
 

 97، تابستان6، شماره2دوره 

 همدلی بر بهبود قضاوت اخالقی دانش آموزانهای  بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 
 2یقربان میمر، 1یمعصومه ابافت شلمزار

 چکیده
پسر دبستانی بود. روش: پژژوهش اارژر  ژز از نژو      آموزان  همدلی بر بهبود قضاوت اخالقی در دانشهای  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت

پس آزمون بز همراه گروه  نترل اجرا گردید. جامعز آماری  لیژز پسژران دانژش آمژوز ماطژد ابتژدایی        –پیش آزمون ی  نیمز آزمایشی است بز شیوهمطالعات 

آزمودنی بز شیوه در دسترس انتخاب شژده و بژز صژورت تصژادهی بژز دو گژروه        03، باشند  می 79-79شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی-استان اصفهان

( اسژتفاده شژده   8771زمایش و  نترل تاسیم شدند . جهت سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامز قضاوت اخالقی تدوین دورگانداسینها و میراوارمژا   آ

غیژری بژز  مژ      وواریانس چند مت با استفاده از ها  ااصل از آزمونهای  جلسز بز گروه آزمایش آموزش داده شد ؛ سپس داده 1است. مهارت همدلی بز مدت 

، تکمیژل جمژالت ناتمژام   ،  قژوه تشژخی    نشان دادند  ز آموزش مهارت همدلی بر بهبود قضاوت اخالقی ها  . یاهتزمورد بررسی قرار گرهت  SPSS-22 نرم اهزار

تژوان چنژین ونژوان  ژرد  ژز شژاخ         مژی  (.P < 30/3  پسر دبستان تاثیر داردآموزان  استدالل اخالقی و تعریف اخالق( دانش، بهترین پاسخ، ماایسز اخالقی

 توان در جهت بهبود آن گام برداشت. می باشد و از طریق آموزش می قضاوت اخالقی قابلیت ارتااء را دارا

 پسر دبستانی.آموزان  دانش، قضاوت اخالقی، همدلی: واژگان کلیدی

                                                           
  نویسنده مسئول(   ارشناسی ارشد روانشناسی ومومی، دانشگاه پیام نور، زرین شهر، ایران 1

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یگروه روانشناس اریاستاد 2
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 مقدمه
 نژد آور در معاشرت با دیگران اطالوات بسیاری بز دست مژی اهراد انسان موجودی اجتماوی است و بز تعامل با دیگران نیاز دارد. 

. بژرای داوری و قضژاوت   ندسژپار  ها را بز ااهظز مژی  های مهم و مفید آن و بخش ند ن بندی و منسجم می ها را دستز  ز بز نحوی آن

شده را با هم تر یب  نیم و بژز شژناختی درسژت از دنیژای اطراهمژان دسژت یژابیم.         درباره دیگران باید بتوانیم این اطالوات ذخیره

جارهایی  ز مردم باید در تعامل با دیگران روایژت  هن و، رسژوم، آداب، قضژاوت اخالقژی بژز چگژونگی نظژر شژخ  دربژارة ماژررات

یابژد   مژی  دارد  ز با رشد هکری و بز تبد آن رشد اخالقی همراه با اهزایش سژن در اهژژراد تکامژژل    نند و و برداشت او از آنها اشاره

چیژزی از نظژر اخالقژی     گیرد چژز  می (. در واقد قضاوت اخالقی هرآیندی است  ز در آن شخ  تصمیم8078،  خا پور و مهرآهرید

تواند ناش موثری را ایفا نمایژد.   می رسد اهزایش مهارت همدلی می (. جهت بهبود قضاوت اخالقی بز نظر7389، 8  ومار درست است

 هیجانژات مشژابز بژا  دیگژران را شژامل     ی  از بینش اجتماوی تا توانایی برای ههم ااالت واطفی و شناختی تجربژز ای  دامنز 7همدلی

اشت. ایژن توانژایی ناشژی    دمشترک و انسجام گروهی های  امایت از هعالیت، همدلی ظرهیت بنیادین اهراد در تنظیم روابط شود. می

( و نیروی برانگیزنده رهتارهای اجتماوی و رهتارهایی اسژت  ژز انسژجام    7383، 0 تلر و ویفرینگ،  ریف اساسی در زندگی اجتماوی

ونصری رژروری بژرای وملکردهژای     همچنین(. 7383،  تلر و ویفرینگ، ؛ ریف7334، 4هارینگتن جولیفی و  گروهی را در پی دارد

( و پاسژخ وژاطفی هژرد بژز     7383، 0لژی دیموسژکا و جیمژز   ، راش بی، مکدونالد،  سوسا شود می موهایت آمیز بین شخصی محسوب

محرک مهمی در پدید آیی رهتارهای نو  دوستانز  این توانایی(. 7337، 9آموریم و چامورو پریموزی ،  ولی دیگران استهای  وا نش

