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ری و داتأثیر بازی مبتنی بر هوش اخالقی بر وجدان، خویشتن
 پذیری اجتماعی کودکان با استعداد دبستانیمسئولیت

 3روشنک خدابخش پیرکالنی، 2مالییلیال چراغ، 1مائده جالئی

 81/51/8031تاریخ پذیرش:  50/50/8031تاریخ وصول: 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخالقی بر افزایش وجدان، 

زمایشی با آپذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمهداری و مسئولیتخویشتن
اد آموزان دختر با استعده آماری پژوهش کلیه دانشآزمون با گروه کنترل بود. جامعپس-آزمونطرح پیش

، 0های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه تهران بودند. از میان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه پایه
موز آهای مورد نظر تعدادی دانشآموزان بااستعداد در پایهطور تصادفی انتخاب شد. از میان دانشای بهمدرسه

آموز به تصادف دانش 05ها تعداد شان انتخاب شدند. سپس از میان آنتشخیص آموزگاران کالسبنابر 
صادفی طور تآموزان بهها نیز از طریق آزمون هوش گاردنر تائید شد. دانشانتخاب شدند و بااستعداد بودن آن

در  ییهاو کتابساس نظریه بازی بر انفر( گمارده شدند. بسته  81نفر( و کنترل ) 81در دو گروه آزمایش )
طراحی شد و به تائید پنج متخصص روانشناسی کودک و نوجوان  (8558) زمینه بازی و هوش اخالقی بوربا

جلسه یک ساعته اجرا شد. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه  3رسید. این بسته در گروه آزمایش طی 
هوش  ( و8031دهکردی، گلپایگانی و محتشمی )اکبریاخالقی علی(، هوش8013پذیری کردلو )مسئولیت

ها با استفاده از آزمون کوواریانس برای دو متغیر وجدان و چندگانه گاردنر بود. نتایج تحلیل داده
پذیری نشان داد که بسته بازی طراحی شده در افزایش برای متغیر مسئولیت tداری و نیز آزمون خویشتن

( مؤثر واقع شده p= 558/5پذیری )(، و مسئولیتp= 551/5داری )ویشتن(، خp=  550/5های وجدان )مؤلفه
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رحله م آزمون گروه آزمایش در این سه مؤلفه از گروه کنترل باالتر بود.طور معناداری نمرات پساست و به
 پیگیری به دلیل محدودیت زمانی و در دسترس نبودن نمونه مورد مطالعه اجرا نشد.

 پذیری، بازی، کودکان با استعداد.داری، مسئولیتخویشتنوجدان، : واژگان کلیدی

 مقدمه
توان از آن تعاریف متعددی ارائه شده است که می "هوش"سال گذشته از واژه  0555در

تر ، و مهم1، استدالل0، یادگیری1ریزی، برنامه0، ارتباط8، درک8جمله به ظرفیت تفکر انتزاعی
. انواع مختلف از هوش توسط متخصصان (8580، 1)گلدستیناشاره کرد  7از همه، حل مسئله

در  دهد واند که هر یک بخش و بعدی از زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میمعرفی شده
تواند در زندگی فردی و اجتماعی مؤثر واقع شود. هوش صورت رشد و پرورش یافتن می

د که امروزه مورد توجه قرار ها هستناز جمله این 88، هوش معنوی85، هوش هیجانی3شناختی
و  8375های در دههها پرداخته شده است. های گوناگون به بررسی آندارند و در پژوهش

 های تحقیق( با تبیین یافته8310هایی که تا به امروز نیز ادامه دارد، گاردنر )با بازنگری 8315
روانشناسی تکاملی، شناسی، روانشناسی رشد، سنجی، علوم اعصاب، انساندر روان

س های چندگانه را طراحی کرد. بر اساروانشناسی تجربی و روانشناسی شناختی، نظریه هوش
)توانایی پردازش  88(هوش زبانی8هوش گاردنر عبارتند از:  1( این 8588پژوهش موران )

ی8کلمات، زبان و معانی کالمی(،  )توانایی پردازش اعداد،  80( هوش منطقی و ریاض

                                                           
1. Abstract thought 

2. Understanding 

3. Communication 

4. Planning 

5. Learning 

6. Reasoning 

7. Problem solving 

8. Goldstein 

9. Cognitive intelligence 

10. Emotional intelligence 

11  . Spiritual intelligence 

12. Linguistic intelligence 

13. Logical – mathematical intelligence 



 01                                                        ....   و یدارشتنیخو وجدان، بر یاخالق هوش بر یمبتن یباز ریتأث

 

 

 

 

)توانایی پردازش صدا و ریتم و  8( هوش موسیقایی0ریاضی و منطقی و عملیات(، الگوهای 
)توانایی پردازش اشکال،  8( هوش فضایی1ها گرفته شده است(، نهمچنین معنایی که از آ

)توانایی  0جنبشی-( هوش ذهنی0ها(، چنین معانی مشتق شده از آنها و همها و جهتآرایه
 1فردی( هوش بین1هماهنگی و دستکاری اشیاء با بدن فرد(، پردازش احساسات، حرکت و 

)توانایی پردازش اطالعات مربوط به افراد دیگر و تعامل اجتماعی، مانند احساسات، نیازها و 
)توانایی پردازش مفاهیم و احساسات مرتبط با  0فردی( هوش درون7های اطمینان(، نیت

