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 چکیده
هدف  پژوهش   با  اخالقی اثربخشی  حاضر  هوش  تحصیلی    بر  آموزش  خودکارآمدی  و  تحصیلی  اخالق 

طرح گروه کنترل از نوع آزمایشی با    پژوهشروش این  انجام شد.  مدارس دولتی  پایه دهم  دختر    آموزاندانش
به    1397-98در سال تحصیلی  دختر پایه دهم شهر زنجان  شامل دانش آموزان  جامعه آماری  بود.  نامعادل  

تصادفی ساده   یریگنمونهنفر با استفاده از روش    40به حجم    یانمونه  هاآننفر بودند که از بین    771تعداد  
.  تقسیم و جایگزین شدند  (گروه کنترل  1و    گروه آزمایش  1گروه )  2تصادفی در    طوربهسپس  انتخاب و  

  آزمون یشپدر مرحله را  خودکارآمدی تحصیلی و  ی لیاخالق تحص یهاپرسشنامه گروه  هر دو های  ی آزمودن
به مدت  تکمیل کردند  آزمونپسو   آزمایش  مداخله    اییقه دق   90جلسه    11. گروه  هوش  آموزشی  تحت 

نتایج    د.دنکرنرا دریافت    یامداخله  گونهیچهر طول این مدت گروه کنترل  د  کهی درحال  ؛قرار گرفتنداخالقی  
که  نشانتحلیل کوواریانس   و    یهاآموزش   داد  تحصیلی  اخالق  افزایش  در  اخالقی  خودکارآمدی  هوش 

افزایش اخالق برای نتیجه این پژوهش نشان داد  ی طورکلبه (. ˂001/0P) تأثیر داشت آموزاندانش تحصیلی 
 مؤثر است.  هوش اخالقی استفاده از آموزش  ،آموزاندانشدر  خودکارآمدی تحصیلی تحصیلی و 

 اخالقی، اخالق تحصیلی، خودکارآمدیهوش : کلیدی گانواژ
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 مقدمه
که    ایگونهبهقرار دارد،    یتوجه نظام آموزش   یجامعه در کانون اصل  یاساس   های ارزشانتقال  

متعهد    آموزاندانش مدرسه   درون  هایارزش  سازدمیرا  را  مدارس،  .  سازند  یجامعه  در 
در   هاارزشتعلیم  ی و کارای  گیردمیدروس گوناگون صورت  الیالبهدر  هاارزشآموزش 

اهداف   از  معلم  درک  میزان  به  درس،  بستگ   موردنظرهر  درس  آن  نظام    یدر  دارد. 
طریق    وپرورشآموزش کار    هایی روشاز  به  تدریس  امر  در  و    ها ارزش  گیردمیکه 
جا  ی خاص  هایبرداشت آموزان  دانش  ذهن  در  تبیین    دهدمی  ی را  روند  در  ،  ها ارزشو 

در    ی آموزش  هاینظامکه    ایگونهبه،  کنندمیایفا    یهمساالن از طریق کنش متقابل نقش مهم 
 (. 1396،  زادهترابو    فردییدانا)  خود سود ببرد  یمنابع انسان  های تواناییاز    کنندمیدنیا تالش  

آم دانش  موفقیت  کسب  و  برای  اقدامات  سوی    یهاتالشوزان  از  گوناگونی 
به استفاده    تواندیم   هاتالشصورت گیرد. نتیجه این  باید  امر تعلیم و تربیت    اندرکاران دست

بهینه از امکانات و زمان منجر شده و در ارتقاء کیفیت آموزشی و مهارتی دانش آموزان مؤثر  
آنان اشاره کرد.    1ی لی تحص  یارآمدکخود  به ارتقاء  توانیمواقع گردد. از جمله این اقدامات  

مطرح شده    2توسط بندورا   1977تاریخچه مختصری دارد که از سال    خودکارآمدیمفهوم  
گوناگون آزمون شده    یهاتیموقعدر    مختلف و  یهارشتهاصول خودکارآمدی در    است.
باست از    (1977)  ندورا.  با    پردازانهینظریکی  که  است  مفهوم    یری کارگ بهیادگیری 

بندورا معتقد است    یادگیری اجتماعی دارد.سهم بسزایی در فهم ما از نظریه    خودکارآمدی
بسیار   کنترل خود  نتیجه  موارد،  از  بعضی  در  محیط خارج    تریقوکه  که  است  نتایجی  از 

و ویرانگرتر از خوار شمردن خود    ترن یسهمگاز نظر وی چیزی    در فرد ایجاد نماید.  تواندیم
از خودپنداره فرد    یجزئخودکارآمدی  (.  2014،  3روئیک و رینگیسن)به نقل از    نداردوجود  

  هاآنجهت انجام تکالیفی که در آینده با  هایشییتواناکه به باورهای فرد در رابطه با   است
است.  شودیم  روروبه   ی لی تحص  یارآمدکخود ،یارآمدکخود  هایجنبه از یکی  مربوط 

 در  به اهداف دنی رس  یبرا ها تواناییداشتن به    شامل باور ی لی تحص  یارآمدکاست. خود