 نسبت بز دیگران مهربانی و رهتارهای مراقبتی بیشژتری انجژام  ، آید. بز همین دلیل  ود انی  ز همدلی بیشتری دارند می بز اساب

لی بژدنی و  المژی   با دیگران تعژام ، دهند می هیجان مثبتی نسبت بز دیگران نشان، اساس و نگران آسیب دیدن دیگرانند، دهند می

 (.7331، 9 بوربا اند ز اساسغیر  المی نیهای  مثبت دارند و نسبت بز تعامل

امایژت از  ، بنیژادین اهژراد در تنظژیم روابژط     (. ظرهیژت 8070،  شژاطریان  مهارت همدلی یعنی توانایی ورود بز دنیای دیگران

 (7383، 1ویفرینژ    تلژر ،  ریژف  دارد اجتمژاوی  زنژدگی  در مشترک و همکاری گروهی است. این توانایی ناش اساسیهای  هعالیت

قضاوت اخالقژی  . در (7339، 7است  ز همکاری گروهی را در پی دارد  هارینگتون رهتارهایی و اجتماوی رهتارهای برانگیزنده ونیرویی

اهرات هیزلوژیژ  همژدلی   ر تظژ خالقژی بژ  ااهراد اثرگذار است. اما نو  قضاوت بر میزان همدلی مثبت  گناه بودن مبنی بر خطا ار یا بی

 ه اسژژژتتژژژ ثیر بژژژود  نژژژدارد. همچنژژژین جژژژنس هژژژدف همژژژدلی بژژژر میژژژزان همژژژدلی اهژژژراد بژژژی          مثبژژژت تژژژ ثیر 

آمژوزش   .(8074،  سیف الهی اوشژانی  موثر استپسند  آموزش همدلی بر  اهش خودشیفتگی و اهزایش رهتار جامعز(. 8070،  محمدی

زندان مر زی استان بوشهر بز صورت معنژاداری   70تا  81اجتماوی مددجویان سنین های  مهارت همدلی در بهبود و اهزایش مهارت

همدلی موجب  اهش رهتارهای پرخاشژگرانز در مژدارس بژز ویژژه در سژنین      های  (. آموزش مهارت8070،  نظری باشد می اثربخش

تجارب هیجانی در قضاوت اخالقی توجز  دیدگاه های نوین بر ناش ابعاد مختلف(. 8073،  وزیری و لطفی وظیمی گردد می نوجوانی

، 87؛ داماسژیو 7334، دارلژی و  ژوهن ،    88؛ گژرین ، نیسژتروم ، انگژل   7338 ،83دارند   گرین ، سامورویل ، نیستروم ، دارلی و  وهن 

 ، مطلژق  مژوثر اسژت  آمژوزان   معما گونز بر رشد قضاوت اخالقی دانژش های  داستان از سوی دیگر(.  7330،7338، 80؛ هدیت 8774
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شژود و   مژی   ژودک آموختژز  هژای    ز همدلی در هرآیند تحول و براساس تجربژز اند  (. شواهد تجربی این نکتز را آشکار ساختز8073

مشژکالت متعژددی در   ، رهتژاری هژای   آموزد و مبتالیژان بژز اخژتالل    می دیگران چگونگی انجام آن راهای  انسان از رهتارها و وا نش

 .( 7337، 8 مبل و ایکز-جنسن، گلیسون  دهند می همدلی نشان

وژزت نفژس    و (8077 قبادی و صدیای، گزالنی، رستمی، ویسی زادا ش آموزش همدلی منجر بز اهزایش رهتارهای سازش یاهتز

ن ارتباطژات بژین   وژالوه بژر ایژ    .سی در نوجوانان را بژز وهژده دارنژد   اخالقی و رهتارهای جنهای  و همدلی جزیی ارتباط بین قضاوت

 .(7381، هایو و شی، ر از طریق جنسیت تعدیل شده است  لیدا ، همدلی و رهتار طرفخالقیاهای  قضاوت

ناررایتی شخصی منفی طرف ماابژل همژدلی   . (7381، ، تا اشی و مورایهمراه است  نوداهمدلی  م با دشواری روانشناختی باالیی 

 ( 7381متوقف شود    یم و هان، ، ااساسی است و می تواند بز جای ارتاا آن

ومژدی را پژیش بینژی مژی  نژد  اسژلونی و مژور،        هژای   هردی در قضژاوت های  اما نز همدلی واطفی، تفاوت، همدلی شناختی

، 4بژر  و همکژاران  ، 7331، 0سینگرو همکژاران ، (7380  7 ارن و همکاران  شود اهزایش رهتارهای اجتما  پسند می وموجب(7381

 0  ژاش و گرینبژر    شژود  مژی  د روابط بین هردی و بهبود رهتارهای اجتماوی در اهراداهزایش مهارت همدلی منجر بز بهبو .(7331