 1( هوش طبیعی1ذهنی و خود شناختی(، و  هایخود، از جمله تفکیک احساسات خود، مدل
ای هها بر اساس ویژگیبندی و ساخت مدلها و طبقهها و دسته)توانایی پردازش لیست

 پدیده(.
هایی درباره آن صورت گرفته است، هوش از جمله انواع هوش که به تازگی پژوهش

( هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست، 8558) 1است. بوربا 7اخالقی
ها، و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آن

 85و کیل 3توان به دیدگاه لنیکپردازان در زمینه هوش اخالقی میکند. از دیگر نظریهمی
اخالقی ظرفیت روانی انسان برای تعیین این ها بیان کردند که هوش ( اشاره کرد. آن8550)

های فردی، اهداف و است که چگونه اصول اخالقی جهان شمول باید درمجموعه ارزش
 (. 8030عملکردهای ما به کار گرفته شود )یاسمی نژاد، 

                                                           
1. Musical intelligence 

2. Spatial intelligence 

3  . Bodily- kinesthetic intelligence 

4. Interpersonal  

5. Intrapersonal 

6. Naturalistic intelligence 
7. Moral Intelligence 

8. Borba 

9. Lennick 

10. Kiel 
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، 8، وجدان8داند که شامل همدلیفضیلت اساسی می 7بوربا هوش اخالقی را شامل 
های اخالقی به باشد. این فضیلتمی7، و انصاف1، بردباری0مهربانی ،1، احترام0داریخویشتن

های اخالقی و فشارهای محیط خارجی در طول دوران کند که از بحرانکودکان کمک می
هوش اخالقی به معنی توانایی ذهنی ما برای تعیین اینکه چگونه باید  زندگی عبور کنند.

داف، و اعمال شخصی خود اعمال کنیم. مطابق ها، اهاصول انسانی جهان شمول را در ارزش
، 3پذیری، مسئولیت1( هوش اخالقی بر چهار اصل درستکاری8550دیدگاه لنیک و کیل )

 باشد.متمرکز می 88، بخشش85دلسوزی
هوش اخالقی از همان دوران نوزادی و سپس در دوران کودکی و نوجوانی شروع به 

همواره باید تالش کرد. در درجه اول  کند و برای تقویت و پرورش آنگیری میشکل
وپرورش آموزگاران و اولیای آموزان به سیستم آموزشها و پس از ورود دانشخانواده

ها دارند. از نکات ترین و مؤثرترین نقش را در آموزش و تقویت این خصلتمدرسه مهم
ین الدباشد و ومثبت هوش اخالقی این است که خوشبختانه هوش اخالقی آموختنی می

توانند برای پرورش هوش اخالقی عنوان اولین آموزگاران و الگوهای رفتاری کودک میبه
(. رضاپور سهرابی، خردمند و 8558از همان دوران نوزادی آموزش را آغاز کنند )بوربا، 

ه ها را بکنند که هوش اخالقی مهارت مهمی برای افراد است که آن( بیان می8031شاهدی )
ای هکند و بر معنای زندگی، انگیزه و دیدگاه و ارزشار ارزشمند هدایت میسمت انجام ک

 فرد تأثیرگذار است.
های کودکی یکی از بهترین سازوکارها در امر تربیت بر اساس خصوصیات و ویژگی

سد ربازی عموماً مترادف با دوران کودکی است. به نظر میباشد. کودک استفاده از بازی می

                                                           
1. Empathy 

2. Conscience 

3. Self-control 

4. Respect 

5. Kindness 

6. Tolerance 

7. Fairness 

8. Integrity 

9. Responsibility 

10. Compassion 

11. Forgiveness 
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بخش کودکان است و شکل رایج از تعامالت کودکان با ت اولیه و لذتکه بازی، فعالی
های شاد و والدین، خواهران و برادران و همساالن خود است. بازی معموالً با سرگرمی

انگیز برای کودکان در تمام سنین همراه است و یک عامل بسیار مهمی در رشد هیجان
اجتماعی، احساسی و انگیزشی را در بر های شناختی، رود، زیرا مهارتکودک بشمار می

ت. هیچ جویی ساده اسگیرد. بنابراین، بازی یک فعالیت سودمند است که فراتر از لذتمی
اشد. های متعددی داشته بتواند شکلفعالیت و رفتار خاصی برای بازی وجود ندارد، زیرا می

 (.8551، 8)سوماروکا و بورنستینشناخته شود  "بازی"عنوان هرگونه فعالیتی ممکن است به
عنوان بازی چهار معیار وجود دارد. هرچه این چهار معیار در برای ارزیابی یک رفتار به

داد شود. این عنوان بازی قلمتواند بهرفتاری بیشتر تحقق داشته باشد، بیشتر آن رفتار می
نند سوار شدن بر یک ، ما"مثل اینکه")تبدیل حالت  8معیارها شامل )الف( غیر عینی بودن

)یک عمل دنبال  0چوب مثل اینکه این تکه چوب یک اسب است(، )ب( انگیزه درونی
شود بیشتر به خاطر خودش به جای اینکه با اهداف خارجی هدایت شود(، )ج( نتیجه می

ای آزاد و )عمل به شیوه 0پذیری در فرایند اجرا)لذت داشتن(، و )د( انعطاف 1مثبت داشتن
یارها باشند. فعالیتی که مطابق با این معپذیر به جای محدود شدن توسط یک شی( میانعطاف

 (.8551تواند در طول عمر انسان مشاهده شود )کالرک، باشد می
شناختی بازی یک فرضیه اساسی دارند و آن اینکه بازی سودمند های رواناکثر نظریه
ل پردازان تأثیرگذار بازی در نیمه اوکند. نظریهکودکان کمک می جانبههمهاست و به رشد 

