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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect 

of group games on the moral judgment of third grade 

male elementary students. In this applied research, a 
pre-test-post-test with control group was conducted. 

The research population consisted of all third grade 

elementary school students in Nourabad Delfan 
enrolled in the school year 2021-2022. The samples 

consisted of third generation boys selected through 

product sampling. The subjects were 30 male students 

randomly divided into two groups of 15. Moral 

Judgment questionnaires (MJT) were used in the 
pretest phase. After protocol validation, the 

experimental group entered into group games based on 

the protocol in 10 sessions of 50 minutes and the 
control group did not participate in the experimental 

conditions. Data were analyzed using analysis of 

covariance. SPSS 10 software was used. The results 
showed that there was a significant difference between 

the two groups after the pretest was removed and that 

the average ethical judgment of the entire 
experimental group had increased. The effect size (ŋ 

=0.802) confirms the high influence of group games in 

explaining the variance in students’ ethical judgment. 
Consequently, group games can be used as part of the 

empowerment.
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دهیچک
بأر ضاأاو     یگروهأ  یهأا  یبأا   ریتأث   یهدف پژوهش حاضر، بررس

 یپژوهش، کاربرد نیبود. ا ییسوم ابتدا یۀآمو ان پسر پا دانش یاخالض
آ مأون بأا گأروو گأواو      پأ  -آ مون شیرح پبا ط یشیآ ما  و ا  نوع شبه

 ییسوم ابتأدا  یۀآمو ان پسر پا دانش یپژوهش شامل تمام ۀاست. جامع
 1399-1400 یلیبأأود کأأه در سأأا  ت  أأ فأأانشهرسأأتان نورآبأأاد د 

 یأۀ آمأو ان پسأر پا   شامل دانش یآمار ۀبودند. نمون لیمشغو  به ت  
 هأا  یند. آ مودندردسترس انتخاب شد یریگ  سوم بود که به روش نمونه

نفأرو بأود کأه بأه روش      15آمأو  پسأر در دو گأروو     دانأش  30شامل 
 آ مون، شیپ ۀو گواو ضرار گرفتند. در مرحل شیدر دو گروو آ ما یت ادف

 یاستفادو شد. بعد ا  رواسا  (MJT) یضااو  اخالض یها ا  پرسشنامه
براسأاس پروتکأل    یا قأه یدض 50 ۀدو جلس یط شیپروتکل، گروو آ ما

 طیوارد شأدند و گأروو گأواو در شأرا     یگروهأ  یها یدر با  شدو نیوتد
ان  و بأا  یأ کووار لیأ ها بأا اسأتفادو ا  ت ل    ضرار نگرفتند. دادو یشیآ ما
نشان داد پ  ا  حأفف   ها افتهیشد.  لیت ل 10 ۀنسخ SPSSافزار  نرم

 نیانگیأ وجأود دارد و م  یدو گروو، تفاو  معنأادار  نیب آ مون، شیا ر پ
ا أر   ۀاسأت. انأدا    افتأه ی شیافأزا  ش،یکل گروو آ مأا  یضضااو  اخال

 نیأی در تب یگروهأ  یهأا  یبأا   یباال ری( بر تث ŋ=802/0آمدو ) دست به
 جأه ی. درنتگفارد یآمو ان ص ه م دانش یضااو  اخالض ریان  متغیوار
 یهأأا ا  برنامأأه یعنأأوان بخشأأ بأأه یگروهأأ یهأأا یا  بأأا  تأأوان یمأأ

. کرد آمو ان استفادو دانش یتوانمندسا 
سأوم   یأۀ پا ،یضاأاو  اخالضأ   ،یگروه یها یبا  :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
 جینتا آن به یتوجه یب که است فرد هر تیشخ  یریگ شکل دوران نیتر حساس و نیتر مهم یکودک دوران
 مدانلو، ،ساخت )خدام خواهند جامعه آن کودکان را جامعه اساس و هیکه پا چرا دارد؛ دنبا  به یریناپفجبران

است که کودکان به کمک آن خود را  یابزار ی(. با 1380، ی؛ کوشان و بهنام وشان1388، کشتکار و ییایض
ا و ابرا  خود ه جانیه یۀمنظور تخل مناسب به یالهیوس ت،یا  نژاد و مل فارغهر کودک  یو برا کنند یم انیب

 و ییویدیو ،یسنت ،یآمو ش ،یشینما یها یمختلف ا  جمله با  یها یبا  ،هگرفت مطا عا  انجام مطابقاست. 
 و هیپا یهاباشد و مهار  رگفاریرشد اخالق و رشد  بان تث  ،یلیبر عملکرد ت   تواند یم افتهی توسعه
 ان،دور و اوغلو کنان؛ 2022؛ کالرکسون، 2021 ، ون-وی نویمارت ن،ی-)تسونگ امو دیبه کودکان ب را یاجتماع
سا (  6-12) انهیم ی(. در دوران کودک2018 ماسون، و و ایاسپ ر،یدال-یاهلو؛ 2021و باران،  میلدریی ؛2021

و  یبا رشد مثبت اجتماع کیکه ا  نزد رود یشمار م به یاجتماع یاصل تیفعا  کی یگروه یها یانجام با 
 ا  تیو ترب میخ وص تعلو به در آمو ش و پرورش ی(. موضوع با 2019 فرناند ،مرتبط است ) یعاطف

شدو است  فراوان یها بدان اشارو یدرس مل ۀو برنام یو در اسناد باالدست است برخوردار یفراوان تیاهم
 (.1391 پرورش، و آمو ش یعا  یشورا)

کودک است.  رامونیپ طیم  1یاجتماع ضواعد رشیپف ،یدوران کودک یاصل یها ا  چا ش یکی یطرف ا 
و با آن در ارتباط است  کند  یم دایاست که در رفتار نمود پ یا  انواع ضواعد اجتماع ،2یضواعد اخالض

 یضواعد مشوق افراد برا نی(. ا1393 د،یو مهرآفر خاکپور؛ 2001 هو و کو ر،  زنبرگ،یا؛ 2021 کالرکسون،)
 ادیرا  یاجتماع نیو ضوان یضواعد اخالض دیافراد است. کودکان با یو ضامن درستکار ریدادن اعما  خ انجام

 ایبودن  یمعموالً با عنوان اخالض ،و اجرا کنند امو ندیرا ب نیضوان نیکودکان چگونه ا نکهیا ۀاما مطا ع رند،یبگ
 یهمانند رشد شناخت زین یاخالض میهمعتقد بود که درک کودکان ا  مفا کلبرگمطرح شدو است.  یرشد اخالض

گفت انسان با ح   توان ی(. م1395 ا ،یو ب یعقوبی) ردیگ  یصور  م رشدا  مراحل  یرینامتغ یتوا  یط
 هیتغف اجتماع قیطر ا  و ردیگ یم ا گو معلمان ا  شود، یم ظاهر خانوادو در ح  نیشود، ایمتو د م یاخالض

 حقوق درنظرگرفتن و عدا ت اصو  براساس را یاخالض ضواعد اجتماع، و مدرسه خانوادو، قت،یحق در. شود یم
کنند، یم دایرا پ یا  ضواعد اخالض یرویپ یبرا یدرون لیکودکان چطور م نکهیاما ا ،دهندیم  شآمو گرانید

 ا . است شدو مطرح پردا ان هینظر ۀلیوس به 3یاخالض ضااو  ا  یمتفاوت فی. تعارتدر مراحل رشد متفاو  اس
 ییب و رسوم و هنجارهامقررا ، آدا ۀنظر شخص دربار یبه چگونگ ،ی( ضااو  اخالض1932) 4اژویپ دگاوید

تبع آن  و به یها اشارو دارد که با رشد فکر  آن ا  او برداشت و کنند تیرعا گرانید با تعامل در دیکه مردم با
 د،یو مهرآفر خاکپوربه نقل ا   1932 اژو،یابد )پی یم تکامل افراد در سن شیافزا با همراو ،یرشد اخالض

                                                 
1. social rules 
2. ethical rules 
3. moral judgment 
4. Piaget, J. 
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 یا  نظر اخالض یزیچه چ ردیگ یم میشخص ت م ،ست که در آنا یندیفرا ی(. درواضع ضااو  اخالض1391
 (.2017 کومار،نادرست است ) یزیدرست و چه چ

را در  یاریبس ا یآ میداشته است. ضرآن کر یمهم ارینقش بس یضااو  اخالض انسان، شیدای مان پ ا 
(، شم  137 یۀا )آ(، شعر4 یۀ)آ ضلم یها آن را در سورو ۀمطرح کردو است. نمون یاخالض لیخ وص فاا

 یۀاند؛ نظرپرداخته یضااو  اخالض ۀدربار یپردا   هیبه نظر زین یاریشناسان بس . رواندید توان یم( 9-12 یۀ)آ
را دارند.  یضواعد اخالض رشیپف ییکودکان توانا ،ییابتدا ۀدور در دهد یخ وص نشان م نیا در( 1932) اژویپ

