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-گویی بر میزان هوش اخالقی و گنجینه لغات دانشاثربخشی قصه

 1آموزان پایه دوم دبستان 

 4یطاهونه بان گل خطم رای، سم3قاسم پور هی، صف2نژاد یتربت نیحس

 

 چکیده

 در را خرود زنردگی بشرر کره ایگونه به دارد ریشه بشر تاریخ قدمت به گوییقصه و قصه

 دگرگرون داده، شرکل را بشرر زنردگی نیز هاقصه و است کشیده تصویر ها  بهقصه چهارچوب

گروه کنترل بود که آزمون با پس -آزموناند. پژوهش حاضر از نوع پیش نموده متحول و ساخته

آمروزان پایره دوم گویی بر میزان هوش اخالقی و گنجینه لغات دانشبا هدف بررسی تأثیر قصه

شرهر  2آموزان دختر پایه دوم دبستان ناحیه دبستان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش

آموزان دانشنفر از این    52بود. نمونه آماری متشکل از    1400  -1399شیراز در سال تحصیلی  

گیری هوش اخالقی از ای تصادفی انتخاب شدند. جهت اندازهگیری خوشهبود که با روش نمونه

( و برای سرنجش 1394اکبری دهکردی، گلپایگانی و محتشمی )پرسشنامه هوش اخالقی علی

اسرتفاده شرد. نتیجره آزمرون  گنجینه لغات از مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسرلر کودکران

-گویی هوش اخالقی و گنجینره لغرات دانرشاریانس چندمتغیره نشان داد که قصهتحلیل کوو

توان نتیجه گرفت که هوش اخالقی و کالمی (. بنابراین میP≤0/01بخشد )آموزان را ارتقاء می

 های مناسب در جهت ارتقاء آن کوشید.توان با استفاده از روشو می کودکان قابل پرورش است

 ویی، هوش اخالقی و گنجینه لغات.گقصهواژگان کلیدی:  

  

 
 30/11/1400تاریخ پذیرش مقاله:  – 12/10/1400تاریخ دریافت مقاله:  1
 .، ایرانگلستان انیدانشگاه فرهنگ یتیگروه علوم ترب  ار یاستاد دکترای تخصصی،  2
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 مقدمه

ها برای ایجاد ارتباطات شرناخته ترین و قدرتمندترین راهیکی از قدیمی  2گوییو قصه  1قصه

شرود کره در طری آن گویی نوعی بازی محسوب میشده است. برای کودکان در هر سنی، قصه

ها ابزاری  بره بر این اساس، قصه  افتد.پردازی رشد کرده و یادگیری زبان اتفاق میمهارت خیال

دست آوردن بیرنش نسربت بره های اخالقی و بههای جدید، کشف انتخابمنظور کسب دیدگاه

توانند محیط خیالی را جهت تشخیص خوب از بد و یا ارتباط ها میشخصیت خود هستند. قصه

زندگی روزمره امکان بین عمل و نتیجه آن را برای خواننده فراهم کنند. بسیاری از کودکان در  

گویی این کمبود را جبران کرده و کمرک های واقعی را ندارند؛ لذا قصه و قصهکسب همه تجربه

گرویی ای بررای قصرهکند تا کودکان امور را در متن داسرتان تجربره نماینرد. یرافتن شریوهمی

ه و واقررع مفیررد بررود)خوانرردن برررای کودکرران( و سررهیم سرراختن آنهررا در ادبیررات و تخیررل برره

(. قردرت اثربخشری جرادویی 2012،  3بخشد )کیلیک و بروفیدستاوردهای تربیتی را ترفیع می

داستان، از یک طرف به دلیل ارتباط آن با شعر و ادبیات و از طرف دیگرر بره دلیرل ارتبراط برا 

تواننرد در خردمت ها همچون استعاره و تشبیه میتجربیات گرم و شیرین کودک است. داستان

 (.2012، 4سومادیجامعه باشند )ال

 و جمعی ارتباط وسایل نفوذ اما دارد قدیمی و دیرینه بس ایسابقه ما کشور در گوییقصه

-نظرام در ویژهبه و دوران طول در گوییقصه نقش تا شده موجب زندگی مدرنیته، آن بر عالوه

 برخورد اولین و گیردمی جان کالم قالب در (. قصه1385شود )ناظمی،  کمرنگ آموزشی های

 را زبران آن اگر حتی است. کالم لحن و مرکب، کوتاه جمالت ها،واژه شنیدن با قصه با کودک

 ایترازه زبرانی دنیای با و تجربه کرده را قصه زبان نکنند استفاده آن واژگان از و نگیرند کاربه

را  فراگیرران بینرد ومی آموزش غیرمستقیم طوربه را زبان کودک طریق این به شوندمی مواجه

و  کررده درک خود احساس طریق از را ادبی مفاهیم و هاواژه کلمات، از بسیاری دهندمی یاری

 رشد به بزرگی بسیار کمک زبان شناسان،روان از برخی دید از آموزند.می را آن صحیح کاربرد

 در مهمری نقرش چه گوییقصه که یابیمدرمی مطالب این به توجه با و کندمی کودکان ذهنی

 لغرات گنجینره گروییاز قصره اسرتفاده با توانندمی همچنین آنها و دارد کودکان فهم و درک

کننرد )امیریران  درک را لغرات از معنری بسریاری و کننرد کسب روزمره محاورات در بیشتری
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گشراید و وسرایل و ابرزار (. قصه درهای تازه بیان و مقصود را بر روی کودکان می1397مجرد،  

-گرذارد. قصرهها و احساسات را در اختیارشان میها، مشاهدهمتفاوتی برای بازگو نمودن تجربه

خروانی، گسرترش گویی باعث تلطیف عواطف و احساسات، سررگرمی، براال برردن سرطح کتراب

ی روانی گنجینه واژگانی، تقویت قدرت بیان و حافظه، پرورش ذوق هنری، برآورده شدن نیازها

(. قصه کودکان را در کشف جهان پیرامرون، شرناخت و 1395شود )کهریزه،  شنوندگان و ... می

هرای زبران ء، دستیابی به گفتاری پربارتر و لذت برردن از شرگفتیها و اشیاآشنایی با نام کنش

ت دسرهای مصرور برههای بسیاری از کودکان از ادبیات با کتابرساند. نخستین تجربهیاری می

کند تا گنجینه واژگان خود را معنا بخشند. مزیت خواندن قصه بررای آید و به آنها کمک میمی

کند و گنجینه لغرات کودکان این است که خواندن آن، نیروی بیان و تکلم کودک را تقویت می

ای مناسرب برا مشرکالت و شود. از سوی دیگر، کودک از طریق قصرهتر میو اطالعات وی غنی

-آورد. در ضرمن قصرهدست میهای اجتماعی بیشتری بهشود و مهارتدگی آشنا میمسائل زن

کند )امیریران مجررد، گویی فاصله میان قدرت خواندن و قدرت درک کردن را در کودک پر می

1397.) 