، 9اسژکارتی و پاسژکال  ،   ژوتیرز  گژرا ارتبژاط مثبژت وجژود دارد     مسئولیت و رهتارهای جامعژز ، 9خود ارآمدی، (. بین همدلی7388 

 (. 7337، 1 سینگر و الم مرتبط است(. بز اشتراک گذاری ااساسات دیگران با هعال سازی در ساختارهای وصبی 7388

الخصوص تحایاات داخلی بژز پیشژینز چنژدانی     با توجز بز اینکز محاق در بررسی منابد پیشین در زمینز مورو  تحایق ولی

آیا آموزش مهژارت همژدلی بژر     سئوال است: این این مطالعز در صدد یاهتن پاسخ بز، دست نیاهتز است و با توجز بز اهمیت مورو 

 دوم دبستان ت ثیر دارد؟ی  پسر دورهآموزان  قضاوت اجتماوی دانش

  روش
باشژند  ژز    مژی  79-79شهر شاهین شهر در سال تحصیلی -جامعز آماری  لیز پسران دانش آموز ماطد ابتدایی استان اصفهان

و پژس از تواهژق بژا مسژئولین     ی  مدرسز بصورت در دسترس انتخژاب شژد   ها  از بین آن، باشند می نفر 4333در ادود ها  تعداد آن

و در دو شدند نفر بز صورت تصادهی انتخاب   03  ماطد پنجم و ششم(دوم ابتداییی  دورهآموزان  مدرسز از بین لیست اسامی دانش

 گروه آزمایش و  نترل قرار گرهتند.  

مورد بررسژی قژرار داده شژد و از    پرسشنامز در اختیار نمونز ، در این بخش برای بدست آوردن اطالوات مورد نیاز :شیوه اجرا

 طریق پرسشنامز اطالوات جمد آوری گردید.

و بز ونوان پیش آزمژون تکمیژل  ژرده     قضاوت اخالقی رای  دانش آموزانی  ز بز ونوان نمونز تحایق انتخاب شدند پرسشنامز

دند و بایژز در لیسژت انتظژار    همدلی شر ت  رهای  آموزش مهارتهای  دانش آموز تحت ونوان گروه آزمایشی در  الس 80سپس 

 را بز ونوان پس آزمون تکمیل  ردند.ها  ماندند و در انتهای جلسات آموزشی هر دو گروه پرسشنامز

( جهت سژنجش  8771  پرسشنامز قضاوت اخالقی تدوین دور گانداسینها و میراوارماپرسشنامز قضاوت اخالقی  :ابزار پژوهش

 .گرهت فاده قرارقضاوت اخالقی در این مطالعز مورد است

، قوه تشخی ، آزمون قضاوت اخالقی برای  ود ان بر مبنای الگوی ی  آزمون هوش  لی است  ز شامل سؤاالت استداللاین 

 شژده  ساختز سالز 88 تا 9  ود ان برای آزمون این. دارد اخالقی یره است با این تفاوت  ز همز سؤاالت معنای غو ها  بهترین پاسخ

 اخالقژی اسژت   معیارهژای  از آگاهی مبنای بر درست یا غلط ونوان بز اخالقی امور وها  موقعیت ارزیابی توانایی اخالقی قضاوت.  است

زمینز  ژاراخالقی را در  ، ( بنابراین آزمون مر ب از تعدادی سؤال است  ز  ودک باید در مورد آنها تصمیم اخالقی بگیرد8799ورما 
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یژ  ومژل خژاص را ارزیژابی نمایژد . در برابژر مشژکالت        ، ت با معنای اخالقی را برقرار  ند لما رابطز، اظهار نظرها گروه بندی  ند

ارزش  84اخالقی را انتخاب نماید سژؤاالت ایژن آزمژون بخصژوص بژرای      های  و متعارف مناسب ارزش، اخالقی استدالل منطای  ند

، «طهژارت »، «ناژ  وهژد  »، «ااتژرام »، «وظیفژز » :زیرنژد ارزش بز قرار  84. این اند  اساسی متداول در هرهنگ هندی طراای شده

این آزمون بز شش گروه تاسیم شده ، «گناه»، «راستگوئی»، «سرقت»، «انتاام»، «دروغ»، «هضیلت»، «خشم»، «ارص»، «بخشش»

 است: زیر شرح بز  وتوصیف چگونگی سؤاالت آزمون

 دارد. انتخاب سز  دام هر  ز سؤال ده شامل –: تشخی  بخش اول

 دارای ده سؤال است  ز بز شکل جمالت ناتمام است.  -: جمالت ناتمامبخش دوم

  نژار  در هم  لمز ی  و دارند ربط هم بز  ز دارد  لمز جفت ی   دام هر  ز است سؤال  شامل هشت -ماایسز بخش سوم:

 آنهاست.  