 استدال »: کند یم اذعان نیچن یاخالض ضااو  خ وص در اژویپ ا  بعد پردا  هیعنوان نظر کلبرگ به نیهمچن
 ییابتدا آمو ان دانش«. سه سطح و شش مرحله است یدارا یا  عملکرد اخالض یاهیعنوان پا به 1یاخالض

مرحله ا  رشد  نیآمو ان در ا ضرار دارند. دانش یاو  رشد اخالض ۀو مرحل کیکلبرگ در سطح  یۀبق نظراطم
به نقل ا   1932 اژو،یپ) گفرانند یرا م «یبردار و فرمان هیتوجه به تنب» ۀسب با سنشان دورکلبرگ، متنا

دبستان  ۀدوردر  یآمو ش ضواعد اخالض تیو حساس تیمرحله نشان ا  اهم نی(. ا1396، نسب ینیحس و ییرضا
نظام  یدر اسناد باالدست ،یرشد ضااو  اخالض تیاهم ۀدربار پردا ان هیشناسان و نظر . افزون بر نظر رواندارد

فراوان شدو  دا یآنان تثک یکارکرد اخالض زیبر اخالق و رشد آن و ن زین یمل درس ۀبرنام رینظ ت،یو ترب میتعل
 تیو با طبع هدف نظام ترب یتیعنوان هدف کالن حاکم به یاخالض تیترب ۀدغدغ گر وب نشانم داست. اسنا

شهروند مطلوب  یها مالک ا  یکی بودن، ی، اخالضیدرس مل ۀاندا  برنامد چشمن. در ساست یو عموم یرسم
 ۀجامع کی اندا  چشم نیا افق در یرانیا ۀجامع»: است آمدو سند متن در. است شدو فیتعر یاسالم یجمهور

با وجود  و یدانیو مشاهدا  م قا ی(. طبق ت ق1395، ی)حسن« خواهد شد یبر اصو  اخالض یو متک یاخالض
 دانست اخالق رشد مهم دوران توان یم را یکودک دوران دارد، یاخالض ضااو  و اخالق که یفراوان تیاهم

است و افراد به کمک اخالق، رفتار درست را  یانسان ی ندگ ریناپف  ییخالق بخش جداا رای (؛ 1398 ان،یجعفر)
مهم بدون  نیبه ا یابی(. دست1397 ،یانیآشت یفت )دوران و  آمو ند یبراساس اصو  مورد ضبو  جامعه م

 و یحجا  ،ییرضا) ستین سریم ها آن یجا و ضراردادن خود به گرانیدرک احساس د یو آمو ش برا نیتمر
 یصور  عمل به یاخالق، تالش هدفمند کردن نهیآمو ش و نهاد یبرا یکنون ۀجامع در(. 1399 ،یکارشک

 یجد یمانع مسئله نی. همدشو یم دویدصور  وعظ و خطابه  به آمو ش عمدتاً ۀویصور  نگرفته است و ش
 (.1395 ان،یریام و یمامد )شو یدر برابر ت قق اهداف آمو ش و پرورش م

مهم جامعه است و رشد  موضوعا  و هاتیاو و ا  یاخالض ضااو  رشد که کرد استنباط توانیم یسادگبه
شدو  انجام یها پژوهشاست.  وابستهخانوادو و مدرسه  طیم  یها و آمو ش نهی،  مطیعدم رشد آن به شرا ای

 یمناسب برا یانهی م آن، ندانستن تیآمو ان و او و دانش یاخالض تیمدارس به ترب یتوجهاند کم نشان دادو
و  یآمو ان، برو  اخالق ابزاردر دانش یافراط یم ور ف  یۀروح یریگشکل رینظ ینامناسب ییهاامدیبرو  پ

گفت در  توان یم گرید ی(. به ن و1398 ه،یو سجاد یصا   ،یرادگای) آورد یم وجود به را ینیانفعا  و بدب

                                                 
1. ethical reasoning 
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 رشیبا سالمت روان، پف یضو ۀرابط رینظدر جامعه  یآ ار مثبت توان یمهم م نیصور  توجه و پرداختن به ا
و  اضطراب کاهش خود، حرمت گران،ید و خود رشیپف گفاشتن، احترام احساسا ، درست ابرا  ت،یمسئو 

 منتظر دیامر مهم، با نیو نپرداختن به ا یتوجهید و در صور  بکر جادیرا در کودکان ا  نف اعتمادبه شیافزا
و  یفردنیمشکال  ارتباط ب ،یلیهمساالن، مشکال  ت   یطردشدن ا  سو لیآمو  ا  ضب دانش یبرا یتبعات

در  ندویآ به تنسب یدیس و ناامثی جادیا ،یاجتماع یناسا گار ،یبزهکار مانند یدر ادامه معاال  اجتماع
 (.1398 د،یپور و خسروجاویاصل ،یمی)ابراه بودجامعه 

بر  یگروه یهایبا  ریمرتبط با تث  مطا عا  ۀنی م در که است آن انگریشدو بانجام یهاپژوهش مرور
. ا  آنجا که ا  است نگرفته انجام یپژوهش میمستق ن،سوم دبستا یۀآمو ان پادانش یرشد ضااو  اخالض ریمتغ
 یبا  قیطر ا  یریپفآمو ش ۀدر مرحل ،ییاو  ابتدا ۀخ وص دوربه ییآمو ان ابتدا(، دانش1932) اژویر پنظ

( و شهرستان 1392 شعرباف، انیو آضام مد ینادر رخ،یپر( ضرار دارند )ینی)اعما  م سوس و ع یور دست و
با  هیناح نیآمو ان ادارد، دانش یپرورش و یآمو ش امکانا  کمبود و استم روم  ینورآباد جزو مناطق آمو ش

 یهاو در برخورد با دوستان خود مؤ فه هستندمواجه  یو اجتماع یا  جمله مشکال  فرهنگ یمشکالت
پژوهش حاضر با  نیبنابراکنند؛  یم تیندر  رعارا به یریپفتیمسئو و  یمدارفهیمثل احترام، وظ یاخالض

 یگروه یهایبا  روش دبودنیبر مف یمبن یپژوهش یهاتهافی جیرشد و نتا ۀمرحل نیا تیتوجه به حساس
 تیو خالض 2یلیت   شرفتی، پ1یخودکارآمد رینظ ،یمختلف یرهای( بر متغ1395 آرمند، و یعبدا ما ک)

 ،ی)کرامت 4یفردانیم یهامهار (، 2019 فرناند ،) 3ینف ، عواطف فرد(، اعتمادبه1394 فر،)فرو ان
 بهبود(، 2021 امرو،) 6استدال  مهار (، 2017 وس،یوو پور وسیپورو) 5یدارنید(، 1398 قت،یحقو  یم مد

با  ،مرحله ا  رشد نیدر ا (1399 ،یصا   و افرو  ،یحجا  ز،یساو( اخالق )2021و همکاران،  اریهوش) 7تفکر
سوم شهر  یۀپا پسرآمو ان  دانش یرا بر رشد ضااو  اخالض وویش نیا ریتث  یگروه یها یبا  انواع یریکارگبه

 یگروه یها یبا  ایآ»سؤا  که  نیبه ا ییپژوهش حاضر با هدف پاسخگو بیترت نیبد کند. یم ینورآباد بررس
 و اجرا شدو است. یطراح« است رگفاریآمو ان تث  دانش یبر رشد ضااو  اخالض

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع
با طرح  یشیآ ما اطالعا  ا  نوع شبه یگردآور ۀو  اظ ن  و به ی  اظ هدف کاربرد حاضر به پژوهش

                                                 
1. self-efficacy 
2. academic achievement 
3. individual emotions 
4. interpersonal skills 
5. religiosity 
6. reasoning skills 
7. improve thinking 
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شدو  لیبرحسب اهداف پژوهش ت ل رهایمتغ نیب ریتث  یاست. بررس گواوآ مون با گروو  و پ  آ مون شیپ
شهر نورآباد  1399-1400 یلیسوم در سا  ت   یۀآمو ان پسر پا پژوهش را دانش نیا یآمار ۀاست. جامع

نفر ا   30که  صور  نیدردسترس است. بد یریگ پژوهش ا  نوع نمونه یریگ اند. روش نمونه دادو لیتشک
ورود و خروج پ  ا  اخف  یها الکدردسترس، با توجه به م ۀویبه ش ییسوم ابتدا یۀآمو ان پسر پا دانش

 و پسر تیجنس و سا  9 سن ا  است عبار  پژوهش به ورود یهاها انتخاب شدند. مالک  ا  آن تیرضا
 .است بودو پژوهش در شرکت یبرا افراد نداشتن لیتما شامل زین خروج یها مالک

 پژوهش یاجرا ۀویش
 شدن یو ت نع یعیرطبیغ ا  یریجلوگمنظور  ورود و خروج، به یهامالک یابیار  ا  پ  پژوهش، نیا در

 و نگرفتند ضرار پژوهش اهداف انیجردر  میطور مستق به طرح، درکنندو  آمو ان شرکت دانش پژوهش، انیجر
گرفته در ابتدا و ضبل ا  هرگونه عمل  . در پژوهش انجامشد کنتر  دویپد نیا یواکنش ا را  لهیوس نیبد

