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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  4تــا  7ســال اســتان یــزد در ســال تحصیلــی  1398-99تشــکیل دادنــد ،کــه تعــداد
 30کــودک 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  30دقیقــه 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 ( )1387و توانایــی هــا و مشــکالت گودمن
و همــکاران ( )1997بــود .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>0/001و رفتــار نــوع
دوســتی در کــودکان افزایــش پیــدا کــرده بــود (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :آمــوزش مولفــه هــای هــوش اخالقــی بــر بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر  7ســال موثــر اســت و
مــی تــوان بــرای بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر  7ســال 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
فرهنگــی اســت ،بــدون شــک مانــع رشــد آنهــا مــی باشــد و

بــه همیــن علــت پیشــگیری و درمــان ایــن مشــکالت اهمیــت
فراوانــی دارد (.)1

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
مــی شــود ( .)2دوران پیــش دبســتانی ،دوره ي مهمــی از نظــر
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بررســی و تشــخیص مشــکالت روانپزشــکی و رفتــاري کــودکان

از یــک انگیــزه اي درونــی کــه رفتارهــاي اختیــاری را بــه خاطــر

مــی توانــد در آینــده ي زندگــی خانوادگــی ،اجتماعــی ،تحصیلــی

جامعــه امــروزی از آن رنــج مــی بــرد کاهــش حــس نــوع دوســتی

بــه شــمار مــی رود و تشــخیص و درمــان مناســب ایــن مشــکالت

نفــع دیگــري بــر مــی انگیزانــد و یکــی از مســائل مهمــی کــه

و شــغلی کــودکان بســیار موثــر واقــع شــود .یکــی از شــایع تریــن

مــی باشــد ( .)10عناصــر زیــادی بــر عملکــرد رفتــاري و اجتماعــی

مشــکالت روانپزشــکی کودکان خردســال ،پرخاشــگري اســت (.)3

کــودکان تأثیرگــذار اســت .تعــداد زیــادی از کودکانــی کــه دارای

پرخاشــگری و نقــش پررنــگ آن در روابــط بیــن فــردی از مــوارد

مشــکالت رفتــاري و اجتماعــی هســتند ،معیارهــاي رفتــاري و

مهــم و مــورد توجــه روان شناســان و دانشــمندان تعلیــم و تربیــت

اجتماعــی صحیــح را نمــی داننــد و ذهــن آنهــا توانایــی قضــاوت

مــی باشــد (.)4

اخالقــی و تمایــز خــوب و بــد را نــدارد (.)11

پرخاشــگری بــه رفتــاری گفتــه مــی شــود کــه بــا هــدف مجــروح

بــه تازگــی در حــوزه هــوش ابعــاد جدیــدی شــناخته شــده اســت.

باشــد .پرخاشــگری یعنــی رفتــاری کــه هــدف آن آســیب رســاندن

اخــاق و آمــوزش اخالقــی یکــی از موضوعــات رایــج در زمینــه

کــردن یــا آســیب رســاندن یــک موجــود دیگــر انجــام گرفتــه

یکــی از مهــم تریــن ایــن ابعــاد هــوش اخالقــی اســت .در واقــع

بــه خــود یــا دیگــری اســت ،در ایــن تعریــف قصــد و نیــت فــرد

روانشناســی شــده اســت .ایــن هــوش امــروزه بــه دلیــل تأثیــرات

مــورد توجــه اســت .یعنــی رفتــاری ،پرخاشــگری بــه حســاب

زیــادش بــر ســایر زمینــه هــا مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار

دیگــری انجــام شــده باشــد ( .)5پرخاشــگری عبــارت اســت از

و خودکشــی هــای آنهــا باعــث شــده تــا بحــران اخالقــی در

مــی آیــد کــه از روی عمــد بــرای آســیب رســاندن بــه خــود یــا

گرفتــه اســت .گزارشــات زیــاد از مســائل اخالقــی در نوجوانــان

نابــود کــردن دارایــی دیگــران یــا رفتــاری کــه بــا هــدف آســیب

اجتمــاع بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد .بنابرایــن تمایــل فراوانــی