گویی به همان خوبی کره قصه در نگاه اول تأثیر سرگرم سازی دارد اما، از نظر تاریخی قصه

مورد استفاده واقع شده برای تربیت آنها نیزبه کار  فته است، بدین گونره   برای سرگرم کودکان

توان بهرره گرفرت )گرودرزی، گویی برای انتقال مفاهیم اجتماعی میکه در کالس درس از قصه

ها نقرش در حیات اجتماعی انسان  1(. اخالق 1393مکوند حسینی، رضایی و اکبری بلوطبنگان،  

کننده در سالمت یا عدم سالمت حیات مرردم اسرت ی عامل تعییناساسی دارد و ضوابط اخالق

هرا، (. کودک برای زندگی کردن میان خانواده، همساالن و اجتمراع بایرد ارزش1394)عطاری،  

(. عالقه 1394زاده ابرقویی،  معیارهای اخالقی و الگوهای رفتاری مبتنی بر آن را فرا گیرد )زارع

دهرد. ایل او را به ادامه مطالعات در آن موضوع افزایش مییک نفر نسبت به موضوعی معین، تم

لذا با توجه به عالقه وافری که کودکان نسبت به مقوله قصه دارند همچنان که پیراژه و کلبررگ 

های اخالقی استفاده نمود )مدآوا نیر، مهد یوسف و چروی توان از آن جهت آموزشمعتقدند می

هرای روانری و هرا و چرالشبسیاری از مشکالت انسران (. در طی سالیان متمادی2013،  2هانگ

هرای مشرابهی برا عاطفی آنها، با استفاده از همانندسازی با قهرمران داسرتان )کره در موقعیرت

-(. بردین تریترب قصره2015،  3اند )براتیتسیز و زیاناسخوانندگان قرار داشته است( حل شده
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هرای رفتار، سازگاری، کنترل هیجانات و افرزایش مهرارتگویی ابزاری مفید و مؤثر برای اصالح 

شود که باید آن را از سنین پرایین و در مردارس و مهردهای اجتماعی در کودکان محسوب می

(. بیان قصه آموزش غیرمسرتقیم مزایرای رفترار 1391و سوری،  نژادکودک ترویج داد )سلیمان

 (.  1395آموزد )کهریزه،  منطبق با اخالق را به کودکان می

 17و    2آموزان دختر کالس اول ابتدایی مناطق  ( در پژوهشی بر روی دانش1395کهریزه )

های و مؤلفه 1گویی منجر به افزایش هوش اخالقیشهر تهران به این نتیجه دست یافت که قصه

گویی را بر هوش اخالقی ( تأثیر قصه1392گردد. درنجفی شیرازی )آموزان میآن در این دانش

گرویی برر ساله شهر اصفهان مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد  که قصره  4  -6کان دختر  کود

آموزان دختر ترأثیر دارد. شریخ احمردی های آن در دانشافزایش هوش اخالقی و تمامی مؤلفه

شرود. گویی منجر به افزایش خودکنترلی، ابراز وجرود و همکراری مری( دریافت که قصه1394)

های اجتماعی و رابطره گویی را بر مهارت( تأثیر قصه1393و آقایی میبدی )جمالی فیروزآبادی  

دبستانی مناطق شمال و جنوب تهران گزارش کردند، همچنرین کودک با والد در کودکان پیش

های اجتماعی کودکران پسرر بیشرتر از گویی بر افزایش میزان مهارتبیان کردند که تأثیر قصه

گرویی ( در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که قصره1392دختران است. روشن چسلی )

هرای اجتمراعی و کراهش مشرکالت های اجتماعی برر بهبرود مهرارتمبتنی بر آموزش مهارت

زاده و اعتنرایی ترأثیر دارد. داداشای و بیآموزان پسر مبتال به اختالل رفتار مقابلهرفتاری دانش

هرای آن باعرث ارتقراء هروش اجتمراعی و مؤلفره  گویی( نشان دادند که قصه1391پیرخائفی )

آموزان دختر مقطرع فردی، همفکری، خالقیت و ابراز عالقه( در دانشفردی و برون)هوش درون

گرویی باعرث رشرد ( نشران داد کره قصره1389شود. شیخ رضرایی )چهارم و پنجم ابتدایی می

 3(، چرو، جانرگ و هانرگ2015)  2ملرو، جینرگ، آروموگرام و نروگردد. دیرناخالقی کودک می

تروان گویی می( نشان دادند از طریق قصه2012سومادی )(، ال2012(، رحیم و رحیم )2014)

آمروزان مفاهیمی چون احترام، شکرگزاری، مراقبرت از دیگرران، انصراف و عردالت را در دانرش

هرای روش  ( در بررسری اثربخشری اسرتفاده از1399افزایش داد. صادقی و قاسمی گوربنردی )

آموزان دختر پایهه چهرارم ابتردایی ناحیره یرک گویی بر افزایش دامنه لغات گفتاری دانشقصه

خوانی، نمرایش های گفتاری )قصهشهرستان بندرعباس به این نتیجه رسیدند که افزایش مؤلفه

وگو( تأثیر مثبت و معنادار بر رشد مهرارت کالمری و افرزایش دامنره لغرات خالق، بحث و گفت
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 هروش میرزان بر گویی راقصه شیوه به آموزش ( تأثیر1397آموزان دارد. امیریان مجرد )انشد

-اول ابتدایی شهر یزد مورد مطالعره قررار داد و نتیجره پایه آموزان دانش لغات خزانه و کالمی

 آموزاندانش لغات و خزانه کالمی هوش گویی و میزانگیری کرد که بین آموزش به شیوه قصه

دارد. منتری، میرری احمردی، عبردالرحیمی، حیردریان و پیرری  وجرود آمراری معنادار ارتباط