 یخالضضااو  ا یها پرسشنامه قیا  طر آ مون شینفر(، پ 30) شیآ ماا  هر دو گروو گواو و  ،یشیآ ما
(MJT( )1998گرفته شد، سپ  دانش )و گواو  شینفرو، گروو آ ما 15در دو گروو  یصور  ت ادف آمو ان به

 حدوداً)هر هفته دو جلسه(،  یاقهیدض 50 ۀجلس دودر ضا ب  یگروه یها یبا  ،پژوهش نیشدند. در ا ردوگما
 یلیدوراو که در سا  ت   یسوم شهرستان د فان، روستا یۀآمو  پسر پادانش 15 یرو  رو 40به مد  

ا  نمونه ،یگروه یها یجلسا  مربوط به با  ینتها. در اشدبودند، اجرا  لیمشغو  به ت   1400-1399
 ۀکه مناسب رد یگروه یها یا  با  ،یشیاضداما  آ ما یطراح ۀآ مون گرفته شد. در مرحل پ  یپژوهش یها
 و ینیع ا یعمل ۀسن در مرحل نیکودکان در ا اژو،یپ یۀسا  بود، استفادو شد؛ چرا که طبق نظر 12تا  8 یسن

هستند. به  یگانه و با حواس پنج قیا  طر تیو فعا  یریادگی ا مندی( و ن1392 ،یادرضرار دارند )ن 1م سوس
و  یاخالض یاهداف ها یآمو ان انتخاب شد. با  دانش یها یژگیکودکانه متناسب با و یبا  19 لید  نیهم

 ،یمدار فهیو وظ یریپف تیاحترام، بخشش، کنتر  خشم، مسئو  ،یو نشاط، همکار یشاد جادیا رینظ یآمو ش
بود، داشتند. در ادامه،  یاخالض او ضا یها رمجموعهینخوردن و... را که ا  جمله  حرص ن،یا  توه یدور

منظور  به نیمنظور و همچن نیا یشد. برا یتوسط متخ  ان بررس 2ییم توا یی  اظ روا مداخله به ۀبرنام
مرتبط  یسوم( فهرست وارس یۀو ان پسر پاآم افراد نمونه )دانش یا هایبا ن شترینواضص و تطابق ب یرفع برخ

 ینفر دکتر 3متخ ص ) دو اری( در اختیآمو ش یها یمربوطه )با  یها تیو فعا  یبا اهداف آمو ش
 ییم توا ییروا نییتع ی( ضرار گرفت. مطابق ا گوییابتدا ۀنفر معلم متخ ص در حو  7و  یشناس روان

و  «یرضروریغ یو  دیمف» ،«یضرور» ۀنیسه گز با 4کر ی  فیصور  ط به ی، اهداف آمو ش3الوشه

                                                 
1. objective and tangible operation 
2. content validity 
3. content validity of Lavache 
4. likert range 
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( را cvr) الوشه ییم توا ییرواحداضل مقدار  ،یبا  3شدو  انتخاب یبا  19 نیشد. ا  ب یابیار  «یرضروریغ»
با اهداف  یمناسب یها یبا  ،نظران ( و ا  پروتکل حفف شدند )ا  نظر صاحبcvr<62/0کسب نکردند )

مناسب پروتکل  تی(، نشانگر وضع79/0) ییم توا ییروا نیانگیال م، م یها لینبودند(. پ  ا  انجام ت ل
 دادو شد. شنهادی( پیبا  16ع وجمدرم) یهر جلسه دو با  یشدو بود. برانیتدو

 سنجش ابزار

 (MJT) 1یخالققضاوت ا یها پرسشنامه
آ مون در سا   نی. اشد استفادو یضااو  اخالض ۀآمو ان ا  پرسشنام دانش یاخالض ضااو  یریگ اندا و یبرا

کودکان  یبرا یآ مون ضااو  اخالض  شد. نیتدو نآ ۀافتیدنظریتجد ۀنسخ 1998ساخته شد و در  1971
ها و... پاسخ نیبهتر ص،یتشخ ۀاستدال ، ضو یها است که شامل سؤا  یآ مون هوش کل کی یا گو یبرمبنا

سا ه ساخته شدو  11تا  6کودکان  یمون براآ  نیدارد. ا یاخالض یسؤاال  معنا ۀتفاو  که هم نیاست. با ا
ا   یآگاه یدرست برمبنا ایعنوان غلط  به یو امور اخالض ها تیموضع یابیار  ییتوانا» یاست. ضااو  اخالض

 ر،ی ادش) شد ترجمه یفارس به یکرم ابوا فال توسط 1379 سا  در ابزار نیا. «است یاخالض یهامالک
 میها ت م درمورد آن دیسؤا  است که کودک با یمرکب ا  تعداد آ مون، نیرا(؛ بناب1388 پور، یامامو  یاستک
را برضرار  یاخالض یکلما  با معنا ۀکند، رابط یبند را در اظهارنظرها گروو یکار اخالض ۀنی م رد،یبگ یاخالض
 یضاخال یها کند و ار ش یاستدال  منطق یند، در برابر مشکال  اخالضک یابیک عمل خاص را ار یکند، 

 شاملار ش  نی. ااست شدو یطراح ری  یاساس ار ش یبرا آ مون نیا یها د. سؤا کنمناسب را انتخاب 
 یزیتم یطهار  به معن»، «نقض عهد» ،«احترام»فرد است،  ۀکه برعهد ییانجام کارها یبه معن «فهیوظ»

 یبه معن لتیفا»، «خشم»، «ندیکه فرد بب یزیخواستن هرچ یحرص به معن»، «بخشش»، «ذهن و بدن
، «بدون اجا و گرانید لیاستفادو ا  وسا یسرضت به معن»، «انتقام»، «دروغ»، «انجام عمل خوب

دو ار ش  نیبود و ب یها دوار ش سؤا  نیا ۀبودند. نمر« انجام عمل ناپسند یگناو به معن»و « ییراستگو»
 .بود حیص  نهیگز کی فقط ،سؤا  مربوط به هر یها  نهیگز نیصور  که در ب نیضرار داشت؛ به ا کیصفر و 

 ۀراهنما و مشاور حو  تاداس اریپرسشنامه، پرسشنامه در اخت ییروا نییتع یبرا ،گرفتهپژوهش انجام در
اجرا  یسؤا  برا 50با همان  پرسشنامه، یینها شیرایها و در و آن دیضرار گرفت که با صالحد تیو ترب میتعل

و  یا سا و ییروا یدارا ،یضااو  اخالض اسیمق ۀپرسشنام ها، پژوهش یها افتهی براساس نیآمادو شد. همچن
. شد م اسبه 8/0 کرونباخ یآ فا ا  استفادو با پرسشنامه ییایپا گرفته، انجام پژوهش در. است ییم توا
( 1397) یو ضربان یشلمزار ابافتاست.  93/0 2براون اسپرمن فرمو  ا  استفادو با آ مون نیا ییایپا نیهمچن

کرونباخ و  یآ فا قیرا ا  طر ییایپا بیو ضر 73/0 یضااو  اخالض ۀپرسشنام ییایپا یکرونباخ را برا یاآ ف

                                                 
1. Moral Judgment Test (MJT) 
2. Spearman-Brown formula 
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 یضااو  اخالض ۀاست که پرسشنام نیا ۀدهند مقدار نشان نیدست آورد. ا به 62/0و  61/0 بیترت به فیتن 
(MJTا  روا )اجراشدو در جدو   ۀبرنام ۀالصبرخوردار است. خ یضااو  اخالض یبرا یضابل ضبو  ییایو پا یی

 ارائه شدو است. 1

 شیآزما گروه یبرا یآموزش ۀدور یمحتوا ۀخالص. 1 جدول
 

 مدت گرفته انجاماقدامات  هدف جلسه فیرد

 ۀجلس
 او 

 یآمو ان براو با دانش دوستانه ارتباط جادیو ا ییآشنا
 آنان یبند ها و گروو جلب مشارکت آن

شدند. با  ییمختلف شناسا یگروه یها یبا  ،او  ۀجلسدر 
، شدو ییشناسا یها یبا  انیبرضرار شد. ا  م یآمو ان ارتباط مثبت دانش

 دنبا  آمو ان دانش یبرا را پژوهش خاص اهدافکه  یگروه یهایبا 
آمو ان را باال بخش بودو و تعامل دانش  ف  حا  نیو درع کردند یم

نفرو  پنج یهاا ب گرووآمو ان در ضانتخاب شدند. سپ  دانش بردند، یم
 ا  ضبل( در سه گروو گماردو شدند. یکش  )ضرعه یت ادف صور  به

 آ مون گرفته شد.  شی( پشی)گروو گواو و آ ما  آمو دانش 30ا   شیآ ما

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 دوم

 یگروه یو کمک اعاا یجلسه، همکار نیهدف ا  ا
خشم  کنتر  ،یگروه ۀفیوظ انجامو  یگروه تیموفق یبرا

حرص و گروو یاعاا دنیبخش ا ،یادن امتند ا دست یراب
 ا یدادن امت ا دست خاطر بهنخوردن 