رســاندن جســمانی یــا زبانــی بــه دیگــری صــورت گیــرد ( .)6بیــن

بــه مرتبــط کــردن مشــکالت اجتماعــی بــه آمــوزش اخــاق در

انــواع رفتارهــای خشــن تفــاوت بــا محــدوده ظریفــی وجــود دارد و

محیــط هــای آموزشــی وجــود دارد (.)4

ممکــن اســت اغلــب اصطالحاتــی ماننــد بی قــراری ،پرخاشــگری،

هــوش اخالقــی بــرای اولیــن بــار توســط بوربــا در ســال 2005

تنــدی و خشــونت بــه جــای یکدیگــر بــه کار بــرود .امــا هــر کــدام

مطــرح شــد .او هــوش اخالقــی را ظرفیــت و توانایــی درک درســت

بــه شــرایط متفاوتــی اطــاق مــی گــردد .رفتارهــای پرخاشــگرانه

از نادرســت ،داشــتن اعتقــادات اخالقــی قــوی و عمــل بــه آنهــا و

در کــودکان قبــل از ســن مدرســه بــا حملــه بــه کــودکان دیگــر

همچنیــن ،رفتــار در جهــت صحیــح تعریــف کــرده اســت (.)12

و بزرگســاالن (از نــوع حملــه جســمی) و تخریــب امــوال آنهــا،

هــوش اخالقــی دارای چهــار اصــل درســتکاری ،مســئولیت پذیری،

کــج خلقــی شــدید و مکــرر و انجــام اعمــال بــدون فکــر دیــده

بخشــش و دلســوزی مــی باشــد .اصــل درســتکاری بــه معنــی

کــودکان پیــش دبســتانی 3تــا  6ســاله در حــدود  15/5درصــد

بــه معنــای پذیــرش اعمــال و عواقــب آن و اشــتباهات ،بخشــش

مــی شــود ( .)7در پژوهشــی شــیوع رفتارهــاي پرخاشــگري در بین

ایجــاد هماهنگــی بیــن عقایــد و رفتــار انســان ،مســئولیت پذیــری

گــزارش شــده اســت (.)3

بــه معنــی آگاهــی از اشــتباهات و بخشــیدن خــود و دیگــران و

در نقطــه مقابــل رفتــار ضداجتماعــی ،رفتــار نــوع دوســتی

دلســوزی بــه معنــای توجــه بــه دیگــران مــی باشــد ( .)13هــوش

کــه از رفتــار نــوع دوســتی برخوردارنــد توانایــی هــای تحصیلــی

و کمــک مــی کنــد تــا اعمــال هوشــمندانه و بهینــه داشــته باشــیم

کــه رفتــار ضداجتماعــی دارنــد تنهــا ،ناراحــت و عصبــی هســتند و

شــايد بتــوان گفــت مهــم تريــن مــورد در بحــث هــوش اخالقــي

( )Altruismقــرار دارد .پژوهــش هــا نشــان داده انــد کودکانــی

اخالقــی ماننــد یــک راهنمــا بــرای رفتــار انســان عمــل مــی کنــد

بیشــتر و ســامت باالتــری دارنــد ،ولــی در مقابــل آن کودکانــی

(.)14

مهارتهــای تحصیلــی پاییــن تــری دارنــد ( .)8محــرك رفتــار نــوع

ايــن نکتــه اســت كــه ايــن هــوش آموختنــي و قابل کســب اســت،

دوســتانه کــه همــان کمــک داوطلبانــه برخاســته از نیــاز یــا رفــاه

اصــا جنبــة موروثــی نــدارد و فقــط از راه تربيــت بــه كــودكان

همســاز بــا کمــک بــه دیگــری مــی باشــد .در واقــع دو عنصــر

از نــوزادي تــا پايــان دوره نوجوانــي مــی باشــد و تاخیــر مربیــان

دیگــري اســت ،پاســخ همدالنــه و همچنیــن اصــول درونــی شــدة

انتقــال داده مــي شــود .بهتريــن زمــان بــرای آمــوزش ایــن هــوش

اساســی بــراي رفتارهــاي اجتماعــی نــوع دوســتانه ،همدلــی و

و والدیــن در آمــوزش ایــن هــوش باعــث ضعــف كــودكان در

اصــول درونــی شــده مــی باشــند ( .)9نــوع دوســتی عبــارت اســت

يادگيــري فضیلــت هــای اخالقــي و بــه وجــود آمــدن عــادات
42
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مخــرب در آنهــا مــي شــود .پژوهــش هــاي تعليــم و تربيــت نشــان

 27بــرای پرخاشــگری فیزیکی-تهاجمــی ،ســوال  28تــا  36بــرای

دریافــت نكــرده انــد در معــرض آســیب هــاي بیشــتری قــرار دارند

مــی باشــد .شــيوه نمرهدهــي آن بــر اســاس طيــف ليكــرت پنــج

از ایــن رو ،بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان ،آینــده ســازان جامعــه

در هفتــه  ،3اغلــب روزهــا  )4بــوده اســت .در پژوهــش واحــدي و

پررنگــی دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه میــزان تاثیرگــذاری آموزش

قــرار گرفتــه اســت.