دبستانی شهر صحنه دریافتند که آموزش به شیوه ( با مطالعه کودکان پیش1395مرادحاصلی )

گویی بر میزان هوش کالمی و گنجینه لغرات ایرن کودکران ترأثیر معنرادار دارد. خسرروی قصه

ساله در شهر مشرهد انجرام   6تا    4شنوای کاربر سمعک  دکان کمای بر روی کو( مطالعه1395)

شرنوا ترأثیر خوانی بر روند رشد واژگانی کودکان کمداد و گزارش کرد که آموزش به شیوه قصه

گرویی برر میرزان هروش ( نیز نشان داد که آموزش به شریوه قصره2019) 1دارد. گرین و بروک

 عنادار دارد.  آموزان تأثیر مکالمی و خزانه لغات دانش

تقویت هوش اخالقی کودکان بهترین فرصت برای قرار دادن آنها در مسیر درست اسرت ترا 

سررائی بره عنروان بتوانند عالوه بر درست فکر کردن درست هم عمل کنند. از آنجا که داسرتان

آموزان را به کشف خود ترغیب کرده و توانرایی آنران را بررای تواند دانشیک روش تعلیمی می

فصل تعارض وآموزان را برای حلتواند ظرفیت دانشرتباط واقعی افزایش دهد، همزمان نیز میا

-صورت آرام و توأم با بحث و گفتگو افزایش دهد. گوش دادن بره داسرتان، دانرشفردی بهبین

نفرس را در آموزان و کودک را به استفاده هر چه بیشتر از قوه تخیل تشویق کرده و اعتمراد بره

 مربیان به گوییقصه طریق از (. آموزش1391زاده و پیرخائفی، دهد )داداشافزایش میکودک 

 پری بهترریبره صرورت  کودکان لغات گنجینه و کالمی هوش خصوصیات به تا کندمی کمک

و  کنردمری نزدیرک هوش افزایش در کننده مساعد عوامل به را ما گویی،قصه چنین هم ببرد.

 و شناسراننروا پررورش، و آموزش مسئوالن به شایانی کمک آموزاندانش آموزش در مسلماً

 زبران برر عمیرق تأثیری قصه، و هستند گوییقصه و قصه شیفته . کودکانکرد خواهد معلمان

 ایرن از و سرازندمری آشنا ... و هانام اصطالحات، با واژگان، را کودک ها،قصه. گذاردمی کودک

 و هرالغرزش بررای اصرالح خوبی آموزی، فرصتزبان در جدی و مهم نقش ایفای بر عالوه راه،

 که بگویند مثالً تا کودکان خواست از توانمی گوییقصه کنار در  .کنندمی ایجاد زبانی اشکاالت

 به قصه . است داده انجام چه و گفته چه دیده، چه کرده، حرکت کجا از بوده، چه قهرمان نام

 از بسریاری توانردمری دارد، کنجکراوی حرس بررانگیختن در که نقشی و زیبایی کشش، علت

 تنهرا نره غیرمسرتقیم، روش بره مفاهیم، انتقال با چنینهم کند. منتقل کودکان به را مفاهیم

 
1 . Green & Brock 
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 و ترعینی را هاآن فهم بلکه شودمی کودک زبان و ذهن به مفاهیم ترسریع و بهتر باعث جذب

 انتقرال هرایروش تررینبنیرادی و تررینجردی از گوییقصه دلیل، به همین سازد،می ترساده

(. بنرابراین 1398آیرد )مهراجری، ویژه کودکران بره شرمار مری به مخاطبان، دنیای به مفاهیم

 هروش میرزان توانردمری گروییآیا قصره که این است آمده پیش تحقیق در این که ایمسئله

هرای بخشرد؟ در نتیجره فرضریه ارتقراء را ابتردایی آموزان دوره دانش لغات گنجینه و اخالقی

 پژوهش عبارتند از:

آموزان دخترر پایره دوم دبسرتان ترأثیر . آموزش قصه گویی بر میزان هوش اخالقی دانش1

 دارد.

 آموزان دختر پایه دوم دبستان تأثیر دارد.گویی بر گنجینه لغات دانش. آموزش قصه2

 روش پژوهش

 و اخالقری هروش گرویی برر میرزانثربخشی قصهکه هدف پژوهش بررسی ابا توجه به این

آزمون با گروه کنترل پس -آزموناست، روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش  لغات گنجینه

شرهر  2آموزان دختر پایه دوم دبستان در ناحیره است. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش

آمروزان دخترر نفر از دانش  52. نمونه آماری متشکل از  1400  -1399شیراز در سال تحصیلی  

ای ای چندمرحلرهگیرری خوشرهشهر شیراز است که برا روش نمونره  2پایه دوم دبستان ناحیه  

انتخاب شدند؛ بدین صورت که از بین مدارس ناحیه دو شهر شریراز در مرحلره اول دو مدرسره 

فی دو صرورت تصرادهای هرر  مدرسره برهصورت تصادفی انتخاب شدند، سپس از بین کالسبه

آموزان انتخابی به نفر از دانش  52تصادف برگزیده شدند. تعداد  نفر به    13کالس و از هر کالس  

آموزان یک مدرسره نفری تقسیم شدند. جهت دقت بیشتر در اجرای پژوهش دانش  26دو گروه  

عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنروان گرروه کنتررل در نظرر گرفتره شردند. انتخراب به

 عنوان گروه آزمایش و کنترل نیز به صورت تصادفی انجام شد.س بهمدار

هرا درخواسرت شرد کره در طرول دوره منظور کنترل تأثیر متغیرهای مرزاحم ازخرانوادهبه

 های فوق برنامه مانند مسابقات کتابخوانی خودداری کنند.پژوهشی از شرکت در کالس

 ابزار پژوهش

(: ایرن 1394دهکرردی، گلپایگرانی و محتشرمی )اکبرری  ( پرسشنامه هوش اخالقی علی1

( طراحی گردید. این 2001)  1مقیاس برای کودکان ایرانی و بر اساس نظریه هوش اخالقی بوربا

 
1 . Borba 
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اکبرری کررد. علریگیرری مریمقیراس را انردازهخررده  7سؤال بود و    70پرسشنامه ابتدا دارای  

محاسبه کردنرد. در   95/0ش بازآزمایی  دهکردی و همکاران میزان پایایی آن را با استفاده از رو