، همه بر این باورند که بازی، 1و ویگوتسکی 7، ژان پیاژه1قرن بیستم، از جمله زیگموند فروید
ن ی، تضمیرواقعیغها در درون یک حوزه تسلط دوران کودکی را از طریق تبدیل موضوع

ه کودکان یی نمایشی در بازی بپردازان موافق بودند که نمادگرا، نظریهگریدعبارتبهکند. می
کند تا مسائل مرتبط با عاطفه، شناخت، زبان و یا درک اجتماعی را مدیریت کنند. کمک می

همیت شود و این ابازی راهی است که در آن به پیشرفت مهارت و تسلط کودکان منتهی می

                                                           
1. Sumaroka and Bornstein 

2. Nonliterality 

3. Intrinsic motivation 

4. Positive affect 

5. Process flexibility 

6. Sigmund Freud 

7. Jean Piaget 

8. Lev Vygotsky 
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چی در پژوهشی کرباس(. 8551)کالرک،  کندبازی در جایگاه رشد کودک را بیان می
( میزان تأثیر بازی بر هوش و خالقیت را بررسی کرد. در این پژوهش که به روش 8038)

های مورد ای بازیدقیقه 15-10جلسه  1آموزان در طی مدت آزمایشی برگزار شد، دانش
نادار آموزان تأثیر معنظر را انجام دادند. نتایج نشان داد که انواع بازی بر افزایش هوش دانش

( در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر بازی بر رشد اجتماعی 8030جعفری ) داشته است.
دختر  آموزانهای آموزشی تأثیر معناداری بر رشد اجتماعی دانشکودکان نشان داد که بازی

زشی را های آموآموزان دختر و پسری که بازیدبستانی دارد. بر این اساس دانشو پسر پیش
هایی که در گروه کنترل بودند، تفاوت معناداری در آزمون دریافت کرده بودند نسبت به آن

واینلند نشان دادند. در پژوهش دیگری با موضوع بررسی نقش بازی در پرورش تفکر 
خش بودن بهایی از قبیل زیبایی و لذتکودکان از منظر فلسفه نشان داده شد که بازی ویژگی

رورش تفکر کودک را داراست که با سازی روابط اجتماعی و خالقیت و درنهایت پو زمینه
سنخ است. بنابراین بازی در دوران کودکی از هایی که برای کودکی لحاظ شده، همویژگی

تواند در رسیدن به همه اهداف تربیتی از قبیل رشد بدنی جایگاه ویژه برخوردار است و می
ی میمند، و ذهنی، فهم عمومی و تربیت اجتماعی و اخالقی کودکان کمک کند )محمود

8038.) 
رشد ارتباطات و تعامالت اجتماعی باهمساالن در دوران کودکی نقش مهمی در رشد 

کند. رشد فکری، حساسیت فردی نسبت به رشد اخالقی را در دوران کودکی اخالقی ایفا می
های اجتماعی پذیری یکی از ابعاد مهارت(. مسئولیت8580کند )مولچانو، میانه فراهم می

ند مسب آن، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت که فرد تا پایان عمر از آن بهرهاست که ک
ای دوران هخواهند شد. پذیرش مسئولیت بهتر در آینده بستگی به چگونگی مسئولیت

های آن دوران دارد. به همین دلیل دوران کودکی در ترسیم ها و فعالیتکودکی و بازی
 (. 8038دارد )محمودی میمند،  شخصیت انسان در آینده نقش بسزایی

ای هپذیری در زمینهداری و مسئولیتهای مختلفی به نقش وجدان، خویشتندر پژوهش
پناه، امانی، و (، تحصیلی )حجت8035نژاد، سلیمی، فدائیان،  مختلف اجتماعی )فرخ

عسکریان، ؛ خسروی، 8013آبادی، عریضی، و نوری، احمد(، شغلی )براتی 8037پسند، طالع
(، و خانوادگی 8010آبادی، ؛ آروند و شفیع8037؛ متانی و کشاورز، 8030ابراهیم، و نوه
( 8035؛ سفیری و چشمه، 8037شاملو، صالحی فدردی، بیگدلی، آبادی، سپهری)خرم
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های هوش اخالقی، این سه مؤلفه از پرداخته شده است. بر این اساس در میان دیگر مؤلفه
ی در زمینه موفقیت و پیشرفت فردی و اجتماعی در همه ابعاد زندگی هستند های کلیدفضیلت

 رساند.و همین موضوع ضرورت مطالعه درباره این سه مؤلفه را می
پذیری عبارت است از: افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط، تا به جای اصل مسئولیت

اس که احساس مسئولیت یا احسهای درونی تبعیت کند پیروی از فشارهای بیرونی، از الزام
(. 8031به نقل از کاظم پور و باباپور واجاری،  8071شود )باقری، تکلیف نامیده می

پذیری فردی به معنای آن است که فرد خود را نسبت به خود و موقعیتی که در آن مسئولیت
چنین نیازها و بهروزی دیگران مسئول بداند. فرد دارای ویژگی قرار گرفته و هم

هایش در زندگی فردی بر دیگران و جامعه داند که تصمیمات و انتخابپذیری میمسئولیت
تر پذیری فردی بر فرد متمرکز است اما در بعد وسیعتأثیرگذار است. گرچه مفهوم مسئولیت