 بودند گرفته ضرارنفرو  پنج یها که در گروو یآمو ان دانش ،دوم ۀدر جلس
با توپ » و «ودشدست» یگروه یبا  دو(، در یکش ضرعهصور   )به

 شرکت کردند. «رویدا یرو

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 سوم

 انجام ،احترام رینظ یو پرورش صفات یهمکارح   تیتقو
 ا  یریجلوگ گروو، ضبا  در کردن تالش ۀفیوظ

 اجا و بدون و گروو یاعاا بخشش گرفتن، انتقام
 ها گروو ریسا لیوسا به نزدن دست

پرتقا  » یخود با  ینفر پنج یها آمو ان در گروو دانش ،سوم ۀجلس در
 یبا  شد، اجرا جلسه نیا در که یگرید یبا را انجام دادند. «بدو

 .بود «توپ پرتاب»

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 چهارم

 ،صدا دن ۀن وها در یگروه خشم، احترام به هم کنتر 
 زیتم نخوردن، حرص گروو، یاعاا اشتباو دنیبخش

 یریپف  تیمسئو  ح  تیتقو و اطراف طیم  داشتن نگه

 یبا  و «بسا  یکاردست چشم بدون» یگروه یبا چهارم،  ۀدر جلس
 اجرا شد.« ترو مهربون یک»

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 پنجم

نوبت  یصبر برا نیتمر ،یگروه ۀفیوظ ح  تیتقو
 یشاد جادیو ا یضدردان وح  احترام  تیشان، تقویگروه

 و نشاط

 و کن پرتاب» یبا  نیهمچن و «یوسط یبا »پنجم،  ۀدر جلس
 .شد اجرا «نیبش

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 ششم

 تیگروو، تقو یبه اعااو کمک  یهمد  یۀروح یبرضرار
اطراف و  طیم  یزیاحساسا ، تم انیدر ب ییراستگو

 ا  خود یمنف یهامهار  دورکردن ح  تیتقو

 یبا  و «یامداد» یگروه ینفرو با  پنج یها ششم، گروو ۀدر جلس
 کردند. یرا با  «دیکن میترس سنگ یرو را ییزهایبا گچ، چ» یگروه

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 هفتم

 لینزدن به وسا دست ،یشیاند  ، مثبتبه طهار توجه
 اعاا ریو احترام به سا گرانید

 «تو را یمن را بکش و من نقاش یتو نقاش» یگروه یبا هفتم،  ۀجلس
 .شداجرا  «یبا بادکنک» نیهمچن و

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 هشتم

 ضبا  در یمدار فهیوظ و یهمدرد ،ی، همکارخشم کنتر 
 گروو یاعاا ریسا

و  «یو شکارچ خرگوش» ینفرو به با  پنج یها وهشتم، گرو ۀدر جلس
 بود. «درمان، دواستیخندو بر هر درد ب» یبا 

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 نهم

 نیبخشش در ب تیتقو ،یو همد  یهمکار یۀروح تیتقو
 گروو یاعاا نیاعاا و احترام در ب

ساخت اشکا  » یبا  نیهمچن و «یضطار با » ،ینهم ا  با  ۀدر جلس
 .شداجرا  «رهمگونیغ

50 
 قهیدض

 ۀجلس
 دهم

 یو اجرا یگروه یها یا  با  حاصل یبا خوردها افتیدر
 آ مون  پ 

 آ مون گرفته شد. پژوهش پ  یها نمونه ۀهم ا  انیدر پا
50 

 قهیدض



 ... بر یگروه یها یباز ریتأث                                                                                                                        170

 ها  داده لیتحل روش
 یجرااستفادو شد. ا 1رویمتغ تک ان یکووار لیپژوهش ا  آ مون ت ل یها و پاسخ به سؤا  ها  دادو لیت ل یبرا

 صور  گرفت. 10 ۀنسخ SPSSافزار  آ مون با نرم

 ها افتهی

 یشناخت تیجمع فی( توصالف
( ییسوم ابتدا یۀسا  بودو )پا 9-10 یسن ۀپسر در رد تیکنندو در پژوهش حاضر، با جنس شرکت آمو ان دانش
کالس  کیا  ( یصور  حاور مدارس به یحداضل تیکرونا و فعا  یماریموجود )ب یها تیم دود لید  که به

کنندو  آمو ان شرکت مدرسه در شهرستان نورآباد  رستان با روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد دانش کیدر 
نفرو  15در دو گروو  یکش صور  ضرعه به ینفر بودو که با استفادو ا  روش انتساب ت ادف 30در پژوهش 

 .شدند یگفاریو گواو جا شیآ ما
و  آ مون شینمرا  پ اریو ان راف مع نیانگیم رینظ ،ی  اخالضضااو ۀپرسشنام یفیتوص یها شاخص

 یدگیکش زانیو م شیگواو و آ ما یها گروو ی)ابعاد( آن و برا اسیمق خردو کیآمو ان به تفک آ مون دانش پ 
 .است آمدو 2نمرا  در هر گروو در جدو   یو چو گ

 یفیتوص یها ( شاخصب

 اسیمق خرده و گروه کیتفک به آزمون پس و آزمون شیپ در انآموز دانش نمرات یفیتوص یها شاخص. 2 جدول

 رهایمتغ
 آزمون پس آزمون شیپ

 یدگیکش یچولگ اریانحراف مع نیانگیم یدگیکش یچولگ اریانحراف مع نیانگیم
واو

و گ
رو

گ
 

 -572/0 286/0 215/0 428/0 -331/0 549/0 215/0 266/0 فهیوظ

 -740/0 -206/0 220/0 366/0 -555/0 451/0 195/0 277/0 احترام

 -179/0 623/0 308/0 333/0 -132/1 555/0 266/0 244/0 نقض عهد

 -348/1 128/0 266/0 644/0 -470/0 -841/0 245/0 401/0 طهار 

 401/1 282/0 172/0 377/0 -404/0 312/0 205/0 222/0 بخشش

 -615/1 788/0 243/0 166/0 -404/0 312/0 308/0 133/0 حرص

 -615/1 788/0 487/0 333/0 -615/1 788/0 487/0 233/0 شمخ

 -844/0 -149/0 198/0 493/0 -598/0 493/0 202/0 404/0 لتیفا

 517/0 -938/0 305/0 734/0 -505/0 -256/0 225/0 733/0 دروغ

 -791/0 531/0 265/0 283/0 -106/0 74/1 185/0 133/0 انتقام

 -315/1 344/0 232/0 253/0 -118/1 210/0 198/0 226/0 سرضت

 401/1 282/0 258/0 666/0 -127/0 -802/0 319/0 633/0 ییراستگو

 -810/0 062/0 164/0 233/0 -132/1 555/0 133/0 122/0 گناو

 

                                                 
1. univariate analysis of covariance 
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 اسیمق آزمون به تفکیک گروه و خرده آزمون و پس آموزان در پیش های توصیفی نمرات دانش شاخص. 2جدول ادامه 

تغ
م

ی
ها

ر
 

 آزمون پس آزمون شیپ

 یدگیکش یچولگ اریانحراف مع نیانگیم یدگیکش یچولگ اریانحراف مع نیانگیم

 ما
و آ

رو
گ

ی
 ش

 -754/0 290/0 170/0 714/0 -032/1 127/0 174/0 295/0 فهیوظ

 -443/0 -118/0 191/0 701/0 161/0 579/0 277/0 377/0 احترام

 496/0 -044/1 313/0 733/0 -669/0 092/0 234/0 311/0 نقض عهد

 -106/0 -074/1 247/0 822/0 -791/0 -531/0 353/0 622/0 طهار 

 -970/0 -227/0 247/0 711/0 -458/0 116/0 294/0 422/0 بخشش

 -615/1 -788/0 243/0 833/0 -669/0 092/0 351/0 466/0 حرص

 -734/0 -176/1 457/0 733/0 -094/2 455/0 507/0 401/0 خشم

 -551/1 024/0 236/0 721/0 -960/0 -364/0 260/0 493/0 لتیاف

 -094/2 -455/0 169/0 866/0 -132/1 -555/0 266/0 755/0 دروغ

 -334/0 -498/0 240/0 683/0 -378/0 -112/0 140/0 201/0 انتقام

 -174/1 -118/0 211/0 480/0 -330/0 341/0 182/0 281/0 سرضت

 -404/0 -312/0 308/0 866/0 264/1 -407/1 316/0 801/0 ییراستگو

 659/0 -033/0 -971/0 318/0 222/0 136/0 511/0 222/0 گناو

 و رویمتغتک ان یکووار لیا  ت ل آمو اندانش یاخالض ضااو  بر یگروه یها یبا  ریتث  نییتع منظور به
 .شد استفادو 10 ۀنسخ SPSS افزارنرم

 

 آزمون آزمون و پس در پیش گروه گواه آموزان نمرات دانشمیانگین  .1نمودار 

اما  ،اند وکرد انیب یدگیکش و یچو گ شاخص دو نیا یبرا را یمتفاوت دحدو یمتنوع یها کتاب و مقاال 
و  یچو گ بیضر دهد  ینشان م 2جدو   جیعمل خود ضرار دادند، نتا یرا راهنما 3و  -3 یاکثر م ققان، چو گ

