مالفوهی تواب آوری مقوداری کمتور از  0.05اسوت،
بنابراین فرضیه اول تایید می شود .این نتایج بیانگر تفاوت بین میزان تاب آوری دانش آموزان گروه آزمایش و افزایش میزان تاب
آوری این گروه نسبت به دانش آموزان گروه گواه است که هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند؛ ایون امور نشوان دهنوده تواثیر
آموزش قصه گویی مبتنی بر هوش هیجانی و هوش اخالقی بر میزان تاب آوری دانش آموزان است .عالوه بور ایون مووارد هموان
طور که در فصل چهارم مشاهده گردید ،اندازه اثر متغیر مستقل برای مالفه نشان داده شده است .بوه عنووان نمونوه انودازه اثور
آموزش قصه گویی مبتنی بر هوش هیجانی و هوش اخالقی(متغیر مستقل) بر میزان تاب آوری برابر با  0/47است کوه ایون امور
نشاندهنده ی این است که متغیر مستقل توانسته است اثربخشی خود را ( )0/47را نشان دهد .همچنین اندازه اثر در جودول 5
که با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری به دست آمده مقداری برابر ()0.862
است که این امر نشان دهنده این است که اگر هر کدام از مالفه ها بدون در نظر گرفتن متغیر دیگر مورد تحلیل و بررسی قورار
گیرد ،میزان اثری بزرگتر را نشان میدهد .همچنین بر اساس جدول شماره  ( 1داده های توصیفی) میانگین نمرات پس آزموون
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است .بر این اساس بین دو گروه آزمایش و کنتورل تفواوت معنواداری وجوود
دارد که این نشان دهنده تاثیر آموزش قصهگویی مبتنی بر مالفههای هوش اخالقی و هوش هیجانی بر تابآوری دانش آمووزان

136

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

مقطع ابتدایی شهرستان بروجن است .عالوه بر این موارد همان طور که در فصل چهارم مشاهده گردید ،اندازه اثر متغیر مستقل
برای مالفه نشان داده شده است .یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد .این یافته ها با تحقیق جوکار )  ( 1386که از مقیواس خودسونجی تواب آوری در پوژوهش خوود اسوتفاده نموود،
همخوانی دارند .از سوی دیگر با تحقیقات لی آیو و همکاران)  ،( 2003زارعان،اسداهلل پور و بخشی پور)  ،( 1386سویاروچی و
همکاران)  ،( 2002گوهم) ،( 2003ترینیداد و جانسون)  ،( 2002انگلبرگ و سجوبرگ( )2004که از مقیاسهای مربووط بوه
سالمت روانشناختی و وجود اختالنت روانی و یا رفتارهای پرخطر استفاده کردند نیز همخوانی دارد .در این نوع تحقیقات می
توان سالمت روانی یا رفتارهای پرخطر را به مثابه تاب آوری عینی و ملموس افراد در برابر شرایط ناگوار و عوامول خطورزا در
نظر داشت .نتایج این تحقیق را می توان با توجه به عوامل مشترکی که در تحقیقات گاشته یافت شده ،توجیه کورد .سوالوی،
استرود ،وولری و ایپل( )2002در پژوهشی نشان دادند که هوش هیجانی ،مهارتهای مقابله ای انفعالی را بوه صوورت منفوی و
مهارتهای مقابله ای فعال را به صورت مثبت پیش بینی می کند .محمدی )  ( 1384نیز مهارتهای مقابله ای را بر تاب آوری
افراد ماثر دانسته است .بنابراین میتوان گفت که هوش هیجانی با مهارتهای مقابلوه ای فعوال و مواثر ارتبواط دارد و از ایون
طریق بر تاب آوری افراد تأثیر می گاارد .در پژوهشی در ارتباط با هوش اخالقی و تاب آوری نیز نتایج بوا یافتوههوای انصواری
شهیدی ،تات ،بدری زاده ،و مکلی ( )1397همسو بوده است که در پژوهش خود نشان دادند افورادی کوه نموره هووش اخالقوی
بانتری دارند از تاب آوری بانیی نیز برخوردارند .همچنین با پژوهش مقدس و خالقی( )2013همسو بوده اسوت کوه نشوان داد
همبستگی هوش اخالقی با تحمل سختی و ناراحتی مثبت و معنی دار بوده است .همچنین همسو با یافتههای مطالعات مقودس
و خالقی ( ،)2013نریمانی و غفاری ( )1394و شاکری و مرزیه ( )1395بوده است که اشاره به رابطه مثبوت و معنوی دار میوان
هوش اخالقی و تاب آوری دارد .نتایج تحقیق حسین نژاد و همکارانش در سال 1399نیز نشان دهنده تاثیر مثبت قصه درمانی
بر میزان تاب آوری است .سمیعیان نیز در تحقیقی که سال  1398انجام داده است به تاثیر مثبت خودتنظیمی هیجانی بر تواب
آوری تحصیلی پی برده اند.
منابع
اسماعیل بیگی ماهانی ،منیره؛ رضاپورمیرصالح ،یاسر؛ بهجتیاردکانی،فاطمه و نیاز ،شهریار .)1396( .اثربخشی آموزش مفواهیم
اخالق در خانواده به شیوۀ قصّه گویی بر اساس قصّه های دینی و قرآنی بر هوش اخالقی ،هووش هیجوانی ،سوبک مقابلوهای و
سالمت روان دختران نوجوان .دانشگاه اردکان ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
افتخار صعادی ،زهرا ؛ مهرابی زاده هنرمند ،دکتر مهناز ؛ نجاریان ،دکتر بهمن ؛ احدی ،دکتور حسون ؛ عسوگری ،دکتور پرویوز.
( .)1382پایان نامه بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فوردی -اجتمواعی در دانوش
آموزان .دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
تارویردی زاده ،هاجر .صابری ،هایده و پاشاشریفی ،حسون" .)1396( .پویشبینوی توابآوری تحصویلی بور اسواس ویژگویهوای
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