نشان    هاپژوهش .  (1394،  حاتم زاده، ایزدی و هاشمی)  استمشخص    یلی تحص  نه یزم یک
  داریمعن و عملکرد تحصیلی رابطه  یلی زش تحص ی انگ  با یلیتحص  یارآمدکه خودک  دهدمی

 

1. educational self-efficacy 

2. Bandoura 

3. Roick & Ringeisen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608018300979#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608018300979#!
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آلتونسوی  همچنین  همکاران  1دارد.  خود  ریی تغ ه کدادند   نشان  (2006)  و   یارآمدکدر 
  های نشانهبا   تحصیلی  یارآمدک خود ن ی. بدهدمیر  یی را تغ  یلی تحص  زش ی زان انگ ی م ، یلی تحص

هراس اضطراب اضطراب  و و  .  است آمدهدستبه  دارمعنیمنفی    رابطه ری فراگ اختالل 
د  هایبررسی و    نژندیروانجمله   از  یتیشخص  هایویژگیه  ک دهدمی نشان  گریمرتبط 
ندارند دارمعنی  تحصیلی رابطه  یارآمدکبا خود ییبرونگرا از طرفی   نشان ی ج تجربیتا. 

بک دهدمی خود  نژندیروان نیه  رابطه   یارآمدکو  و    یی برونگرا نی ب   و ی منف   تحصیلی 
رابطه یارآمدکخود از جادجدارد   وجود مثبت تحصیلی  نقل  (. 2007،  و همکاران  2)به 

( میرابی  که  1396همچنین  گرفت  نتیجه  تحقیقی  در  با    هاییژگیوبین  (  شخصیتی 
 . رابطه وجود داردخودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه  

است. اخالق دانشی    3ی لی اخالق تحصز دیگر مفاهیم تأثیرگذار در زمینه تعلیم و تربیت،  ا
.  کندیمرا در قبال خویش و دیگران تنظیم    ها سازماناست که الگوهای رفتار ارتباطی افراد و  

که به الگوهای رفتار ارتباطی درون شخصی، بین شخصی و برون شخصی بر   مندنظامدانشی 
. بدون تردید استو مبتنی بر رعایت حقوق دو طرف ارتباط    پردازدیممبنای اراده و عقل  

. یکی  کنندیمرفتار وی ایفا    یده جهترا در    یتوجه قابلاخالقی سهم    ی هاارزشاخالق و  
و    هاگیرییمتصم را در    انکارییرقابلغاخالقی نقش    یهاارزشکه معیار و    ییهاعرضهاز  

عرصه تحصیل، علم و دانش است )حسینی نژاد، ثناگو،    کنندیمرفتارهای نهایی افراد ایفا  
بن 1395النتری، جویباری و سعیدی،  ک  یرفتارها بر ی اخالق یهاارزش  یرگذاری ان تأثی (. 

 ادیان مختلف، در هک  ن جهت استی هم  دارد. به  قرار  هاانسان یخداجو در فطرت  یانسان
 د شدهکی در جامعه تأ  یاخالق یهاارزش تقویت  اندازه بر این تا اسالم نی مب در دین یژهوبه
ار،  ک  ری نظ مختلف  یهاعرصهدر   یاخالق  ی هاارزش (. شمول1394پرور،    گل )  شودیم و

لحاظ   نی هم  . به گیردیم خود به خاص یت یماه یروابط خانوادگ و یاجتماع ل، روابطی تحص
 خاص واژه یا اصطالح  با افزودن شود یم خاص یاعرصه از اخالق در  سخن  ه کآنگاه  

به خود    یاختصاص  ی تی ماه   یاخالق  یهاارزشعرصه،   همان  مربوط  یگیردیمبه  از   کی . 
اهم یاخالق  یهاارزش و اخالق آن در هک  یخاص  یهاعرصه ویژهیاز   یبسزای و ت 

صورت    یهاپژوهش و   نظریات است. بر اساس  دانش علم و ل ی تحص  است، عرصه  برخوردار 

 

1. Altunsoy, Chimen, Ekici, Derya Atik & Ahmet 

2. Judge, Jackson, Shaw, Scott & Rich 

3. educational ethic 
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 ری نظ   ییهاارزش از یروی و پ یبندیپا ،یاختصاص  امالا ک یل کش به ،یل ی اخالق تحص گرفته،
رعایت   ،یل ی تحص یدستاوردها سبک در  ی شخص وشش ک و تالش   بریهتک  ،یارکعدم فریب 

را   علم  و دانش  سبک یبرا یاخالق و یانسان  ی هاآموزه از متابعت و یارکصداقت، درست 

نژاد )(. در همین رابطه  2013،  1، کودالک و فرااسمیت( شودیم شامل ( در 1393یاسمی 

نتیجه گرفت که؛     بخشودگی  تحصیلی،  اخالق  نظر  از  هاآزمودنی   از  گروه  دو  بین تحقیقی 
 از  گروه  دو  بین   همچنین   .دارد  وجود  داریمعنی  تفاوت  آن  هایمؤلفه  و فردی  بین 

  به داریمعنی تفاوت نیز هیجانی همدلی و پذیریمسئولیت نظر از موردمطالعه هایآزمودنی
 آمد. دست

اخالق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان، استفاده از  افزایش  برای  
باشد. ه  تواندیم  2هوش اخالقی آموزش    در را فرد اخالقی خط سیر اخالقی وشمؤثر 

و  کندیم و خالف قانون جلوگیری بروز اعمال بزهکارانه از و تعیین  کار و دنیای زندگی
همکاران 3)بائو   شودیم هاگیرییمتصم در   اخالق رعایت باعث که2015،  و  فردی   .) 