داده اســت كودكانــي كــه تحــت هــر شــرایطی هــوش اخالقــي

پرخاشــگری رابطــه ای و ســوال  38تــا  42بــرای خشــم تکانشــی

(.)15

گزينــه اي (اصــا  ،0بــه نــدرت  ،1یــک بــار در مــاه  ،2یــک بــار

هســتند و ســنین پیــش از دبســتان بســیار در آینــده کــودک نقــش

همــكاران ( )16روايــي و پايايــي ايــن پرسشــنامه مــورد آزمايــش

در ایــن ســنین و بــادر نظــر گرفتــن ایــن نکته کــه تعــداد تحقیقات

پرسشــنامه توانایــی هــا و مشــکالت گودمــن و همــکاران (:)1997

داخلــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع و بــه خصــوص بــرای این ســن

ایــن پرسشــنامه برای ســنجش اختــاالت روان پزشــکی کــودکان

بســیار انــدک مــی باشــد؛ ایــن تحقیــق مــی توانــد ضــرورت

 4تــا  16ســاله انگلیســی توســط گودمــن و همــکاران در ســال

کارکــردی داشــته و بــا برنامــه ریــزی موجــب پیشــرفت جامعــه و

 1997طراحــی شــد کــه توســط والدیــن ،معلمــان و خــود کــودکان

ســامت روان و بهبــود روابــط انســانی شــود .بــا توجــه بــه مطالــب

قابــل اســتفاده مــی باشــد .ایــن پرسشــنامه شــامل  5مقیــاس

ارائــه شــده ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش هوش

مشــکالت ســلوکی ،نشــانه هــای عاطفــی ،بیــش فعالــی ،کمبــود

اخالقــی را بــر پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان زیــر  7ســال

توجــه ،مشــکالت بــا همســاالن و رفتــار نــوع دوســتی بــوده و

طراحــی شــد.

هــر مقیــاس  5ســوال دارد .کــه براســاس ســه حالــت درســت

نیســت ( ،)0کمــی درســت اســت ( ،)1و حتمــا درســت اســت ()2

روش کار

پاســخ داده و نمــره گــذاری مــی شــوند .زیــر مقیــاس توانایــی هــا

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف تحقیــق کاربــردی و از نظــر روش

یــا رفتــار نــوع دوســتی ،ســواالتی را در مــورد مهربانــی و توجــه

آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت .جامعــه آمــاري پژوهــش را تمامــی

تکالیــف و کمــک کــردن بــه کســانی کــه آســیب دیــده انــد یــا

تحقیــق یــک مطالعــه نیمــه تجربــی از نــوع پیــش آزمون-پــس

بــه دیگــران ،ســهیم شــدن بــا دیگــران ،کمــک کــردن بــه حــل

کــودکان  4تــا  7ســال اســتان یــزد در ســال تحصیلــی 1398-99

بیمــار هســتند را مطــرح مــی کنــد .ایــن زیــر مقیــاس  5آیتــم

تشــکیل مــی دادنــد .در ایــن پژوهــش از طریــق نمونــه گیــری در

در مــورد رفتــار کــودک در  6مــاه گذشــته دارد کــه عبارتنــد از:

یــزد ،تعــداد  30کــودک انتخــاب شــدند و بــا اســتفاده از گمــارش

دیگــران قســمت مــی کنــد مثــل خوراکــی ،اســباب بــازی ،مــداد

دســترس از بیــن چنــد پیــش دبســتانی و مرکــز رفــاه فرافــر شــهر

 -1احساســات دیگــران را عایــت مــی کنــد -2 .چیزهایــش را بــا

تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل (هــر گــروه  15نفــر) قــرار

و غیــره -3 .اگــر کســی صدمــه دیــده ،ناراحــت یــا مریــض باشــد

گرفتنــد .مالکهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از ســن بیــن

بــه او کمــک مــی کنــد -4 .بــا بچــه هــای کوچکتــر مهربــان

 7-4ســال ،رضایــت آگاهانــه ولــی یــا سرپرســت ،نداشــتن مشــکل

اســت-5 .اغلــب داوطلــب مــی شــود کــه بــه دیگــران (مثــل

روانــی ،نداشــتن اختــال شــناخته شــده از ســوی مراکــز درمانــی

والدیــن ،معلــم هــا یــا بچــه هــای دیگــر) کمــک کنــد ( .)17ایــن

و مــاک خــروج ایــن پژوهــش عــدم حضــور در بیــش از دو جلســه

پرسشــنامه قبــا در ایــران بــه طــور مقدماتــی روایــی و اعتباریابــی

و اعــام عــدم تمایــل بــه همــکاری از ســوی والدیــن بــود.

