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Abstract
Introduction: Moral intelligence is one of the influential factors in raising a child that can affect his 
personal and social development. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of moral 
intelligence training on altruistic behavior and aggression in children under 7 years old.
Methods: This research was a quasi-experimental study in which the pre-test-post-test design with a 
control group was used. The statistical population of this study consisted of all children aged 4 to 7 
years in Yazd in the academic year 2019-2020. Thirty children were selected by the available sampling 
method and randomly assigned to two groups of experimental and control. The intervention program 
consisted of seven 30-minutes sessions of moral intelligence training that were presented to the 
children in the experimental group. Data collection tools included two questionnaires of aggression 
in preschool children Vahedi et al. (2008) and the abilities and problems of Goodman et al. (1997). 
Questionnaires were completed for participants in both groups, before and after the intervention and 
also after one month of the study (follow-up stage). Finally, the data were analyzed using analysis of 
covariance.
Results: After the intervention, there was a significant difference between the scores in the 
experimental and control groups after the intervention and also after three weeks of the intervention 
(follow-up stage). Aggression was reduced in children (P <0.001), and altruistic behavior in children 
had increased (P <0.05).
Conclusions: Teaching moral intelligence components is effective in improving aggression and 
altruism in children under 7 years old, and moral intelligence training can be used to improve 
aggression and altruism in children under 7 years old.
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چکیده 
مقدمــه: هــوش اخالقــی یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در تربیــت کــودک اســت کــه مــی توانــد رشــد فــردی و اجتماعــی او را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش هــوش اخالقــی بــر رفتــار نــوع دوســتی و پرخاشــگری کــودکان زیــر 7 

ســال انجــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات نیمــه تجربــی بــود کــه در آن از طــرح پیــش  آزمــون -پــس آزمــون بــا گــروه کنترل اســتفاده 
شــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را تمامــی کــودکان 4 تــا 7 ســال اســتان یــزد در ســال تحصیلــی 99-1398 تشــکیل دادنــد، کــه تعــداد 
30 کــودک بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و گــواه گمــارش شــدند. برنامــه 
مداخلــه ای شــامل هفــت جلســه 30 دقیقــه ای آمــوزش هــوش اخالقــی بــود کــه بــه کــودکان گــروه مداخلــه ارائه شــد. ابــزار جمــع آوری 
داده هــا شــامل دو پرســش نامــه پرخاشــگری در کــودکان پیــش دبســتانی واحــدی و همــکاران )1387( و توانایــی هــا و مشــکالت گودمن 
و همــکاران )1997( بــود. بــرای شــرکت کننــدگان هــر دو گــروه، قبــل و بعــد از اجــرای مداخلــه و همچنیــن بعــد از ســه هفتــه از انجــام 
مطالعــه )مرحلــه پیگیــری(، ایــن پرسشــنامه هــا تکمیــل شــد. در نهایــت، داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: پــس از انجــام مداخلــه، بیــن نمــرات در گــروه مداخلــه و کنتــرل پــس از مداخلــه و همچنیــن پــس از گذشــت ســه هفتــه از 
مداخلــه )مرحلــه پیگیــری(، تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت. پرخاشــگری در کــودکان کاهــش پیــدا کــرده بــود )P<0/001( و رفتــار نــوع 

.)P<0/05( دوســتی در کــودکان افزایــش پیــدا کــرده بــود
نتیجــه گیــری: آمــوزش مولفــه هــای هــوش اخالقــی بــر بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر 7 ســال موثــر اســت و                       

مــی تــوان بــرای بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر 7 ســال از آمــوزش هــوش اخالقــی اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها: هوش اخالقی، نوع دوستی، پرخاشگری، کودکان. 

مقدمه
کــودکان دنیــای پــر رمــز و رازی دارنــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه پژوهشــگران علــوم رفتــاری بــه دنبــال ریشــه هــای نابهنجــار 
درکــودکان و راه هــای برخــورد درســت بــا آن هســتند. مشــکالت 
رفتــاری کــودکان در ســنین مدرســه کــه گاهــی نتیجــه اجتنــاب 
ناپذیــر فقــر، جهــل، نابســامانی هــای خانوادگــی و کاســتی هــای 
ــد و  ــی باش ــا م ــد آنه ــع رش ــک مان ــدون ش ــت، ب ــی اس فرهنگ

ــت  ــن مشــکالت اهمی ــان ای ــت پیشــگیری و درم ــن عل ــه همی ب
ــی دارد )1(.  فراوان

دوره هفــت ســال اول زندگــی، مبنــای شــخصیت کــودک را شــکل 
مــی دهــد و اگــر ایــن دوران طبــق گفتــه پیامبــر خــدا بــا مهربانــی 
و عطوفــت و همچنیــن همدلــی و دادن محبــت بــه کــودکان همراه 
شــود، ســالم تریــن و محکــم تریــن پایــه هــای شــخصیت بنیــان 
ــر  ــی از نظ ــتانی، دوره ي مهم ــش دبس ــود )2(. دوران پی ــی ش م
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ــاري کــودکان  بررســی و تشــخیص مشــکالت روانپزشــکی و رفت
بــه شــمار مــی رود و تشــخیص و درمــان مناســب ایــن مشــکالت 
مــی توانــد در آینــده ي زندگــی خانوادگــی، اجتماعــی، تحصیلــی 
و شــغلی کــودکان بســیار موثــر واقــع شــود. یکــی از شــایع تریــن 
مشــکالت روانپزشــکی کودکان خردســال، پرخاشــگري اســت )3(. 
پرخاشــگری و نقــش پررنــگ آن در روابــط بیــن فــردی از مــوارد 
مهــم و مــورد توجــه روان شناســان و دانشــمندان تعلیــم و تربیــت 