بیاموزد   را فردی روابط بین  در بخشش  و ، صبردارییشتن خواهمیت   نظیر اخالقی مفاهیم
خشم و باالتری کند مهار را خود بتواند  اجتماعی  و   سازگاری  مصائبی  )درتاج،  دارد 

بیشتری   و صمیمیت دارند گرمی اخالقی باالیی افرادی که هوش(. همچنین  1388اسدزاده،  
  هستند  ترحساس هاآن نیازهای به و با دوستانشان مهربانند ،دهندیم دیگران نشان به نسبت

  ها آنتر باشد،  االآموزان ب  قی در دانشال هوش اخ   هرقدر(.  2014،  4)گینی، پزولی و هیمل 
ت الوع بر  کسب  ال ه  برای  با  به  خود  ی هاخواستهش  درست،  با   روش  کمتری    دشواری 

  ت ال مشک  ترراحت  شودیم و این توانمندی سبب    کنندیمرابطه برقرار  ان  و معلم  هایهمکالس
باشند و هنگام نیازمندی،    ترراحتان  درسی خود را از دوستانشان بپرسند و در ارتباط با معلم

در بیشتری  باشد    اطراف  یاریگران  داشته  مختلفی  هاپژوهش (.  1393  نژاد،  اسمی)یخود  ی 
  خودکارآمدی تحصیلی هوش اخالقی در اخالق تحصیلی و    یها آموزشپیرامون اثربخشی  

اسماعیل، رضاپور، بهجتی  شود:  یماشاره    هاآنانجام شده است که در شرح زیر به تعدادی از  
در خانواده به شیوه  ( در پژوهشی با عنوان »اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق  1396)  و نیازی

 

1. Smith, Kudlac & Fera 

2. moral intelligence 

3. Bao 

4. Gini, Pozzoli & Hymel 
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اساس    ییگوقصه دختران    یهاقصهبر  هیجانی  هوش  و  اخالقی  هوش  بر  قرآنی  و  دینی 
 آزمایش  گروه کنندگانشرکتآزمون   پس  ی هانمرهمیانگین  نوجوان« نتیجه گرفتند که؛  

 شده بود؛ بیشتر  ی داریمعن  طوربههیجانی   هوش  و هوش اخالقی  در کنترل گروه به  نسبت
 یهاقصهاساس  بر گویی قصّه  شیوه  در خانواده به  اخالق مفاهیم  آموزش  ، گریدعبارتبه

شده بود.   منجر و هوش هیجانی اخالقی هوش افزایش  به آزمایش گروه قرآنی در دینی و
( در پژوهشی با عنوان »اثربخشی آموزش هوش اخالقی به شیوه  1396رضاپور و شاهدی )

خلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان« نتیجه گرفتند که؛   ی هاحالتبر بهبود  ییگوقصه
آزمایش  یهاحالت ابعاد همه گروه  آموزان  دانش  فعالیت،   شامل خُلقی  هیجانی،  بعد 

  داری یمعن  طوربهآزمایش   اجرای از بعد  هاآنارهای یادگیری  ، کمرویی و رفت یریپذاجتماع
مانده بود.  پایدار نیز در مرحله پیگیری بهبود این  و شدهکنترلگروه   دانش آموزان از بهتر

اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر بخشودگی بین  ( در تحقیقی با عنوان »1393)  نژادیاسمی
هیجانی،   همدلی  متوسطه   پذیریمسئولیتفردی،  دختر  آموزان  دانش  تحصیلی  اخالق  «  و 

 آن  های مؤلفه  و فردی  بین   بخشودگی  تحصیلی،  اخالق   نظر  از   گروه  دو   بین نتیجه گرفت که؛  

  همدلی  و پذیریمسئولیت  نظر  از  گروه  دو  بین   همچنین   .دارد  وجود  داریمعنی  تفاوت

( در پژوهشی  2015)  1سنگساوانگ و کرتناتور   آمد.  دست  به  داری معنی  تفاوت   نیز هیجانی
 زندگی وراثت ندارد. وابستگی شدید با زیادی ارتباط اخالقی  هوشنتیجه گرفتند که؛  

را   خود  یعاطف   ی هاواکنش  والدین  که یانحوهزندگی،   اوایل در هامراقببه   کودک
 2کودک دارد. گینی، پزولی و هیمل  اخالقی بر خودپنداره مستقیمی ، تأثیرکنندیم تنظیم

و   دارند گرمی باالیی که هوش اخالقی کودکانی( در پژوهشی نتیجه گرفتند که؛  2014)
  ها آن  و به نیازهای مهربانند دوستانشان  با ،دهندیمنشان   دیگران به نسبت صمیمیت بیشتری

در این پژوهش هم این سؤال مطرح است  با توجه به توضیحات شرح باال  هستند.    ترحساس
و    ی هاآموزشآیا    که  تحصیلی  اخالق  در  اخالقی  تحصیلی هوش    خودکارآمدی 

 تأثیر دارد؟   آموزاندانش 

 
 