شــده ( .)19،18و نمــره آلفــای کرونبــاخ بــرای مشــکالت  0/84و
بــرای توانایــی هــا  0/66گــزارش شــده و ســاختار عاملــی آن مــورد

ابزارهای پژوهش

پرسشــنامه پرخاشــگری در کــودکان پیــش دبســتانی واحــدی و

بررســی قــرار گرفتــه اســت ( .)20نتایــج پرسشــنامه هــای )SDQ

و همــکاران طراحــی شــده ،داراي  43ســوال بــوده و هــدف آن

نشــان مــی دهــد متوســط نمــرة كل مشــکالت در پرســش نامــه

 )Strengths and Difficulties Questionnaireوالــد و آمــوزگار

همــکاران ( :)1387ايــن پرسشــنامه در ســال  1387توســط واحدی

والــد  10/5و در پرسشــنامه آمــوزگار  10/4بــود .تمــام شــاخص

ســنجش ميــزان پرخاشــگري در كــودكان پيــش دبســتاني از ابعــاد

هــای بــه دســت آمــده از  SDQوالــد و آمــوزگار بــا یکدیگــر

مختلــف (پرخاشــگری کالمی-تهاجمــی ،پرخاشــگري فیزیکــی-

همبســتگی مثبــت داشــتند (.)19

تهاجمــی ،پرخاشــگري رابطــه ای وخشــم تکانشــی) مي باشــد .که

آمــوزش هــوش اخالقــی بــرای کــودکان از طریــق قصــه گویــی

ســوال  1تــا  14بــرای پرخاشــگری کالمی-تهاجمــی ،ســوال  15تا
43
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در طــول یــک مــاه ،طــی  7جلســه کــه هــر جلســه بــه مــدت 30

پیــش دبســتانی اســتان و از جملــه مرکــز رفــاه فرافر ،نمونــه ی 30

هرگــروه بــا اســتفاده از پرسشــنامه پرخاشــگری در کــودکان پیــش

هــای پرخاشــگری و نــوع دوســتی بــه صــورت تصادفــی در گــروه

نفــری از جامعــه مــورد نظــر انتخاب شــده و پــس از اجــرای آزمون

دقیقــه و بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد ،صــورت گرفــت .ابتــدا

مداخلــه و گــواه (هــر گــروه  15نفــر) گمــارده شــدند ،و هــر جلســه

دبســتانی و پرسشــنامه توانایــی هــا و مشــکالت مورد پیــش آزمون

شــامل خوانــدن قصــه هــا توســط مربــی بــرای کــودکان و پاســخ

قرارگرفتنــد کــه پرسشــنامه هــا توســط مربیــان پیــش دبســتانی

هــا تکمیــل گردیــد ،ســپس گــروه مداخلــه در  7جلســه آمــوزش

بــه ســواالت آنهــا بــود .از کــودکان خواســته شــد کــه بــه صــورت

فهرســت انتظــار قــرار داده شــد و آموزشــی دریافــت نکردنــد .پــس

همــکاری بــه عمــل آمــد .همچنیــن ،یــک جلســه توجیهــی ،بــراي

فعــال در جلســات شــرکت نماینــد و همچنیــن از والدین درخواســت

هــوش اخالقــی شــرکت کردنــد ،در حالــی کــه گــروه کنتــرل در

والدیــن برگــزار گردیــد و از نحــوه برگــزاري جلســات و اهــداف

از پایــان جلســات از هــر دو گــروه پــس آزمــون و ســه هفتــه بعد از

آن توضیحــات کاملــی داده شــد .بــا گــروه گــواه نیــز هماهنــگ

آن آزمــون پیگیــری گرفتــه شــد کــه همــه پرسشــنامه هــا توســط

گردیــد تــا بــه عنــوان گــروه انتظــار پــس از پایــان پژوهشــی در

مربیــان کــودکان پیــش دبســتانی تکمیــل گردیــد.

جلســات جداگانــه اقدامــات درمانــی بــراي آنهــا نیــز اجــرا خواهــد

روش اجرا

بــه منظــور آمــوزش مولفــه هــای هــوش اخالقــی بــر اســاس

شــد ،چــرا کــه بــر مبنــای اخــاق پژوهشــی میبایســت ایــن کار

داســتان هــای کــودک و مهارتهــای زندگــی اســتفاده شــد ( .)22و

اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامهها نمودنــد؛ ســپس از آنهــا خواســته

پروتــکل علــی اکبــری و همــکاران ( )21از  7داســتان از مجموعــه

انجــام میگرفــت .در نهایــت ،مربیــان ایــن چنــد پیش-دبســتانی

طــی  7جلســه کــه هــر جلســه بــه مــدت  30دقیقــه و بــه صــورت

شــد اگــر در تکمیــل پرسشــنامهها بــا ابهامــی مواجــه شــده از

شــرح زیــر بــود.

