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  سرآغاز

روابـط اجتمـاعی   . اهمیت روابط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست 
ایـن  . کند ارتباط بین دو نفر و بیشتر یا بین چند گروه را بیان می            

توانند به صورت تفاهم، همکاري و دوستی باشـد و یـا             روابط می 
. تفـاوتی و همزیـستی باشـد       به صورت تضاد و کـشمکش و بـی        

امعه  ناگزیر از برقراري رابطـه بـا       انسان به واسطه عضویت در ج     
). 1(نوعان و محیط اطراف براي رفع نیازهاي خود است        سایر هم 

روابط اجتماعی از جمله مهمترین عوامل موفقیت افراد در دنیاي          
کلمه روابط اجتمـاعی یـک واژه فراگیـر        . شود امروز محسوب می  

است که شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی اسـت کـه            
هاي علوم سیاسی و علوم اقتصادي پیوند نزدیکی         و با زمینه  هر د 
هـا و بـه      روابط اجتماعی به احساس وابستگی میان انسان      . دارند

اي که اعـضایش یکپارچـه      احساس تعهد در زندگی جمعی جامعه     
  ). 2(اند، مربوط است  شده

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد گرایشات           
نیاز به کـسب امنیـت و حمایـت،    . دهد خود نشان میاجتماعی از  

اي از نیازمندي فرد به عوامل بیرونی و برقراري رابطـه بـا              نشانه
هـاي   روانشناسان لبخند اجتمـاعی کـه در مـاه        . این عوامل است  

شـود را بـه عنـوان اولـین       اولیه بعد از تولد در نوزادان دیـده مـی   

  )مقالۀ پژوهشی(
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  مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکانگروه .1
  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی اردکان.2

  گروه مشاوره، دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.3
  

  ) 11/12/95:، تاریخ پذیرش15/10/95: تاریخ دریافت (
  دهیچک

هدف پژوهش . تواند به رشد فردي و اجتماعی کودکان کمک کند        هاي مهم تربیت کودك است که می       تربیت هوش اخالقی، یکی از مؤلفه      :زمینه
  . آموزان پایه دوم ابتدایی بود حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر بهبود عملکرد اجتماعی و کاهش اختالالت رفتاري دانش

آموزان دختر  پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماري آن را تمامی دانش    -آزمایشی از نوع پیش آزمون     ه نیمه  پژوهش حاضر یک مطالع    :روش
گیري در  آموزان به روش نمونه  نفر از این دانش36تعداد . دادند  تشکیل می1393-94پایه دوم دوره اول ابتدایی شهرستان اردکان در سال تحصیلی 

ابتدا هر دو گروه با استفاده از فهرست . قرار گرفتند)  نفر18هر گروه (فاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل دسترس، انتخاب و با است
 جلـسه آمـوزش هـوش       11سپس گـروه آزمـایش در       . آزمون قرار گرفتند   مورد پیش ) فرم معلم (و مقیاس روابط اجتماعی     ) CBCL(رفتاري کودك   

پـس از پایـان جلـسات از هـر دو گـروه      . که گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داده شد و آموزشی دریافت نکردنـد      اخالقی شرکت کردند، درحالی   
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند) مانکوا(هاي جمع آوري شده با استفاده از تحلیل کواریانس چندراهه  در نهایت، داده. آزمون گرفته شد پس
 بین دو گروه کنترل و آزمایش در عملکرد رفتاري و روابط اجتماعی تفاوت معناداري وجـود داشـت و آمـوزش هـوش      نتایج نشان داد که   :ها یافته

  . اخالقی بر بهبود عملکرد اجتماعی کودکان و کاهش اختالالت رفتاري آنها تاثیرگذار بوده است
تواند  ي و رعایت اصول اخالقی، آموزش هوش اخالقی به کودکان میها حاکی از این است که با توجه به نیاز جامعه به فراگیر           یافته: گیري نتیجه

  .ها باشدملکرد رفتاري و روابط اجتماعی آناي مناسب جهت ارتقاي ع یک روش مداخله
  

  هوش اخالقی، عملکرد اجتماعی، مشکالت رفتاري :کلید واژگان

 

________________________________________________________________________________________  
  y.rezapour @ ardakan.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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کننـد و   وب مـی ارتباطات کودك با محیط اجتماعی خویش محس      
). 3(داننـد    کارکرد آن را برقراري یک ارتباط ساده با اجتماع مـی          

 سالگی توجه خاصی بـه همـساالن خـود          5-4کودکان در حدود    
کنند و تمایل به رابطه بیشتر با آنها دارند، ایـن تمـایالت        پیدا می 

یابد تا اینکه در نوجوانی، فـرد گـرایش بـه            رفته رفته افزایش می   
کند، بـه طـوري کـه       تماعی را بسیار مهم قلمداد می     هاي اج  گروه

مشخصه دوران نوجوانی تمایل زیاد افراد بـراي برقـراري روابـط       
هــاي مختلــف  نوجــوان بــا عــضویت در گــروه. اجتمــاعی اســت

آموزد و در سنین بعدي فرد بـا انتخـاب      رفتارهاي اجتماعی را می   
تـر   شغل، ادامـه تحـصیل و انتخـاب همـسر رفتارهـاي گـسترده          

کنـد و تعـامالت اجتمـاعی خـود را بـر اسـاس              اجتماعی پیدا می  
گیرد و نوع تعامالتی کـه بـا    هایی که در اجتماع برعهده می   نقش

 1با این وجود، عملکرد اجتمـاعی     ). 4(دهد   دیگران دارد، ادامه می   
در کودکــان از اهمیــت بیــشتري برخــوردار اســت، زیــرا اســاس 

ــارت شــکل ــري مه ــرد در د  گی ــاعی ف ــودکی هــاي اجتم وران ک
هـاي اجتمـاعی در      بنابراین پـرورش مهـارت    . شود گذاري می  پایه

دوران کودکی از ضرورت زیادي برخوردار است و موکول کـردن           
آن به آینده و دوران بزرگسالی ممکن اسـت تغییـر آن را بـسیار               

  ). 5(تر کند  سخت
 یـک   2با این وجود، در کنار عملکرد اجتماعی، عملکـرد رفتـاري          

باید در سطح مطلوبی باشد تا بتوانـد سـالمت روان و            کودك نیز   
. سطح موفقیت خود در دستیابی به اهداف زندگیش را بـاال ببـرد            

هـاي   هـاي کـودك در موقعیـت       العمـل  عملکرد رفتاري به عکس   
شـود کـه    مختلف فردي، اجتماعی، مدرسه و خانوادگی گفته مـی   

تواند تحت عنـوان کلـی عملکردهـاي هیجـانی، شـناختی و              می
شود و در صورتی که کـودك در ایـن مـوارد             رفتاري شناخته می  

هاي تحصیلی و    دچار مشکل شود، ممکن است نتواند به موفقیت       
  بـه 3مـشکالت رفتـاري  ). 6(اجتماعی خوبی دسـت پیـدا کنـد    