 

1. Sengsavang & Krettenauer 

2. Gini, Pozzoli & Hymel 
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 روش 
جامعه آماری  در این پژوهش،  بود.  گروه کنترل نامعادل  نوع آزمایشی با طرح  از    پژوهش این  

نفر  771به تعداد  1397-98در سال تحصیلی  دختر پایه دهم شهر زنجان  آموزاندانش شامل 
تصادفی ساده    یریگنمونهنفر با استفاده از روش    40به حجم    یانمونه  هاآنبودند که از بین  

گروه کنترل( تقسیم و    1گروه آزمایش و    1گروه )  2تصادفی در    طوربهسپس  انتخاب و  
شدند تحصی  هاپرسشنامهگروه    دوهای  یآزمودن.  جایگزین  خودکارآمدی و    یلی اخالق 

 11به مدت    یتکمیل کردند. گروه آزمایش  آزمونپس آزمون و  یش پرا در مرحله    تحصیلی 
که در طول این  یدرحال قرار گرفتند  ای تحت مداخله آموزشی هوش اخالقی  یقهدق  90جلسه  

کنترل   گروه  نکردند.  امداخلهگونه  یچه مدت  دریافت  را  پژوهش  ی  این  اجرای  روش 
شهر زنجان شناسایی شدند.   1ناحیه  پایه دهم    دختر  آموزاندانش بود که ابتدا    صورتین بد

و    هاآنبین    در  و خودکارآمدی تحصیلی  اخالق تحصیلی  یهاپرسشنامهسپس   توزیع شد 
کمتر از خط  نمره  مذکور    ی هاپرسشنامهکه در هر یک از    یآموزاندانش نفر از    183تعداد  
( 32و اخالق تحصیلی دارای خط برش    96)خودکارآمدی تحصیلی دارای خط برش  برش  
  صورت بهو    شدهانتخابتصادفی    طوربهنفر    40تعداد    زمشخص شدند. در ادامه نی   ه بودندگرفت 

گروه آزمایش و یک کنترل( جایگزین شدند. برای گروه    1نفری )  20گروه    دوجایگزین به  
  گونه یچهاجرا شد. در طول این مدت گروه کنترل    هوش اخالقی، مداخله آموزشی  یآزمایش
و خودکارآمدی   اخالق تحصیلی  ی هاپرسشنامهمجدداا در پایان را دریافت نکرد.   یامداخله

هر    تحصیلی  گردید.    آزمونپس   عنوان بهگروه    دوبرای  و  ی جزئاجرا  آموزشی  بسته  ات 
 :استبه شرح زیر  هاپرسشنامه

در این تحقیق از    یازموردن  یهادادهبرای گردآوری  :  خودکارآمدی تحصیلیپرسشنامه  
(  1988)  1فرانمن اون و  این پرسشنامه توسط  .  استفاده شدپرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  

این پرسشنامه بدون خرده   .استلیکرت    یادرجه  5  سؤال در طیف  32  و دارای  شدهساخته
، حداکثر نمره آن 32حداقل نمره این پرسشنامه  .  یستنمؤلفه بوده و دارای سؤاالت معکوس  

نیز    160 آن  برش  ).  است  96و خط  فرانمن  و  با روش  1988اون  را  پرسشنامه  این  اعتبار   )
 یی ایپا( نیز در پژوهشی  1393)  پوربهرام آوردند.    به دست  90/0هفته    8بازآزمایی به فاصله  

 

1. Owen & Framan 
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این پرسشنامه  محاسبه کرد.    88/0  1پرسشنامه مذکور را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
ضریب هم پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از  در این مطالعه  .  است  یامؤلفهتک    صورتبه

 شد.  محاسبه 81/0آلفای کرونباخ 
گلپرور   یسؤال 8 پرسشنامه از یل ی تحص اخالق سنجش  یبرا  اخالق تحصیلی:پرسشنامه  

رت )کاماٌل  یکل یادرجههفت  یاس پاسخگوی ی مق  یپرسشنامه دارا  ( استفاده شد. این 1393)
 ن یح در یاخالق   ی هاارزش به یبندیتمایالت پا  ( است. این 7موافقم=   امالاکتا    1مخالف=

  یری گاندازه ل رای در تحص  شرفتی پ  یبرا ی شخص  یهاکوشش و   ها تالش بریهتک  ری نظ  لی تحص
حداقل نمره . یستن این پرسشنامه بدون خرده مؤلفه بوده و دارای سؤاالت معکوس . کندیم

( پایایی  1389گل پرور ) .است  32و خط برش آن نیز  56، حداکثر نمره آن 8این پرسشنامه 
ضریب از  استفاده  با  را  پرسشنامه  است.  71/0رونباخ  ک یآلفا این  همچنین    محاسبه کرده 

پایایی پرسشنامه مذکور را از طریق ضریب آلفای کرونباخ   ( در پژوهشی1395سلمان پور )
در این مطالعه هم    .است  یا مؤلفهتک    صورتبهاین پرسشنامه  به دست آورده است.    74/0

 شد.  محاسبه 84/0ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از 
 11( در  2005)  2بورباآموزش هوش اخالقی: این بسته آموزشی بر اساس مبانی نظری  