به نقل از  8557افتد )مرگلر، یعنی جامعه نیز تأثیرگذار است و در بستر اجتماعی اتفاق می
 (.8031االسالمی و برزو، شیخ

ا بر کند، نیاز جامعه رپذیر برای جامعه خود نقش مفیدی را ایفا میآموز مسئولیتدانش
کند. هدف از آموزش شمارد و حقوق شهروندی را رعایت مینیاز شخصی خود مقدم می

 دآموزان امروز برای آینده جامعه خود فرد مفیدی باشنپذیری این است که دانشمسئولیت
های جامعه را بر عهده بگیرند )طالبی های خانواده و در بعد بزرگتر مسئولیتو مسئولیت

های هوش اخالقی ( دریافتند که میان مؤلفه8031رحیمی، مدنی و محمدیان ) (.8031طاری، 
ای هداری وجود دارد. بدین معنی که هر چه فضیلتپذیری رابطه مثبت و معنیو مسئولیت

یشترین رابطه کند. بها نیز افزایش پیدا میپذیری آنفزایش پیدا کند، مسئولیتاخالقی افراد ا
ر بین چنین دو مؤلفه بخشش و درستکاری دپذیری بود. همبین مؤلفه درستکاری و مسئولیت

ه فرد پذیری دانشجویان هستند. یعنی هرچبینی مسئولیتهای هوش اخالقی قادر به پیشمؤلفه
 باالتری دارد. پذیریتر عمل کند به همان نسبت مسئولیتتر و بخشندهدرستکارتر، دلسوزانه

ند تا کهای هوش اخالقی است که به انسان کمک میداری نیز یکی از مؤلفهخویشتن
ت داند عمل کند. این فضیلرفتارهایش را تنظیم کند و به آنچه در قلب و ذهنش درست می

از  شود که کودک پیشکند و باعث میک میاخالقی در مهار امیال نفسانی به کودک کم
های عجوالنه کمتری را در زندگی داشته اقدام به انجام هر عملی به آن فکر کند و انتخاب

کند مک میگیرد. به کودک کباشد. فضیلتی است که بخشندگی و مهربانی را نیز در بر می
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ش برای کمک به دیگران ای را کنار بگذارد و به جای آن وجدانهای آنی و لحظهتا لذت
 برانگیخته شود.

کند تا در مسیر اخالق بماند و با نیروهای برعلیه خوبی وجدان نیز به کودک کمک می
ل کند. طور صحیح عمو درستی مقاومت کند تا آنجا که حتی در مقابل وسوسه نفس نیز به

داری تنپذیری و امااین خصیصه سنگ بنای خصایل بنیادین همچون صداقت، مسئولیت
(. وجدان به معنی کنترل تمایالت درونی اجتماع پسند است که تکلیف و 8558است )بوربا، 

هدفمداری رفتار را تسهیل کرده و شامل صفاتی مانند تفکر قبل از عمل، به تعویق انداختن 
ریزی، سازماندهی و اولویت قائل شدن برای وظیفه ها، طرحلذت، پیروی از هنجارها و ارزش

 (.8030به نقل از میرزایی، حسنی و فراهانی  8011)فراهانی، است 
های وجدان، ای که در این پژوهش مورد توجه است پرورش فضیلتمسئله

پذیری اجتماعی در دوران کودکی و با استفاده از روش بازی است. داری و مسئولیتخویشتن
ری( در پذیاری و مسئولیتدتر اشاره شد، این سه مؤلفه )وجدان، خویشتنهمانطور که پیش
باشند و کمبود توانمندی و های هوش اخالقی الزمه زندگی اجتماعی میکنار دیگر مؤلفه

ها موجب بدکارکردی فرد و تأثیر منفی آن در ظرفیت افراد در هر یک از این فضیلت
 شود. پیشرفت زندگی شخصی و پیشرفت جامعه می

قصد هها از کشور باستعداد و خروج همیشگی آن از طرفی مسئله مهاجرت افراد نخبه و با
ها به کشور یکی از مسائل مهمی است که تحصیل و فعالیت و عدم بازگشت مجدد آن

ت کند: حرککشورها با آن روبرو هستند. سازمان ملل پدیده مهاجرت را اینگونه بیان می
افته که فقط یوسعهتوسعه به کشورهای تسویه افراد بسیار متخصص از کشورهای درحالیک

(. این افراد نخبه و مستعد از 8031شود )جوادزاده، به سود کشورهای پیشرفته منتهی می
کشور  تواند به پیشرفتها در کشور میهای انسانی ارزشمند کشور هستند و حضور آنسرمایه

ته، افنیکنند که در کشورهای توسعه( بیان می8013پور و روشندل اربطانی )کمک کند. قلی
افته است. یکمبود منابع طبیعی و مادی مشکل نیست بلکه مسئله اصلی، منابع انسانی توسعه

توان در کشورهایی جستجو کرد که ازنظر منابع طبیعی غنی و ثروتمند دلیل این ادعا را می
شوند و در نقطه مقابل کشورهایی که با وجود مانده محسوب میهستند ولی از جوامع عقب

منابع طبیعی و مادی به دلیل برخورداری از منابع انسانی توانمند و متخصص جزو ضعف در 
د که ای هستنهای انسانی هر جامعهشوند. نخبگان از سرمایهیافته محسوب میجوامع توسعه
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بیت های زیادی برای ترگذاریسازند. امروزه سرمایهپیشرفت اقتصادی آن جامعه را میسر می
منظور توسعه بهخصوص در کشورهای درحالنی در کشورهای مختلف و بهو ایجاد منابع انسا