سنجی از طریق روایی سازه و روایی عاملی روابرط درونری خروبی برین های روانبررسی ویژگی

سؤال بره دلیرل   5ها به دست آمد و همه سؤاالت همبستگی در حد مناسب داشتند ولی  مؤلفه

سؤال باقی   65و  همبستگی ضعیف پیش از تحلیل عاملی از مجموعه پرسشنامه حذف گردیدند  

 متوسرط بررازش بیرانگر تأییردی عامرل تحلیرل مانده مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.  نترایج

 بررازش هایشاخص تمام به توجه در مجموع رسید.نمی قطعی به مطلوبیت که بود پرسشنامه

شاخص ( و 75/0برازش ) نیکویی شاخص مقدار اما بوده، برخوردار برازش مدل از که داد نشان

 داد.مری مقیراس ایرن در سرؤاالت هماهنگی عدم از ( نشان72/0تعدیل شده نیکویی برازش )

پرسشرنامه  از نبودنرد، برخوردار مناسب عاملی بار از که سؤاالتی ایراد این کردن جهت برطرف

 پرسشنامهسؤال از  10بنابراین  گرفت. قرار تائیدی عاملی تحلیل مورد مقیاس مجدداً و حذف

 قررار عاملی تائیدی تحلیل تحت مذکور مقیاس دوباره تغییرات این به توجه با و گردید حذف

( و شراخص تعردیل 85/0بررازش ) نیکرویی شاخص دوم مرتبه تائیدی عامل تحلیل در گرفت.

و بر اساس سرؤاالت  داشتند ایقابل مالحظه تغییر ( به دست آمد و81/0برازش ) نیکویی شده

 کره گفرت تروانبرازش مری هایشاخص کل به توجه با و نهایی نتایج سؤال( و 55ده )مانباقی

 مردل در گردیرد. ایرانی تائید کودکان جامعه برای و است برخوردار قابل قبولی برازش از مدل

گردیرده برود )همردلی، وجردان،  ارائره بوربرا توسرط کره اخالقی هوش عامل هفت شده، تائید

 هراگویره تعرداد در ولری شرد تائیرد احترام، مهربانی، صبر و بردباری و عدالت(داری، خویشتن

-درجه 5گذاری پرسشنامه بر اساس مقیاس سؤال کاهش یافت. نمره 55به  و داد رخ تغییراتی

گیررد. پایرایی ( صورت مری5و خیلی زیاد=  4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1ای لیکرت )خیلی کم=

(، 92/0(، وجدان )93/0ده از آلفای کرونباخ عبارت است از: همدلی )ها با استفاهر یک از مؤلفه

( و عرردالت 92/0(، صرربر و بردبرراری )92/0(، مهربررانی )92/0(، احترررام )93/0داری )خویشررتن

دهد عوامل از پایایی مناسبی برخروردار هسرتند )جالئری، چررائ مالئری و ( که نشان می92/0)

بره دسرت آمرد و   91/0حاضر پایایی کرل پرسشرنامه  (. در پژوهش  1398خدابخش پیرکالنی،  

داری: ، خویشرتن9/0، وجردان: 89/0ها بدین صورت بود: همدلی: مقیاسپایایی هر یک از خرده

 .89/0و عدالت:  91/0، صبر و بردباری:  92/0، مهربانی:  94/0، احترام: 93/0
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 6مقیراس )خرده  12دارای  : این مقیاس  1( مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان2

خرده مقیاس کالمی شامل: اطالعات عمومی، لغات، محاسبه عددی، تشرابهات، درک مطلرب و 

-مقیاس غیر کالمی شامل: تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی مکعبخرده  6حافظه عددی  

حافظره مقیراس مازهرا و ها، الحاق قطعات، رمز نویسی، مازها( است که از این تعرداد دو خررده

( به منظور سنجش 1385(. این مقیاس توسط شهیم )1385عددی جنبه ذخیره دارد )شهیم،  

نفرری هنجاریرابی  1400ساله ترجمه، انطباق و با استفاده از یک نمونه   13تا    6هوش کودکان  

ترا  42/0( و پایرایی تنصریفی آن  73/0)میانره    94/0تا    44/0شد. پایایی بازآزمایی این مقیاس  

صورت فرردی و توسرط آزمرایش کننرده ( گزارش شده است. این مقیاس به69/0یانه  )م  98/0

هرای های آسان در ابتدا و سؤالشود. در هر خرده مقیاس سؤالمتخصص و تعلیم دیده اجرا می

 مراجعه با ها،مقیاس خرده همه خام هاینمره تعیین از پس شوند.می اجرا آنها از دشوارتر پس

مقیراس  اجررای برا شروند.می تبدیل استاندارد هاینمره به خام هاینمره ،هنجار هایبه جدول

 بره هوشبهر کلی و عملی هوشبهر کالمی، هوشبهر سه کودکان وکسلر هوشی شده تجدیدنظر

با نمرات بخش  نمرات همبستگی از استفاده با هوشی مقیاس این همزمان روایی آید.می دست

 نیرز و سرن برا بود. رابطه بین هوشبهر 74/0دبستانی کودکان پیشعملی مقیاس وکسلر برای 

گرزارش شرده اسرت.  مقیراس معنرادار هرایمالک عنوانبه معدل و اجتماعی -اقتصادی طبقۀ

است. ضرایب  8/0و  76/0، 84/0ترتیب  به کل و عملی کالمی، هوشبهرهای همبستگی ضرایب

 53/0و  4/0، 52/0تحصریلی بره ترتیرب  معدل با کل و عملی کالمی، همبستگی هوشبهرهای

دهنده همبستگی بیشتر هوشبهر کالمی و هوشبهر کلی با معدل تحصیلی اسرت است که نشان

 (. 1385)شهیم،  

آمروزان دو گرروه از طریرق آزمون میزان هفت مؤلفه هروش اخالقری دانرشدر مرحله پیش

. مرادران در جلسره تروجیهی در گیری شدتکمیل پرسشنامه هوش اخالقی توسط مادران اندازه

رابطه با تکمیل پرسشنامه کامالً راهنمایی شدند و از محرمانه بودن تمامی اطالعرات اطمینران 

شناس متبحر بخش کالمری آزمرون هوشری کامل حاصل کردند. همچنین با همکاری یک روان

ی هرر وکسلر جهت سنجش گنجینه لغات برای هر دو گروه آزمرایش و کنتررل اجررا شرد. بررا