ســه هفتــه آزمــون پیگیــری انجــام شــد .در خاتمــه ضمــن تقدیــر

آنالیــن برگــزار شــد ،آمــوزش هــا داده شــد .پروتــکل آمــوزش بــه

پژوهشــگر بخواهنــد توضیــح بیشــتري بدهــد .در نهایــت پــس از

جلســه اول :معارفــه و خوانــدن قصــه کرگــدن خشــمگین(غلبه بــر

از همــکاري آزمودنــی ،در مــورد محرمانــه بــودن اطالعــات موجــود

جلســه دوم :خوانــدن قصــه جشــن آتــش (جراتمنــدی) بــا هــدف

بخــش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی مــورد تجزیــه و تحلیــل

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

درصــد ،میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد ،و ســپس از آمــار اســتنباطی

جلســه چهــارم :خوانــدن قصــه خــراب کاری گــرگ هــا (ابــراز

 SPSSنســخه  26اســتفاده شــد.

جلســه پنجــم :خوانــدن قصــه جســتجوی گل هــای بنفشــه

یافته ها

جلســه ششــم :خوانــدن قصــه یــک روز پرماجــرا (ابــراز وجــود) بــا

داد 46/7 ،درصــد از پاســخگویان تحقیــق در هــر گــروه را

جلســه هفتــم :خوانــدن قصــه مهمــان هــای عجیــب (ارتبــاط

يافتههــاي تحقيــق ،حداقــل و حداکثــر ســن در گــروه مداخلــه بــه

پــس از اخــذ کــد اخــاق  IR.YAZD.REC.1399.011از

انحــراف معيــار  0/728بــود .همچنیــن حداقــل و حداکثــر ســن در

بالینــی ،ابتــدا بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس از بیــن چنــد

آنهــا  4/90ســال بــا انحــراف معيــار  0/541بــود.

خشــم) بــا هــدف کنتــرل پرخاشــگری و آمــوزش همدلــی

توضیــح داده شــد .و در نهایــت ،دادههــاي جمــع آوري شــده در

آمــوزش خویشــتن داری

قــرار گرفتنــد .از آمــار توصیفــی بــرای بدســت آوردن فراوانــی،

بــا هــدف آمــوزش وجدان

بــرای بدســت آوردن تحلیــل کوواریانــس بــا کمــک نــرم افــزار

احساســات) بــا هــدف آمــوزش احتــرام

نتایــج بــه دســت آمــده از داده هــای جمعیــت شــناختی نشــان

(داشــتن هــدف) بــا هــدف آمــوزش مهربانــی

پســران و  53/3درصــد را دختــران تشــکیل میدادنــد .بــر اســاس

هــدف آمــوزش بردبــاری

ترتيــب  4و  6/5بــوده اســت .ميانگيــن ســن آنهــا  5/73ســال بــا

موثــر) بــا هــدف آمــوزش عدالــت

دانشــگاه یــزد  ،و کــد  IRCT56060در مرکــز ثبــت کارآزمایــی

گــروه کنتــرل بــه ترتيــب  4و  6/0بــوده اســت .ميانگيــن ســن
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جدول  .1آمارههاي توصيفي متغير پرخاشگری و نوع دوستی
گروه

(پرخاشگری) مداخله

کنترل

(نوعدوستی) مداخله

کنترل

وضعیت

کمترين

بيشترين

ميانگين

انحرافمعيار

پیشآزمون

37

90

57/67

14/60

پسآزمون

24

81

46/47

15/36

پیگیری

28

84

50/00

15/43

پیشآزمون

40

79

56/60

13/01

پسآزمون

39

76

55/80

11/68

پیگیری

40

79

56/67

12/62

پیشآزمون

1

10

6/67

2/44

پسآزمون

3

10

7/87

2/13

پیگیری

3

10

7/27

2/35

پیشآزمون

2

10

6/87

2/45

پسآزمون

3

10

6/93

2/19

پیگیری

3

10

6/80

2/43

قبــل از انجــام آزمــون تحلیــل کوواریانــس ،ابتــدا نرمــال بــودن
داده هــا از طریــق آزمــون شــاپیرو -ویلــک بررســی گردیــد و
همچنیــن برآوردهــای مربــوط بــه پیــش فــرض هــا (اثرخطــی و
معنــادار متغیــر کمکــی بــر وابســته ،همگنــی رگرســیونی و همگنی
واریانــس گــروه هــا) انجــام شــد و نتایــج حاکــی از ایــن بــود
کــه پژوهشــگر مجــاز بــه اســتفاده از آزمــون تحلیــل کواریانــس
مــی باشــد.
مقادیــر مربــوط بــه بــرآورد آزمــون المبــدای ویلکــز و ســطح
معنــاداری ایــن آزمــون در خصــوص تفــاوت میانگیــن متغیــر
«پرخاشــگري» در مراحــل پس-آزمــون و پیگیــری داللــت بــر
تفــاوت معنــادار بیــن ایــن گــروه هــا دارد (( ،)P>0/001جــدول.)2