هـاي هیجـانی، شـناختی و        شـود کـه پاسـخ      وضعیتی اطالق می  
 فـرد   آموز در مدرسه با هنجارهاي سنی و اجتماعی        رفتاري دانش 

توانند بر عملکرد تحصیلی،     این مشکالت می  . تفاوت داشته باشد  
 اغلب). 7(اجتماعی و سازگاري فرد با محیط تأثیر منفی بگذارند 

نوجوانــانی کــه داراي مــشکالت رفتــاري هــستند،  و کودکــان
کنند، بـه   می بدرفتاري دیگران با و  زیادي دارند4هیجانات منفی

طـرد   را آنـان  ها، همکالسی و مانمعل موارد، بیشتر طوري که در
 آنهـا  آموزشـی و رشـد تربیتـی    هـاي  فرصت نتیجه در و کنند می

عالوه بـر ایـن، طـرد شـدن اجتمـاعی ایـن             ). 8(یابد   کاهش می 
در معرض رفتارهـاي ضـداجتماعی و        آنها   شود کودکان باعث می  

 آنهـا  بزهکاري قرار بگیرند، و معموال با افرادي دوست شوند کـه        
هاي اجتماعی   رفتاري خوبی ندارند و تحت تأثیر گروهنیز عملکرد

برعکس، عملکرد ). 9(نامناسب، به سمت رفتارهاي پرخطر بروند       
تواند منجر به پذیرش بیشتر کودك در  رفتاري مناسب کودك می   

گــروه هــاي اجتمــاعی و مدرســه شــود و موفقیــت تحــصیلی و 
 ). 10(اجتماعی بیشتري به همراه داشته باشد 

ختلفی بر عملکـرد رفتـاري و اجتمـاعی کودکـان تـأثیر       عوامل م 
بسیاري از کودکانی که مشکالت رفتاري و اجتمـاعی         . گذارند می

دانند و   دارند، در واقع معیارهاي رفتاري و اجتماعی درست را نمی         
 و تمایز خوب و بـد از هـم نـاتوان    5در قضاوت اخالقی آنها   ذهن

ارهـایی اسـت کـه       یکـی از ایـن معی      6اصول اخالقی ). 11(است  
کودکان داراي عملکرد رفتاري و اجتماعی نامناسب در شناسـایی      

بـه عنـوان توانـایی       7آن  مشکل دارند، بنابراین هـوش اخالقـی        
کودك در تشخیص معیارهاي اخالقی درست و نادرسـت از هـم            

تواند احتماال در کاهش مشکالت رفتاري و اجتماعی کودکان          می
  ). 12(مثمر ثمر واقع شود 

وش اخالقی را به عنوان توانـایی تـشخیص مـسایل خـوب از              ه
این بدین معنی اسـت کـه فـرد یـک     . اند مسایل بد، تعریف کرده 

رشته عقاید عمیق اخالقی داشته باشد و در هر شرایطی براساس       
هوش اخالقـی، یـک مهـارت       ). 13(درستی و صداقت رفتار کند      

هاي ارزشمند  مهم براي هر فردي است، زیرا فرد را به انجام کار          
هوش اخالقی بر معناي زندگی، انگیزه، دیدگاه و        . کند هدایت می 

هـوش اخالقـی نـسبت بـه        ). 15(هاي هر فرد تـأثیر دارد        ارزش
هوش اجتماعی، هوش هیجانی و شناختی کمتـر مـورد بررسـی            

با این حال این توانایی، تأثیر زیـادي در بهبـود           . قرار گرفته است  
فرد اخالقی را شخـصی     ). 14(ر دارد   بخشیدن به یادگیري و رفتا    

گذارد، نگران رفاه دیگران  ها احترام می به کرامت انسان است که
هـاي اجتمـاعی    هاي شخـصی خـود را بـا مـسولیت         است، عالقه 
هاي خود اخالق را مدنظر قرار داده و  کند، در انتخاب یکپارچه می 

هـاي   برخـی از پـژوهش   ). 15(به دنبال آرامش براي همه اسـت        
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انـد   اند کودکانی که به هردلیلی نتوانسته لیم و تربیت نشان داده  تع
هوش اخالقی به دست آورند در معرض خطرهـاي جـدي قـرار             
دارند که به دلیل وجدان متزلزل، ضعف در مهار کـردن امیـال و              

هاي اخالقی و باورهایی کـه بـه         ها، رشدنیافتگی حساسیت   تکانه
رد در آینـده آنـان را بـه         اند، امکـان دا    طور نادرستی هدایت شده   

هـوش  ). 17-16(هاي نابهنجار و ناموفق تبـدیل کنـد          شخصیت
ارتبـاط دارد  ) 19(و سرمایه اجتماعی   ) 18(اخالقی با نوع دوستی     

همچنــین . توانــد ایــن دو مؤلفــه را در افــراد ارتقــاء دهــد  مــیو
بـه   و جنایت و جرم کاهش در اخالقی فضیلت گرایانه رفتارهاي
  ).20(دارد  نقش عمومی امنیت طحس ارتقاء نوعی

هوش اخالقی شامل یک پیوستار اسـت کـه از هـوش اخالقـی              
یعنی رفتار اخالقی افراد براساس اجتناب از تنبیـه         (سطح ابتدایی   

که رفتار براسـاس     (6شود و تا مرحله      شروع می ) و کسب پاداش  
بـه عبـارتی    . یابد ادامه می )  هاي درونی شده شخص است     ارزش

تري در این پیوستار برخوردارند   از هوش اخالقی پایین   افرادي که 
). 21( از توانایی تشخیص درست از نادرست کمتري برخوردارنـد        

 بعـد اسـت کـه       4به عقیده صاحب نظران، هوش اخالقی داراي        
صداقت همان هماهنگی   : 8)صداقت(درستکاري  ) الف: عبارتند از 

 در پرتـوي    .کنـیم، اسـت    بین آنچه باور داریم و آنچه عمـل مـی         
صداقت است که رفتار فرد منطبق با اصول اساسی زندگی پـیش    

کسی که بر اساس اصول اخالقی      : 9مسئولیت پذیري ) رود، ب  می
دهـد، را تمـام وکمـال        کند، مسولیت آنچـه انجـام مـی        رفتار می 

اعتقاد بـه اینکـه مـا در برابـر مراقبـت            : 10دلسوزي) پذیرد، ج  می
نیـز   آنهـا     ما از آنان مراقبت کنیم     اگر. کردن از دیگران مسوولیم   

کنند،  در زمانی که ما به کمک نیاز داشته باشیم از ما حمایت می            
توانایی تحمل اشتباهات دیگران و پـذیرش نقـاط         : 11بخشش) د

 و بـه    بخـشید  در برخورد با دیگران آنها را        نتواناگر  . ضعف خود 
بـا   در برقراري رابطـه      به طور حتم  ،  کردصورت منعطفی برخورد    

  ).22 (مشکل ایجاد خواهد شدافراد 
توان  خوشبختانه هوش اخالقی یک مهارت اکتسابی است که می

آن را از طریق تعامل بین محیط و فرد آموزش داد و جنبه وراثت     
بهترین زمان براي آموزش این مهـارت       . تاثیر زیادي در آن ندارد    