 تیعاها ر دادو عیبودن تو  نرما  یشرط ال م برا نیدارد؛ بنابرا ضرار 3و  -3مجا   ۀدر با  بیترت به یدگیکش
مورد با توجه به  نیها است که ا دادو عیبودن تو  نرما  ان ،یکووار لیشرط استفادو ا  ت ل نیشدو است. او 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

 گواه گروه

 میانگین پس از آزمون میانگین پیش از آزمون
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ابعاد  نیا یو چو گ یشد. مقدار کج دییتث یاخالض ضااو  ابعاد یبرا 2 جدو  در یدگیکش و یچو گ مقدار
 بودن برضرار است. نرما  فرض 2و  1 یمطابق نمودارها دهد ینشان م نیبودو و ا -2و  2 نیب

که  شود یم یبررس 1نی و آ مون با که است ها ان یوار یهمگن ان ،یکووار لیت ل یبعد فرض شیپ
 آمدو است. 3آن در جدو   جینتا

 

 
 آزمون  و پس آزمون شیدر پ شیآموزان گروه آزما نمرات دانش نیانگیم. 2نمودار 

 ها انسیوار یفرض برابر یرسمنظور بر به نیآزمون لو جی. نتا3جدول 

                                                 
1. Leven test 

0

0.5

1

 گروه آزمایش

 میانگین پس از آزمون میانگین پیش از آزمون

 رهایمتغ
 آزمونپس آزمونشیپ

F 
 ۀدرج

 1 یآزاد
 ۀدرج

 2 یآزاد
سطح 
 یمعنادار

F 
 ۀدرج

 1 یآزاد
 یآزاد ۀدرج

2 
سطح 
 یمعنادار

 361/0 28 1 862/0 475/0 28 1 523/0 فهیوظ
 613/0 28 1 262/0 194/0 28 1 769/1 احترام

 708/0 28 1 143/0 242/0 28 1 428/1 نقض عهد
 906/0 28 1 014/0 255/0 28 1 352/1 طهار 
 132/0 28 1 409/2 199/0 28 1 732/1 بخشش
 010/1 28 1 010/0 805/0 28 1 062/0 حرص
 448/0 28 1 592/0 478/0 28 1 516/0 خشم

 26/0 28 1 323/1 183/0 28 1 860/1 لتیفا
 163/0 28 1 048/2 285/0 28 1 187/1 دروغ
 678/0 28 1 176/0 098/0 28 1 933/2 انتقام

 677/0 28 1 177/0 658/0 28 1 200/0 سرضت
 129/0 28 1 441/2 732/0 28 1 120/0 ییراستگو
 48/0 28 1 505/0 905/0 28 1 15/0 گناو

 28 1 18/0 824/0 28 1 501/0 )کل( یاخالض ضااو 
675/0 
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ا   کیچیه یدرصد برا 95شدو در سطح م اسبه Fقدار م شود،یمشاهدو م 3گونه که در جدو  همان
 هاان یوار یبر برابر یفرض صفر مبن نیبنابرا ؛(α>5/0) ستین معنادار آ مونپ  و آ مونشیها در پمؤ فه

 یبرابر فرضشیپ تیرعا نیا رونی. ا  اشودیم رد هاان یوار یبر نابرابر یفرض مقابل مبن و رفتهیپف
 .است دییتثها مورد ان یوار

 ریمتغ یبرا ها اسیمق خرده کی( به تفکآزمون شیپراش )پ هم ریو متغ شیآزما طیتعامل شرا جی. نتا4جدول 

 یاخالق قضاوت

 .F Sig مجذورات نیانگیم یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع راتییتغ منبع ریمتغ

 449/0 597/0 23/0 1 23/0 آ مون شیپ×  گروو فهیوظ

 605/0 274/0 12/0 1 12/0 ونآ م شیپ×  گروو احترام
 994/0 01/0 514/0 1 514/0 آ مون شیپ×  گروو نقض عهد

 703/0 148/0 10/0 1 10/0 آ مون شیپ×  گروو طهار 
 177/0 927/1 83/0 1 83/0 آ مون شیپ×  گروو بخشش
 299/0 151/1 69/0 1 69/0 آ مون شیپ×  گروو حرص
 326/0 33/1 233/0 1 233/0 آ مون شیپ×  گروو خشم

 227/0 530/1 74/0 1 74/0 آ مون شیپ×  گروو لتیفا
 459/0 565/0 36/0 1 36/0 آ مون شیپ×  گروو دروغ
 515/0 436/0 30/0 1 30/0 آ مون شیپ×  گروو انتقام

 961/0 02/0 01/0 1 01/0 آ مون شیپ×  گروو سرضت
 974/0 01/0 957/0 1 957/0 آ مون شیپ×  گروو ییراستگو

 288/0 488/1 56/0 1 56/0 آ مون شیپ×  گروو وگنا
 یاخالض ضااو 

 (یکل)
 127/0 482/2 14/0 1 14/0 آ مون شیپ×  گروو

 بیش یهمگن یبررس یاست. برا ونیرگرس بیش یهمگن ان ،یکووار لیمهم ت ل یها مفروضه گرید ا 
 جیشد که نتا ی( بررسآ مون شیپپراش ) هم ری( و متغیگروه یها ی)با  شیآ ما طیشرا نیتعامل ب ون،یرگرس
مشاهدو  4گونه که در جدو   آمدو است. همان 4پراش در جدو   هم رینوع آمو ش و متغ نیتعامل ب یبررس

. پ  ستیمعنادار ن درصد 95ها در سطح  مؤ فه ای ها اسیمق خردو ۀهم یشدو برا م اسبه Fمقدار  شود، یم
 رد ونیرگرس بیش یناهمگن مقابل فرض و شود یم رفتهیپف ونیرگرس بیش یهمگن بر یفرض صفر مبن

 لیت ل یها ا  مفروضه گرید یکی. شود یم دییتث زین ان یکووار لیت ل فرض شیپ نیا رو، نیا ا . شود یم
 ۀ( ضبل ا  ارائآ مون شیپراش )پ ( ضبل ا  شروع پژوهش است که همآ مون شیپراش )پ هم یاجرا ان ،یکووار

 دییتث ان یکووار لیآ مون ت ل یاصل یها فرض شیرائه شدو است؛ ا  آنجا که پا یتجرب یها آمو ش به گروو
 .میآ مون هست نیشدند، مجا  به استفادو ا  ا

نقض عهد، طهار ، بخشش، حرص،  فه،ی)احترام، وظ اسیمق خردو 12در  شدو لیتعد نیانگیم نمرا 
اند،  دار شرکت کردو هدف یگروه یها یا که در ب یآمو ان دانش دهد یانتقام، سرضت و گناو( نشان م لت،یفا



 ... بر یگروه یها یباز ریتأث                                                                                                                        174

موجب  یگروه یها یبا  گر،یاند. به عبار  د را ا  خود نشان دادو یبهتر یدرمجموع رشد ضااو  اخالض
حاور  یگروه یها یشدو است که در با  یآمو ان شدو نسبت به دانش بردو نام اسیمق خردو 12معنادار  شیافزا

نشان ندادند و  یو دروغ تفاو  معنادار ییراستگو اسیمق در دو خردو شدو لیتعد نیانگینداشتند، اما نمرا  م
 یبر ضااو  اخالض یگروه یها یبا  ریبر تث  یمبن قیت ق یۀفرض جهینداشتند. درنت یمعنادار شیافزا

 آمدو است. شدو لینمرا  تعد نیانگیم 5. در جدو  شود یم دییآمو ان پسر تث دانش

 شده لیتعد یها نیانگی. م5 جدول

 کنترل شیآزما ریمتغ

 430/0 712/0 فهیوظ
 670/0 696/0 احترام

 330/0 737/0 نقض عهد
 632/0 835/0 طهار 
 397/0 692/0 بخشش
 194/0 826/0 حرص
 333/0 734/0 خشم

 494/0 719/0 لتیفا
 712/0 766/0 دروغ
 284/0 683/0 انتقام

 248/0 485/0 سرضت
 647/0 666/0 ییراستگو

 248/0 497/0 اوگن

 (یکل انسیکووار لیتحل) یاخالق قضاوتبر  یگروه یها یباز آموزشاثرات  جی. نتا6جدول 

 مجموع راتییتغ منبع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مربعات

 سطح F آماره
 یمعنادار

 توان اثر ۀانداز

 01/1 818/0 01/0 6/580 354/0 2 708/0 شدو حیت   مد 
 01/1 688/0 01/0 4/59 347/0 1 347/0  ابت ا ر

 126/0 25/0 413/0 692/0 04/0 1 04/0 آ مون  شیپ
 01/1 802/0 01/0 109/44 637/0 1 637/0 گروو
     06/0 27 158/0 خطا
      30 27/10 کل

      29 866/0 شدو حیت   کل

 یعنیا  مقدار آ فا  01/0 یسطح معنادار نکهیبا توجه به ا شود، یمشاهدو م 6گونه که در جدو   همان
اختالف  آ مون، شیکردن ا ر پ پ  ا  خارج یعنیمستقل معنادار است؛  ریمتغ ریتر است، مقدار تث  کوچک 05/0