مــی باشــد )4(.
پرخاشــگری بــه رفتــاری گفتــه مــی شــود کــه بــا هــدف مجــروح 
ــه  ــام گرفت ــر انج ــود دیگ ــک موج ــاندن ی ــیب رس ــا آس ــردن ی ک
باشــد. پرخاشــگری یعنــی رفتــاری کــه هــدف آن آســیب رســاندن 
بــه خــود یــا دیگــری اســت، در ایــن تعریــف قصــد و نیــت فــرد 
ــاب              ــه حس ــگری ب ــاری، پرخاش ــی رفت ــت. یعن ــه اس ــورد توج م
مــی آیــد کــه از روی عمــد بــرای آســیب رســاندن بــه خــود یــا 
ــت از  ــارت اس ــگری عب ــد )5(. پرخاش ــده باش ــام ش ــری انج دیگ
نابــود کــردن دارایــی دیگــران یــا رفتــاری کــه بــا هــدف آســیب 
رســاندن جســمانی یــا زبانــی بــه دیگــری صــورت گیــرد )6(. بیــن 
انــواع رفتارهــای خشــن تفــاوت بــا محــدوده ظریفــی وجــود دارد و 
ممکــن اســت اغلــب اصطالحاتــی ماننــد بی قــراری، پرخاشــگری، 
تنــدی و خشــونت بــه جــای یکدیگــر بــه کار بــرود. امــا هــر کــدام 
بــه شــرایط متفاوتــی اطــالق مــی گــردد. رفتارهــای پرخاشــگرانه 
در کــودکان  قبــل از ســن مدرســه بــا حملــه بــه کــودکان دیگــر 
ــا،  ــوال آنه ــب ام ــمی( و تخری ــه جس ــوع حمل ــاالن )از ن و بزرگس
ــده                  ــدون فکــر دی کــج خلقــی شــدید و مکــرر و انجــام اعمــال ب
مــی شــود )7(. در پژوهشــی شــیوع رفتارهــاي پرخاشــگري در بین 
ــد  ــدود 15/5 درص ــاله در ح ــا 6 س ــتانی 3ت ــش دبس ــودکان پی ک

گــزارش شــده اســت )3(.
در نقطــه مقابــل رفتــار ضداجتماعــی، رفتــار نــوع دوســتی 
ــی  ــد کودکان ــرار دارد. پژوهــش هــا  نشــان داده ان )Altruism( ق
کــه از رفتــار نــوع دوســتی برخوردارنــد توانایــی هــای تحصیلــی 
ــی  ــل آن کودکان ــی در مقاب ــد، ول بیشــتر و ســالمت باالتــری دارن
کــه رفتــار ضداجتماعــی دارنــد تنهــا، ناراحــت و عصبــی هســتند و 
مهارتهــای تحصیلــی پاییــن تــری دارنــد )8(. محــرک رفتــار نــوع 
دوســتانه کــه همــان کمــک داوطلبانــه برخاســته از نیــاز یــا رفــاه 
دیگــري اســت، پاســخ همدالنــه و همچنیــن اصــول درونــی شــدة 
ــع دو عنصــر  ــه دیگــری مــی باشــد. در واق ــا کمــک ب همســاز ب
ــی و  ــتانه، همدل ــوع دوس ــی ن ــاي اجتماع ــراي رفتاره ــی ب اساس
اصــول درونــی شــده مــی باشــند )9(. نــوع دوســتی عبــارت اســت 

از یــک انگیــزه اي درونــی کــه رفتارهــاي اختیــاری را بــه خاطــر 
ــه  ــد و یکــی از مســائل مهمــی ک ــی انگیزان ــر م ــع دیگــري ب نف
جامعــه امــروزی از آن رنــج مــی بــرد کاهــش حــس نــوع دوســتی 
مــی باشــد )10(. عناصــر زیــادی بــر عملکــرد رفتــاري و اجتماعــی 
ــی کــه دارای  ــادی از کودکان کــودکان تأثیرگــذار اســت. تعــداد زی
ــاري و  ــاي رفت ــتند، معیاره ــی هس ــاري و اجتماع ــکالت رفت مش
اجتماعــی صحیــح را نمــی داننــد و ذهــن آنهــا توانایــی قضــاوت 

ــدارد )11(. ــد را ن ــز خــوب و ب ــی و تمای اخالق
بــه تازگــی در حــوزه هــوش ابعــاد جدیــدی شــناخته شــده اســت. 
یکــی از مهــم تریــن ایــن ابعــاد هــوش اخالقــی اســت. در واقــع 
ــه  اخــالق و آمــوزش اخالقــی یکــی از موضوعــات رایــج در زمین
روانشناســی شــده اســت. ایــن هــوش امــروزه بــه دلیــل تأثیــرات 
ــرار  ــگران ق ــه پژوهش ــورد توج ــا م ــه ه ــایر زمین ــر س ــادش ب زی
ــان  ــی در نوجوان ــائل اخالق ــاد از مس ــات زی ــه اســت. گزارش گرفت
ــی در  ــران اخالق ــا بح ــده ت ــث ش ــا باع ــای آنه ــی ه و خودکش
اجتمــاع بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. بنابرایــن تمایــل فراوانــی 
ــه آمــوزش اخــالق در  ــه مرتبــط کــردن مشــکالت اجتماعــی ب ب

ــود دارد )4(.  ــای آموزشــی وج ــط ه محی
ــا در ســال 2005  ــار توســط بورب ــن ب ــرای اولی ــی ب هــوش اخالق
مطــرح شــد. او هــوش اخالقــی را ظرفیــت و توانایــی درک درســت 
از نادرســت، داشــتن اعتقــادات اخالقــی قــوی و عمــل بــه آنهــا و 
ــرده اســت )12(.  ــف ک ــح تعری ــت صحی ــار در جه ــن، رفت همچنی
هــوش اخالقــی دارای چهــار اصــل درســتکاری، مســئولیت پذیری، 
ــی  ــه معن ــتکاری ب ــل درس ــد. اص ــی باش ــوزی م ــش و دلس بخش
ایجــاد هماهنگــی بیــن عقایــد و رفتــار انســان، مســئولیت پذیــری 
بــه معنــای پذیــرش اعمــال و عواقــب آن و اشــتباهات، بخشــش 
ــران و  ــود و دیگ ــیدن خ ــتباهات و بخش ــی از اش ــی آگاه ــه معن ب
دلســوزی بــه معنــای توجــه بــه دیگــران مــی باشــد )13(. هــوش 
اخالقــی ماننــد یــک راهنمــا بــرای رفتــار انســان عمــل مــی کنــد 
و کمــک مــی کنــد تــا اعمــال هوشــمندانه و بهینــه داشــته باشــیم 