گیرد ولی برخی از این افراد به مهاجرت از کشور ورود به بازار کار این افراد، صورت می
( به 8013پور و روشندل اربطانی )(. در پژوهشی، قلی8031کنند )جوادزاده، خود اقدام می

لی و خارجی در تشدید روند فرار مغزها پرداختند. با های جمعی داخبررسی اثرات رسانه
ا و هگیریهای ارتباط جمعی در زندگی انسان و تصمیمتوجه به نفوذ گسترده رسانه

دهد که در میزان های او این تحقیق انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان میانتخاب
ه آموختگان نخبه رابطنشاستفاده از یک رسانه بخصوص و تأثیر آن در قصد مهاجرت دا

ی عنوان پرکاربردترین رسانه از سوها اینترنت بهمستقیم وجود دارد و بنابر اظهار آزمودنی
دهی و گرایششان به مهاجرت داشته است. در این پژوهش ها بیشترین تأثیر را در سوقآن

عوامل شخصی، عوامل محققان ابتدا عوامل مؤثر در روند فرار مغزها پرداختند و این عوامل را 
 مربوط به کشور مبدأ و عوامل مربوط به کشور مقصد عنوان کردند.
کنند محیط مناسبی برای به دو دلیل جو اخالقی که کودکان امروزه در آن زندگی می

هنده دپرورش هوش اخالقی نیست. اول( به دلیل از هم پاشیدگی عوامل اجتماعی که پرورش
ا های مذهبی یهای رفتار اخالقی، آموزشزرگساالن، سرمشقمنش اخالقی هستند. نظارت ب

های ملی واضح و روشن، روابط معنادار بزرگساالن، روحانی، مدارس خصوصی، ارزش
ثبات و حمایت جامعه، و تربیت مناسب فرزندان از جمله عواملی هستند که در حال از هم 

-اً در معرض بمباران از سوی پیامباشند. دوم( کودکان و نوجوانان امروزه دائمپاشیدگی می

عنوان عامل مزاحم های مدنظر خانواده و جامعه مغایرند و بههای بیرونی هستند که با ارزش
سمت  پی از منابع مختلف بهدرهای مسموم پیبر سر راه تربیتی کودک قرار دارند. این پیام

-بازی ها،تلویزیون، فیلمآسانی در دسترس کودکان قرار دارند. کودکان هجوم آورده و به

ننده ک ها و تبلیغات از بدترین انواع دشمن اخالقی هستند و ترویجهای ویدئویی، موسیقی
 مسئولیتی و دیگر صفات اخالقیگرایی، روابط جنسی غیررسمی، بیاحترامی، مادیبی

 راتبموپرورش کودکان بهناشایست هستند. پس مبارزه والدین و نهادهای مسئول آموزش
های اخالقی باید هر چه زودتر باید آغاز شود، پیش تر است و آموزش و رشد فضیلتسخت

 از آنکه از کنترل والدین خارج شود.
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ذیری پداری و نیز مسئولیتهای وجدان، خویشتنرسد با پرورش فضیلتبه نظر می     
یشرفت کنار پ توان افرادی با ظرفیت اخالقی باال تربیت کرد که دراز دوران کودکی می

های یریگشخصی، پیشرفت و منافع اجتماعی کشور خود را نیز مدنظر قرار دهند و در تصمیم
های اجتماعی کشور خود را نیز در نظر بگیرند. با توجه خود عالوه بر نفع شخصی به منفعت

های طالیی کودکی در پرورش هوش اخالقی، به به اهمیت بازی در دوران کودکی و سال
رسد که از این فرصت باید استفاده کرد و در کنار پرورش استعدادها به پرورش ینظر م

 دهدمی ( نشان8581دمنتی و گروگالوا ) مطالعه نتایجهای اخالقی نیز پرداخته شود. فضیلت
محیط . تاس کودک یک زندگی در عطفی نقطه یک دبستان و دبستانیپیش سنین که

ه باشد که خودکنترلی را افزایش دهد و کودکان را به آموزشی باید این توانایی را داشت
 و فهوظی احساس بار اولین برای سنی، هایدوره این در. پیروی از قوانین اجتماعی سوق دهد

 شدهن درک کامل طوربه هنوز احساسات این اگر حتی گیرد،می صورت واقعی مسئولیت
 ثابت ردیگ بار تحقیق این از حاصل نتایج. ندهند نشان کودکان رفتار در را خود و باشند

 فعال ریدر طی یادگی و شودسنین مدرسه ابتدایی شروع می در پذیریکه مسئولیت کندمی
 وظیفه ترینمهم بنابراین،. گیردمی صورت پذیری کودکمسئولیت رشد محیط مدرسه در

. است شخصیتی در کودکان ویژگی این گیریشکل برای شرایط ایجاد آموزشی، سیستم
لبانه و باوجدان پذیری داوطداشتن بزرگسالی با ویژگی مسئولیت هدف، این به دستیابی بدون

 غیرممکن است.