نتایــج جـــدول  1نشــان مــی دهــد ميانگيــن نمــره پرخاشــگری
گــروه مداخلــه در مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری يعنــي پــس
از آمــوزش هــوش اخالقــی ،کاهــش قابــل توجهــي نمــوده اســت
ولــی در گــروه کنتــرل کــه هیــچ آموزشــی ندیــده انــد تغییــرات
قابــل مالحظــه ای نســبت بــه نمــرات مرحلــه پیــش آزمــون
نداشــته اســت .همچنیــن میانگیــن نمــرات نــوع دوســتی نشــان
مــی دهــد ميانگيــن نمــره نــوع دوســتی گــروه مداخلــه در مراحــل
پــس آزمــون و پیگیــری يعنــي پــس از آمــوزش هــوش اخالقــی،
افزایــش قابــل توجهــي نمــوده اســت ولــی در گــروه کنتــرل کــه
هیــچ آموزشــی ندیــده انــد تغییــرات قابــل مالحظــه ای نســبت
بــه نمــرات مرحلــه پیــش آزمــون نداشــته اســت (جــدول .)1

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

گروه

متغیر وابسته

المبدای ویلکز

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

0/24

40/75

0/001

0/76

پرخاشگري – پسآزمون
پرخاشگري – پیگیری

«نــوع دوســتی» در مراحــل پس-آزمــون و پیگیــری داللــت بــر
تفــاوت معنــادار بیــن ایــن گــروه هــا دارد (( ،)P>0/01جــدول .)3

مقادیــر مربــوط بــه بــرآورد آزمــون المبــدای ویلکــز و ســطح
معنــاداری ایــن آزمــون در خصــوص تفــاوت میانگیــن متغیــر

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

گروه

متغیر وابسته

نوعدوستی– پسآزمون
نوعدوستی– پیگیری

المبدای ویلکز

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

0/62

8/02

0/002

0/38
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( .)P> 0/001بــه عبــارت دیگــر میانگیــن متغیــر «پرخاشــگري»
در بیــن گــروه مداخلــه پایینتــر از گــروه کنتــرل بــرآورد شــده
اســت (جــدول.)4

مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول  4بیانگــر ایــن اســت بیــن گــروه
مداخلــه و کنتــرل بــه لحــاظ میانگیــن متغیــر «پرخاشــگري» در
مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد

جدول  .4برآورد تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت مقایسه میانگین متغیر پرخاشگري در بین گروه ها
متغیر وابسته

گروه

پرخاشگري
(پس آزمون)

کنترل

مداخله

پرخاشگري
(پیگیری)

میانگین تعدیلشده

45/95
56/31

مداخله

49/47

کنترل

57/20

مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول  5بیانگــر ایــن اســت بیــن گــروه
مداخلــه و کنتــرل بــه لحــاظ میانگیــن متغیــر «نــوع دوســتی» در
مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد

مجموع مربعات

آماره F

P

مجذور اتا

803/53

81/90

0/001

0/75

466/94

42/49

0/001

0/61

( .)P> 0/05بــه عبــارت دیگــر میانگیــن متغیــر «نــوع دوســتی»
در بیــن گــروه مداخلــه باالتــراز گــروه کنتــرل بــرآورد شــده اســت
(جــدول .)5

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

گروه

میانگین تعدیلشده

نوع دوستی
(پس آزمون)

مداخله

7/95

کنترل

6/85

مداخله

7/36

کنترل

6/71

نوعدوستی
(پیگیری)

مجموع مربعات

آماره F

P

مجذور اتا

9/06

16/65

0/001

0/38

3/14

4/99

0/034

0/16

همــکاران ( )25بــا عنــوان تأثیــرات منحصــر بــه فــرد بخشــش بــر
ســامتی ،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
را بــروز دهنــد .پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش بــال و همــکاران
نیــز همســویی داشــت زیــرا در ایــن پژوهــش بــا عنــوان پیــروی
از ســر و قلــب مــن :ادغــام همدلــی ،نظریــه ذهــن و قضــاوت
هــای اخالقــی کــودکان پیــش دبســتانی ،ارتبــاط بیــن قضــاوت
هــای فرضــی ،اخالقــی و قضــاوت هــای متعــارف .نظریــه ذهــن،
یکدلــی و پریشــانی شــخصی در  108کــودک 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
اســت .اعتقــادات کاذب بــا قضــاوت معیارهــای اخالقی(ترکیبــی)
دربــاره اســتقالل و تغییرناپذیــری حاکمیــت و اقتــدار همــراه بودنــد.
همدلــی نیــز بــا قضــاوت هــای مــاک ارتبــاط مثبــت داشــت.
پریشــانی شــخصی بــا قضــاوت هــا ارتباطــی نداشــت و نتایــج
ایــن پژوهــش اهمیــت فرآیندهــای عاطفــی و شــناختی را در