.)14(
شــاید بتــوان گفــت مهــم تریــن مــورد در بحــث هــوش اخالقــي 
ایــن نکتــه اســت کــه ایــن هــوش آموختنــي و قابل کســب اســت، 
ــودکان  ــه ک ــت ب ــط از راه تربی ــدارد و فق ــی ن ــة موروث اصــال جنب
انتقــال داده مــي شــود. بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش ایــن هــوش 
ــان  ــر مربی ــي مــی باشــد و تاخی ــان دوره نوجوان ــا پای ــوزادي ت از ن
ــودکان در  ــف ک ــث ضع ــوش باع ــن ه ــوزش ای ــن در آم و والدی
ــادات  ــدن ع ــود آم ــه وج ــي و ب ــای اخالق ــت ه ــري فضیل یادگی
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مخــرب در آنهــا مــي شــود. پژوهــش هــاي تعلیــم و تربیــت نشــان 
ــي کــه تحــت هــر شــرایطی هــوش اخالقــي  داده اســت کودکان
دریافــت نکــرده انــد در معــرض آســیب هــاي بیشــتری قــرار دارند 

.)15(
ــده ســازان جامعــه  ــه اینکــه کــودکان، آین ــا توجــه ب از ایــن رو، ب
هســتند و ســنین پیــش از دبســتان بســیار در آینــده کــودک نقــش 
پررنگــی دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه میــزان تاثیرگــذاری آموزش 
در ایــن ســنین و بــادر نظــر گرفتــن ایــن نکته کــه تعــداد تحقیقات 
داخلــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع و بــه خصــوص بــرای این ســن 
ــرورت  ــد ض ــی توان ــق م ــن تحقی ــد؛ ای ــی باش ــدک م ــیار ان بس
کارکــردی داشــته و بــا برنامــه ریــزی موجــب پیشــرفت جامعــه و 
ســالمت روان و بهبــود روابــط انســانی شــود. بــا توجــه بــه مطالــب 
ارائــه شــده ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش هوش 
اخالقــی را بــر پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر 7 ســال 

طراحــی شــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف تحقیــق کاربــردی و از نظــر روش 
ــوع پیــش آزمون-پــس  تحقیــق یــک مطالعــه نیمــه تجربــی از ن
آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت. جامعــه آمــاري پژوهــش را تمامــی 
کــودکان 4 تــا 7 ســال اســتان یــزد در ســال تحصیلــی 1398-99 
تشــکیل مــی دادنــد. در ایــن پژوهــش از طریــق نمونــه گیــری در 
دســترس از بیــن چنــد پیــش دبســتانی و مرکــز رفــاه فرافــر شــهر 
یــزد، تعــداد 30 کــودک انتخــاب شــدند و بــا اســتفاده از گمــارش 
تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل )هــر گــروه 15 نفــر( قــرار 
گرفتنــد. مالکهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از ســن بیــن 
4-7 ســال، رضایــت آگاهانــه ولــی یــا سرپرســت، نداشــتن مشــکل 
روانــی، نداشــتن  اختــالل شــناخته شــده از ســوی مراکــز درمانــی 
و مــالک خــروج ایــن پژوهــش عــدم حضــور در بیــش از دو جلســه 

و اعــالم عــدم تمایــل بــه همــکاری از ســوی والدیــن بــود.
ابزارهای پژوهش

ــدی و  ــتانی واح ــش دبس ــودکان پی ــگری در ک ــنامه پرخاش پرسش
همــکاران )1387(: ایــن پرسشــنامه در ســال 1387 توســط واحدی 
ــدف آن  ــوده و ه ــوال ب ــده، داراي 43 س ــی ش ــکاران طراح و هم
ســنجش میــزان پرخاشــگري در کــودکان پیــش دبســتاني از ابعــاد 
ــی، پرخاشــگري فیزیکــی- ــف )پرخاشــگری کالمی-تهاجم مختل
تهاجمــی، پرخاشــگري رابطــه ای وخشــم تکانشــی( مي باشــد. که 
ســوال 1 تــا 14 بــرای پرخاشــگری کالمی-تهاجمــی، ســوال 15 تا 

27 بــرای پرخاشــگری فیزیکی-تهاجمــی، ســوال 28 تــا 36 بــرای 
پرخاشــگری رابطــه ای و ســوال 38 تــا 42 بــرای خشــم تکانشــی 
مــی باشــد.  شــیوه نمره دهــي آن بــر اســاس طیــف لیکــرت پنــج 
گزینــه اي )اصــال 0، بــه نــدرت 1، یــک بــار در مــاه 2، یــک بــار 
در هفتــه 3، اغلــب روزهــا 4( بــوده اســت. در پ ژوهــش واحــدي و 
همــکاران )16( روایــي و پایایــي ایــن پرسشــنامه مــورد آزمایــش 

قــرار گرفتــه اســت. 
پرسشــنامه توانایــی هــا و مشــکالت گودمــن و همــکاران )1997(: 
ایــن پرسشــنامه برای ســنجش اختــالالت روان پزشــکی کــودکان 
ــال  ــکاران در س ــن و هم ــط گودم ــی توس ــاله انگلیس ــا 16 س 4 ت
1997 طراحــی شــد کــه توســط والدیــن، معلمــان و خــود کــودکان 
ــاس  ــامل 5 مقی ــنامه ش ــن پرسش ــد. ای ــی باش ــتفاده م ــل اس قاب
مشــکالت ســلوکی، نشــانه هــای عاطفــی، بیــش فعالــی، کمبــود 
ــوده و  ــتی ب ــوع دوس ــار ن ــاالن و رفت ــا همس ــکالت ب ــه، مش توج
ــت  ــت درس ــه حال ــاس س ــه براس ــوال دارد. ک ــاس 5 س ــر مقی ه
نیســت )0(، کمــی درســت اســت )1(، و حتمــا درســت اســت )2( 
پاســخ داده و نمــره گــذاری مــی شــوند. زیــر مقیــاس توانایــی هــا 
ــی و توجــه  ــوع دوســتی، ســواالتی را در مــورد مهربان ــار ن ــا رفت ی
بــه دیگــران، ســهیم شــدن بــا دیگــران، کمــک کــردن بــه حــل 
تکالیــف و کمــک کــردن بــه کســانی کــه آســیب دیــده انــد یــا 
ــم  ــاس 5 آیت ــر مقی ــن زی ــد. ای ــی کن ــار هســتند را مطــرح م بیم
ــد از:  ــه عبارتن ــته دارد ک ــاه گذش ــودک در 6 م ــار ک ــورد رفت در م
1- احساســات دیگــران را عایــت مــی کنــد. 2- چیزهایــش را بــا 
دیگــران قســمت مــی کنــد مثــل خوراکــی، اســباب بــازی، مــداد 
و غیــره. 3- اگــر کســی صدمــه دیــده، ناراحــت یــا مریــض باشــد 
ــان  ــر مهرب ــای کوچکت ــا بچــه ه ــد. 4- ب ــی کن ــه او کمــک م ب
ــل  ــران )مث ــه دیگ ــه ب ــود ک ــی ش ــب م ــب داوطل ــت. 5-اغل اس
والدیــن، معلــم هــا یــا بچــه هــای دیگــر( کمــک کنــد )17(. ایــن 
پرسشــنامه قبــال در ایــران بــه طــور مقدماتــی روایــی و اعتباریابــی 
شــده )19،18(. و نمــره آلفــای کرونبــاخ بــرای مشــکالت 0/84 و 
بــرای توانایــی هــا 0/66 گــزارش شــده و ســاختار عاملــی آن مــورد 
SDQ( نتایــج پرسشــنامه هــای .)بررســی قــرار گرفتــه اســت )20
Strengths and Difficulties Questionnaire( والــد و آمــوزگار 