است. بژدنبال آن سژؤال از همژان    ای  شامل هشت سؤال است  ز بز شرح مختصر اادثز -: بهترین پاسخ اخالقیبخش چهارم

   آید. می اادثز

 شامل شش سؤال است  ز بز شکل مسئلز بیان گردیده است و از آزمژودنی اسژتدالل منطاژی    -: استدالل اخالقیبخش پنجم

 ی ی  ارزش اخالقی است . دارا مورد هر و دارد سؤال هشت -تعریف بخش ششم: . خواهد می

و اداقل نمره صفر است.  ل نمره آزمودنی شاخ  قضاوت اخالقی او خواهد بود.پایائی نیمز آزمون اسژتفاده   03ادا ثر نمره 

. شژاخ  پایژایی بژرای گژروه     وررز گردیده است 8-0و پایائی آزمون برای سز گروه سنی در جدول  70/3از هرمول اسپیرمن براون 

بژر  (.8070، بدسژت آمژده اسژت. زندیز    77/3سال برابر  88تا  83و برای  17/3سال برابر  7ا ت 1برای ، 73/3سال برابر  9تا  9سنی 

باشژد. پایژایی نیمژز آزمژون      می مایاس قضاوت اخالقی دارای اوتبار و روایی سازهپرسشنامز  (8070زندیز  های پژوهش اساس یاهتز

(. آلفای  رونباخ در ایژن تحایژق بژرای پرسشژنامز قضژاوت      8070، بدست آمده است زندیز 70/3استفاده از هرمول اسپیرمن براون 

 بدست آمده است. 909/3اخالقی برابر 

شژد. در تحلیژل توصژیفی از     صژیفی و اسژتنباطی بهژره گرهتژز    از آمار توها  جهت تجزیز و تحلیل داده :روش تحلیل داده ها

 .شد هواریانس و ... استفاد، انحراف معیار، میانگینهای  جدول و شاخ ، نمودار

 پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشژی و  نتژرل( از آزمژون     ها دهدر تحلیل استنباطی با توجز بز نحوه جمد آوری دا

با نرم اهژزار   ها  . تحلیل دادهاستفاده شده استها  الزم جهت تحلیل دادههای  تحلیل  وواریانس ی  متغیره( پس از تایید پیش هرض

SPSS-22  شده است. انجام 

 پروتکل آموزش همدلی برای کودکان 
همژدلی نژووی مهژارت اجتمژاوی و      ": توان آن را این طور تعریژف  ژرد   می همدلی است  ز، مهم و اساسیهای  یکی از مهارت

باط بهتژری  اهکار و نیازهای دیگران را درک  نیم .بز این ترتیب ارت، نیاتها،  موقعیت،  ند هیجانات می هیجانی است  ز بز ما  م 

امژا بژز   ، . اگرچز  ز ممکن است همیشز نسبت بز این مهارت آگاهی نداشتز باشیم " نیم  می برقرار  رده و از هرد ماابلمان امایت

. همدلی خود دارای دو جز شناختی و یژ   ایم آن را پرورش داده، ان با دیگرانو در ارتباطاتمایم  طور ذاتی با این توانایی بز دنیا آمده

 اطفی است: جز و

 .توانایی ادس زدن دیدگاه شخ  دیگر  توانایی شناسایی و نام گذاری االت دیگران؛ جز شناختی: -1

 توانایی نشان دادن پاسخ واطفی مناسب جز عاطفی: -2

شناخت هیجانات و ااساسژات خژود و   : توان در سز آیتم زیر خالصز  رد می مبااث اساسی در همدلی را، بنابر آنچز گفتز شد

 هرد ماابل؛ مهارت گوش دادن و پاسخ دهی واطفی مناسب بز دیگران؛ ااترام و پذیرش خود.های  دیگران و درک دیدگاه

 تدوین شد  ز بز طور  ل چهار مبحث مهم :جلسز  1در این تحایق آموزش همدلی برای  ود ان در 

 .مهارت خودآگاهی، ااساسات و اهکار خود، شناخت هیجانات -8

 .ااساسات و اهکار دیگران، هیجاناتشناخت  -7

 مهارت گوش  ردن و پاسخ دهی واطفی مناسب بز دیگران و گوش دادن هعاالنز    -0
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 ااترام و پذیرش خود و دیگران آموزش داده شد. -4
 پروتکل آموزش همدلی برای کودکان -1جدول شماره 