ŋp= 802/0آ مون وجود دارد ) نمرا  دو گروو در پ  نیب یمعنادار
(؛ 27/1F=44/109و  =01/0sig و 2

سوم  یۀپا پسرآمو ان  در دانش یضااو  اخالض زانیم بر یگروه یها یبا  نکهیبر ا یفرض صفر مبن نیبنابرا
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در  یضااو  اخالض زانیم بر یگروه یها یبا  نکهیبر ا یندارد، رد و فرض مقابل مبن ریدبستان تث 
 یها یبا د کنن یم انیمشاهدا  ب یطورکل . بهشود یم دییدارد، تث ریسوم دبستان تث  یۀپا پسرآمو ان  دانش
گفت  توان یم جهیدرنت .است رگفاری( تث 802/0ا ر ) ۀآمو ان با اندا  در دانش یخالضضااو  ا زانیمبر  یگروه

 80 باًیتقر یعنی ؛است رگفاریتث  802/0ا ر  ۀآمو ان با اندا  دانش یضااو  اخالض ریمتغبر  یگروه یها یبا 
کرد.  نیی( تبیگروه یها یمستقل )با  ریبا استفادو ا  متغ توان یرا م یضااو  اخالض ریمتغ ان یدرصد ا  وار

 یآمو ان  دانش گر،ید عبار  به. دارد ضرار ییباال سطح در یرگفاریتث  زانیم نیا ر، ا ۀبا توجه به شاخص اندا 
 .دارند آمو ان دانش گرید ا  یبهتر یاخالض ضااو  کنند، یم افتیدر یگروه یها یبا  که

 یریگ جهینت و بحث
 یهایبا  ریتث  ۀنی م در میمستق طوربه یپژوهش کشورمان در تاکنون داد نشان یپژوهش اسناد یبررس
 با مطا عه نیا در نیبنابرا است؛ نشدو انجام دبستان سوم یۀپا پسر آمو اندانش یاخالض ضااو  بر یگروه
 بر یگروه یها یبا  ا  استفادو یا ربخش ،یگروه یهایبا  بر دیتثک با و یاخالض ضااو  تیاهم به توجه

 به توجه با که است ال م نکته نیا ذکر. شد یبررس دبستان سوم یۀپا پسر آمو ان دانش یضاخال ضااو 
 ماریب بدون) دیسف ۀمنطق که نورآباد شهرستان دوراو یروستا در پژوهش ،(کرونا یماریب) آمدو شیپ طیشرا

 ریدا یحاور ور ص به نفر 15 ری  یها کالس تیظرف با مدارس که چرا شد؛ اجرا بود، شدو اعالم( ییکرونا
 ابعاد بر یمعنادار و مثبت ریتث  یگروه یها یبا  نکهیا ا  بود عبار  گرفته انجام پژوهش یها افتهی. بودند

 ،(اجا و بدون گرانید لیوسا ا  استفادو) سرضت عهد، نقض احترام، فه،یوظ یبعدها شامل یاخالض ضااو 
 ضااو ) ریمتغ نیا بهبود سبب و داشته یکل یاخالض ضااو  نیهمچن و انتقام طهار ، لت،یفا بخشش،

 نییتب منظور به. است نداشته یمعنادار ریتث  دروغ و ییراستگو بعد دو بر اما است، شدو آن ابعاد و( یاخالض
 توان یم سرضت و انتقام عهد، نقض فه،یوظ بخشش، احترام، ابعاد بر یگروه یها یبا  شدن واضع ا ربخش

 ا  شدن قیتشو و ا یامت کسب مثالً یخاص هدف به دنیرس دنبا  به گروو در نآمو ا دانش که آنجا ا  گفت
 نیضوان جزو) کنند تیرعا را یاخالض اصو  نیا که داشتند آن بر یسع و بودند خود دوستان ریسا و معلم یسو
 نیب در یباالتر گاویجا اصو  نیا تیرعا و انجام با کردند یم مشاهدو که ی مان و( شد یم م سوب زین یبا 

 یابتدا در گروو یاعاا مثا ، یبرا آمد؛ یم وجود به یرونیب و یدرون یها زویانگ کنند، یم دایپ خود دوستان
 و کردند یم فیوظا میتقس خودشان گروو نیب ها گروو ریسا به نسبت یبا  روند به دنیبخش سرعت یبرا یبا 

 یبرا یگروه و یدرون ۀزیانگ دند،ید یم گروو کار تشرفیپ در را فهیوظ انجام و یبند میتقس نیا ریتث  که ی مان
 یاعاا طهار ، بعد بر یگروه یها یبا  ریتث  ۀدربار. کردند یم کسب را خود فیوظا ا  کیهر گرفتن برعهدو

 یظاهر یزیتم به توجه و طیم  داشتن نگه زیتم و یشیاند مثبت مانند ییکارها انجام با کردند یم یسع گروو
 ا  نکردن استفادو یمعنا به سرضت بعد بر یرگفاریتث  درخ وص. کنند جلب خود به را ها رووگ ریسا توجه خود،

 لیوسا ا  را استفادو تینها دیبا یبا  نیضوان طبق ها گروو یاعاا ا  هرکدام اجا و، بدون گرانید لیوسا
 در یحت) اجا و نبدو ها گروو گرید لیوسا ا  استفادو. بردند یم خود گروو به مربوط دردسترس و موجود
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 درخ وص. شد یم منجر گروو کل یبرا یمنف ا یامت یاعطا به و بود یبا  نیضوان برخالف(  زوم صور 
 نظرا  به و کردند یم استفادو اعاا ریسا نظرا  ا  یبا  نیح در گروو یاعاا احترام، بعد بر یا رگفار

 و یبا  نیضوان مطابق) متقابل احترام و یبستگهم در را خود تیموفق دیکل که چرا گفاشتند؛ یم احترام گریکدی
 که ی مان زین انتقام بعد بر ریتث  درخ وص. دندید یم( کردند یم مالحظه خود کار شرفتیپ در که یا ر

 یخطا ینوع به را یگروه هم یخطا کردند، یم احساس خودشان نیب در را ییباال یهمبستگ گروو یاعاا
 یبرا گروو کل به کردن کمک و خطا دادن پوشش در یسع گروو یااعا ۀهم و کردند یم م سوب خودشان

. باشد نداشته وجود اعاا نیب در انتقام ح  تا شد یم موجب نیا و داشتند خودشان یبا  در شتریب سرعت
 یاحتما  لید  دو ا  یناش تواند یم جهینت نیا گفت توان یم دروغ و ییراستگو بعد دو معنادارنبودن درخ وص

  مان به ا ین که باشند ییبعدها است ممکن اند، ندادو نشان را یخاص رییتغ که یابعاد نکهیا تنخس باشد؛
( جلسه دو) پژوهش ی مان تیم دود به توجه با گر،ید عبار  به. باشد داشته رییتغ دادن نشان یبرا یطوالن

 ای شتریب  مان  منداین ییراستگو و دروغ بعد در یگروه یها یبا  یرگفاریتث  است ممکن گفت توان یم
 دو بر یگروه یها یبا  رگفارنبودنیتث  است ممکن نکهیا دوم. باشد یگرید یها برنامه و ها روش ا  استفادو

 .دارد یشتریب یها  یبررس به ا ین که باشد بودو یضوم و یفرهنگ مسائل ا  یناش ییراستگو و دروغ بعد
 ا  یکی نیهمچن. است کودک یشناخت رشد عامل نیتر مهم یبا  ،یگوتسکیو و اژویپ ا ینظر براساس

 و هاتیواضع درک با یبا  ضا ب در کودکان. است خردساالن یبرا دسترس ضابل یفکر یهاروش نیترپاک
 تواند یم یبا  نیهمچن(. 1385 ،یعسگر و یانگج) ابندی یم دست تعاد  به یشخ  یهامهار  کنتر 

 به نزدن دست بخشش، گفاشتن، احترام زانیم شیافزا ،یتماعاج و یفرد یها مهار  یریادگی شیافزا سبب
 ریتث  آمو ان دانش یاخالض ضااو  در و شود آنان یسو ا  یریپف تیمسئو  بودن، ضو  خوش گران،ید لیوسا

 یاخالض ،یآمو ش مانند دار هدف یگروه یها یبا  ا  زانیم هر که یا گونه به باشد؛ داشته یمثبت و معنادار
 آنان و کند یم دایپ ارتقا آمو ان دانش در زین یاخالض یها مالک شود، استفادو سوم یۀپا آمو ان دانش یراب

 ،(1399) یضمر و ییر ایم یداخل یها  پژوهش جینتا با ین و به پژوهش نیا جینتا. شوند یم مدارتر اخالق
 و یشلمزار ابافت ،(1398) یگرگر یبدر و آذر  یفت  ،یواحد ان،یدینو ،(1395) سرانجه و پوشنه ،یوسفی