نشــان مــی دهــد متوســط نمــرة کل مشــکالت در پرســش نامــه 
ــاخص  ــام ش ــود. تم ــوزگار 10/4 ب ــنامه آم ــد 10/5 و در پرسش وال
ــر  ــا یکدیگ ــوزگار ب ــد و آم ــده از  SDQ وال ــت آم ــه دس ــای ب ه

همبســتگی مثبــت داشــتند )19(.
آمــوزش هــوش اخالقــی بــرای کــودکان از طریــق قصــه گویــی 
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در طــول یــک مــاه، طــی 7 جلســه کــه هــر جلســه بــه مــدت 30 
دقیقــه و بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد، صــورت گرفــت. ابتــدا 
هرگــروه بــا اســتفاده از پرسشــنامه پرخاشــگری در کــودکان پیــش 
دبســتانی و پرسشــنامه توانایــی هــا و مشــکالت مورد پیــش آزمون 
قرارگرفتنــد کــه پرسشــنامه هــا توســط مربیــان پیــش دبســتانی 
هــا تکمیــل گردیــد، ســپس گــروه مداخلــه در 7 جلســه آمــوزش 
هــوش اخالقــی شــرکت کردنــد، در حالــی کــه گــروه کنتــرل در 
فهرســت انتظــار قــرار داده شــد و آموزشــی دریافــت نکردنــد. پــس 
از پایــان جلســات از هــر دو گــروه پــس آزمــون و ســه هفتــه بعد از 
آن آزمــون پیگیــری گرفتــه شــد کــه همــه پرسشــنامه هــا توســط 

مربیــان کــودکان پیــش دبســتانی تکمیــل گردیــد.
روش اجرا

ــاس  ــر اس ــی ب ــوش اخالق ــای ه ــه ه ــوزش مولف ــور آم ــه منظ ب
پروتــکل علــی اکبــری و همــکاران )21( از 7 داســتان از مجموعــه 
داســتان هــای کــودک و مهارتهــای زندگــی اســتفاده شــد )22(. و 
طــی 7 جلســه کــه هــر جلســه بــه مــدت 30 دقیقــه و بــه صــورت 
آنالیــن برگــزار شــد، آمــوزش هــا داده شــد. پروتــکل آمــوزش بــه 

شــرح زیــر بــود.
جلســه اول: معارفــه و خوانــدن قصــه کرگــدن خشــمگین)غلبه بــر 

خشــم( بــا هــدف کنتــرل پرخاشــگری و آمــوزش همدلــی 
جلســه دوم: خوانــدن قصــه جشــن آتــش )جراتمنــدی( بــا هــدف 

آمــوزش خویشــتن داری
جلســه ســوم: خوانــدن قصــه آتــش ســوزی در جنــگل )تفکــر نقاد( 

بــا هــدف آمــوزش وجدان
ــراز  ــا )اب ــرگ ه ــراب کاری گ ــه خ ــدن قص ــارم: خوان ــه چه جلس

ــرام ــوزش احت ــدف آم ــا ه ــات( ب احساس
ــه  ــای بنفش ــتجوی گل ه ــه جس ــدن قص ــم: خوان ــه پنج جلس

ــی ــوزش مهربان ــدف آم ــا ه ــدف( ب ــتن ه )داش
جلســه ششــم: خوانــدن قصــه یــک روز پرماجــرا )ابــراز وجــود( بــا 

هــدف آمــوزش بردبــاری
ــاط  ــب )ارتب ــای عجی ــان ه ــه مهم ــدن قص ــم: خوان ــه هفت جلس

ــت ــوزش عدال ــدف آم ــا ه ــر( ب موث
از   IR.YAZD.REC.1399.011 اخــالق  کــد  اخــذ  از  پــس 
ــی  ــت کارآزمای ــز ثب ــزد ، و کــد IRCT56060 در مرک دانشــگاه ی
بالینــی، ابتــدا بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس از بیــن چنــد 