 3دقیقه جهت اجرای آزمون هوشی وکسلر در نظر گرفته شد و در مجمروع   70تا    50آزمودنی  

طول انجامید. به منظور کنترل متغیرهای مرزاحم و کسرب نتیجره صرحیح در شررایط هفته به

هرای الزم از جهرت بررآورد امکانرات و بینیریزی و پیشمطلوب، قبل از اجرای آزمایش، برنامه

 
1 . The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) 
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آزمرون، همراهنگی برا آزمون و پرسها، اجرای پیشان ارائه، آماده نمودن آزمودنیتجهیزات، زم

-ای که موجب تداخل امور میبینی نشدهسایر کادر محل برگزاری آزمایش و سایر عوامل پیش

آمروزان در جلسرات بینری نشرده غیبرت دانرششود، انجام شد. از جمله عوامل مزاحم و پریش

 آزمون بود. ون و پسآزممداخله و یا مراحل پیش

صرورت گروهری ای یک بار برهماه، هفته 2آزمون، گروه آزمایش به مدت بعد از اجرای پیش

گویی شرکت کردند. در این جلسات محقق با بیانی ساده در مرورد هرر یرک از در جلسات قصه

پرسش   آموزان و همچنین استفاده ازمنظور درک بهتر دانشرفتارهای انجام شده در داستان به

وگرو برا هرای داسرتان بره بحرث و گفرتو پاسخ در مورد رفتارهای درست و نادرست شخصیت

ای را انتخاب و آن را های هوش اخالقی قصهآموزان پرداخت. محقق برای هر یک از مؤلفهدانش

داد. جهت ایجاد انگیزه و سررگرمی بررای ها قرار میتایپ شده با نثری ساده در اختیار آزمودنی

منظور جرذب آمیزی کنند. بهها آن را رنگشد تا آزمودنیداستان نقاشی مرتبط طراحی میهر  

ای داده آموزان گروه آزمایش جرایزههای جدید هر هفته به دانشها جهت شنیدن قصهآزمودنی

صورتی که نتیجه پژوهش را تحت تأثیر قرار ندهد(. بعد از اتمرام شد )اهدای جوایز جزئی بهمی

 آزمون به عمل آمد.ای از هر دو گروه پسمداخلهبرنامه  

 های هوش اخالقی های روایت شده بر اساس مؤلفه: داستان1جدول شماره
 داستان  مؤلفه هوش اخالقی

 هایی برای خواب کودکان(ها رفتند )از مجموعه قصهچرا قاصدک مفهوم همدلی

 ها(خواب برای بچههایی قبل از  مسابقه بزرگ )از مجموعه قصه مفهوم وجدان

 هایی برای خواب کودکان(یک لیوان آب خنک )از مجموعه قصه داریمفهوم خویشتن

 های سال(قصه برای شب  365هدیه پدربزرگ )از مجموعه   مفهوم احترام

 بی رعنا(ای خانه بیجوجه گنجشک گرسنه )از مجموعه قصه مفهوم مهربانی

 بی رعنا(ای خانه بیخواهم )از مجموعه قصهمن علف تازه می مفهوم بردباری

 هایی برای خواب کودکان(سیب )از مجموعه قصه مفهوم عدالت

افرزار های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چنرد متغیرره توسرط نررمداده

 تجزیه و تحلیل شدند.  spss-16آماری

 هایافته

آمروزان دخترر پایره دوم دبسرتان شرهر شیرازمشرارکت دانرشنفر از   52در این پژوهش تعداد  

داشتند که از لحاظ متغیرهای هوش اخالقی و گنجینه لغات مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه 
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آزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل آزمون و پسآماره توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش

 ارائه شده است.

های آن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل  متغیر هوش اخالقی و مؤلفه: آماره توصیفی  2جدول شماره

 آزمون آزمون و پس در پیش

 آماره                                

 متغیر

 انحراف استاندارد  میانگین 

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 81/4 51/5 177 162 آزمایش هوش اخالقی

 37/4 26/4 164 163 کنترل

 48/2 78/2 96/32 69/30 آزمایش همدلی

 21/2 1/2 42/31 11/31 کنترل

 06/3 29/3 26/28 38/26 آزمایش وجدان

 88/4 8/4 23/27 19/27 کنترل

 22/3 43/3 73/21 57/19 آزمایش داریخویشتن

 48/3 25/3 26/22 11/22 کنترل

 6/2 54/2 11/33 19/31 آزمایش احترام

 54/2 62/2 92/29 92/29 کنترل

 17/5 21/5 53/17 53/15 آزمایش مهربانی

 59/5 54/5 38/15 3/15 کنترل

 04/4 09/4 69/15 15/14 آزمایش صبر و بردباری

 25/4 36/4 34/14 42/14 کنترل

 52/3 56/3 73/27 73/25 آزمایش عدالت

 68/4 65/4 23/23 19/23 کنترل

 162آزمون میانگین هوش اخالقی گروه آزمرایش ، در مرحله پیش2جدول  با توجه به اطالعات  

آزمرون در گرروه به دست آمد. میانگین متغیر مرذکور در مرحلره پرس  163و گروه کنترل  

آزمرون کمتررین گرزارش شرد. در مرحلره پریش  164و    177آزمایش و کنترل به ترتیرب  

و گرروه   15/14)گرروه آزمرایش:    مقیراس صربر و بردبراریمیانگین در هر دوگروه به خرده

( اختصاص یافت. در این مرحله بیشترین میانگین در گروه آزمایش مربروط 42/14کنترل:  

 ( است.11/31( و در گروه کنترل مربوط به مؤلفه همدلی )19/31به مؤلفه احترام )

آزمون کمترین میرانگین در گرروه آزمرایش در خررده مقیراس صربر و بردبراری در مرحله پس

( بره دسرت آمرد. بیشرترین 34/14( و در گروه کنترل در همرین خررده مقیراس )69/15)
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( و در گرروه 11/33آزمون نیز در گروه آزمایش بره مؤلفره احتررام )میانگین در مرحله پس

 ( اختصاص یافت.42/31کنترل به مؤلفه همدلی )

گروه آزمایش و کنترل در    های آن به تفکیک: آماره توصیفی متغیر هوش کالمی و مؤلفه3جدول شماره