کان هاي کود  به اشخاص از زمان تولد تا نوجوانی است که ارزش         
تواننــد بــا یــاد دادن  والــدین مــی. گیــري اســت در حــال شــکل

 نظیر خویـشتنداري، بردبـاري، انـصاف،      12هاي اخالقی  شایستگی
و سایر صفات مناسب، کودکان را بـه        ) بخشش(همدلی، گذشت   

رسـد کـه در      لحاظ اخالقی پرورش دهند، البته آنچه به نظر مـی         
 13ي اخالقـی  ها نخستین مرحله باید صورت بگیرد آموزش ارزش      

به کودکان و تاکید بر انجام آنها توسـط خـود والـدین و کـودك                
  ). 22(است 

از طرفی دیگر، آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان مهمتـرین نهـاد                
. اجتماعی براي پرورش هوش اخالقی کودکان تعریف شده است        

به همین دلیل، متخصصان معتقدند که آموزش اخالقیات باید از          
نقـش معلمـان در مـدارس ایجـاد یـک           ). 19(مدارس آغاز شود    

بخش پرورش   هاي الهام  معلمان نمونه ). 23(فضاي مناسب است    
بـدین منظـور   .  براي دانش آموزان خود هـستند     14و رشد اخالقی  

معلمین نیاز دارنـد دانـش و صـالحیت کـسب کننـد تـا بتواننـد                 
رهبران آموزشی و مـدیران     . اخالقیات را در دیگران تقویت کنند     

ي صحیحی از رعایـت اخالقیـات را         با رفتار خود نمونه   توانند   می
آموزان  براي همکاران، معلمان، کادر آموزشی خود، والدین، دانش       

دهنـد    مـی  نتایج مطالعات نیز نشان   ). 19(و دیگران فراهم آورند     
اخالق آموزشی معلمان بـا عـدالت آموزشـی و پویـایی آموزشـی        

  ). 24(ارتباط معنی داري دارد 
کنند که مدارس باید تعریف و   میلیم و تربیت بیانمتخصصان تع
هاي اخالقی جهانی را به عنوان بخـشی از برنامـه     آموزش ارزش 

 ایـن متخصـصان توصـیه     ). 15(آموزشی خود مدنظر قرار دهنـد       
کنند که هوش اخالقی با تجزیه آن به سـه مولفـه شـناختی،         می

مولفه . )19(عاطفی و رفتاري به دانش آموزان آموزش داده شود          
شناختی به منظور ایجاد درك و بوجود آوردن هوش اخالقـی، از            
طریق آمـوزش مـوارد درسـت و نادرسـت بـه کودکـان و ارایـه                 

هاي عملی از فضایل اخالقی، و تمرینـات اخالقـی بـراي             برنامه
دامنه عاطفی هوش . آید حل مسایل به صورت اخالقی بوجود می     

دهی به موقعیتی    ه پاسخ توان از طریق آموزش نحو     اخالقی را می  
شود و همچنـین از طریـق       که یک دوراهی اخالقی محسوب می     

و در  . ها، رشـد داد    آموزش نحوه گسترش یک مجموعه از ارزش      
ریـزي اقـدامات و      نهایت مولفه رفتاري به تنظیم اهداف، و طـرح        

  ). 19(پایداري بر اقدام اشاره دارد 
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 در کشور مـا     رغم اهمیت آموزش هوش اخالقی در مدارس،       علی
این مهم مورد غفلت قرار گرفته و مطالعات بـسیار محـدودي در             

همچنـین برنامـه آموزشـی    ). 25(این زمینه صورت گرفته اسـت   
مدونی در این زمینه از سوي سـازمان آمـوزش و پـرورش ارائـه               

هـاي   تـر شـدن و انحـراف ارزش    با توجه به پیچیـده    . نشده است 
 و در نتیجه ایجـاد مـشکالت        اجتماعی و اخالقی در جامعه امروز     

رفتاري و اجتماعی در کودکان، آموزش مفـاهیم هـوش اخالقـی     
شـان   شاید بتواند به کودکان در ارتقاء عملکرد رفتاري و اجتماعی       

به همین منظور، پژوهش حاضر بـه منظـور بررسـی           . کمک کند 
اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر عملکرد اجتماعی و مشکالت 

 . ن پایه دوم ابتدایی انجام شدآموزا رفتاري دانش

  
  روش

-پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پـیش آزمـون           
جامعه آماري این پژوهش را کلیه      . پس آزمون با گروه کنترل بود     

آموزان دختر پایه دوم دوره اول ابتدایی شهرسـتان اردکـان          دانش
 دانش آموزان پایه  . دادند  می  تشکیل 1393-94در سال تحصیلی    

دوم به این علت براي شـرکت در پـژوهش انتخـاب شـدند کـه                
گیري مفاهیم اخالقی در دوره کودکی اسـت و هـر            اساس شکل 

بـود، امکـان داشـت آمـوزش         تر مـی   چه سن دانش آموزان پایین    
البته دانـش آمـوزان     ). 12(هوش اخالقی اثربیشتري داشته باشد      

ود ناآشنایی سال پایه اول به این دلیل انتخاب نشدند که ممکن ب          
از . با فضاي مدرسه و آموزش در یادگیري آن ها تاثیر گذار باشد            

گیـري در دسـترس        نفر به روش نمونه    36آموزان،   بین این دانش  
انتخاب و بطـور تـصادفی در دو گـروه کنتـرل و آزمـایش قـرار                 

وضـعیت تحـصیلی، درآمـد ماهانـه        ).  نفـر  18هر گـروه    (گرفتند  
ر شرکت کنندگان گـروه کنتـرل و        خانواده و تحصیالت والدین د    

دهـد کـه دو گـروه از لحـاظ ایـن        می نشان 1آزمایش در جدول    
فقـط از لحـاظ سـطح       . متغیرها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارنـد      

تـري   تحصیالت والدین، گروه کنتـرل کمـی در وضـعیت پـایین           
  . نسبت به گروه آزمایش قرار داشت

  

  
  ماهانه خانواده و تحصیالت والدین در شرکت کنندگان فراوانی وضعیت تحصیلی، درآمد : 1جدول 

  گروه کنترل و آزمایش
 گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش

  طبقات  متغیر
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  طبقات  متغیر
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 55/5 1 55/5 1  میلیون1 کمتر از 67/16 3 11/11 2  قابل قبول
 55/55 10 11/61 12  میلیون2الی 1بین  50 9 44/44 8  خوب

ت 
ضعی
و

یلی
حص
ت

 33/33 6 44/44 8  خیلی خوب  

مد 
درآ هانه
ما

 89/38 7 89/38 5   میلیون2باالتر از   
 22/22 4 67/16 3  ابتدایی و بی سواد 33/33 6 22/22 4  ابتدایی و بی سواد
 50 9 22/22 4  راهنمایی و سیکل 11/11 2 55/5 1  راهنمایی و سیکل
 22/22 4 22/22 4  دبیرستان و دیپلم 89/38 7 55/55 10  دبیرستان و دیپلم