پیــش دبســتانی اســتان و از جملــه مرکــز رفــاه فرافر، نمونــه ی 30 
نفــری از جامعــه مــورد نظــر انتخاب شــده و پــس از اجــرای آزمون 
هــای پرخاشــگری و نــوع دوســتی بــه صــورت تصادفــی در گــروه 
مداخلــه و گــواه )هــر گــروه 15 نفــر( گمــارده شــدند، و هــر جلســه 
شــامل خوانــدن قصــه هــا توســط مربــی بــرای کــودکان و پاســخ 
بــه ســواالت آنهــا بــود. از کــودکان خواســته شــد کــه بــه صــورت 
فعــال در جلســات شــرکت نماینــد و همچنیــن از والدین درخواســت 
همــکاری بــه عمــل آمــد. همچنیــن، یــک جلســه توجیهــی، بــراي 
ــداف  ــات و اه ــزاري جلس ــوه برگ ــد و از نح ــزار گردی ــن برگ والدی
ــز هماهنــگ  ــا گــروه گــواه نی ــی داده شــد. ب آن توضیحــات کامل
ــا بــه عنــوان گــروه انتظــار پــس از پایــان پژوهشــی در  گردیــد ت
جلســات جداگانــه اقدامــات درمانــی بــراي آنهــا نیــز اجــرا خواهــد 
شــد، چــرا کــه بــر مبنــای اخــالق پژوهشــی می بایســت ایــن کار 
انجــام می گرفــت. در نهایــت، مربیــان ایــن چنــد پیش-دبســتانی 
اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه ها نمودنــد؛ ســپس از آنهــا خواســته 
ــده از  ــه ش ــی مواج ــا ابهام ــنامه ها ب ــل پرسش ــر در تکمی ــد اگ ش
پژوهشــگر بخواهنــد توضیــح بیشــتري بدهــد. در نهایــت پــس از 
ســه هفتــه آزمــون پیگیــری انجــام شــد. در خاتمــه ضمــن تقدیــر 
از همــکاري آزمودنــی، در مــورد محرمانــه بــودن اطالعــات موجــود 
ــده در  ــع آوري ش ــاي جم ــت، دادهه ــد. و در نهای ــح داده ش توضی
بخــش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی مــورد تجزیــه و تحلیــل 
ــی،  ــت آوردن فراوان ــرای بدس ــی ب ــار توصیف ــد. از آم ــرار گرفتن ق
درصــد، میانگیــن، انحــراف اســتاندارد، و ســپس از آمــار اســتنباطی 
ــزار  ــرم اف ــا کمــک ن ــس ب ــل کوواریان ــرای بدســت آوردن تحلی ب

SPSS نســخه 26 اســتفاده شــد. 

یافته ها
ــان  ــناختی نش ــت ش ــای جمعی ــده از داده ه ــت آم ــه دس ــج ب نتای
را  پاســخگویان تحقیــق در هــر گــروه  از  داد، 46/7 درصــد 
پســران و 53/3 درصــد را دختــران تشــکیل می دادنــد. بــر اســاس 
یافته هــاي تحقیــق، حداقــل و حداکثــر ســن در گــروه مداخلــه بــه 
ترتیــب 4 و 6/5 بــوده اســت. میانگیــن ســن آن هــا 5/73 ســال بــا 
انحــراف معیــار 0/728 بــود. همچنیــن حداقــل و حداکثــر ســن در 
ــن ســن  ــوده اســت. میانگی ــب 4 و 6/0 ب ــه ترتی ــرل ب ــروه کنت گ

ــود. ــار 0/541 ب ــا انحــراف معی آن هــا 4/90 ســال ب
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جدول 1. آماره هاي توصیفي متغیر پرخاشگری و نوع دوستی

انحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینوضعیتگروه

)پرخاشگری( مداخله 
379057/6714/60پیش آزمون
248146/4715/36پس آزمون
288450/0015/43پیگیری

کنترل
407956/6013/01پیش آزمون
397655/8011/68پس آزمون
407956/6712/62پیگیری

)نوعدوستی( مداخله
1106/672/44پیش آزمون
3107/872/13پس آزمون
3107/272/35پیگیری

کنترل
2106/872/45پیش آزمون
3106/932/19پس آزمون
3106/802/43پیگیری

نتایــج جـــدول 1 نشــان مــی دهــد میانگیــن نمــره پرخاشــگری 
ــس  ــي پ ــری یعن ــون و پیگی ــه در مراحــل پــس آزم ــروه مداخل گ
از آمــوزش هــوش اخالقــی، کاهــش قابــل توجهــي نمــوده اســت 
ــد تغییــرات  ــی در گــروه کنتــرل کــه هیــچ آموزشــی ندیــده ان ول
ــون  ــش آزم ــه پی ــرات مرحل ــه نم ــبت ب ــه ای نس ــل مالحظ قاب
ــوع دوســتی نشــان  نداشــته اســت. همچنیــن میانگیــن نمــرات ن
مــی دهــد میانگیــن نمــره نــوع دوســتی گــروه مداخلــه در مراحــل 
پــس آزمــون و پیگیــری یعنــي پــس از آمــوزش هــوش اخالقــی، 
افزایــش قابــل توجهــي نمــوده اســت ولــی در گــروه کنتــرل کــه 
ــل مالحظــه ای نســبت  ــرات قاب ــد تغیی ــده ان ــچ آموزشــی ندی هی
ــدول 1(.  ــت )ج ــته اس ــون نداش ــش آزم ــه پی ــرات مرحل ــه نم ب

ــودن  ــال ب ــدا نرم ــس، ابت ــل کوواریان ــون تحلی ــل از انجــام آزم قب
ــد و  ــی گردی ــک بررس ــاپیرو- ویل ــون ش ــق آزم ــا از طری داده ه
همچنیــن برآوردهــای مربــوط بــه پیــش فــرض هــا )اثرخطــی و 
معنــادار متغیــر کمکــی بــر وابســته، همگنــی رگرســیونی و همگنی 
ــود  ــن ب ــی از ای ــج حاک ــد و نتای ــام ش ــا( انج ــروه ه ــس گ واریان
ــه اســتفاده از آزمــون تحلیــل کواریانــس                                                    کــه پژوهشــگر مجــاز ب

مــی باشــد.
ــطح  ــز و س ــدای ویلک ــون المب ــرآورد آزم ــه ب ــوط ب ــر مرب مقادی
ــر  ــن متغی ــاوت میانگی ــوص تف ــون در خص ــن آزم ــاداری ای معن
ــر  ــت ب ــری دالل ــون و پیگی ــل پس-آزم ــگري« در مراح »پرخاش
تفــاوت معنــادار بیــن ایــن گــروه هــا دارد )P<0/001(، )جــدول2(.

جدول 2. برآورد آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر پرخاشگري در بین گروه های مداخله و کنترل

مجذور اتاسطح معناداریآماره Fالمبدای ویلکزمتغیر وابستهمتغیر مستقل

گروه
پرخاشگري  – پس آزمون

0/2440/750/0010/76
پرخاشگري – پیگیری 

ــطح  ــز و س ــدای ویلک ــون المب ــرآورد آزم ــه ب ــوط ب ــر مرب مقادی
ــر   ــن متغی ــاوت میانگی ــوص تف ــون در خص ــن آزم ــاداری ای معن

ــر  ــت ب ــوع دوســتی« در مراحــل پس-آزمــون و پیگیــری دالل »ن
تفــاوت معنــادار بیــن ایــن گــروه هــا دارد )P<0/01(، )جــدول 3(.