جلسات    اییقهدق  90جلسه   بار(    یاهفته  صورتبه)تواتر  خالصه  است.    شدهساختهدو 
 محورهای بسته آموزشی مذکور به شرح زیر است:

 ( 2005) بوربامبانی نظری بر اساس هوش اخالقی  جلسات آموزش. مراحل 1جدول  
 محتوا  جلسات

 معارفه و بیان قوانین جلسات،  اول
 آموزش احترام،  دوم 
 آموزش مهربانی،  سوم 

 آموزش همدلی،  چهارم 
 ، پذیرییتمسئولآموزش  پنجم
 ،دارییشتنخو آموزش  ششم
 آموزش انصاف،  هفتم
 آموزش بردباری، هشتم
 آموزش صداقت و بردباری،  نهم 

 

1. cronbachs coefficient alpha (α) 

2. Borba 
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 محتوا  جلسات
 آموزش بخشش و  دهم

 . گیرییجهنت خالصه و  یازدهم
 

کوواریانس  تحلیل  آماری  روش  از  استفاده  با  نیز  مراحل  این  اتمام  از  به  1پس  نسبت   ،
 اقدام شد. آماری  وتحلیل یهتجز

 هایافته
  شدهارائهمربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول زیر    هاییافته

 است.
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش نتایج . 2  جدول

 آزمونپس آزمونیشپ گروه متغیر
انحراف   میانگین  انحراف استاندارد  میانگین   

 استاندارد 
 

 تحصیلی  اخالق
 21/3 85/43 69/2 10/28 آزمایش 
 58/3 00/29 40/3 85/28 کنترل

 
 خودکارآمدی

 تحصیلی 

 87/10 05/96 67/12 75/55 آزمایش 
 88/9 80/55 86/10 95/56 کنترل

 

 

نشان    هاییافته در    آزمونپس نمرات  میانگین    دهد یمتوصیفی  آزمایش    اخالقگروه 
به  =SD  21/3  و  =85/43M)تحصیلی   (  =SD  69/2و   =10/28M)  آزمونیش پ( نسبت 

خودکارآمدی تحصیلی  گروه آزمایش در    آزمونپس همچنین میانگین نمرات    یافت.افزایش  
(05/96M= 87/10 و SD= نسبت به )آزمونیش پ (75/55 M=  67/12و SD=  افزایش )

سبت به  هر دو گروه آزمایشی نگروه کنترل در   آزمونپس ، میانگین نمرات  طورین همیافت.  
 کرد.نپیدا  یتوجهقابلتغییر   آزمونیش پ

آن از    یهافرضجهت رعایت    یانسکووارقبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل  
نرمال بودن    یفرض صفر برا.  است  ویلک، باکس و لوین استفاده شده-شاپیرو  یهاآزمون

متغیریتوز نمره  میی تأتحصیلی    خودکارآمدیو    تحصیلی  اخالق های  ع  گردد.  ید 
ع نمره ییانگر نرمال بودن توزب   ویلک-شاپیروشاخص    داریمعنیسطح عدم    دیگر عبارتبه

 

1. analysis of variance 
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بر   .است  (P=243/0)  تحصیلی  خودکارآمدیو    (P=0/ 165)   تحصیلی  اخالقهای  ری متغ  یبرا
برای   که  باکس  آزمون  همگنی    یکیچهاساس  شرط  است،  نبوده  معنادار  متغیرها  از 

)  یدرستبهاریانس  وکو  واریانس/  هاییس ماتر است  شده  ، P  ،187 /0=F=0/ 905رعایت 
596 /0=BOX  بر اساس آزمون لوین و عدم معناداری آن برای همه متغیرها، شرط برابری .)
نشان داد که اثر ز  نی بین گروهی رعایت شده است. نتایج آزمون المبدای ویلکز    هاییانس وار

ترکیب   بر    است معنادار    تحصیلیخودکارآمدی  و    تحصیلی  اخالقهای  متغیر گروه 
(001 /0>P  ،456 /168=F  ،094 /0  .)مجذور اتا )که در واقع مجذور ضریب  =المبدای ویلکز

که تفاوت بین دو گروه با  دهدمیهمبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی( نشان 
است؛ یعنی    906/0دار است و میزان این تفاوت  معنی  درمجموعتوجه به متغیرهای وابسته  

 .استبسته درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از متغیرهای وا 6/90
 

 رگرسیون هاییب شهمگنی .  3جدول  
  مجموع 

 مجذورات 

درجه 
 آزادی

  نیانگیم
 مجذورات 

 
F 

  سطح
 دارییمعن

 0/ 293 1/ 273 08/17 2 17/34 تحصیلی  اخالق
   61/425 35 74/469 خطا

 0/ 180 4/ 535 61/425 2 22/851 تحصیلی خودکارآمدی 
   85/93 35 96/3284 خطا

 

رگرسیون    خطیبش آزمون تحلیل کوواریانس، بررسی همگونی    یهامفروضهیکی از  
این است.   بررسی  شد.  فرضیش پ  جهت  گرفته  بهره  رگرسیون  خط  پراکنش  نمودار  از   ،

  یگر دعبارتبهخطوط رگرسیون موازی هستند و    هاییبش  دهدیمنشان    3مندرجات جدول  
  فرضگفت که    توان یم  روین ازا.  (<05/0P)معادله همگنی شیب رگرسیون معنادار نیست  

بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس    ؛است  برقراردر همه متغیرها    ونیرگرسی  همگن
 . استمجاز 

 

آموزش هوش اخالقی بر اخالق    تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشیآزمون . نتایج 4جدول  
 تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان 

منبع  
 تغییرات 

 
 تغیر وابسته م

  مجموع
 مجذورات 

درجه 
آزاد 
 ی

  نیانگیم
 مجذورات 

 
F 

  سطح
داریمعن

 ی

ضری
 ب اتا 

توان  
 آماری 
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 گروه

اخالق 
 تحصیلی 

89/2203 1 89/2203 428 /18
9 

001 /0 840 /0 000 /
1 

خودکارآمد
 ی تحصیلی 

87/1637
9 

1 87/1637
9 

958 /17
8 

001 /0 833 /0 000 /
1 

   

، بین نمره  آزمونیش پبا کنترل نمرات    دهدیمنشان    4جدول    ی هادادهکه    ی طورهمان
اندازه اثر  840/0  و  001/0P˂،428/189  =F)تحصیلی    اخالق دو گروه آزمایش و    در  (= 

  اخالقباعث افزایش نمره  هوش اخالقی  آموزش    یعنی؛  مشاهده شد  داری یمعن فاوت  کنترل ت 
درصد واریانس متغیر وابسته    84توانسته است    و  شدهیش آزماگروه    آزمونپس تحصیلی در  
کند تبیین  اخالقی  آموزش  گفت    توان یمبنابراین  ؛  را    تحصیلی   اخالق افزایش  در  هوش 

  یها دادهاز طرفی    .شودیمفرضیه اول تأیید    آمدهدستبهبرابر نتایج  مؤثر است.    آموزان دانش 
تحصیلی    خودکارآمدی، بین نمره  آزمونیش پبا کنترل نمرات    دهدی مجدول مذکور نشان  

(001 /0 P˂،958 /178  =F    اثر  833/0و اندازه  ت(  =  و کنترل  آزمایش  دو گروه  فاوت  در 
شد  داری یمعن  اخالقیآموزش    یعنی؛  مشاهده  نمره    هوش  افزایش   خودکارآمدیباعث 

درصد واریانس متغیر وابسته    83  توانسته است  و  شدهیش آزماگروه    آزمونپس تحصیلی در  
کند تبیین  در  آموزش  گفت    توانیمبنابراین  ؛  را  اخالقی  خودکارآمدی افزایش  هوش 

 . شودیمتأیید نیز  فرضیه دوم  آمدهدستبهبرابر نتایج  مؤثر است. آموزاندانش  تحصیلی 

 گیری و نتیجه  بحث
اخالق تحصیلی و خودکارآمدی    براثربخشی آموزش هوش اخالقی  با هدف  پژوهش حاضر  

د. برای این منظور  شانجام  شهر زنجان  مدارس دولتی  پایه دهم  دختر    آموزاندانش تحصیلی  
مذکور به شرح    های یهفرضقرار گرفت. نتایج بحث و بررسی    موردمطالعه فرضیه    دوتعداد  

 .استزیر 
آزمون، بین نمره  یش پبا کنترل نمرات نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد    ؛ اولدر فرضیه  

اندازه اثر  840/0  و  001/0P˂،428/189  =Fاخالق تحصیلی ) ( در دو گروه آزمایش و  = 
باعث افزایش نمره اخالق  آموزش هوش اخالقی  یعنی  ؛  داری مشاهده شدیمعن کنترل تفاوت  
درصد واریانس متغیر وابسته    84توانسته است    وشده  یش آزماگروه    آزمونپس تحصیلی در  
کند تبیین  گفت  یمبنابراین  ؛  را  در  توان  اخالقی  هوش  تحصیلی  آموزش  اخالق  افزایش 

تأیید  ؛  مؤثر است  آموزاندانش  اول  نتایج    .شودیمبنابراین فرضیه  با  یافته    یهاپژوهش این 
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 گل پروردر همین رابطه    همسو است.(  1393)  نژادیاسمی( و  1396اسماعیل و همکاران )
آموزشی و پرورشی یاددهندگان و    هاییتفعالدر امر    تواندیماخالق  معتقد است    ( 1389)

نقش   موفقیت    یتوجهقابلیادگیرندگان  کنار  در  تحصیلی  راهنمایی  هدف  و  باشد  داشته 
مختلف از جمله حیطه اخالقی است. یکی    های یطهح پرورش آنان در    آموزاندانش تحصیلی  

از متغیرهایی که اخیراا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است اخالق تحصیلی است. در  
استانداردهای   رعایت  از  است  عبارت  تحصیلی  اخالق  جمله  حقیقت  از   بریهتک اخالقی 

غیراخالقی در    های یوهششخصی نه دسترنج دیگران، دوری از تنبلی و توسل به    ی هاتالش
( بیان 2011)  1دوئلویرجینیا، میوری و  پشت سر گذاشتن تکالیف و امتحانات است. همچنین  

  ییاهارزشآن فرد    واسطه بهکه اخالق تحصیلی عبارت است از اصول اخالقی که    کنندیم
از جمله اجتناب از تقلب، سرقت ادبی، رعایت و پایبندی به استانداردهای اخالقی، صداقت  