 0 0 55/5 1  فوق دیپلم 11/11 2 55/5 1  فوق دیپلم
مادر 55/5 1 33/33 6  لیسانس 55/5 1 11/11 2  لیسانس

ت 
صیال

تح
  

 0 0 0 0  ارشد و باالتر

پدر
ت 
صیال

تح
  

  0  0  0 0  ارشد و باالتر
  

در این پژوهش براي سنجش متغیرهاي وابسته از ابزار هاي زیر 
  :استفاده شد

 این پرسشنامه ابتدا در سـال       :15مقیاس شایستگی اجتماعی  ) الف
، و سـپس فـرم      )26(اي طراحی     گویه 64 و   73 در دو فرم     1972
آموزان دوره ابتدایی تنظیم شـد       اي آن براي دانش     گویه 44کوتاه  

اي لیکرت از     درجه 5ن مقیاس در یک مقیاس      فرم کوتاه ای  ). 27(
نمـره بـاال در ایـن       . شود گذاري می  نمره) همیشه (5تا  ) هرگز (1

دهنـده توانـایی خـوب کـودك در برقـراري روابـط              آزمون نشان 
دهنـده عـدم مهـارت در برقـراري          اجتماعی، و نمره پایین نـشان     
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نتـایج تحلیلـی عـاملی مقیـاس        . باشد روابط اجتماعی کودك می   
 در تـسلیم -همکـاري شان داد که ایـن پرسـشنامه از دو عامـل            ن

 -سـردي  مقابـل  در مشارکت –تمایل  مخالفت و    – خشم مقابل
به منظـور بررسـی پایـایی       ). 27(گیري تشکیل شده است      کناره

مقیاس، همبستگی بـین نمـرات معلمـان در چهـار دوره زمـانی              
امه محاسبه  آموزان با استفاده از این پرسشن      متفاوت ارزیابی دانش  

). p>05/0(شود   دار محسوب می   که معنی ) 82/0 تا   71/0از  (شد  
هاي معلم در مورد رفتار کـودك        نمرات این پرسشنامه با قضاوت    

آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر ).  26(همسو بود   
  .  بدست آمد89/0
 ایـن پرسـشنامه بـراي       ):CBCL(61فهرست رفتاري کودك  ) ب

سازگاري کودك با محیط ساخته شده اسـت و   سنجش چگونگی   
توسط والدین یا فردي که سرپرستی کودکی را بر عهده دارد و از    

 ماهـه   6کند، بر اسـاس وضـعیت کـودك در           کودك مراقبت می  
 ماده اسـت  120این مقیاس داراي ). 28(شود   گذشته، تکمیل می  

) تاحدي یا گاهی درسـت     (1،  )نادرست (0که هر ماده به صورت      
ایـن فهرسـت    . شـود  نمره گذاري می  ) کامال یا غالبا درست    (2و  

مربوط به صالحیت   )  سؤال 12( بخش است، بخش اول      2شامل  
ها و روابط اجتمـاعی و       هاي مختلف نظیر فعالیت    کودك در زمینه  

مربوط به مشکالت   )  سؤال 113(پیشرفت تحصیلی و بخش دوم      
ایــن مقیــاس بــر اســاس اخــتالالت .  رفتــاري اســت-عــاطفی

DSM_IV_IR      هاي زیـر    تنظیم شده است و شامل زیرمقیاس
افـسردگی  / گیري افسردگی، گوشه / مشکالت اضطراب : باشد می

شکایات جسمانی، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت     
توجه، رفتار قانون شکنی، رفتـار پرخاشـگرانه، سـایر مـشکالت،            

ت در پژوهش حاضر فقـط از نمـرا       . برونی سازي و درونی سازي    
بخش اول پرسشنامه، براي سنجش مشکالت رفتـاري، اسـتفاده       

نسخه فارسی این مقیاس ترجمـه و در نمونـه ایرانـی            ). 28(شد  
در بررسی روایی مالکی این مقیاس      ). 34(هنجاریابی شده است    

بــا اســتفاده از فــرم والــد پرســشنامه عالئــم مرضــی کودکــان،  
تـا  ) دگیافـسر /اضـطراب  (06/0همبستگی میان دو مقیاس بین      

اعتبار بازآزمایی این مقیـاس     . بدست آمد ) مشکالت توجه  (26/0
 97/0تـا  ) مشکالت تفکـر  (38/0هاي سنی مختلف بین   در گروه 

بررسی پایایی توافق بین نمره گذاران      . بدست آمد ) برونی سازي (
  ).29( بدست آمد 59/0 تا 36/0در فرم معلم بین 

ز جـایگزینی   روش اجراي پژوهش بدین صورت بـود کـه پـس ا           
 جلسه دو   11افراد در گروه هاي کنترل و آزمایش، گروه آزمایش          

در جلسات آمـوزش هـوش اخالقـی        ) هر هفته دو جلسه   (ساعته  
معلمان . شرکت کردند و گروه کنترل در نوبت انتظار قرار گرفتند         

هر دو گروه یکبار قبل و یکبار بعد از اجراي آزمایش، به مقیـاس            
) CBCL( و فهرست رفتـاري کـودك        )26(شایستگی اجتماعی   

محتواي آموزشی جلـسات بـا الگـوگیري از پیـشینه           . پاسخ دادند 
تهیـه  ) 30، 13(پژوهشی انجام شده در رابطه با هـوش اخالقـی      

هـاي جمـع     در نهایت، داده  .  آورده شده است   2شد که در جدول     
آوري شده بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیـل کوورایـانس چندراهـه               

  . ل شدندتحلی) مانکوا(
  

  محتواي جلسات آموزشی هوش اخالقی: 2جدول 
  محتوا و فنون و شرح جلسه  عنوان  جلسه

اول
سه 
جل

  

رفه
معا

  

  .هاي کالسی مشخص کردن هدف گروه و معرفی برنامه آموزشی پیش رو، بررسی قوانین گروه، تأکید بر مشارکت همه در بحث: محتوا و فنون
ها، ترغیـب دانـش آمـوزان در توصـیف افـراد بـا        هاي آن اخالق و یک دانش آموز بی اخالق و بررسی تفاوت    ذکر مثالی از یک دانش آموز با        : شرح

  شناسند، بررسی نظرات دانش آموزان  میاخالقی که

دوم
سه 
جل

  

رام
احت

  

با دیگـران طـوري رفتـار    "طالییتعریف فضیلت احترام و ضرورت پرداختن به آن، پیامدهاي فقدان احترام در جامعه، تاکید بر قانون    : محتوا و فنون  
احترامی، ارزیابی نگرش فردي در مـورد اخـتالف نظـر در روابـط و منجـر       هاي بی ، ارزیابی و تفسیر شیوه "کن که دوست داري با خودت رفتار شود       

 امروز چه رفتارهـاي حـاکی از   ذکر مثالی از یک رفتار احترام آمیز و یک رفتار بی احترامی، پرسش این سوال کلیدي که: شرح. شدن به بی احترامی   
ضرورت احترام به والدین و بزرگترها، بحث در مورد پیامدهاي احترام به والدین و بزرگترها، توصیف جمالت و کلمـات                    . احترامی داشتم  احترام یا بی  