 آزمون آزمون و پسپیش

 آماره                                

 متغیر

 انحراف استاندارد  میانگین 

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 34/6 9/5 73/95 42/81 آزمایش هوش کالمی

 27/6 34/6 92/82 53/81 کنترل

 24/1 29/1 53/15 61/13 آزمایش اطالعات عمومی

 5/1 6/1 76/13 57/13 کنترل

 57/4 07/4 8/25 07/22 آزمایش لغات

 1/4 97/3 34/22 03/22 کنترل

 11/2 79/1 84/10 03/9 آزمایش محاسبه عددی

 3/1 57/1 46/9 34/9 کنترل

 87/1 09/2 61/14 3/12 آزمایش تشابهات

 46/2 57/2 38/12 15/12 کنترل

 3 82/2 65/15 3/13 آزمایش درک مطلب

 19/2 69/2 73/13 42/13 کنترل

 23/2 26/2 26/13 07/11 آزمایش حافظه عددی

 17/2 19/2 23/11 11 کنترل

آزمون میانگین هوش کالمری گرروه آزمرایش ، در مرحله پیش3با توجه به اطالعات جدول  

آزمون در گروه مذکور در مرحله پسگزارش شد. میانگین متغیر    53/81و گروه کنترل    42/81

آزمرون کمتررین گرزارش شرد. در مرحلره پریش 92/82و    73/95آزمایش و کنترل به ترتیرب  

و گرروه کنتررل:  03/9مقیاس محاسبه عددی )گرروه آزمرایش: میانگین در هر دوگروه به خرده

مربوط به مؤلفه لغات ( اختصاص یافت. در این مرحله بیشترین میانگین در گروه آزمایش  34/9

 ( است.03/22( و در گروه کنترل نیز مربوط به مؤلفه لغات )07/22)

آزمون کمترین میانگین در گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس محاسبه در مرحله پس

( به دست آمد. بیشترین میانگین در مرحله 46/9و  گروه کنترل:    84/10عددی)گروه آزمایش:  

و گرروه کنتررل:   8/25گروه آزمایش و کنترل به مؤلفه لغات )گروه آزمرایش:  آزمون نیز در  پس

 ( اختصاص یافت.34/22
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هرای تحلیرل کوواریرانس چنردمتغیره فررضهای پژوهش ابتردا پریشجهت بررسی فرضیه

(، 257/0و آزمرایش    043/0آزمون تصادفی بودن برای گروه کنتررل    zها )آماره  )استقالل داده

اسرمیرنوف بررای گرروه  -حاصرل از آزمرون کرالموگروف  zمتغیرهرا )آمراره    نرمال بودن توزیع

ها )آماره حاصل از آزمون لروین (، همگنی واریانس784/0و برای گروه کنترل  535/0آزمایش 

برای گنجینه لغات(، خطی بودن روابرط متغیرهرا )بررسری   540/0برای هوش اخالقی و    24/0

 مشراهده شرده در Fگنی ضرایب رگرسیون )آمراره نمودار پراکنش و خطوط رگرسیون( و هم

(( کنتررل 2/85و گنجینه لغرات    89/13تحلیل واریانس یک طرفه برای متغیر هوش اخالقی  

های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل آماری  قررار شد و با اطمینان از برقراری شرایط، داده

 گرفتند.  

آموزان دختر پایه دوم دبستان قی دانشفرضیه اول: آموزش قصه گویی بر میزان هوش اخال

 تأثیر دارد.
 مداخلههای آن پس از اجرای  : میانگین تعدیل شده متغیر هوش اخالقی و مؤلفه4جدول شماره

 میانگین  گروه متغیرها
 انحراف استاندارد 

 

 درصد اطمینان  95حدود میانگین با 

 حد پایین            حد باال 

 هوش اخالقی 
 آزمایش 

 کنترل

177 

163 

788/0 

788/0 

87/175 

9/161 

05/179 

08/165 

 همدلی 
 آزمایش 

 کنترل

24/33 

13/31 

147/0 

147/0 

94/32 

84/30 

54/33 

43/31 

 وجدان 
 آزمایش 

 کنترل

67/28 

82/26 

161/0 

161/0 

34/28 

5/26 

99/28 

15/27 

 داری خویشتن
 آزمایش 

 کنترل

03/23 

96/20 

166/0 

166/0 

7/22 

62/20 

37/23 

29/21 

 احترام 
 آزمایش 

 کنترل

44/32 

59/30 

17/0 

17/0 

32 

25/30 

78/32 

93/30 

 مهربانی 
 آزمایش 

 کنترل

51/17 

4/15 

163/0 

163/0 

18/17 

08/15 

84/17 

73/15 

 صبر و بردباری 
 آزمایش 

 کنترل

12/16 

18/14 

152/0 

152/0 

94/32 

84/30 

54/33 

43/31 

 عدالت 
 آزمایش 

 کنترل

47/26 

49/24 

182/0 

182/0 

1/26 

12/24 

83/26 

85/24 
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گررویی( گردد که پس از اعمال متغیر مسررتقل )آمرروزش قصرره، مشاهده می4با توجه به جدول  

های آن در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افررزایش نمرات هوش اخالقی و هر یک از مؤلفه

ها، تحلیل کوواریانس چنررد مشاهده شده در میانگینهای  یافته است. برای مطالعه معناداری تفاوت

متغیره با اصالح بن فرونی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این تحلیل  برای متغیر وابسته ترکیبرری 

 در جدول زیر ارائه شده است.
 متغیر وابسته ترکیبی  نتیجه آزمون اندازه اثر المبدای ویلکز برای  :5جدول شماره  

 مجذور اتا  سطح معناداری  F درجه آزادی خطا  آزادی فرضیه درجه  ارزش  

 794/0 0001/0 85/16 35 8 206/0 المبدای ویلکز

گردد کرره نتیجرره تحلیررل کوواریررانس چنررد متغیررره و آمرراره ، مشاهده می5جدول  با توجه به

 ,F(8,35)=16/85, p<0.05 ,Wilks' Lambda=0.206معنررادار اسررت ) ویلکررزالمبرردای 

η2=0.794.)  در نتیجه بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میانگین تعدیل شده متغیر وابسررته

درصد تفرراوت معنررادار وجررود دارد. بنررابراین   99های آن( با احتمال  ترکیبی)هوش اخالقی و مؤلفه

تررر پایرره دوم آمرروزان دخگویی بر میزان هوش اخالقی دانررشتوان نتیجه گرفت که آموزش قصهمی