زمان  شرح محتوی جلسه جلسه

 جلسه

 80: شژناخت  یهژا  مبحث خودآگژاهی بژا تکنیژ     اول

 دقیاز. 03دقیاز، من ااساس می  نم 

40 

 دقیاز

مبحث خودآگاهی با تکنی  های: شدت ااساسم  دوم

 .دقیاز 80ااساست را بکش  ،دقیاز 03

40 

 دقیاز

اخت هیجانات دیگران با تکنیژ  هژای:    مبحث شن سوم

دقیاژز،   83دقیاز، تختژز ااساسژات    83پانتومیم 

 .دقیاز 70خوانی  داستان

40 

 دقیاز

اخت هیجانات دیگران با تکنیژ  هژای:   مبحث شن چهارم

 دقیاز. 00انیمیشن ، دقیاز 83و های سخنگ  ارت

40 

 دقیاز

: دوسژت  ث گوش دادن هعاالنز با تکنی  هژای مبح پنجم

ش، گژوش  نفس بکژ دقیاز، صبر ن   03جدید من 

 دقیاز. 80 ن و ارف بزن( 

40 

 دقیاز

تکنی  هژای: لبخنژد   ث گوش دادن هعاالنز با مبح ششم

 80کنیژ  صژبب بخیژر دوسژت مژن      ، تدقیاژز  03

 دقیاز.

40 

 دقیاز

م و پژژذیرش خژژود و دیگژژران بژژا   مبحژژث ااتژژرا  هفتم

، دقیاژز  03های: من خودم را دوسژت دارم   تکنی 

 دقیاز. 80ز ی  جملز خوب بز خودم هررو

40 

 دقیاز

م و پژژذیرش خژژود و دیگژژران بژژا   مبحژژث ااتژژرا  هشتم

ی   ار خژوب  ی  جملز خوب  : هر روزتکنیکهای

 دقیاز. 80داستان خوانی ، دقیاز 03برای دیگران 

40 

 دقیاز

 یافته ها:
 7نمرات توصیفی نمره قضاوت اخالقی در پیش آزمون و پس آزمون بز تفکی  دو گروه آزمایشی و  نتژرل در جژدول شژماره    

 ارائز شده است.
 توصیفی نمره قضاوت اخالقی های  شاخص -2جدول شماره 

 در پیش آزمون و پس آزمون

 انحراف معیار میانگین نمره قضاوت اخالقی

 70/0 33/01 پیش آزمون آزمایشی

 47/8 97/49 پس آزمون

 98/4 73/07 پیش آزمون کنترل

 30/4 19/43 پس آزمون

 17/4 97/01 پیش آزمون کل

 08/4 04/40 پس آزمون

دهد  ز شاخ  میانگین نمرات قضژاوت اخالقژی در گژروه آزمایشژی در پژیش آزمژون        می نشان 7جدول شماره های  یاهتز     

رسیده اسژت. میژانگین گژروه  نتژرل در     47/8با انحراف معیار  97/49بوده است  ز در پس آزمون بز  70/0با انحراف معیار  33/01

 دهد.   می پس آزمون نسبت بز پیش آزمون اند ی اهزایش را نشان

مره قضاوت اخالقی در مولفز قوه تشخی  در پیش آزمون و پس آزمون بژز تفکیژ  دو گژروه آزمایشژی و     توصیفی نهای  یاهتز

 ارائز شده است. 0 نترل در جدول شماره 
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 قضاوت اخالقی های  توصیفی مولفههای  شاخص -3 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین آزمونپس -پیش 

 77/3 09/9 پیش آزمون آزمایشی مولفه قوه تشخیص

 93/3 37/7 پس آزمون

 93/8 39/9 پیش آزمون  نترل

 08/8 33/9 پس آزمون

 71/3 18/1 پیش آزمون آزمایشی تکمیل جمالت ناتمام

 87/8 97/9 پس آزمون

 10/3 19/1 پیش آزمون  نترل

 97/3 90/1 پس آزمون

 19/8 40/0 پیش آزمون آزمایشی مقایسه اخالقی

 33/3 33/1 پس آزمون

 99/8 70/0 پیش آزمون  نترل

 97/8 93/9 پس آزمون

 87/8 40/0 پیش آزمون آزمایشی بهترین پاسخ

 33/3 33/1 پس آزمون

 84/8 13/0 پیش آزمون  نترل

 37/8 70/0 پس آزمون

 33/8 33/0 پیش آزمون آزمایشی استدالل اخالقی

 03/8 73/0 پس آزمون

 39/8 19/4 پیش آزمون  نترل

 30/8 70/4 پس آزمون

 07/8 18/9 پیش آزمون آزمایشی تعریف اخالق

 33/3 33/1 پس آزمون

 40/8 70/9 پیش آزمون  نترل

 39/8 99/9 پس آزمون

قژوه تشژخی  درگژروه آزمایشژی در      -دهد  ز شاخ  میانگین نمرات قضاوت اخالقژی  می نشان 0جدول شماره های  یاهتز     

رسژیده اسژت. میژانگین گژروه      9/3با انحژراف معیژار    37/7بوده است  ز در پس آزمون بز  77/3با انحراف معیار  09/9پیش آزمون 

تکمیژل جژالت    -دهد. شاخ  میانگین نمرات قضاوت اخالقی می نشان نترل در پس آزمون نسبت بز پیش آزمون اند ی  اهش را 

 87/8بژا انحژراف معیژار     97/9بوده است  ز در پس آزمون بژز   71/3با انحراف معیار  18/1ناتمام در گروه آزمایشی در پیش آزمون 

 رسیده است. 
 