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش هــوش
اخالقــی بــر رفتــار نــوع دوســتی و پرخاشــگری کــودکان زیــر 7
ســال انجــام شــد .و نتایــج نشــان داد آمــوزش هــوش اخالقــی
بــر رفتــار نــوع دوســتی و پرخاشــگری ایــن کــودکان اثربخــش
اســت .نتایــج حاصــل بــا یافتــه هــای حاصــل از تحقیــق مــک
بــث و همــکاران کــه بیــان کــرد دلســوزی بــه عنــوان یکــی از
مولفــه هــای هــوش اخالقــی باعــث کاهــش مشــکالت روان
شــناختی مــی شــود ( )23همســو اســت .پژوهــش باکویــی و
مومنــون بــا عنوان هــوش اخالقــی و پرخاشــگری در دانشــجویان،
کــه یافتــه هــای آن نشــان داد هــوش اخالقــی بــا پرخاشــگری
همبســتگی منفــی معنــادار و متوســط داشــت و نتایــج حاکــی از
رابطــه هــوش اخالقــی و پرخاشــگری دانشــجویان بــود ( )24نیــز
بــا پژوهــش حاضــر همخــوان بــود .هــم چنیــن نتایــج تحقیــق
فــاح کــه بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن هــوش اخالقــی و
هــوش اجتماعــی بــا ســازگاری فردی/اجتماعــی و پرخاشــگری
انجــام شــد ،کــه نشــان داد هــوش اخالقــی و هــوش اجتماعــی
تــوان پیــش بینــی ســازگاری و پرخاشــگری را در مجمــوع دارنــد
( ،)4بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــود .در تحقیــق الولــر و
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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
روابــط بیــن فــردی آگاه تــر مــی شــود و تــاش مــی کنــد بــا
کنتــرل هیجــان هــای خــود بــا افــراد در ارتبــاط باشــد .بــه عبارتی
هــوش اخالقــی بــه معنــی ظرفیــت و توانایــی درک درســت از
نادرســت ،داشــتن اعتقــادی اخالقــی قــوی و عمــل بــه آنهــا و
رفتــار در جهــت درســت و صحیــح مــی باشــد ( .)12و همچنیــن
افــراد دارای هــوش اخالقــی بــاال ،ســعی مــی کننــد کارهایشــان
را بــا توجــه بــه اصــول اخالقــی انجــام دهنــد ( )30و از آنجــا
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
و گفتــن حــرف درســت در تمــام زمانهــا و اصــل مســئولیت
پذیــری بــه معنــای پذیــرش اعمــال و پیامدهــای آن و همچنیــن،
اشــتباهات و شکســت هاســت ،اصــل بخشــش شــامل آگاهــی
از عیــوب و اشــتباهات و همچنیــن ،بخشــیدن خــود و دیگــران
اســت .و اصــل دلســوزی بــه معنــای توجــه بــه دیگــران اســت
( ،)13بنابرایــن فــرد بــا فراگرفتــن مولفــه هــای هــوش اخالقــی،
پرخاشــگری و تکانشــگری خــود را کنتــرل مــی کنــد.
و در تبییــن دالیــل اثرگــذاری آمــوزش هــوش اخالقــی بــر رفتــار
نــوع دوســتی مــی تــوان گفــت محــرك رفتــار نــوع دوســتانه
کــه همــان کمــک داوطلبانــه برخاســته از نیــاز یــا رفــاه دیگــري
اســت ،پاســخ همدالنــه و همچنیــن اصــول درونــی شــدة همســاز
بــا کمــک بــه دیگــری مــی باشــد .در واقــع دو عامــل اصلــی
بــراي رفتارهــاي اجتماعــی نــوع دوســتانه ،همدلی و اصــول درونی
شــده مــی باشــند ( .)9و 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
جهــت یــاب عمــل کنــد و بنابرایــن مــی توانــد باعــث تقویــت
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  19و