جدول 3. برآورد آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر نوع دوستی در بین گروه های مداخله و کنترل

مجذور اتاسطح معناداریآماره Fالمبدای ویلکزمتغیر وابستهمتغیر مستقل

گروه
نوعدوستی– پس آزمون

0/628/020/0020/38
نوعدوستی– پیگیری 
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مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول 4 بیانگــر ایــن اســت بیــن گــروه 
مداخلــه و کنتــرل بــه لحــاظ میانگیــن متغیــر »پرخاشــگري« در 
ــود دارد                          ــاداری وج ــاوت معن ــری تف ــون و پیگی ــس آزم ــل پ مراح

)P< 0/001(. بــه عبــارت دیگــر میانگیــن متغیــر »پرخاشــگري« 
ــده  ــرآورد ش ــرل ب ــروه کنت ــر از گ ــه پایین ت ــروه مداخل ــن گ در بی

اســت )جــدول4(.
جدول 4. برآورد تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت مقایسه میانگین متغیر پرخاشگري در بین گروه ها

مجذور اتاPآماره Fمجموع مربعاتمیانگین تعدیل  شدهگروهمتغیر وابسته

پرخاشگري 
)پس آزمون(

45/95مداخله
803/5381/900/0010/75

56/31کنترل

پرخاشگري  
)پیگیری(

49/47مداخله
466/9442/490/0010/61

57/20کنترل

مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول 5 بیانگــر ایــن اســت بیــن گــروه 
مداخلــه و کنتــرل بــه لحــاظ میانگیــن متغیــر »نــوع دوســتی« در 
ــود دارد  ــاداری وج ــاوت معن ــری تف ــون و پیگی ــس آزم ــل پ مراح

)P< 0/05(. بــه عبــارت دیگــر میانگیــن متغیــر »نــوع دوســتی« 
در بیــن گــروه مداخلــه باالتــراز گــروه کنتــرل بــرآورد شــده اســت 

)جــدول 5(.
جدول 5 . برآورد تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت مقایسه میانگین متغیر نوع دوستی در بین گروه ها

مجذور اتاPآماره Fمجموع مربعاتمیانگین تعدیل شدهگروهمتغیر وابسته

نوع دوستی
)پس آزمون(

7/95مداخله
9/0616/650/0010/38

6/85کنترل

نوعدوستی  
)پیگیری(

7/36مداخله
3/144/990/0340/16

6/71کنترل

بحث
ــوش  ــوزش ه ــی آم ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
ــر رفتــار نــوع دوســتی و پرخاشــگری کــودکان زیــر 7  اخالقــی ب
ــی  ــوزش هــوش اخالق ــج نشــان داد آم ســال انجــام شــد. و نتای
ــودکان اثربخــش  ــن ک ــوع دوســتی و پرخاشــگری ای ــار ن ــر رفت ب
ــق مــک  ــه هــای حاصــل از تحقی ــا یافت ــج حاصــل ب اســت. نتای
ــوان یکــی از  ــه عن ــان کــرد دلســوزی ب ــث و همــکاران کــه بی ب
ــکالت روان  ــش مش ــث کاه ــی باع ــوش اخالق ــای ه ــه ه مولف
ــی و  ــش باکوی ــت. پژوه ــو اس ــود )23( همس ــی ش ــناختی م ش
مومنــون بــا عنوان هــوش اخالقــی و پرخاشــگری در دانشــجویان، 
ــا پرخاشــگری  کــه یافتــه هــای آن نشــان داد هــوش اخالقــی ب
ــج حاکــی از  ــادار و متوســط داشــت و نتای ــی معن همبســتگی منف
رابطــه هــوش اخالقــی و پرخاشــگری دانشــجویان بــود )24( نیــز 
ــق  ــج تحقی ــن نتای ــود. هــم چنی ــا پژوهــش حاضــر همخــوان ب ب
ــی و  ــوش اخالق ــن ه ــه بی ــی رابط ــدف بررس ــا ه ــه ب ــالح ک ف
ــگری  ــی و پرخاش ــازگاری فردی/اجتماع ــا س ــی ب ــوش اجتماع ه
انجــام شــد، کــه نشــان داد هــوش اخالقــی و هــوش اجتماعــی 
تــوان پیــش بینــی ســازگاری و پرخاشــگری را در مجمــوع دارنــد 
)4(، بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــود. در تحقیــق الولــر و 