. تحصیل  دهدیم علمی سرلوحه کار خود قرار  -و دقت در پژوهش و نشر را در امور تحصیلی 
 .غالباا همراه با اخالق تحصیلی و با هدف ویژه اخالق تحصیلی گسترش پیدا کرده است

که    یطورهمانگفت محتوای برنامه آموزش هوش اخالقی    توانیمدر تبیین این یافته  
این   دنبال  به  است.  جامعه  در  حاکم  اصول  و  اخالقی  موازین  آموزش  پیداست،  آن  اسم 

انتظار   آموزان  دانش  از  در    رودیمآموزش،  موجود  مقررات  و  اصول  رعایت  به  نسبت  تا 
اخالق تحصیلی هم پایبندی دانش آموزان به    که ییازآنجا.  دیرنکارگ بهجامعه اهتمام الزم را  

بنابراین    کندیمتخلف در محیط مدرسه را دنبال    هرگونهرعایت مقررات و جلوگیری از  
ارتباط   جهت  به  بگیرند  قرار  اخالقی  هوش  آموزش  معرض  در  آموزان  دانش  که  زمانی 

این   به رعایتهاآموزشمحتوایی  نیز نسبت  اصول انضباطی و پرهیز از    ، در محیط مدرسه 
 اعمال و رفتار خالف پایبند خواهند بود.  هرگونه

آزمون، بین  یش پبا کنترل نمرات    دهدیمنشان  نتایج تحلیل کوواریانس    ؛مدودر فرضیه  
در دو گروه ( = اندازه اثر 0/ 833و  001/0P˂، 958/178 =F)نمره خودکارآمدی تحصیلی 

باعث افزایش    هوش اخالقی آموزش   یعنی؛  مشاهده شد  دارییمعن فاوت  آزمایش و کنترل ت 
درصد    83شده و توانسته است  یش آزماگروه    آزمونپس تحصیلی در    خودکارآمدینمره  

افزایش  هوش اخالقی در  آموزش  گفت  توان  یمبنابراین  ؛  واریانس متغیر وابسته را تبیین کند
این    .شودیمتأیید  نیز  بنابراین فرضیه دوم  ؛  مؤثر است  آموزاندانش   تحصیلیخودکارآمدی  

 

1. Virginia, Miori & Doyle 
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( همسو  2018)  و همکاران  1آنسونگ   و  (1396رضاپور و شاهدی ) یهاپژوهش یافته با نتایج  
همین    است. اطالعات،   سبک یبرا انسان هک  است معتقد (2000)  بندورا رابطه  در 
 یفرد یارآمدکه خودک  ییندهایفرآ ی و تمام ط ی ت محیریمد  الت، ک مش حل ،یری گمیتصم

شامل؛ک  دارد ازی ن یمهم یها تی قابل به ،کندیم ن یی تع را رمزگذاری قابل ه   تی قابل ،یت 
قابلیشیدوراند تی قابل ،ینیگزیجا قابل  یخودسامان تی ،  و    یشیخوداند  تی )خودتنظیمی( 

 ،شی ازپش یبخود،   یرفتارها در هاتی قابل نیا له ی وسبه افراد (1997بندورا ) زعمبه هستند.
 ها تیظرف نیببخشند. ا بهبود را  خود   ی فرد ی ردهاکعمل تا  شوند یم  قادر  و خواهند شد  فعال

ا ی ادیز ر ی تأث ،گذاردیم  ری تأث   یبر زندگ   هک  ی اتفاقات نترلکدر    برای هاتی قابل ن یدارند. 

 هاتیقابل ن ی . اشودیم ار گرفتهک به سوی افراد از خاص یرفتار  ی و نگهدار می تنظ  جاد،یا

)به نقل از مهبد و   کنندیم فای ا  ینقش مهم افراد سرنوشت ن ییدر تع یشناخت می مفاه  عنوانبه
 . (1391فوالدچنگ، 

یافته   این  که در معرض آموزش هوش اخالقی    ی آموزاندانش گفت    توانیمدر تبیین 
خود به دنبال رعایت اخالق هستند. از طرفی رعایت اخالق   هایگیرییمتصمقرار گیرند در 

که موفقیتی    یآموزاندانش .  شودیم، موجب تسریع در دستیابی به اهداف  گیرییمتصمدر  
کرده و این حس عالوه بر سایر  یارآمدکخوددر دستیابی به اهداف کسب نمایند، احساس 

 .یابدمیجهات زندگی، در زمینه تحصیلی دانش آموزان نیز ظهور و بروز 
نتایج    به  توجه  پیشنهاد  پژوهش   این   هاییافتهاز    آمدهدستبهبا    منظوربه(  1؛  شودیم، 

طول دوران تحصیلی  جسمانی و روانی دانش آموزان که در   انرژی میت و کیفیتافزایش ک
افزایش  2،  کنندیمخود    یهاآموزش  گذارییهسرما آموزان  یروی پ و یبندیپا(   از دانش 