 یریام و یرحمان ،یجعفر ،(1395) ا یب و ا یب ،(1396) هیحاج و یگودر  ،(1396) ینیام ،(1397) یضربان
 یخارج یها پژوهش جینتا و ،(1391)  ادویا یغ ،(1394) یمیکر ،(1395) یم مود ییضشقا ،(1395) مجد
 فرناند (، 2020) ایسما یو و یانینورب ا،یتریف هاکام، ،(2021) وامر ،(2021)  ون-وی نویمارت ن،ی-سونگ مانند

 یهماهنگ ،یهمد  مهار  بر یفکر و یکیمکان ،یگروه یها یبا  انواع ریتث  بر یمبن( 2018) ونزی  و( 2019)
 یها مهار  خشم، کنتر  ،یریپف تیمسئو  ،یهمکار و ات اد سطح ،یانرژ سطح شیافزا کودکان، یعاطف

 .دارد ارتباط اضطراب کاهش و یاجتماع و یارتباط

 ییتوانا خود، در موجود تیضابل و تیظرف به توجه با یگروه یها یبا  گفت توان یم یطورکل به
 عهد، نقض بخشش، لت،یفا طهار ، فه،یوظ خشم، رینظ یاخالض ضااو  مختلف ابعاد یرو یرگفاریتث 

 یسن طیشرا لید  بهرا  یدیکل ینقش تواند یم و دارد آمو ان دانش بر را کل یاخالض ضااو  و سرضت و انتقام
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 استفادو مدارس در یگروه یها یبا  تیظرف ا  زانیم هر ج،ینتا براساس. باشد داشته دورو نیا آمو ان دانش
 مطا عا  مطابق. آورد فراهم آمو ان دانش یبرا را اتریپو و تر ا ربخش مدارتر، اخالق یطیم  توان یم شود،
 سالمت و یلیت   شرفتیپ ۀنی م در را آمو ان دانش ۀزیانگ تواند یم ایپو و شاداب یطیم  شتندا شدو، انجام
 .سا د فراهم آمو ان  دانش ریسا با سا ندو ارتباط نیهمچن و آنان روان

 و بودو رگفاریتث  آمو ان دانش خوردن حرص کاهش بر یگروه یها یبا  ا  استفادو نکهیا به توجه با
 تیظرف ا  شود یم شنهادیپ افته،ی شیافزا آ مون پ  به آ مون شیپ ا  ش،یآ ما گروو رد نمرا  نیانگیم

 شدن یع بان و خوردن حرص زانیم کاهش یسا وکارها و راهبردها ا  یکی منظور به یگروه یها یبا 
 شتریب امشآر با آمو ان دانش تا شود استفادو یکالس م ور مهار  فیتکا  و ها تیفعا  انجام یبرا آمو ان دانش

 ۀبرنام ضا ب در ییها جلسه شود یم شنهادیپ. کنند مشارکت یکالس یفاا در ناسا م یها رضابت ا  دور به و
 مفهوم با آمو ان دانش تا شود برگزار آمو ان دانش و معلم توسط سا  طو  در( کودک یبرا فلسفه) فبک

 یآمو  دانش یها گروو نیب تعامل و ثب  با همراو ،یفلسف یها داستان ضا ب در یاخالض ضااو  و اخالق
 با آمو ان دانش و دارد خود در را یاخالض نیماام با ییها داستان غا باً فبک ۀبرنام که چرا شوند؛ آشنا

 .کنند یاخالض یریگ میت م دیبا ها آن با مواجهه در که شوند یم مواجه ییها داستان
 کاهش و تیع بان زانیم کنتر  بر یگروه یها یبا  ریتث  بر یمبن حاضر، پژوهش یها افتهی یۀپا بر
 یبرا یگروه یها یبا  تیظرف ا  کالس یفاا در معلمان شود یم شنهادیپ آمو ان دانش نیب در خشم
 صور  نیا به. کنند استفادو کالس در گریکدی با گروو یاعاا تعامل نیح در تیع بان و خشم ا  یریجلوگ

 یا ستارو معلم یسو ا  خود خشم کنتر  بار هر با آمو ان دانش و شود نییتع یمکان کالس وارید یرو که
 یگروه یها یبا  پژوهش، جینتا مطابق. دهند دست ا  را ستارو شدن، یع بان صور  در و کنند افتیدر

 بیترت نیبد. شود یم آمو ان دانش در یاخالض ضااو  ریمتغ ا  بخشش اسیمق خردو زانیم شیافزا موجب
 بیترغ و قیتشو بخشش و انفاق به را آمو ان دانش ،یگروه یها یبا  تیظرف ا  استفادو اب توانند یم معلمان

 آمو ان دانش در را یاخالض یژگیو نیا رشد ۀنی م و( موضوع نیا با کالس در ییها شینما یبرگزار) کنند
 شنهادیپ معلم،  یتدر و اخالق ۀمؤ ف بر یگروه یها یبا  معنادار و مثبت ریتث  به توجه با. کنند فراهم

 درس مثل یگرید یها درس یریادگی یبرا ،یگروه یها یبا  ا  معلمان که شود فراهم یسا وکار شود یم
 بر یمثبت ریتث  یگروه یها یبا  داد نشان جینتا گرفته، انجام پژوهش در. کنند استفادو یفارس و یاضیر علوم،

 در که یگروه یها یبا  ا  توان یم نیبنابرا است؛ هداشت آمو ان دانش در یاخالض ضااو  ریمتغ ا  فهیوظ بعد
 انجام در آمو ان دانش در یاخالض یژگیو نیا تیتقو یبرا شدو، پرداخته یمدار فهیوظ و یریپف تیمسئو  به آن

 .کرد استفادو آمو ان دانش به واگفارشدو فیتکا 
 و یاخالض ضااو  به یابیدست زانیم یبررس منظور به مدرسه سطح در یمسابقات رانیمد شود یم شنهادیپ

 یها یبا  ستگاویا ا  توانند یم حیتفر یها  نگ در که صور  نیا به کنند؛ برگزار یا مدرسه یشادکام شیافزا
( باشد یاصل م ور یشاد و اخالق تیرعا ها، یبا  آن در که یا مسابقه یها یبا  انجام یبرا یمکان) یگروه

 یرأ و نظر براساس) کنند یم تیرعا شتریب را یاخالض ابعاد ،یبا  در که ییها گروو به و کنند استفادو
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 در سا  طو  در ن،یوا د یهمکار با مدرسه ییاجرا عوامل شود یم شنهادیپ. شود دادو یزیجوا( تماشاگران
 یاخالض ضااو  و یشادکام زانیم شیافزا یبرا را ییها برنامه مختلف یمل و یمفهب یها مناسبت

 شدو یطراح یها یبا  در آمو ان دانش همراو نیوا د ها برنامه نیا در و کنند اجرا و یطراح آمو ان دانش
. دیآ فراهم فر ندانشان و نیوا د ۀسا ند ارتباط تیتقو ۀنی م ،یشادکام زانیم شیافزا بر عالوو تا کنند شرکت

 معلمان دارد، احترام بعد شیافزا بر یمثبت ریتث  یگروه یها یبا  داد نشان که پژوهش جینتا به توجه با
 تیظرف ا  توانند یم مدرسه آمو ان دانش تیترب و پرورش ۀنی م در مند دغدغه معلمان عنوان به یپرورش

 به گفاشتن احترام یاخالض یژگیو تیتقو یبرا شود، یم دیتثک اعاا نیب احترام بر آن در که یگروه یها یبا 
 عوامل رشد بر یمثبت ریتث  یگروه یها یبا  که آنجا ا  ج،ینتا مطابق. کنند استفادو معلمان و دوستان

 یاریبس ریتث  که یافراد عنوان به توانند یم یپرورش معلمان داد، نشان یا مدرسه یشادکام ریمتغ ا  یفرهنگ
 آمو اندانش یفرهنگ سطح یارتقا یبرا یگروه یها یبا  تیظرف ا  دارند، را مدرسه در یفرهنگ عوامل بر

 ضااو  و یشادکام شیافزا تیم ور با ییها یبا  یطراح یبرا آمو ان دانش ا  شود یم شنهادیپ. کنند استفادو
 در هیپا آن مناسب یبا  ه،یپا هر آمو ان دانش ا  ینظرخواه براساس که صور  نیا به شود؛ استفادو یاخالض

 تیرعا را یخالضا یها مالک که ییها گروو و آمو ان دانش به انیپا در. شود اجرا مشخص  نگ و ساعت
 و سن بر بنا مختلف یها دورو معلمان یبرا شود یم شنهادیپ. شود اعطا معلم جانب ا  یا اتیامت اند، کردو

 نیا در که صور  نیا به شود؛ برگزار خدمت ضمن یها دورو و ها کارگاو آمو انشان دانش یسن یژگیو
 نیب در یشاداب و یاخالض ضااو  ابعاد پرورش لشام یاهداف) دار هدف یها یبا  انواع یریادگی بر ها کارگاو
 و معاونان ران،یمد میرمستقیغ و میمستق نظار  بر شود یم شنهادیپ. شود دیتثک( مدرسه در آمو ان دانش

 یریادگی یبرا یگروه یها یبا  ا  معلمان ۀاستفاد زانیمتعیین  منظور به درس کالس ا  یآمو ش راهبران
 شود یم شنهادیپ نیهمچن. شود دیتثک گرید دروس یریادگی نیهمچن و یاجتماع و یفرد یها مهار 