بیررانگر شرردت اثررر   794/0دبستان از نظر آماری تأثیر معنادار دارد و میزان حجررم اثر)مجررذور اتررا(  

 باشد. باالیی می

 آموزان دختر پایه دوم دبستان تأثیر دارد.گویی بر گنجینه لغات دانشفرضیه دوم: آموزش قصه

 مداخلههای آن پس از اجرای  و مؤلفه  میانگین تعدیل شده متغیر هوش کالمی  :6شماره  جدول

 میانگین گروه متغیرها
 انحراف استاندارد 

 

 درصد اطمینان  95حدود میانگین با 

 حد پایین            حد باال 

 هوش کالمی
 آزمایش 

 کنترل 

74 /95 

91 /82 

454 /0 

454 /0 

82 /94 

99 /81 

65 /96 

82 /83 

 اطالعات عمومی 
 آزمایش 

 کنترل 

51 /15 

79 /13 

116 /0 

116 /0 

28 /15 

55 /13 

75 /15 

02 /14 

 لغات
 آزمایش 

 کنترل 

75 /25 

4 /22 

325 /0 

325 /0 

09 /25 

74 /21 

4 /26 

05 /23 

 محاسبه عددی 
 آزمایش 

 کنترل 

98 /10 

32 /9 

154 /0 

154 /0 

76 /10 

01 /9 

29 /11 

63 /9 

 تشابهات 
 آزمایش 

 کنترل 

54 /14 

45 /12 

19 /0 

19 /0 

16 /14 

07 /12 

93 /14 

83 /12 

 درک مطلب 
 آزمایش 

 کنترل 

7 /15 

67 /13 

157 /0 

157 /0 

39 /15 

35 /13 

02 /16 

99 /13 

 حافظه عددی 
 آزمایش 

 کنترل 

23 /13 

26 /11 

135 /0 

135 /0 

96 /12 

99 /10 

5 /13 

54 /11 
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گویی( نمرات هروش ، پس از اعمال متغیر مستقل )آموزش قصه6مطابق با اطالعات جدول  

کنترل افرزایش یافتره اسرت. بررای های آن در گروه آزمایش در مقایسه با گروه  کالمی و مؤلفه

ها، تحلیرل کوواریرانس چنرد متغیرره برا های مشاهده شده در میانگینمطالعه معناداری تفاوت

اصالح بن فرونی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این تحلیل بررای متغیرر وابسرته ترکیبری در 

 شود.ارائه مشادهده می  7جدول  

 ترکیبی  وابسته. نتیجه آزمون اندازه اثر المبدای ویلکز برای متغیر  7جدول  

 مجذور اتا  سطح معناداری  F درجه آزادی خطا  درجه آزادی فرضیه  ارزش  

 939/0 0001/0 100 39 6 061/0 المبدای ویلکز 

معنرادار  ویلکرز، نتیجه تحلیل کوواریانس چند متغیره و آماره المبدای 7جدول  با توجه به

در نتیجره  (.F(6,39)=100, p<0.05 ,Wilks' Lambda=0.061, η2=0.939اسرت )

بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میانگین تعدیل شده متغیر وابسته ترکیبی)هوش کالمری 

توان نتیجه گرفرت اوت معنادار وجود دارد. بنابراین میدرصد تف  99های آن( با احتمال  و مؤلفه

آموزان دختر پایه دوم دبستان تأثیر معنرادار گویی بر میزان هوش کالمی دانشکه آموزش قصه

 بیانگر شدت اثر بسیار باالیی می باشد.   939/0آماری دارد. میزان حجم اثر)مجذور اتا( 

 گیریبحث و نتیجه

 و حالرت تغییرر دست، با بیانی حرکات عاشق ابتدایی اول ایهپ  بخصوص دبستانی هایبچه

 و هراشخصریت کره ایرن بررای هستند. صوتی هایجلوه و زمینه و صداهای صورت با احساس

 یرک در باید عناصر کرد. این استفاده عناصر این از توان،زنده کنیم می ها بچه برای را حوادث

 را مفهروم درک بگیرنرد. نمرایش، یراد را هاآن هابچه استفاده شود تا هم مثل همیشه داستان

 کمرک داستان فهم به نیز بدن و حرکات چهره حاالت طورهمین سازد.می میسر کودک برای

سپردن )دقت  گوش هنر گوییقصه بازگو کنیم. مالیم آهنگ با را داستان است ضروری کندمی

 شرنیدن ارزش شودمی نقل کودکان برای که داستانی چهچنان و کندمی تقویت شنیداری( را

-آنهرا مری برای را نمادها که شوندمی داستان در کلیدهایی یادگیری مشتاق  آنان باشد داشته

 و شرودمری همراه داستان مستقل حوادث و شخصیت با کامالً کودک کنند.می معنا و گشایند

 تمررین امکان قصه شنیدن پندارد.می همسان خود روزمره زندگی هایدیگر موقعیت با را آنها

 و اعمرال هرا،صرحنه قصه، شنیدن با کودک سازد.می فراهم برای کودک را ذهنی تصویرسازی

 بره و است خالق  تصور مبنای پردازیخیال و توانایی تجسم کند.می خلق را آن هایشخصیت
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 برا که دارند عقیده برخی دارد. تأثیری مثبت کودک شناختی رشد بر توانایی این رسدمی نظر

 فرراوان عالقه داد. بنابراین از افزایش کودکان بیانی رشد و شنیداری درک میزان توانمی قصه

تقویرت  زبرانی هرایمهرارت و تقویرت آموزیزیان امر در را بهره بیشترین باید قصه به کودکان

 کودکران از گراهی تواننردمری مربیران کرد. کسب آنها شنیداری لغات و تفکر وگنجینه تخیل

 گروش یعنری آموزیزبان مهم مهارت دو گوییقصه در بپردازند. گوییبه قصه آنها که بخواهند

 شود.و تقویت می تمرین گفتن سخن و کردن

 و  اخالقری  هروش  میرزان  برر  گروییقصره  آمروزش  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

انجام شد. نتیجه آزمون تحلیرل کوواریرانس   دبستان  دوم  پایه  آموزان دختردانش  لغات  گنجینه

آمروزان هرای آن را در دانرشگویی هوش اخالقی و مؤلفهچندمتغیره نشان داد که آموزش قصه