دهژد. شژاخ  میژانگین نمژرات قضژاوت       می میانگین گروه  نترل در پس آزمون نسبت بز پیش آزمون اند ی  اهش را نشان

بژا    33/1بوده است  ژز در پژس آزمژون بژز      19/8با انحراف معیار  40/0ماایسز اخالقی در گروه آزمایشی در پیش آزمون  -اخالقی

دهژد. شژاخ     مژی  رسیده است. میانگین گروه  نترل در پس آزمون نسبت بز پیش آزمون نیز اهزایش را نشژان  33/3انحراف معیار 

بوده است  ژز در پژس    87/8با انحراف معیار  40/0بهترین پاسخ در گروه آزمایشی در پیش آزمون  -نگین نمرات قضاوت اخالقیمیا

رسیده است. میانگین گروه  نترل در پس آزمون نسبت بژز پژیش آزمژون انژد ی اهژزایش را       33/3با انحراف معیار   33/1آزمون بز 

بژا انحژراف معیژار     33/0استدالل اخالقی در گروه آزمایشی در پیش آزمژون   -اوت اخالقیدهد. شاخ  میانگین نمرات قض می نشان

رسیده است. میانگین گروه  نترل در پس آزمون نسبت بز پیش  03/8با انحراف معیار   73/0بوده است  ز در پس آزمون بز  33/8

تعریف اخژالق در گژروه آزمایشژی در پژیش آزمژون       -دهد. شاخ  میانگین نمرات قضاوت اخالقی می آزمون اند ی اهزایش را نشان

میانگین گروه  نترل در پژس   رسیده است. 33/3با انحراف معیار   33/1بوده است  ز در پس آزمون بز  07/8با انحراف معیار  18/9
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ات را در پژیش  دهد. نمودار زیر ورعیت نمرات هر دو گروه و همچنین مجمژو  نمژر   می آزمون نسبت بز پیش آزمون  اهش را نشان

 دهد. می آزمون و پس آزمون نشان

ماایسژز  ، تکمیژل جمژالت ناتمژام   ، هرریز این پژوهش وبارت بود از :آموزش همدلی بر بهبود قضژاوت اخالقی قژوه تشژخی    

 دبستان تاثیر دارد.آموزان  استدالل اخالقی و تعریف اخالق( دانش، بهترین پاسخ، اخالقی

 دهد. س چند متغیره را نشان می وواریانجدول زیر خروجی تحلیل 
 تحلیل کوواریانس چند متغیره – 4جدول شماره 

المبدای  منبع تغییرات

 ویلکس

درجه 

 آزادی

F  سطح

معنادار

 ی

 قوه تشخیص

 )پیش آزمون(

441/3 8 79/0 341/3 

تکمیل جمالت 

ناتمام)پیش 

 آزمون(

910/3 8 48/0 371/3 

 مقایسه اخالقی

 )پیش آزمون(

049/3 8 30/4 303/3 

 بهترین پاسخ

 )پیش آزمون(

007/3 8 17/0 349/3 

استدالل اخالقی 

 )پیش آزمون(

441/3 8 93/87 337/3 

 تعریف اخالق

 )پیش آزمون(

191/3 8 80/3 933/3 

تعایبژی بژین دو گژروه آزمایشژی و  نتژرل در متغیژر قضژاوت اخالقژی و         هژای   نتایج تحلیل  وواریانس چند متغیره و آزمژون 

همدلی های  آن بجز مولفز تعریف اخالق تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داده است بز وبارت دیگر آموزش مهارتهای  مولفز

پسر دبستانی تاثیر دارد. نمرات گروه آزمایشی بز طژور معنژی   آموزان  آن بجز تعریف اخالق( در دانشهای  بر قضاوت اخالقی و مولفز

 توان گفت این هرریز تایید شده است. می مشاهده شده Fستند و با توجز بز داری باالتر از گروه  نترل ه

 بحث و نتیجه گیری 

 توان چنین ونوان  رد  ز شاخصز قضاوت اخالقی قابلیژت ارتاژا را دارا   می در تبیین هرریز مورد بررسی در این پژوهش        

هژای   در طی شژر ت در جلسژات آمژوزش مهژارت    آموزان  ت. دانشتوان در جهت بهبود آن گام برداش می باشد و از طریق آموزش می

این قابلیت را در خود بهبود بخشند. طبق آنچز در تعریژف همژدلی   اند  همدلی موجب ارتاای قضاوت اخالقی در خود شده و توانستز

 گژردد.  مژی  اابل قابل درکی  هرد برای هرد مهای  اهکار و انگیزش، همدلی ههم ومیق و صمیمانز آن گونز  ز ااساسات، ونوان شد