قضــاوت هــای اخالقــی کــودکان پیــش دبســتانی نشــان داد (.)26
همچنیــن در تحقیــق خالقــی ( )10کــه 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
هــوش اخالقــی بــا نــوع دوســتی رابطــه معنــادار وجــود دارد .و
نتیجــه گرفتــه شــد کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه هــوش اخالقــی
اکتســابی اســت و بــا نــوع دوســتی مرتبــط اســت ،آمــوزش هایــی
کــه منجــر بــه رشــد هــوش اخالقــی دانشــجویان مــی شــود،
مــی توانــد باعــث افزایــش نــوع دوســتی شــود و بــا نتایــج پژوهــش
حاضــر همســو بــود .همچنیــن در تحقیــق رضاپــور و همــکاران
کــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش هــوش اخالقــی بــر
بهبــود عملکــرد اجتماعــی و کاهــش اختــاالت رفتــاری دانــش
آمــوزان پایــه دوم ابتدایــی انجــام پذیرفــت و گــروه مداخلــه در
 11جلســه آمــوزش هــوش اخالقــی شــرکت کردنــد ،ردپایــی از
اثربخشــی پژوهــش حاضــر مــی تــوان مشــاهده کــرد زیــرا نتایــج
تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه ازمــون هــوش اخالقــی بــر بهبــود
عملکــرد اجتماعــی کــودکان و کاهــش اختــاالت رفتــاری آنهــا
تاثیرگــذار بــوده اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه
اصــول اخالقــی ،آمــوزش هــوش اخالقــی بــه کــودکان مــی توانــد
یــک روش مداخلــه ای درســت بــرای بهبــود عملکــرد رفتــاری
وروابــط اجتماعــی آنهــا باشــد ( .)27ایــن پژوهــش بــا تحقیــق
شــیخ االســامی و محمــدی کــه بــا هــدف تعییــن اثربخشــی
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
روش تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری مــورد تجزیــه و تحلیــل
قرارگرفتنــد و يافتــه هــا نشــان دادنــد کــه دانــش آمــوزان زورگــو
در گــروه مداخلــه نســبت بــه دانــش آمــوزان زورگــو در گــروه گــواه
در پــس آزمــون بــه طــور معنــاداری ســازش یافتگــی عاطفــی،
آموزشــی ،اجتماعــی بیشــتری داشــتند ،همســو مــی باشــد (.)28
یافتــه هــای تحقیــق میرزایــی ( )29کــه بــه منظــور بررســی
اثربخشــی آمــوزش هــوش اخالقــی بــر بخشــودگی بیــن فــردی
و همدلــی هیجانــی در دانــش آمــوزان دختــر مقطــع ابتدایــی بــا
روش پژوهــش نیمــه تجربــی (پیــش آزمــون و پــس آزمــون)
اجــرا گردیــد ،نشــان داد کــه آمــوزش هــوش اخالقــی بــر همدلــی
هیجانــی و بخشــودگی بیــن فــردی در دانــش آمــوزان دختــر مقطع
ابتدایــی تأثیرمثبــت دارد .عــاوه 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.
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خــود خشــم کمتــری نشــان مــی دهنــد و درجــه مهربانــی و کمک
کــردن بــه ســایر افــراد در آنهــا نســبت بــه قبــل باالتــر رفتــه
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
هــای بعــدی مــی تــوان تأثیــر آمــوزش هــوش اخالقــی را روی
متغیرهــای دیگــری کــه بــه عنــوان مشــکالت در ایــن دوره ســنی
وجــود دارنــد ،بررســی کــرد.

خوانــده شــدن قصــه هــا بــه صــورت مجــازی بــرای کــودکان بــه
دلیــل ایــن شــرایط بــود.
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه
گرفــت کــه بــرای بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی کــودکان
مخصوصــا در ســنین پاییــن مــی تــوان از آمــوزش هــاي هــوش
اخالقــی کمــک گرفــت .همچنیــن هــوش اخالقــی بایــد در
برنامــه هــاي آموزشــی و درســی مــدارس ایــران گنجانــده شــود
و یــا برنامههــاي اختصاصــی بــا عنــوان آمــوزش هــوش اخالقــی
بــراي مــدارس یــا پیــش دبســتانی هــا اجبــاري شــود .و هــم چنین

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

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
مــی باشــد ،والدیــن مــی تواننــد خودشــان از ایــن آمــوزش هــا
بهــره برنــد و بــرای انتقــال آن بــه فرزندانشــان تــاش کننــد.
در آزمــون پیگیــری کــه ســه هفتــه بعــد از اتمــام جلســات برگــزار
شــد مشــاهده شــد کــه بــه طــور کلــی آمــوزش هــوش اخالقــی
بــه ایــن کــودکان باعــث بهبــود پرخاشــگری و نــوع دوســتی در
آنهــا مــی شــود و در ارتبــاط بــا کــودکان دیگــر و همچنیــن والدین

تضاد منافع
هیچگونــه تعــارض منافــع در اجــرای ایــن پژوهــش وجــود نداشــته
ا ست .
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