(، 1392(، درنجفری شریرازی )1394احمدی )بخشد. این یافته با نتیجه پژوهش شیخارتقاء می

(، 2014چرو، جانرگ و هانرگ )(،  2015ملو، جینگ، آروموگام و نو )(، دین1389شیخ رضایی )

توان چنین باشد. در تبیین این یافته می( همسو می2012سومادی )(، ال2012رحیم و رحیم )

توان آن را در کودکان پرورش داد. کودکان در اظهار کرد که  هوش اخالقی اکتسابی است و می

توان مبانی رند، اما میهای اخالقی پیچیده را نداسنین پایین توانایی شناخت و بررسی استدالل

های اخالقی مانند همدلی، احترام و ... را به آنها یاد داد. عناصر تشرکیل دهنرده قصره برا عادت

ای که دارد نیازهای روحی و روانی کودکان ارتباط تنگاتنگی دارد. کودک با ذهن و فکر گسترده

کند و با بیرنش پیدا می  مضامین مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی را از البالی حوادث قصه

سرازد. قصره تدریج وارد رفترارش مریکند و بهدقیق و ظریف خود این مضامین را استدالل می

کنرد. شود و بدین ترتیب نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودک ایفا مریبرایش الگو می

-ان معنرا مریهای نامفهوم برایشآموزند و معادلهکودکان با شنیدن قصه توانایی حل مسأله می

افتنرد، درکشران از جهران گسرترش فهمند و به گمراهی نمیشود. مفاهیم خوبی و بدی  را می

ها، احساسات و حوادث اندیشند. کودکان با شنیدن قصه، تصاویر، شخصیتیابد و درست میمی

هرای کنند. آنهرا بره سرادگی و برا روشری کرامالً غیرمسرتقیم ارزشرا در ذهنشان بازسازی می

ها و موجودات تخیلی فوق بشری و توانرایی آنهرا آشرنا آموزند، با اسطورهانسانی را می  -قیاخال

پرروری در یابد، درنتیجه باعث افزایش همردلی و عردالتشوند، دایره واژگانشان گسترش میمی

 (.1392گردد )درنجفی شیرازی، بین کودکان می

آمروزان دخترر بر گنجینه لغات دانرشگویی  بررسی فرضیه دوم نشان داد که آموزش قصه 

(، 1399پایه دوم دبستان تأثیر دارد. این یافته با نتیجه پژوهش صرادقی و قاسرمی گوربنردی )
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(، منتی، میری احمردی، عبردالرحیمی، حیردریان و پیرری مرادحاصرلی 1397امیریان مجرد )

-این یافتره مری( همخوانی دارد. در تبیین 2019( و گرین و بروک )1395(، خسروی )1395)

 داشرتن نیازمنرد واجی، زبانی بنای گویی تکلیفی است که عالوه بر داشتن زیرتوان گفت قصه

 کره است آن های غیرواجی زبان نیازمندمهارت بر تسلط باشد.می نیز غیرواجی زبانی هایپایه

 را شرناختیزبران بافت از استفاده و زبان دستور مکالمه معناشناختی، هایآموزان مهارتدانش

 ترا کننردمری کمرک آمروزاندانش به که است مهارتی گوییقصه و گوییکنند. داستان کسب

 کرل یرک صرورت بره داسرتان بافت در را هاآن و کرده درک بهتر کلمات و جمالت را معنای

 واژگران دامنه افزایش نیز و وگوگفت و مباحثه هایمهارت رشد بار درآورند. همچنین منسجم

 مهرارت بهبود به منجر خود نوبه به نیز این که شودمی تقیت آن در یابیآموزان، واژهدانش در

 (.1399شود )صادقی و قاسمی گوربندی،  آموزان نیز میو و خواندن در دانش زبانی گفتار

-هایی برخوردار بود. از جمله محدودیتها از محدودیتاین پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

پژوهش، اجرای آن بر روی نمونه دختران پایه دوم دبستان شهر شیراز بود که باید در های این  

بر بودن اخرذ مجروز از آمروزش و تعمیم نتایج به سایر سایر مقاطع و شهرها احتیاط کرد. زمان

تر جهت جرای آزمایش، عدم کنترل پرورش جهت انجام پژوهش، نبود امکانات و فضای مناسب

از جمله انگیزش افراد نمونه و مشکالت خانوادگی، عدم امکان کنترل عرواملی برخی از متغیرها  

آزمرون و عردم آزمون و پرسآموزان و تجارب حاصل در فاصله مراحل پیشنظیر خستگی دانش

هایی بود که پژوهشرگر برا آن همکاری مدارس جهت اجرای مرحله پیگیری از دیگر محدودیت

 روبرو بود.

گرویی در مقراطع مختلرف تحصریلی در دخترران و رسی تأثیر قصهپیشنهادات پژوهشی: بر

گرویی برر روی متغیرهرای مختلرف برا اجررای مرحلره پسران، سنجش اثربخشی آموزش قصره

گویی بر هوش گویی، بررسی تأثیر قصهای با روش قصههای مداخلهپیگیری، مقایسه سایر روش

ها، مانند مشراهده و مصراحبه و آوری دادههای مختلف گردغیرکالمی، استفاده از ابزراها و روش

 دهد.ها را کاهش میبندی که سوگیری پاسخابزراهای درجه

گرویی متشرکل از معلمران مردارس و مربیران های قصهپیشنهادات کاربردی: تشکیل گروه

های آموزشری گویی در مدارس، طراحی مفاهیم و برنامهمجرب کانون جهت بهبود وضعیت قصه

صورت قصه توسط مؤلفان، توجیه نمودن معلمان در خصوص های درسی بهکتابدر قسمتی از  

چگونگی پرورش هوش اخالقی و آشنا نمودن آنها با ضررورت پررورش آن، تأکیرد برر تردریس 

گرویی در برنامره چگونگی پرورش هوش اخالقی در مراکز تربیت معلم، قرار دادن آموزش قصره
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ارس، آگاه ساختن والدین نسبت به مراحرل تحرول های ضمن خدمت مددرسی معلمان و دوره

سازی برای پرورش توانمنردی عقالنری و رفترار اخالقری، هوش و اخالق دوران کودکی و زمینه

هرا جهرت گویی با آموزش مفاهیم درسی بررای معلمران و خرانوادههای قصهبرگزاری جشنواره

 گویی.ارتقاء جایگاه قصه
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