 یدستاوردها  سبک  در  یوشش شخص کو   تالش  بریهتک  ، یار کر عدم فریب ی نظ  ییهاارزش
  سب ک  یبرا یاخالق  و یانسان یهاآموزه از متابعت و یارکرعایت صداقت، درست ، یلی تحص
در   به اهداف دنی رس یبرا دانش آموزان  هایییتواناباور به  ( نیز افزایش  3علم و   و  دانش 
آموزش    یهاآموزشاز    مشخص،  یلی تحص  نهی زم یک برای  شود.  استفاده  اخالقی  هوش 

مشاوران از  مذکور  تکمیل    متغیرهای  برای  استفاده گردد.  روانشناسان مجرب  و  متخصص 
این    مختلف استفاده کرد.  ی بروشورهاآموزشی و    هاییلمف از    توانیم  یادشده   ی هاآموزش

با   جمله    هایییتمحدودپژوهش  آن  از  بود.  ا به    توان یم روبرو  زیر  کرد:  موارد  ( 1شاره 

 

1. Ansong 
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به   پاسخگویان  همکاری  عدم(  2،  هایآزمودنمقررات سخت در زمینه دسترسی    در  برخی 
دلیل  تکمیل به  وقت  پرسشنامه  کمبود  و  زیاد  صحیح  (  3،  مشغله  و  درست  درک  عدم 
در    هایآزمودن مندرج  علمی  مباحث  تحقیق  هاپرسشنامهاز  از موضوع  آگاهی  (  4،  و عدم 

پژوهشینداشتن عالقه   امور  به  به  (  5و    پاسخگویان  نسبت  اولیاء دانش آموزان  از  تعدادی 
 مشارکت فرزندانشان در چنین پژوهشی تمایلی نداشتند.

 منابع 
(. اثربخشی آموزش  1396نیازی، شهریار. )   یاسر؛ بهجتی، فاطمه؛  ،اسماعیل، منیره؛ رضاپور

دینی و قرآنی بر هوش    یهاقصهبر اساس    یی گوقصهمفاهیم اخالق در خانواده به شیوه  
 . 7-22(، 41)12،  تربیتی زنان و خانواده  -مجله فرهنگیاخالقی و هوش هیجانی. 

محمود؛حاتم ایزدی،  یاسر؛  )هاشمی  زاده،  زهرا.  همبستگی  1394،  بررسی    یری گ جهت(. 
مقابله با استرس در دانشجویان    یهاسبکمذهبی، ابعاد شخصیت و خودکارآمدی با  

 . 53-64(، 22)6، مجله پژوهش پرستاریکارورز پرستاری. 
اکرم؛ ثناگو،  سیدمحسن؛  نژاد،  لیال؛   حسینی  جویباری،  سهیال؛  سمیرا.   کالنتری،  سعیدی، 

(. اخالق تحصیلی در محیط آموزشی؛ دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی.  1395)
 . 34-43(، 22)9، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 

محمدصادفردییدانا زاده،  تراب  حسن؛   ،( در  1396ق.  عدالت  نظریه  انسجام  بر  تحلیلی   .)
،  مجله اندیشه مدیریت راهبردیآموزشی؛ رویکرد ارزیابی نظریه برنامه.  هاییمشخط
11(1 ،)108-73 . 

 بر خشم مدیریت آموزش (. تأثیر1388حسن. ) اسدزاده، ؛اسداالل  مصائبی، ؛فریبرز درتاج،

 روانشناسی  فصلنامهساله.    12-15پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر  
 . 62-72(، 12) 3، کاربردی
  یی گوقصه(. اثربخشی آموزش هوش اخالقی به شیوه  1396شاهدی، سمیه. )  رضاپور، یاسر؛
پژوهشی    -فصلنامه علمیخلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان.    یهاحالتبر بهبود  

 . 175-194(، 42)2، روانشناسی کاربردی
در   ی آموزش عدالتییب  و عدالت ،یل ی تحص اخالق نقش ی(. بررس 1389محسن. ) ،پرورگل

(، 4)5،  یت یترب علوم  در تازه  های یشهاند فصلنامه دانشجویان. ی لی تحص  یمدن ی رفتارها
25-42 . 
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عدالتی آموزشی با  نقش اخالق تحصیلی در رابطه عدالت و بی(.  1394، محسن. )پرورگل
تربیتی دانشگاه آزاد    نامهپایان  فریبکاری تحصیلی. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 اسالمی واحد اصفهان. 
به والدین در پیشرفت تحصیلی با    ی بستگدل(. نقش  1391فوالدچنگ، محبوبه. )  مهبد، مینا؛

 . 88-102(، 1)6، فصلنامه روانشناسی کاربردیخودکارآمدی.  یگرواسطه
( و خودکارآمدی یژگیورابطه  (.  1396میرابی، سکینه.  اینترنت  به  اعتیاد  با  های شخصیتی 

کارشناسی    نامهیان پا.  آموزان دوره اول متوسطه استان گیالن  -تحصیلی در بین دانش 
 شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.ارشد رشته روان

نژاد، ) یاسمی   همدلی پذیری،یتمسئول بر اخالقی هوش آموزش تأثیر(.  1393پریسا. 
 مقطع  سوم  پایه  دختر  دانش آموزان  فردی بین و بخشودگی  اخالق تحصیلی  هیجانی، 
تربیتی   علوم و روانشناسی  تربیتی دانشکده شناسیرشته روان دکتری  رساله . متوسطه
 .اهواز چمران شهید  دانشگاه
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