  شود  میاحترام آمیزي که توسط یک بچه در ارتباط با اطرافیان به کاربرده

سوم
سه 
جل

  

اتی
هرب
م

  

تعریف مهربانی، مصادیق مهربانی در روابط بین فردي، پیامدهاي فقدان مهربانی در روابط بین فردي، بحران عدم مهربـانی و زوال                     : ونمحتوا و فن  
شناسـایی و ثبـت رفتارهـاي    : شـرح . شناسایی خطاهاي شناختی موثر بر نامهربانی در روابط بین فردي و مقابله بـا آنهـا           . نزاکت و مراحل ایجاد آن    

اي که باهمکالسی خود داشتند، بحـث در     شناسایی رفتارهاي غیرمهربانانه  . اند اي که در طول هفته با همکالسی خود داشته         ه و غیرمهربانانه  مهربانان
  شوند  میمورد پیامدهاي مثبت رفتارهاي مهربانانه و پیامدهاي منفی رفتارهاي غیرمهربانانه، بررسی افکاري که منجر به نامهربانی با همکالسی
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ارم
 چه
سه
جل
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آشنایی با تعریف همدلی، اهمیت وضرورت همدلی و تاثیر آن بر روابط بین فردي، بیان مصادیق همـدلی در رابطـه، ارزیـابی وتغییـر     : محتوا و فنون 
هـایی از   مثـال ذکر یک مثالی از تفـسیر اشـتباه از روي ظـاهر یـک رفتـار، ذکـر       : شرح. شیوه هاي حاکی از عدم همدلی، آموزش گوش دادن فعال      
هاي اطرافیان، سـعی دردرك شـرایط و وضـعیت زنـدگی دوسـتان و تفـسیر رفتارهـاي         رفتارهاي همدالنه، تأکید بر گوش کردن درست به صحبت   

  دوستان با درنظر گرفتن این شرایط

جم
ه پن
جلس

  

دان
وج

)
ت 
ئولی
مس ري
پذی

  

 بر روابط بـین فـردي، آشـنایی بـا مـصادیق وجـدان در زنـدگی، آشـنایی                ارایه تعریف، اهمیت و ضرورت فضیلت وجدان و تاثیر آن         : محتوا و فنون  
اي  هـاي منـصفانه   مثال هایی از رفتارهاي یک فرد باوجدان و بی وجدان، بررسی اینکه آیا شخص خواسته   : شرح. باپیامدهاي قضاوتهاي غیروجدانی  

 مسئولیت پذیري در قبال رفتارهاي خود و دیگران، ذکر مثال هـایی  .اي درقبال همکالسیش دارد    مدارانه از همکالسیش دارد و چه رفتارهاي وجدان      
  از عذاب وجدان و گوش  دادن به صداي وجدان خود

شم
ه ش
جلس

ري  
تندا
ویش
خ

  

آشنایی با تعریف، اهمیت و ضرورت خویشتنداري و تاثیر آن بر روابط، آشنایی بامصادیق خویشتنداري در زندگی، توضیح و شناسایی                    : محتوا و فنون  
ذکر مثال هایی از کنترل خـود در        : شرح. فتارهاي خویشتنمدارانه، آشنایی بافوایدخویشتنداري در زندگی، بیان روشهاي ایستادگی دربرابروسوسه ها          ر

سـتان،  مواجهه با رویدادها، تأکید بر آرامش و انجام تمرینات بدنی آرامش زا، کنترل خشم و هیجان، بررسی پیامدهاي کنترل خود در ارتبـاط بـا دو                       
  براي ایجاد خودکنترلی در مواجهه با موقعیت ها) خودگویی(تأکید بر صحبت با خود 

فتم
ه ه
جلس

  

اف
انص

  

آشنایی باتعریف،اهمیت وضرورت فضیلت انصاف در زندگی وتاثیرات آن،معرفی مصادیق انصاف درزندگی وروشهاي ایجـاد وتقویـت                : محتوا و فنون  
: شـرح . اجع به خاطرات و رفتارهاي مثبت همکالسی، تمرین مقابله با پیشداوري،تمرین احترام به تفاوتهـا           تصویرسازي مثبت ر    اجراوآموزش فن . آن

ذکر مثال هایی از رفتارهاي منصفانه و غیرمنصفانه، ثبت انجـام رفتارمنـصفانه درقبـال همکالسـی درطـول هفتـه،ارزیابی اینکـه قـضاوتهاي فـرد                 
ذکر مثال هـایی از قـضاوت اشـتباه در قبـال           . اي ازرفتارفردحاکی ازانصاف اوست    ارزیابی اینکه چه نشانه   . هدربرابررفتار دیگران تاچه حدمنصفانه بود    

  ها در قبال خود  دیگران، و بررسی رفتارهاي منصفانه همکالسی

شتم
ه ه
جلس

  

ري
ردبا
ب

  

یق بردباري، مقایسه افراد منفعل، پرخاشگر و قاطع،        آشنایی باتعریف،اهمیت وضرورت وتاثیرات فضیلت بردباري در روابط، بیان مصاد         : محتوا و فنون  
آموزش مهارتهاي کنترل خشم، عدم انتقاد از شخـصیت         . برانگیز، بیان ویژگی افرادماهر درکنترل خشم      العمل افراددر موقعیتهاي خشم    بررسی عکس 

. برانگیـز   خشم، ثبت نـوع عکـس العمـل درموقعیـت خـشم            شناسایی علل . ثبت انجام رفتارهاي بردبارانه درطول هفته     : شرح. به جاي انتقاد از رفتار    
هـاي   یاداوري خاطراتی از کنترل خشم، به تعویق انداختن نیازهاي زودگـذر و آنـی بـراي دسـتیابی بـه نیازهـاي طـوالنی مـدت، بررسـی ویژگـی                           

  دهایی که فردبایددرآن صبر کن ها، تشخیص موقعیت اي و پیامدهاي منفی رفتارهاي آن هاي تکانه شخصیت
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تعریف درستکاري و اهمیت آن در رفتارهاي فرد، بیان مصادیق راستگویی و دروغ گویی، پرهیز از دروغ گویی و پیامدهاي منفی آن،            : محتوا و فنون  
ذکـر مثـال هـایی    : شرح. شدبررسی دالیل دروغ گویی هاي مصلحت طلبانه، انجام کارهاي درست حتی در موقعیت هایی که نفع شخص در آن نبا  

که در آن فرد بدون درنظر داشتن منفعت شخصی، کار درست را انجام داده است، ثبت دروغ هاي مصلحتی دانش آمـوز در طـول هفتـه و بررسـی                        
نـش آمـوز در هفتـه    نحوه برخورد صادقانه با آن موقعیت ها،  بررسی رفتارهاي درستکارانه دانش آموز در هفته گذشته، بررسی رفتارهاي نادرست دا           

  گذشته و پیامدهاي مثبت و منفی هر کدام از آن هاك 

هم
ه د
جلس

  