گرایی اخالقی بوده و دوره سالگی، کودک در سن واقع 3الی  0مطابق دیدگاه پیاژه از 
د باشگرایی اخالقی میسالگی سن نسبی 85اخالقی دگرمختار حاکم است. در مرحله بعد از 

صورت ثابت در نظر شود. کودکان دیگر مقررات را بهو دوره اخالق خودمختار حاکم می
(. با توجه به 8557دانند )برک، تغییر میپذیر و قابلگیرند بلکه اصول اخالقی را انعطافنمی

بندی مراحل اخالقی توسط پیاژه، برای اجرای پژوهش حاضر، کودکان از مقاطع تقسیم
  سالگی( انتخاب شدند. 88الی  85، و ششم ابتدایی )بازه چهارم، پنجم

با موضوع پرورش هوش اخالقی کودکان از طریق بازی و نیز  به دلیل فقدان پژوهش
 کند، این پژوهش صورت گرفت.اهمیتی که مسئله هوش اخالقی در روابط انسانی ایفا می

رادی توان در آینده افودکی میهای اخالقی از دوران کرسد که با پرورش فضیلتبه نظر می
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با استعداد و دارای هوش اخالقی باال، متعهد به پیشرفت اجتماعی و نیز مسئول در مقابل نیاز 
 . ها پرورش دادکشور به آن

با تقویت وجدان برای جلوگیری از تأثیر عوامل محیطی که نقش بسزایی در 
قویت چنین با تعوامل را کمرنگ کرد. همتوان تأثیر این های افراد دارند، میگیریتصمیم

ر برابر موانع ها دتوان به صبر و استقامت آنو با استعداد برتر می داری در افراد نخبهخویشتن
پذیری در مراکز آموزشی و فعالیت مؤثر در داخل کشور افزود. ایجاد فرصت مسئولیت

کند. استعداد کمک میپذیری در کودکان با پرورش آن به ایجاد حس مسئولیت
ها و انتخاب راه زندگی این کودکان با استعداد در آینده کشور نقش مهمی گیریتصمیم

تواند رشد و پیشرفت جامعه و دستیابی به منافع اجتماعی و ملی و در دارد و حاصل آن می
 ا هدفدر پژوهشی بضمن آن دستیابی به منافع شخصی برای این افراد با استعداد باشد. 

گویی در کودکان، نشان داده شد که های هوش اخالقی از طریق قصهافزایش سطح مؤلفه
گویی بر افزایش همدلی، وجدان، احترام و بردباری تأثیر دارد ولی در افزایش سه قصه

ری، علیپور، اکبداری و مهربانی و عدالت تأثیری نداشته است )علیفضیلت اخالقی خویشتن
( به بررسی 8031گرگری و واحدی )چنین در پژوهشی بدری. هم(8030درنجفی شیرازی، 

ختر آموزان دتأثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد هوش اخالقی دانش
دهد که اجرای برنامه آموزش فلسفه برای پرداختند که نتایج این پژوهش نیز نشان می

مه آموزش فلسفه به معنای بحث و ها شده است. برناکودکان موجب رشد هوش اخالقی آن
های فلسفی و تفکرات عمیق و کاوش در موضوعات مختلف اخالقی گفتگو درباره داستان

 شود.است. این روش باعث رشد توانایی فرد در تشخیص درست از نادرست می
منظور افزایش سه مؤلفه هوش اخالقی هدف پژوهش حاضر طراحی بسته بازی به

آموزان با استعداد دختر مقطع چهارم، پذیری( دانشری و مسئولیتدا)وجدان و خویشتن
پنجم و ششم ابتدایی بوده است. فرضیه پژوهش این است که بسته بازی طراحی شده باعث 

 شود.پذیری در کودکان با استعداد میداری و مسئولیتافزایش وجدان، خویشتن

 روش
آزمون با گروه کنترل است. پس -آزمونروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن پیش

این طرح از دو گروه آزمودنی )گروه آزمایش و گروه کنترل( تشکیل شده است و هر گروه 
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یرد. گی قرار میریگمورداندازهآزمون در مرحله پس بارکآزمون و یدر مرحله پیش بارکی
 صورت زمانکدر یآزمون در هر دو گروه تحت شرایط یکسان و آزمون و پساجرای پیش

گیرد. گروه آزمایش در این طرح در معرض متغیر مستقل )اجرای بسته بازی( قرار می
 حاضر پژوهش آماری جامعه گیرد.گیرد و گروه کنترل در معرض متغیر مستقل قرار نمیمی

 منطقه سمدار در ابتدایی ششم و پنجم چهارم، مقطع با استعداد دختر آموزاندانش کلیه شامل
 مدارس از یکی ،0 منطقه وپرورشآموزش اداره از الزم مجوزهای اخذ از پس. بودند تهران 0

 شامل آماری نمونه. شد انتخاب تصادفی صورتبه تهران 0 منطقه دخترانه ابتدایی
 داییابت مدارس از یکی ابتدایی ششم و پنجم چهارم، مقطع با استعداد دختر آموزاندانش

 و پنجم چهارم،) مقاطع این در کالس 88 دارای مدرسه این. بودند تهران 0 منطقه دخترانه
 هاکالس این از یک هر آموزگاران از ابتدا. داشت وجود کالس 1 مقطع هر در. بود( ششم
 گانه 1 هوش اساس بر) گوناگون هایزمینه در با استعداد آموزاندانش از نفر 0 الی 0 تعداد

 از نفر 05 تعداد این از. شد مشخص کالس، آموزگار دیدگاه به توجه با ،(گاردنر
 هوش آزمون آموزدانش 05 این همه از. شدند انتخاب پژوهش در شرکت برای آموزاندانش