( توانمنژدی  7( توانمنژدی وژاطفی در سژهیم شژدن در ااساسژات دیگژری و       8همدلی نووژا  مسژتلزم   ، در تعاریف مربوط بز همدلی

والوه بر این آگاهی مواقد تعاریف همدلی بر توانمندی انتاژال ااساسژات و    باشد. می شناختی برای درک ااساسات و دیدگاه دیگری

 ز تشخی  و درک ااساسات دیگران  ، تبا  سب این مهار. اند المی و یا غیر  المی تا ید نمودهاز طریق ابزارهای  درک همدالنز 

توان ههمید  ز زندگی برای  می شود. با تکیز بر این توانایی می ( میسردوستانش استالزمز برقراری ارتباط واقعی و درست  ودک با 

شژود  ژز هژرد بتوانژد      می گی ما هیچ شباهتی با زندگی آنها نداشتز باشد. این مهارت موجبدیگران چگونز است؛ اتی وقتی  ز زند

شژود.   می با او داشتز باشند. این امر سبب بهبود تعامالت او با اجتما ای  دیگران را درک  رده و بپذیرد؛ هرچند  ز آنها تفاوت ومده

لژذا بژا ارتاژای مهژارت     (. 8070،  ورنژون آن  م بز اهراد نیازمند  م   نژیم سازد  ز بتوانی می مهارت همدلی ما را قادر، والوه بر آن

شود تا قضاوت اخالقی وادالنز تری نسبت بز رهتار دیگران داشتز باشژد. دربژاره وژدم معنژاداری تفژاوت مولفژز        می هرد قادر، همدلی
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یژ  مفهژوم   آمژوزان   اخژالق در ذهژن دانژش   توان چنین استدالل  رد  ز تعریف  می تعریف اخالق در پیش آزمون و پس آزمون نیز

تژوان آن را تغییژر    نمژی  بنیادی و اساسی است و تغییر آن بز زمان و استمرار بیشتری نیاز دارد و در طی چند جلسز آموزش همدلی

 داد.

ورد همدلی را بر قضاوت اخالقژی مژ  های  پژوهشی  ز مستایما  تاثیر آموزش مهارت، صورت گرهتز توسط محاقهای  در بررسی

( رابطز معکوس متغیرهای این هرریز را مورد بررسی قرار داده و تایید  ژرده  8070بررسی قرار دهد یاهت نشده است و در محمدی 

، (8074سژیف الهژی اوشژانی    ، (8074باشد. در تحایاات دیگر ماننژد نتژایج هراسژانی     می است.  ز نتایج آن با تحایق اارر همسو

، (8078زار  ، (8077شاویسژی زاد و همکژاران   ، (8070نظژری  ، (8070هروزانفر ، (8070قمصری باقری و ،  ریمی، (8074نظری 

( و سژژینگر و 7388اسژژکارتی و پاسژژکال  ،  ژژوتیرز، (7388 ژژاش و گرینبژژر  ، (8073مطلژژق ، (8073وزیژژری و لطفژژی وظیمژژی 

و یژا  انژد   قابلیت ارتاای قضاوت اخالقی را تاییژد  ژرده  باشند  ز یا  می ( از این جهت با نتایج این هرریز قابل ماایسز7331همکاران 

 اند. های قضاوت اخالقی معنی دار دانستز همدلی را بر بهبود مولفزهای  تاثیر آموزش مهارت

همژدلی در  هژای   بز طور  لی نتایج پژوهش نشانگر ارتاژای شژناخت اجتمژاوی و قضژاوت اخالقژی از طریژق آمژوزش مهژارت        

 ند و  می  را هراهما آنههای  سجهت ههم رهتار دیگران و تجربز ااساظرهیتی  دلی همانگونز  ز ونوان شدباشد. هم آموزان می دانش

 .  زند می اهکار و دیدگاه دیگران پیوند، ها سهرد را بز ااسا

ز پژس ا آمژوزان   دانش توان گفت این می داشتز است و قضاوت اخالقی بر شناخت اجتماوی  ز آموزش همدلی یدر مورد ت ثیر

، غیر المژی  زبژان بژدن    توجز بژز رهتارهژای  المژی و   ، هعال و پرهیز از خطاهای تفسیری گوش دادن یهمدلی برا تهراگیری مهار

از اس و هیجان طرف ماابل بز  غیر المی  ردند و آگاهی بیشتریهای  بیشتری در تفسیر نشانز ( دقت تصدا و ار ا، والئم چهره

اجتمراوژی   تمژدل پژردازش اطالوژا    مختلف را تغییر دادنژد. طبژق  های  تفسیریشان در زمینزهای  نظام ل آنادست آوردند و بز دنب

هژای   ممکژن اسژت نیژت   ، خود استفاده  نند قبلیهای  و تجربزها  از طراوارهآموزان  صورتی  ز این دانش در، (8774ج  ریرک و دا