ش
خش
ب

  
تعریف مصادیق بخشش، بررسی پیامدهاي مثبت آن، بررسی نقش بخشش در جلوگیري از تشدید مشکالت، و بخـشش در هنگـام                     : محتوا و فنون  

 دانش آموز در آن بخشش داشته است، بررسی پیامدهاي رفتـاري یـک     بررسی مثال هایی که   : شرح. موقعیت برتر و احساس برتري هنگام بخشش      
  موقعیت که دانش آموز در آن بخشش نداشته است، بررسی بخشش به عنوان یک عمل جوانمردانه در قبال کوچکترها

هم
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هاي نـامبرده، تقدیروتـشکر از دانـش آمـوزان بـه سـبب             تشخیص موارد به کارگیري هوش اخالقی، روشهاي ایجادوتقویـت فـضیلت          : محتوا و فنون  
نظروبحث گروهی، چگونگی تداوم مواردیادگرفتـه شـده درزنـدگی فـردي واجتمـاعی و         حضوردر جلسات آموزشی، مرورکلیه جلسات به همراه تبادل       

قـی بـا آن هـا برخـورد کنـد، پرسـشهاي       بحث در مورد چگونگی تشخیص موقعیت هایی که فـرد بایـد اخال   : شرح. انتقال آن به دوستان و خانواده     
چرخشی از اعضاوگرفتن بازخورد، رفع ابهام اعضا درموردفرایندیادگیري، بیان احـساسات اعـضا و  تجربـه آنهـا ازحـضور درجلـسات، بررسـی تـاثیر                  

  .ها آموزش
  

  ها یافته

میانگین و انحراف معیار دو گروه کنترل و آزمـایش در دو متغیـر           
کالت رفتاري به تفکیـک مراحـل پـیش         عملکرد اجتماعی و مش   

همان طور که   .  آورده شده است   3آزمون و پس آزمون در جدول       
هـاي گـروه     شود، نمرات عملکرد اجتماعی آزمـودنی      مشاهده می 

آزمایش در مرحله پس آزمون نـسبت بـه مرحلـه پـیش آزمـون               

بیشتر شده است، همچنین نمرات پس آزمون مشکالت رفتـاري          
مـون در شـرکت کننـدگان گـروه آزمـایش           نیز در مرحله پس آز    

این درحالی است که نمرات گروه کنتـرل در         . کاهش یافته است  
مرحله پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی نسبت به یکدیگر           

  . نکرده است
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  هاي گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون میانگین و انحراف معیار نمره: 3جدول 
  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  آماره  متغیر  گروه آزمایش  ه کنترلگرو

 712/32 413/36 481/39 056/40  انحراف معیار  عملکرد اجتماعی 055/168 611/153  555/152  666/154  میانگین
  219/25 446/32 682/23 855/24  انحراف معیار  مشکالت رفتاري 833/46 222/53 388/64 055/52  میانگین

  
هـاي پـژوهش از روش تحلیـل کواریـانس           براي آزمون فرضـیه   

هـاي   آزمون مانکووا جـزء آزمـون   . استفاده شد ) مانکووا(چندراهه  
ش فـرض تـساوي     پارامتریک بوده و انجام آن مستلزم داشتن پی       

ها در جامعه، و همگنـی       هاي دو گروه، توزیع نرمال داده      واریانس

ها نـشان داد کـه       نتایج تحلیل داده  . ها است  شیب رگرسیون داده  
بـه علـت تعـداد زیـاد     . ها تأیید شده است   تمامی این پیش فرض   

  . جداول، به جزئیات این آزمون ها در این بخش اشاره نشد
  

  
هاي  گروهپس آزمون عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاري نمرات ل مانکوا براي مقایسه  تحلینتایج: 4 جدول

   با کنترل پیش آزمونآزمایش و کنترل
  مجذور اتا  معنی داري  F  مقدار  نام آزمون
 553/0 0001/0  153/19  553/0  آزمون اثر پیالیی
 553/0 0001/0  153/19  447/0  آزمون المبداي ویلکز
 553/0 0001/0  153/19  236/1  آزمون اثر هتلینگ
 553/0 0001/0  153/19  236/1 آزمون بزرگترین ریشه روي

  
نتایج آزمون مانکووا براي مقایسه نمرات پـس آزمـون عملکـرد            
اجتماعی و مشکالت رفتاري در آزمودنی هاي گـروه آزمـایش و            

 همـان طـور کـه مـشاهده      .  آورده شده اسـت    4کنترل در جدول    
بـه عبـارت دیگـر، بـا        . دار هستند  گی معنی  هم Fشود مقادیر    می

کنترل پیش آزمون، نمرات عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاري         
هـاي گـروه آزمـایش بـه طـور       در مرحله پس آزمون در آزمودنی     

هـاي گـروه کنتـرل شـده         داري متفاوت از نمرات آزمـودنی      معنی
توان نتیجه گرفت که آموزش هـوش اخالقـی           بنابراین می  .است

نمــره عملکــرد اجتمــاعی و  موجــب تغییــر داري معنــیبـه طــور  

گـروه  هـاي    مشکالت رفتاري در مرحله پس آزمون در آزمـودنی        
دار   با توجـه بـه معنـی       .استکنترل شده   آزمایش نسبت به گروه     

 در آزمون مانکووا، بـراي مـشخص شـدن اینکـه            Fشدن مقدار   
نمـرات کـدامیک از متغیرهــاي عملکـرد اجتمـاعی و مــشکالت     

در مرحلــه پــس آزمــون تغییــر کــرده اســت، از تحلیــل رفتـاري  
 5کوواریانس در متن مانکووا استفاده شد که نتایج آن در جـدول   

  .آورده شده است
  

  
  عملکرد اجتماعی تحلیل کواریانس در متن مانکووا روي نمرات پس آزمون متغیرهاي نتایج : 5جدول 

  و مشکالت رفتاري
میانگین   جه آزاديدر  مجموع مجذورات  منبع تغییرات  اثر

  اندازه اثر  معنی داري F  مجذورات

 454/0 0001/0 610/26 585/3063 32 585/3063  مشکالت رفتاري  گروه 437/0 0001/0 855/24 896/1857 32 896/1857  عملکرد اجتماعی
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 در  Fشود، تمـامی مقـادیر        می  مشاهده 5طورکه در جدول     همان
دهند نمرات آزمـودنی     ان می دار هستند و نش    این جدول نیز معنی   

هاي گروه آزمایش در هر دو متغیر عملکرد اجتماعی و مشکالت           
هاي گروه کنترل    رفتاري در مرحله پس آزمون نسبت به آزمودنی       

هاي گروه  هاي آزمودنی با توجه به افزایش نمره    . تغییر کرده است  
تـوان گفـت کـه     آزمایش در پس آزمون عملکـرد اجتمـاعی مـی      

داري منجـر بـه افـزایش        خالقی بـه طـور معنـی      آموزش هوش ا  
هاي گروه آزمـایش شـده اسـت و بـا            عملکرد اجتماعی آزمودنی  

هاي گـروه آزمـایش در پـس         هاي آزمودنی  توجه به کاهش نمره   
توان گفت که آموزش هوش اخالقی  آزمون مشکالت رفتاري می