 ابعاد پرورش در یگروه یها یبا  تیضابل ا  یریگ بهرو بر یمبتن  یتدر نینو یها روش ا  استفادو منظور به
 یشتریب ۀزیانگ معلمان تا شود برگزار یکشور و یاستان ،یا منطقه سطح در یها جشنوارو ،یاخالض ضااو 

 در یبا نگر یط زانیر برنامه و رانیمد شود یم شنهادیپ. باشند داشته را یگروه یها یبا  ا  واستفاد یبرا
 و آمو ش که یا گونه به باشند؛ داشته یشتریب توجه دار هدف یگروه یها یبا  به ،یدرس ۀبرنام یساختارها

 .ردیگ ضرار انیمرب و معلمان تیاو و در یگروه یها یبا  با مختلف دروس یریادگی

 منابع
 .1391 م،یکر دارا قرآناجود، -ضم ،یا ضمشه یا ه ۀترجم م،یکر ضرآن
 یبر بهبود ضاأاو  اخالضأ   یهمد  یها آمو ش مهار  یا ربخش ی(. بررس1397. )میمر ،یم.، و ضربان ،یشلمزار ابافت

 .1-9 (،6)2. یشناس روان نینو یهادویا ۀف لنامآمو ان.  دانش
 و پرخاشأگرانه  یرفتارهأا  بأر  یگروهأ  یدرمأان  یبأا   ریتأث  (. 1398م. ) د،یخسأروجاو  و، .ط پأور،  یاصل.، ط ،یمیابراه

 .40-52 ،(6)2. کودک روان سالمت ۀف لنام. یدبستان شیپ کودکان یاجتماع یها مهار 
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 یشناسأ  روانانجمأن   ۀکنگأر آمو ان.  دانش یاجتماع یها مهار بر رشد  یمشارکت یها یبا  ریتث  (.1396. )ش ،ینیام
 .257-261 ،(12)1. انریا

 .ماژیا طراحان انتشارا : تهران، او  چاپ کودک، رشد بر آن ریتث  و یبا . (1385. )ع ،یعسگر .، و  ،یانگج

 نی. دومأ کودکأان  یریادگیأ  و آمأو ش  بأر  یبأا   ریتأث   یبررسأ  و یطیم  یشناسروان(. 1395. )م ا ،یب و.، م ا ،یب
، اسأتانبو ،  1395خأرداد   13دار،یپا ستی  طیو م  یو شهرسا  یماردر عمران،مع قا یت ق یا ملل نیکنفران  ب

 .هیترک
یمأ  لیشدن کودکان را تسهیاجتماع ها تیسا وب(. چگونه 1392شعرباف، ح. ) انیم.، و آضام مد ،یم.، و نادر رخ،یپر

 .182-205 ،(2)5. یرسان اطالع و یکتابدار ۀپژوهشنام. یااژویپ یکردیکنند؟ رو
 ییآمأو ان دختأر مأدارس ابتأدا     در دانش یضااو  اخالض ینیب شی(. پ1395مجد، م. ) یریو.، و ام ،یمانا.، رح ،یجعفر

 و یشأناخت  علأوم  یهأا  پأژوهش  ۀف ألنام و خودپندارو.  یخانوادگ-یشخ  یها ار ش براساس زهوشیو ت یعاد
 .65-80 ،(6)2. یرفتار

 ۀف ألنام . یمأرور  ۀمقا أ  کیأ : یآن در بزرگسا  ریتث  و یدر دوران کودک یو اخالض ی(. رشد معنو1398م. ) ان،یجعفر
 .73-97 ،(58)36. اخالق ۀحو  در یجیترو-یعلم

-یعلمأ  ۀف ألنام . ییابتأدا  ۀدور یعمأوم  و یرسأم  تیترب نظام در یاخالض تیترب کردیرو ی(. بررس1395م. ) ،یحسن
 .1-28 ،(22)11. یاسالم تیترب یپژوهش

 پژوهشگاو. کودک و تفکر. سا ه ششپنج و  یدبستان شیکودکان پ یضااو  اخالض(. 1391م. ) د،یم.، و مهرآفر خاکپور،
 .1-14 ،(1)3. یفرهنگ مطا عا  و یانسان علوم

 کودکأان عوامل مرتبط با آن در  یبرخو  یرفتار(. اختالال  1388. )ع. ع، کشتکار، ط.، و ییایضخدام، ح.، مدانلو، م.، 
 .29-37، 14 ،یپرستار پژوهششهر گرگان.  ۀسن مدرس

 کأا، یآمر ران،یأ ا یشناسان در کشأورها  روان یا حرفه اخالق ۀنظامنام ۀسیمقا(. 1397. )ع ،یانیآش یدوران، ب. و فت 
 .396-412 ،(4)22. یشناسروان ۀمجل. ایاسترا و  ایتانیکانادا، بر

و رفتأار   یاأاو  اخالضأ  ض نیبأ  ۀدر رابطأ  یهمد  یکنندگ لی(. نقش تعد1399ح. ) ،یا.، و کارشک ،ی .، حجا  ،ییرضا
 .167-183، (2)24. یشناس روان ۀمجلآمو ان.  در دانش یاخالض

 کودکأان در  تیأ خالضو  یاجتمأاع  یهأا  مهار بر  یعروسک شینما یا ربخش(. 1396د. ) نسب، ینیم.، و حس ،ییرضا
 .13-26 ،(10)40. یابیار ش و آمو ش یپژوهش-یعلم یۀنشرشهرستان مراغه.  یدبستان شیپ
 یهأا  دبسأتان  آمو ان دانش یو رشد اجتماع یضااو  اخالض ۀسی(. مقا1388. )س پور، یامام و.، م ،یاستک.، ف ،ری ادش

. یکأاربرد  یشناسأ روان ۀمجلأ . یعأاد  یرانتفاعیبا غ یحفظ با معان ۀویآمو ش ضرآن به ش میت ت تعل یرانتفاعیغ
2(10)، 47-25. 

 ۀمطا عأ  کیأ : یرانأ ینوجوانأان ا  دگاویأ (. مفهأوم اخأالق ا  د  1399)ک.  ،یغ.، و صأا    افرو ،.، ا ،یحجا .، م ز،یساو
 .56-117 ،(16)130 .یتیترب یشناس روان ۀف لنام .یدارشناسیپد

 .پرورش و آمو ش و ار : تهران. یمل یدرس ۀبرنام(. 1391آمو ش و پرورش ) یعا  یشورا
 یهادبستانشیپ و مهدکودک انیمرب دگاویس: دو انواع آن در کال یمفهوم با  (.1395. )م آرمند، و.، ص ،یعبدا ما ک

 .59-85 ،(6)2. دبستان و دبستان شیپ مطا عا  ۀف لنامشهر تهران. 
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آمأو ان دختأر مقطأع     در دانش یبا رشد ضااو  اخالض یلیسالمت روان و عملکرد ت   ۀ(. رابط1391 ادو، م. ) یا یغ
 .111-122، (10)3. فرهنگ و  نمتوسطه. 

 کودکأان مأؤ ر در   یخأانوادگ  عوامأل  و یرفتاراختالال   یبرخ وعیش یبررس(. 1380، ح. )یوشان نامبه، م.، و کوشان
 .39-46 ،(4)8. اسرار ۀمجلشهر سبزوار.  یدبستان

آمو ان.  دانش تیو خالض یضااو  اخالض ،یاجتماع یخالق بر سا گار شینما ری(. تث 1395ک. ) ان،یریش.، و ام ،یمام
 .75-92 ،(36)9. یابیار ش و آمو ش ۀف لنام

خأالق بأر کأاهش اضأطراب      شینمأا  ییگأو  ض أه  ،یگروه یها یبا  ی(. ا ربخش1399س. ) ،یپ.، و ضمر ،ییر ایم
 .69-78 ،(29)1. یمجا  و یآمو شگاه یریادگی در پژوهش ۀف لنامشهر تهران.  ییابتدا ۀآمو ان پسر دور دانش

 یها کودکان با استفادو ا  داستان یآمو ش فلسفه برا ریتث (. 1398) ر. ،یبدر و.، ا آذر، یفت .، ش ،یواحد.، ا ان،یدینو
 .74-91 ،(3)7. یپژوه یتدر ۀف لنام. ییآمو ان ابتدا دانش یدر رشد اخالض یبوم

در  یاخالض تیترب یجار یندهایفرا نییتب یبرا ادیبندادو یۀنظر ۀ(. ارائ1398. )ن ه،یسجاد و.، ک ،یصا  .، م ،یادگاری
 .147-186 ،(11)2. یاسالم تیترب و میتعل یکاربرد مسائل ۀف لنام. شهر تهران ۀوسطمدارس مت

. ییپأنجم ابتأدا   یأۀ پاآمو ان دختر  دانش یبر ضااو  اخالض یآمو ش حاال  ذهن ری(. تث 1395ط. ) ا ،یا.، و ب ،یعقوبی
 .173-187 ،(42)12. یتیترب یشناس روان ۀف لنام
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