همــکاران )25( بــا عنــوان تأثیــرات منحصــر بــه فــرد بخشــش بــر 
ســالمتی، نتیجــه گرفتــه شــد کــه بخشــودگی کــه یکــی از مولفــه 
هــای هــوش اخالقــی هســت بــه افــرادی کــه مــورد آزار روانــی 
قرارگرفتــه انــد کمــک مــی کنــد میــزان کمتــری از تکانشــگری 
ــکاران  ــال و هم ــش ب ــا پژوه ــر ب ــش حاض ــد. پژوه ــروز دهن را ب
نیــز همســویی داشــت زیــرا در ایــن پژوهــش بــا عنــوان پیــروی 
ــاوت  ــن و قض ــه ذه ــی، نظری ــام همدل ــن: ادغ ــب م ــر و قل از س
ــاط بیــن قضــاوت  هــای اخالقــی کــودکان پیــش دبســتانی، ارتب
هــای فرضــی، اخالقــی و قضــاوت هــای متعــارف. نظریــه ذهــن،  
یکدلــی و پریشــانی شــخصی در 108 کــودک پیــش دبســتانی بــا 
وضــع اقتصادی-اجتماعــی متنــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
نتایــج نشــان داد کــه همدلــی بــه طــور قابــل توجهــی بــا قضــاوت 
هایــی بــا شــدت باالتــر تخطــی، امــا نــه متعــارف، بــه ویــژه بــرای 
آســیب هــای روانــی، و بــا مجــازات ســزاوار بــی انصافــی همــراه 
ــا قضــاوت معیارهــای اخالقی)ترکیبــی(  اســت. اعتقــادات کاذب ب
دربــاره اســتقالل و تغییرناپذیــری حاکمیــت و اقتــدار همــراه بودنــد. 
ــت داشــت.  ــاط مثب ــای مــالک ارتب ــا قضــاوت ه ــز ب ــی نی همدل
ــج  ــت و نتای ــی نداش ــا ارتباط ــاوت ه ــا قض ــخصی ب ــانی ش پریش
ــناختی را در            ــی و ش ــای عاطف ــت فرآینده ــش اهمی ــن پژوه ای
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قضــاوت هــای اخالقــی کــودکان پیــش دبســتانی نشــان داد )26(.
همچنیــن در تحقیــق خالقــی )10( کــه بــا هــدف بررســی وضعیت 
هــوش اخالقــی دانشــجویان و رابطــه بیــن هــوش اخالقــی و نــوع 
دوســتی انجــام شــد و نتایــج نشــان داد بیــن بیشــتر مولفــه هــای 
ــود دارد. و  ــادار وج ــه معن ــتی رابط ــوع دوس ــا ن ــی ب ــوش اخالق ه
نتیجــه گرفتــه شــد کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه هــوش اخالقــی 
اکتســابی اســت و بــا نــوع دوســتی مرتبــط اســت، آمــوزش هایــی 
ــود،         ــی ش ــجویان م ــی دانش ــوش اخالق ــد ه ــه رش ــر ب ــه منج ک
مــی توانــد باعــث افزایــش نــوع دوســتی شــود و بــا نتایــج پژوهــش 
ــکاران  ــور و هم ــق رضاپ ــن در تحقی ــود. همچنی حاضــر همســو ب
ــر  ــی ب ــوزش هــوش اخالق ــا هــدف بررســی اثربخشــی آم کــه ب
ــاری دانــش  ــود عملکــرد اجتماعــی و کاهــش اختــالالت رفت بهب
ــه در  ــروه مداخل ــت و گ ــام پذیرف ــی انج ــه دوم ابتدای ــوزان پای آم
ــی از  ــد، ردپای ــی شــرکت کردن ــوزش هــوش اخالق 11 جلســه آم
اثربخشــی پژوهــش حاضــر مــی تــوان مشــاهده کــرد زیــرا نتایــج 
ــر بهبــود  تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه ازمــون هــوش اخالقــی ب
عملکــرد اجتماعــی کــودکان و کاهــش اختــالالت رفتــاری آنهــا 
ــه  ــه ب ــاز جامع ــه نی ــه ب ــا توج ــن ب ــوده اســت. بنابرای ــذار ب تاثیرگ
اصــول اخالقــی، آمــوزش هــوش اخالقــی بــه کــودکان مــی توانــد 
ــاری  ــرد رفت ــود عملک ــرای بهب ــه ای درســت ب ــک روش مداخل ی
ــق  ــا تحقی ــش ب ــن پژوه ــد )27(. ای ــا باش ــی آنه ــط اجتماع ورواب
ــی  ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــدی ک ــالمی و محم ــیخ االس ش
آمــوزش مهارتهــای هــوش اخالقــی بــر ســازش یافتگــی )عاطفی، 
آموزشــی، اجتماعــی( دانــش آمــوزان زورگــو انجــام شــد، و آموزش 
مهارتهــای هــوش اخالقــی بوربــا را دریافــت نمودنــد، داده هــا بــا 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــری م ــس چندمتغی ــل کوواریان روش تحلی
قرارگرفتنــد و یافتــه هــا نشــان دادنــد کــه دانــش آمــوزان زورگــو 
در گــروه مداخلــه نســبت بــه دانــش آمــوزان زورگــو در گــروه گــواه 
ــی،  ــازش یافتگــی عاطف ــاداری س ــور معن ــه ط ــون ب ــس آزم در پ
آموزشــی، اجتماعــی بیشــتری داشــتند، همســو مــی باشــد )28(. 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــه ب ــی )29( ک ــق میرزای ــای تحقی ــه ه یافت
اثربخشــی آمــوزش هــوش اخالقــی بــر بخشــودگی بیــن فــردی 
ــا  و همدلــی هیجانــی در دانــش آمــوزان دختــر مقطــع ابتدایــی ب
ــون(  ــس آزم ــون و پ ــش آزم ــی )پی ــه تجرب ــش نیم روش پژوه
اجــرا گردیــد، نشــان داد کــه آمــوزش هــوش اخالقــی بــر همدلــی 
هیجانــی و بخشــودگی بیــن فــردی در دانــش آمــوزان دختــر مقطع 
ابتدایــی تأثیرمثبــت دارد. عــالوه بــر ایــن مشــاهده شــد آمــوزش 
هــوش اخالقــی ارتبــاط مجــدد و کنتــرل انتقــام جویــی، کنتــرل 
رنجــش و درک و فهــم واقــع بینانــه دانــش آمــوزان را افزایــش داد. 

بنابرایــن نتیجــه گرفتــه شــد از طریــق آمــوزش هــوش اخالقــی 
مــی تــوان بخشــودگی بیــن فــردی و همدلــی هیجانــی را در دانش 
آمــوزان افزایــش داد، بنابرایــن مــی تــوان گفــت نتایــج پژوهــش 