 نای با. شود مشخص استعدادی حوزه هر در هاآن نمرات که شد گرفته چندگانه گاردنر
 گانه 1 ابعاد از یک در حداقل با استعداد آموزاندانش ها،آزمودنی این که شد تائید آزمون
 انعنوبه گروهی مقطع، هر در آموزاندانش تعداد به توجه با سپس. هستند گاردنر هوش
 .شدند انتخابنفر(  81) آزمایش گروه عنوانبه دیگر گروه و نفر( 81کنترل ) گروه

 کنترل، و آزمایش هایگروه در هاآنتصادفی  گمارش و آموزانانتخاب دانش از پس
 سه اینافزایش  روی بر ساعته 8 جلسه 3 در. شد پرداخته هابازی اجرای به آزمایش گروه در

 نیز و شد کار بازی روش از استفاده با( پذیریداری و مسئولیتخویشتن وجدان،) مؤلفه
 درباره تدااب که بود یاگونهبه نیز هابازی انجام روش. شد گرفته هاآزمونپس و هاآزمونپیش
 بیان تداش موضوع پیرامون صحبتی کودکی اگر شد.می صحبت نظر مورد اخالقی مؤلفه

 پرداختندمی زیبا به کودکان. شدمی بیان بازی قوانین و معرفی فعالیت و بازی سپس. کردمی
 شد.ه میپرداخت فعالیتش و جلسه آن از کودک هر گیرینتیجه به نیز جلسه هر در تیدرنها
 دریافت بازی روش گونههیچ مدت این طی در پژوهش کنترل گروه همان یا دوم گروه

 رکتش آزمونپس و آزمونپیش در کنترلرقابلیغ متغیرهای کنترل جهت تنها و نکردند
 .کردند
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 ذیریپمسئولیت پرسشنامه: شامل که است شده استفاده ابزار سه از پژوهش انجام در
 محتشمی و گلپایگانی دهکردی، اکبریعلی اخالقی هوش پرسشنامه ،(8013) کردلو

 .باشندمی گاردنر چندگانه هوش پرسشنامه و (8031)
 دارای. است شده ساخته کردلومنیره  توسط( 8013کردلو ) پذیریمسئولیت پرسشنامه

 ،تعلق و نفسعزت امنیت، احساس درونی، تعهد بیرونی، تعهد) مقیاس زیر 1 و ماده 73
 بر گذارینمره. است( مدرسه در تأخیر و غیبت و خانه در مسئولیت مدرسه، در مسئولیت

 روی( 8013) کردلو پژوهش در آزمون این اعتبار. است ایگزینه 1 و لیکرت طیف اساس
 از آزمون این روایی. است شده گزارش 13/5 تهران شهر آموزاندانش از نفری 118 نمونه
 با رابرب کرونباخ آلفای ضریب از استفاده به آن پایایی و 18/5 سؤاالت کردن همبسته طریق

ؤاالت س تنها پژوهش این در. هست آزمون باالی اعتبار و روایی نمایانگر که باشدمی 13/5
 رونباخک آلفای میزانو  شد استفاده( درونی تعهد و بیرونی تعهد)مسئولیت  احساس مؤلفه
 .آمد دست به 18/5 آن مقدار و محاسبه پذیریمسئولیت مؤلفه برای

 مقیاس: (8031) محتشمی و گلپایگانی دهکردی،اکبریعلی اخالقی هوش پرسشنامه

 ازیشیردرنجفی و علیپور دهکردی،اکبریعلی توسط ابتدا کودکان اخالقی هوش

 طراحی (8558) بوربا اخالقی هوش نظریه اساس بر و ایرانی کودکان برای (8030)

 همدلی،) اخالقی هوش مؤلفه 7 و بود سؤال 75 دارای ابتدا در پرسشنامه این .گردید

 .کردمی گیریاندازه را (انصاف و بردباری مهربانی، احترام، داری،خویشتن وجدان،
 ،"1=زیاد" ،"0=زیاد خیلی" صورتبه ایدرجهپنج لیکرت مقیاس اساس بر گذارینمره

 پژوهش در .شودمی انجام "8=کم خیلی" و "8=کم" ،"0=متوسط"

 جمعی توسط آن محتوای روایی (8030) شیرازیدرنجفی و علیپور دهکردی،اکبریعلی

 ازآزماییب روش از استفاده با آن پایایی میزان و است گردیده برآورد متخصص اساتید از

 علیپور، دهکردی،اکبریعلی پژوهشی طی در .گردید محاسبه اطمینان 30/5 آلفای

 اخالقی هوش پرسشنامه سنجیروان هایویژگی بررسی به (8031) محتشمی و گلپایگانی

 از فادهاست با نیز ابزار پایایی و پرداختند عاملی روایی و سازه روایی طریق از کودکان

 بین تگیهمبس ضرایب از حاصل نتایج .گرفت قرار بررسی مورد کرونباخ آلفای ضریب

 .دارد وجود هامؤلفه بین خوبی درونی روابط که داد نشان کل نمره و هامقیاس خرده
 ،(10/5) وجدان ،(15/5) همدلی :از است عبارت کل نمره با هامؤلفه همبستگی ضریب
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 عدالت ،(11/5) بردباری ،(10/5) مهربانی ،(11/5) احترام ،(15/5) داریخویشتن

 تسؤاال همه و شد تعیین کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نیز پایایی (.11/5)
 لتحلی از پیش ضعیف همبستگی دلیل به سؤال 0 ولی داشتند مناسب حد در همبستگی