ــی  ــور معن ــه ط ــاري    ب ــشکالت رفت ــاهش م ــه ک ــر ب داري منج
بنـابراین هـر دو فرضـیه       . زمایش شده است  هاي گروه آ   آزمودنی

مقـادیر انـدازه اثـر در تحلیـل         . شـوند  پژوهش حاضر تأییـد مـی     
دهـد کـه آمـوزش هـوش       کوواریانس در متن مانکووا نشان مـی      

 درصـد   4/45 درصد از افزایش عملکرد اجتماعی و        7/43اخالقی  
  .کند از کاهش مشکالت جنسی را در گروه آزمایش تبیین می

  
  بحث

هاي پژوهش حاکی از این بود که اثربخشی آموزش هـوش           یافته
اخالقی معنی دار است و افزایش دانش و مهارت دانـش آمـوزان     
در مفاهیم اخالقی منجر بـه بهبـود روابـط اجتمـاعی و کـاهش               

هـاي   از آنجایی کـه مهـارت     . مشکالت رفتاري آن ها شده است     
ه اجتماعی و عملکردهاي رفتاري قابل یـادگیري هـستند و جنبـ           

توان نتیجه گرفت که     می تاثیر اندکی دارد، بنابراین    آنها   وراثت بر 
هـا بـه افـراد،       با داشتن الگوي مناسـب و آمـوزش ایـن مهـارت           
پذیر  شان شکل  بخصوص کودکان که به شدت رفتار و عقاید آتی        

این . هاي رفتار صحیح را در آنها افزایش داد        توان شیوه   می است،
 ).  31-33(ات پیشین بود یافته همسو با نتایج مطالع

توان گفت کودکانی که دچار مـشکالت        ها می  در تبیین این یافته   
رفتاري و اجتماعی هستند عمدتا از داشتن یـک الگـوي رفتـاري     

و ) 12(انـد    بهـره بـوده    مناسب و معیارهاي اخالقـی صـحیح بـی        
امـا در   ).  34(اند شیوه رفتار صحیح و وجدانی را بیاموزند        نتوانسته
هـاي آموزشـی مناسـب، ایـن قبیـل            فراهم شدن موقعیت   نتیجه

تواننــد الگوهــاي گذشــته خــود را کنــار بگذارنــد،  کودکــان مــی
هاي خود را دراین زمینه تا حدودي برطرف کنند و خود را            نقصان

 ).35(به سایر کودکان نزدیک کنند

هایی مانند احتـرام،     در جلسات آموزش هوش اخالقی به فضیلت      
پــذیري،  داري و انــصاف، مــسولیت خویــشتنمهربــانی، همــدلی، 

شود و کودکان با لزوم   میصداقت، بخشش و درستکاري پرداخته 
رعایت هریـک  . شوند  میاین مهارت ها در ارتباط با دیگران آشنا  

از این فضایل خـود بـه تنهـایی سـبب بهبـود چـشمگیر روابـط                 
 شود، به عنوان مثال کسی که در روابط خود با          اجتماعی افراد می  

پـذیر باشـد و در    گر و مسولیت سایرین مهربان، بخشنده، مالحظه  
فردي خود جانـب انـصاف را رعایـت کنـد، بـه سـبب                روابط بین 

داري در جمع دوستان خود به عنوان فرد قابل  صداقت و خویشتن  
شـود و در نتیجـه بـه لحـاظ اجتمـاعی فـرد               اعتماد شناخته مـی   

 اشـخاص زیـادي     مطلوبی براي دوستی و برقراري رابطه است و       
چنـین فـردي بـه هنگــام    ). 36(پیرامـون او جمـع خواهنـد شـد     
هاي قبلی خود در برقرار کـردن        برقراري رابطه، به سبب موفقیت    

رود، از تعامل با دیگران دوري       روابط، با اعتماد به نفس پیش می      
تواند مشکالتش را حل کنـد   کند و با کمک دوستان خود می    نمی

  ).12( موفقی باشد و به لحاظ اجتماعی فرد
بسیاري از مشکالت کودکـان در برقـراي ارتبـاط یـا مـشکالت              
رفتاري به علت الگوهاي رفتاري اشتباهی اسـت کـه کـودك از             

رفتارهــاي ).  37(بزرگــساالن اطرافیــان خــود یادگرفتــه اســت  
متناقض والدین در مقابل کودکان ممکن است باعث شود آن ها           

مـشکل شـوند و نتواننـد       در قضاوت هـاي اخالقـی خـود دچـار           
).  38(رفتارهاي اخالقی درست و غلط را از هم تـشخیص دهنـد          

آموزش هوش اخالقی کـه عمـدتا بـه شـکل ارائـه مثـال هـا و                
شـود   الگوهاي نمادین درقالب یک داستان به کـودك بیـان مـی           

 بـه تکـرار  شود کودك بتواند الگوهاي رفتاري را  ،  باعث می )12(
 قرار دهد و بتواند رفتارهاي خوب و بد         در ذهن خود مورد ارزیابی    

بـه همـین دلیـل      ). 12،  39(را در یک موقعیت از هم تمیز دهـد          
تواند مجددا الگوهاي رفتاري که از والدین و اطرافیان           می کودك

به وي منتقل شده است را مورد بـازبینی قـرار دهـد و درنتیجـه                
هــاي مختلــف فــردي و  عملکــرد رفتــاري خــود را در موقعیــت
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ماعی بر اساس این الگوهاي جدید که شخصا بـه آن رسـیده            اجت
  . است تغییر دهد

هـا،   از طرفی دیگر، آموزش هوش اخالقـی بـا اسـتفاده از مثـال             
 هـد باعـث    میایفاي نقش و تمرین هاي عملی که کودك انجام     

شود توانایی هاي شناختی کـودك در مواجهـه بـا مـشکالت              می
د قبـل از انجـام یـک عکـس     فردي  باال رود و بتوان   فردي و بین  

رو  العمل رفتاري، قضاوت درستی نسبت به موقعیت چالشی پیش        
 همچنین آموزش هـوش اخالقـی موجـب    ). 13،  39(داشته باشد   

مدارانه  شود کودك پیامدهاي آتی و درازمدت رفتارهاي اخالق  می
یا غیراخالقی خود را تشخیص دهد و هنگامی که هیجانات او در 

شود، بتواند پیامدهاي رفتارهاي     ن برانگیخته می  ارتباط با همساال  
هـا، هیجانـات    اي خود را تشخیص دهد و قبل از انجـام آن       تکانه

هـاي هیجـانی در او    خود را کنترل کرده و در نتیجه کنترل تکانه    
  ).  34(افزایش پیدا کند 

هـاي مختلـف     آموزش شیوه همدلی و قرار دادن خود در موقعیت        
توانـد تمـامی      می ،)12( اخالقی است    که جزئی از آموزش هوش    

. ابعاد دیگر هوش اخالقی را در کـودك تحـت تـأثیر قـرار دهـد               
شود کودك بتواند شرایط و موقعیـت دیگـران           می همدلی موجب 