اثر بگذارند ت غیرارادی بر تفسیر اطالوا تبز صور ممکن استشناختی های  یعنی طراواره، دیگران نسبت دهند خصمانز را بز رهتار

 تواننژد  ، مژی تفسیرشژان هژای   اما از طریق تغییژر نظژام  ، اهتد می رمنی و شهودی( اتفاق، نووی پردازش خود ار  ناهشیار و در اینجا

تغییژر در   پژردازش مهارشژده از طریژق    نترل و تعمدی( تبدیل  نند و  تحت، شده  هشیارانز پردازش خود ار را بز پردازش  نترل

امکژان بهبژود     مژ   ژرد و نهایتژا    هژا   بز دیگران در گزینش پاسخ مناسب بز آن نسبتآموزان  باورها و ادراک این دانش، انداز چشم

والوه بر اهژزایش ااتمژال شژناخت صژحیب و     ، شناخت اجتماوی را میسرساخت. در واقد در پرتو ویژگی شناخت در آموزش همدلی

و هژا   یاهتژز و راهبردهژای رویژارویی مژؤثر بژا هیجژان       اهزایشآموزان  و میزان چیرگی این دانشبینی  پیش توانها  بینانة هیجان اقدو

  نتژرل و راهبردهژای  بینژی،   پژیش  مناسب با سژازو ارهای  شناخت اجتماوی سزا بز  ار گرهتز شد  ز بر این اسا تنشهای  موقعیت

  رد. اجتماوی  م  طیت روابرویارویی  ارآمد بز بهبود  یف

 ز پژوهش اارر بر روی جامعز آماری پسران اجژرا   های پژوهش اارر جامعز آماری آن بود. با توجز بز آن جملز محدودیت از

هژای آتژی خژود     گردد پژوهشگران در پژوهش پیشنهاد میهای آن بز دختران باید جوانب ااتیاط روایت گردد.  یاهتز گردید در تعمیم

پژوهش اارر را برای جامعز دختران دبستانی اجرا و با نتایج پژوهش اارر ماایسز نمایند همچنین در صورت امکان جهت مورو  

 گردد جلسات آموزشی اهزایش یابد. می اصول نتایج دقیق تر پیشنهاد

 منابع:

تجارب هیجانی زیرآستانز ای (. وملکرد در قضاوت اخالقیذشخصی و غیرشخصی براساس ابعاد 8074اسنی ، ج. امیری، س.   

 .41-98( ،1  7،  پژوهشی شناخت اجتماوی-دو هصلنامز ولمیمثبت و منفی . 

-8، (8  0، پایگاه مجالت تخصصی نور(. قضاوت اخالقی  ود ان پیش دبستانی پنج و شش سالز. 8078  م.، م. مهر آهرید، خا پور

84. 

  د.آبا ن سما نجفمعاو، مهارتهای  ررورت آموزش(. 8070  الف.، خا ی

انشگاه د،  ارشناسی ارشدنامز  پایان. دبستانی های اجتماوی  ود ان پسر پیش ت ثیر آموزش همدلی بر مهارت(. 8078ف. ، زار 

 .دانشکده روانشناسی و ولوم تربیتی -تهران  -تربیت معلم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/584572
https://jnip.ir/article-1-238-fa.html


 

8 

 

. پایان نامز  ارشناسی دپسن  ثیر آموزش همدلی بر  اهش خودشیفتگی و اهزایش رهتار جامعزت(. 8074  پ.، نیسیف الهی اوشا

 ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

 .70-0. دانشگاه ولوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قممجلز (. مهارت همدلی. 8070الف. ، شاطریان
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های  گفتگو در گروه، (. تاثیر سز روش بحث گروهی درباره معماهای اخالقی8070   .، قمصریخ. صادق زاده ، ف. باقری،  ریمی
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The Effectiveness of Empathy Skills Training on Improving 

Students' Ethical Judgment 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of empathy skills training on 

improving moral judgment in boys' elementary school students. Method: The present study is a 

semi-experimental study with pretest-posttest method with control group. The statistical 

population consisted of all boys of elementary school students in Shahin Shahr city of Isfahan 

province, in the academic year of 96-97. 30 subjects were selected in an accessible method and 

randomly divided into two experimental and control groups. To measure the variables in this 

research, a moral judgment questionnaire made by Miravarma & Dorganda-sinha (1998) has been 

used. The empathic skill was taught to the experimental group for 2 sessions; then the data were 

investigated using multivariate analysis of covariance using the SPSS -22 software. Findings 

showed that empathy skill training affects the improvement of moral judgment (recognition, 

completion of incomplete sentences, moral comparison, best answer, moral reasoning and moral 

definition) in boys' elementary school students (P <0/05). In explaining this hypothesis, it can be 

said that the moral judgment index has the ability to upgrade, and through training it can be taken 

to improve it. 

Key words: empathy, moral judgment, boys' elementary school students. 
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