حاضــر بــا نتایــج ایــن تحقیــق همســو مــی باشــد.
در تبییــن دالیــل اثرگــذاری آمــوزش هــوش اخالقــی بــر 
پرخاشــگری مــی تــوان گفــت بــا رشــد هــوش اخالقــی فــرد بــه 
ــا  ــد ب ــالش مــی کن ــر مــی شــود و ت ــردی آگاه ت ــط بیــن ف رواب
کنتــرل هیجــان هــای خــود بــا افــراد در ارتبــاط باشــد. بــه عبارتی 
ــت از  ــی درک درس ــت و توانای ــی ظرفی ــه معن ــی ب ــوش اخالق ه
ــا و  ــه آنه ــل ب ــوی و عم ــی ق ــادی اخالق ــتن اعتق نادرســت، داش
رفتــار در جهــت درســت و صحیــح مــی باشــد )12(. و همچنیــن 
افــراد دارای هــوش اخالقــی بــاال، ســعی مــی کننــد کارهایشــان 
ــا  ــد )30( و از آنج ــام دهن ــی انج ــول اخالق ــه اص ــه ب ــا توج را ب
کــه هــوش اخالقــی شــامل چهــار اصــل درســتکاری، مســئولیت 
پذیــری، بخشــش و دلســوزی مــی باشــد و اصــل درســتکاری بــه 
معنــای ایجــاد هماهنگــی بیــن اعتقــادات و اعمــال افــراد اســت. 
یعنــی در حقیقــت انجــام چیــزی کــه مــی دانیــم درســت اســت 
ــئولیت  ــل مس ــا و اص ــام زمانه ــت در تم ــرف درس ــن ح و گفت
پذیــری بــه معنــای پذیــرش اعمــال و پیامدهــای آن و همچنیــن، 
ــی  ــامل آگاه ــش ش ــل بخش ــت، اص ــت هاس ــتباهات و شکس اش
ــران  ــود و دیگ ــیدن خ ــن، بخش ــتباهات و همچنی ــوب و اش از عی
ــه دیگــران اســت  ــای توجــه ب ــه معن اســت. و اصــل دلســوزی ب
)13(، بنابرایــن فــرد بــا فراگرفتــن مولفــه هــای هــوش اخالقــی، 

ــد.  ــی کن ــرل م ــود را کنت پرخاشــگری و تکانشــگری خ
و در تبییــن دالیــل اثرگــذاری آمــوزش هــوش اخالقــی بــر رفتــار 
ــتانه  ــوع دوس ــار ن ــرک رفت ــت مح ــوان گف ــی ت ــتی م ــوع دوس ن
کــه همــان کمــک داوطلبانــه برخاســته از  نیــاز یــا رفــاه دیگــري 
اســت، پاســخ همدالنــه و همچنیــن اصــول درونــی شــدة همســاز 
ــی  ــل اصل ــع دو عام ــد. در واق ــی باش ــری م ــه دیگ ــک ب ــا کم ب
بــراي رفتارهــاي اجتماعــی نــوع دوســتانه، همدلی و اصــول درونی 
شــده مــی باشــند )9(. و از آنجــا کــه همدلــی یکــی از مولفــه هــای 
هــوش اخالقــی مــی باشــد و همچنیــن آمــوزش هــوش اخالقــی 
مــی توانــد باعــث هدایــت رفتارهــای فــرد شــود و بــه عنــوان یــک 
ــت  ــث تقوی ــد باع ــی توان ــن م ــد و بنابرای ــل کن ــاب عم جهــت ی
روابــط بیــن فــردی، تقویــت روابــط و ســازگاری اجتماعی شــود، در 
نتیجــه فــرد مــی توانــد بــا دیگــران همدلــی کنــد و باعــث افزایش 

نــوع دوســتی در فــرد شــود.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش صداقــت یــا عــدم صداقــت مربــی 
در پاســخ دادن بــه پرسشــنامه هــا و وجــود ویــروس کوویــد 19 و 
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خوانــده شــدن قصــه هــا بــه صــورت مجــازی بــرای کــودکان بــه 
دلیــل ایــن شــرایط بــود.

نتیجه گیری
ــه  ــوان نتیج ــی ت ــش م ــن پژوه ــای ای ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ب
ــوع دوســتی کــودکان  ــود پرخاشــگری و ن ــرای بهب گرفــت کــه ب
مخصوصــا در ســنین پاییــن مــی تــوان از آمــوزش هــاي هــوش 
ــد در  ــی بای ــوش اخالق ــن ه ــت. همچنی ــک گرف ــی کم اخالق
ــده شــود  برنامــه هــاي آموزشــی و درســی مــدارس ایــران گنجان
و یــا  برنامه هــاي اختصاصــی بــا عنــوان آمــوزش هــوش اخالقــی 
بــراي مــدارس یــا پیــش دبســتانی هــا اجبــاري شــود. و هــم چنین 
دســت انــدرکاران نظــام آمــوزش و پــرورش نیــز هنــگام اســتخدام 
معلمــان مــدارس مــی تواننــد داشــتن هــوش اخالقــی را یکــی از 
معیارهــاي ارزیابــی توانایــی هــاي افــراد در نظــر بگیرند. بــه عالوه 
از آنجــا کــه خانــه اولیــن محــل بــرای یادگیری کــودکان این ســن                         
ــا  ــوزش ه ــن آم ــد خودشــان از ای ــن مــی توانن مــی باشــد، والدی

بهــره برنــد و بــرای انتقــال آن بــه فرزندانشــان تــالش کننــد.
در آزمــون پیگیــری کــه ســه هفتــه بعــد از اتمــام جلســات برگــزار 
شــد مشــاهده شــد کــه بــه طــور کلــی آمــوزش هــوش اخالقــی 
ــوع دوســتی در  ــه ایــن کــودکان باعــث بهبــود پرخاشــگری و ن ب
آنهــا مــی شــود و در ارتبــاط بــا کــودکان دیگــر و همچنیــن والدین 

خــود خشــم کمتــری نشــان مــی دهنــد و درجــه مهربانــی و کمک 
ــه  ــر رفت ــل باالت ــه قب ــا نســبت ب ــراد در آنه ــایر اف ــه س ــردن ب ک

اســت.
بــا توجــه بــه نقــش مؤثــر آمــوزش هــوش اخالقــی بر پرخاشــگری 
و نــوع دوســتی کــودکان در ایــن ســن، پیشــنهاد مــی شــود از ایــن 
آمــوزش هــا در مراکــز پیش-دبســتانی اســتفاده شــود. در پژوهــش 
ــر آمــوزش هــوش اخالقــی را روی  ــوان تأثی هــای بعــدی مــی ت
متغیرهــای دیگــری کــه بــه عنــوان مشــکالت در ایــن دوره ســنی 

وجــود دارنــد، بررســی کــرد.

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش برگرفتــه شــده از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد در 
گــروه روانشناســی دانشــگاه اردکان و بــدون حمایــت مالــی هیــچ 
گونــه ســازمانی در ســال 1399 انجــام شــده اســت. از تمامــی افراد 
شــرکت کننــده کــه بــا شــکیبایی در ایــن پژوهــش همــکاری کرده 

انــد، قدردانــی مــی شــود.

تضاد منافع
هیچگونــه تعــارض منافــع در اجــرای ایــن پژوهــش وجــود نداشــته 
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