را درك کنـد، و در نتیجـه از    آنهـا  هنگام برخوردهـاي نامناسـب    
). 40(لحاظ عاطفی نیز بتواند بیشتر رفتارهاي خود را کنترل کند           

نتیجه آموزش هـوش اخالقـی، هـم از جنبـه شـناختی، هـم               در  
آورد کـه   رفتاري و عاطفی تغییراتی را در کـودك بـه وجـود مـی         

تواند به پیامدهاي بهتري در تعـامالت اجتمـاعی و موقعیـت              می
  ).32(هاي فردي خود دست یابد 

به طور کلی، یافته هاي این پژوهش نشان داد که آموزش هوش     
کرد اجتماعی دانش آموزان را بهبود بخـشد        تواند عمل   می اخالقی

شود بـا     می بنابراین پیشنهاد . و از مشکالت رفتاري آن ها بکاهد      
توجه به نیاز جامعه به فراگیري و رعایت اصول اخالقی، آموزش           

اي مناسب   هوش اخالقی به کودکان به عنوان یک روش مداخله        
 کـار  جهت ارتقاي عملکرد رفتاري و روابط اجتمـاعی آن هـا بـه         

با این وجود، این پژوهش و پژوهش مشابه در زمینه آموزش   . رود
اینکــه  . هــایی کلــی هــستند هــوش اخالقــی، داراي محــدودیت

هایی کـه مـورد      آموزش هوش اخالقی از نظر شکل اجرا و گروه        
پژوهش قرار گرفتند و مدت زمان جلـسات، بـه صـور گونـاگونی      

ي فرعـی هـوش   هـا  اجرا شده است و به علت زیاد بـودن مؤلفـه   
در یـک دوره آموزشـی کوتـاه         آنهـا    اخالقی، شاید آموزش کامل   

با این وجود،  در پژوهش حاضـر سـعی          . مدت امکان پذیر نباشد   
هاي اصلی هوش اخالقی پوشش داده شود، امـا          شده تمام مولفه  

بنـابراین پیـشنهاد    . این پژوهش نیز از این قاعده مستثتی نیست       
ورت خط پایـه در یـک مـدت         هاي طولی به ص    شود، پژوهش  می

زمان طوالنی اثربخشی هوش هیجانی را بـه طـور جـامع مـورد              
محـدودیت دیگـري کـه مخـتص پـژوهش          . آزمایش قرار دهند  

حاضر بود این بود که بـه علـت محـدودیت در انتخـاب نمونـه،                
اقتصادي، -ها از لحاظ متغیرهایی همچون وضعیت فرهنگی       گروه

همتاسـازي نـشده بودنـد و       میزان مذهبی بودن و جو خـانوادگی        
فقط به گمارش تصادفی کودکان به عنوانی مالکی براي یکسان       

هـاي آتـی ایـن     شود پژوهش پیشنهاد می . ها اکتفا شد   بودن گروه 
در . هـا در نظـر گیرنـد      گیري و همتاسازي گـروه     مهم را در نمونه   

نهایت اینکه به علت پایان یافتن سال تحصیلی و عدم دسترسی           
 آزمون پیگیري انجام نشد تا تداوم اثربخشی آموزش         ها، به نمونه 

بـه همـین دلیـل در       . هوش اخالقی نیز مورد بررسی قرار گیـرد       
. هاي پژوهش بایستی این محدودیت را درنظر گرفت        تعمیم یافته 

هاي پـژوهش،    شود براي تعمیم بهتر یافته     در نهایت پیشنهاد می   
ود بـه   پـژوهش حاضـر فقـط محـد       (مطالعات مشابهی در پسران     

هاي سنی مختلف و همچنـین بـا         ، گروه )دانش آموزان دختر بود   
متغیرهاي وابسته دیگري مانند عملکرد تحصیلی و خانوادگی نیز         

  .صورت پذیرد
  

  گیري نتیجه

تـوان نتیجـه گرفـت کـه          می با توجه به یافته هاي این پژوهش      
براي دست یابی به عملکرد اجتماعی و رفتاري بهتر در کـودك،            

هوش اخالقـی خـصوصا در سـنین ابتـدایی مدرسـه بـه         بایستی  
 میـزان   کـه انـد    تحقیقات نـشان داده   . کودکان آموزش داده شود   

در  آنهـا    هوش اخالقی در افراد بـا سـطح تحـصیالت و حـضور            
محققـین  . هاي آکادمیک همبـستگی معنـادار مثبتـی دارد         محیط

کنند که فرد در طـول       علت این مسئله را به این صورت بیان می        
هــاي آموزشــی و در تعامــل بــا  ران تحــصیل خــود در محــیطدو
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بایست اصول اخالقی را       می آموزد که  ها و معلمین می    همکالسی
هـاي آموزشـی     در امور روزانه خود رعایت کند، همچنین محـیط        
دانند  آموزان می یکی از وظایف خود را آموزش اخالقیات به دانش  

اي آموزشی و درسی    دهد، در برنامه ه     می این مسئله نشان  ). 19(
مدارس ایران نیز آموزش هاي هوش اخالقی بایـستی گنجانـده           
شود و یا اینکه برنامه هـاي اختـصاصی تحـت عنـوان آمـوزش               
. هوش اخالقی براي مدارس یا پیش دبستانی ها اجبـاري شـوند           

این مهم زمانی قابل انجام اسـت کـه مربیـان مـدارس و پـیش                
هاي هوش اخالقی را دیده      دبستانی ها آموزش هاي ارائه مهارت     

باشند و مهمتر از آن، خود داراي سـطح هـوش اخالقـی بـاالیی        
دسـت انـدرکاران نظـام آمـوزش و پـرورش نیـز هنگـام               . باشند

توانند داشتن هوش اخالقی را یکـی   استخدام معلمان مدارس می 
  .از معیارهاي ارزیابی توانایی هاي افراد در نظر بگیرند

  
  هاي اخالقی مالحظه

هی بخشی به والدین کودکان در مورد محتواي برنامـه هـاي            آگا
آموزشی و کسب رضایت از آن هـا بـراي شـرکت کودکـشان در      

  .پژوهش حاضر انجام شد
  

  سپاسگزاري

دانند که از تمام افرادي که در این  نویسندگان بر خود الزم می
 .پژوهش شرکت کردند تشکر و سپاسگذاري به عمل آورند

 
  نامه واژه
 Social Performance .1   اجتماعیعملکرد

 Behavioral performance .2  عملکرد رفتاري
 behavioral problem .3  مشکالت رفتاري
 Negative emotions .4  هیجانات منفی

  Moral judgment .5  قضاوت اخالقی
 Moral principles .6  اصول اخالقی

 Moral intelligence .7  هوش اخالقی
 Rectitude .8  درستکاري

  
  

 Responsibility .9  مسئولیت پذیري
 Sympathetic .10  دلسوزي
 Forgiveness .11  بخشش

 Moral competences .12  شایستگی هاي اخالقی

 Moral values .13  ارزش هاي اخالقی

 Moral development .14  رشد اخالقی
15. Social competence scale 

 مقیاس شایستگی اجتماعی

 Child symptom inventory .11  رست رفتاري کودكفه
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