 عاملی تحلیل مورد ماندهباقی سؤال 10 و گردیدند حذف پرسشنامه مجموعه از عاملی

 به که ودب پرسشنامه متوسط برازش بیانگر تأییدی عامل تحلیل نتایج .گرفتند قرار

 مدل هک داد نشان برازش هایشاخص تمام به توجه درمجموع .رسیدنمی قطعی مطلوبیت

 شدهلیتعد شاخص و (70/5) برازش نیکویی شاخص مقدار اما بوده، برخوردار برازش از

 جهت .دهدمی مقیاس این در سؤاالت هماهنگی عدم از نشان (78/5) برازش نیکویی

 سشنامهپر از نبودند، برخوردار مناسب عاملی بار از که یسؤاالت ایراد این کردن برطرف

ً و حذف  از سؤال 85 بنابراین .گرفت قرار تائیدی عامل تحلیل مورد مقیاس مجددا

 عامل حلیلت تحت مذکور مقیاس دوباره تغییرات این به توجه با و گردید حذف پرسشنامه

 و (10/5) برازش نیکویی شاخص دوم مرتبه تائیدی عامل تحلیل در .گرفت قرار تائیدی
 و داشتند یامالحظهقابل تغییر و آمد دست به (18/5) برازش نیکویی شدهلیتعد شاخص

 شبراز هایشاخص کل به توجه با و نهایی نتایج و (سؤال 00) ماندهباقی سؤاالت اساس بر
 ایرانی کودکان جامعه برای و است برخوردار قبولیقابل برازش از مدل که گفت توانیم

 ردیدهگ ارائه بوربا توسط که اخالقی هوش عامل هفت شده، تائید مدل در .گردید تائید

 پایایی .یافت کاهش سؤال 00 به و داد رخ تغییراتی هاگویه تعداد در ولی شد تائید بود

 داریخویشتن (،38/5) وجدان (،30/5) همدلی از: عبارتست پرسشنامه هایمقیاس خرده

 نشان که (38/5) عدالت (،38/5) بردباری (،38/5) مهربانی (،38/5) احترام (،30/5)

در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ  .هستند برخوردار مناسبی پایایی از عوامل دهدمی
(، احترام 11/5داری )(، خویشتن17/5(، وجدان )30/5ها عبارتست از: همدلی )برای مؤلفه

 باشد.( می11/5(، عدالت )11/5(، بردباری )11/5(، مهربانی )38/5)
 است ماده 15 و مقیاس خرده 1 دارای پرسشنامه این: گاردنر چندگانه هوش پرسشنامه

 0 صورتبه لیکرت طیف اساس بر. است ماده 85 دارای گاردنر هوش انواع از یک هر که
 ،(0) است من شبیه حدی تا ،(8)است  من شبیه کم ،(8)است  من شبیه کم خیلی از ایگزینه

 ر،لست تنگ، فارنهام،. است شده تشکیل( 0)است  من شبیه زیاد خیلی ،(1)است  من شبیه زیاد
 71/5 کرونباخ آلفای شاخص اساس بر را پرسشنامه این اعتبار( 8558) مونتگومری و کانر،
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 کل کرونباخ آلفای نیز( 8010) کریمی و بهرامی، هاشمی، پژوهش در. اندکرده ذکر
به دست  71/5پرسشنامه . در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل آمد دست به 18/5 پرسشنامه

 آمد.
 هوش هایدیدگاه مطالعه از پس: بازی و اعتبار محتوای آن برای شده طراحی بسته
 بسته نای آموزاندانش در پذیریو مسئولیت داریخویشتن، وجدان افزایش منظوربه اخالقی

نفر از  0منظور اعتبار محتوا، توسط بسته بازی طراحی شده به سپس. شد طراحی بازی
سال سابقه فعالیت در حوزه  85روانشناسان متخصص در حوزه کودک و نوجوان که بیش از 

 رارقایشان  تائید مورد آن محتوای اعتبارکودک و نوجوان را داشتند، بررسی گردید و 
 هر نحوه و اهداف و است شده گزارش شده طراحی بازی بسته معرفی 8 جدول در. گرفت

 .است شده داده توضیح بازی

 تیفعال هر هدف و شده یطراح یباز بسته یمعرف. 1 جدول
 بازی درباره توضیح و بازی هدف بازی نام 

8 
 چیدن
 پازل

 پذیریمسئولیت افزایش: هدف
 صورتبه هاقطعه. شودمی تهیه( سال 88 تا 3 سنی گروه مناسب) ایقطعه 885 هایپازل
نفره قطعات پازل  0و گروه  نفرهتکصورت در دو مرحله به. شوندمی چیده میز روی پراکنده

 فمختل افراد کاری هر در اگر که دهیممی توضیح کودکان به کار این با. شوندچیده می
 .کنند کسب بهتری موفقیت توانندمی دهند انجام یدرستبه را خود هاییتمسئول

8 
 کسانی چه

 را من
 اند؟ساخته

 وجدان و پذیریمسئولیت افزایش: هدف
 با. دهیمیم نشان کودکان به عروسک اتومبیل، کتاب، میز، مانند مختلف اشیای از تصاویری
 یلهوس این ساخت در کسانی چه بگویند که خواهیممی هاآن از و کنیممی صحبت کودکان

 وسیله آن در کمبودی چه دادندنمی انجام یدرستبه را کار این هاآن اگر و اندکرده کمک
 .شدمی ایجاد

0 
 توقف،

 عمل فکر،

 وجدان و داریخویشتن افزایش: هدف
 کارهای از اعم را کارهایی که دهیدمی دستور او به شما و کندمی حرکت کالس در کودک
 رد دوستانش به کمک یا کوچک گلدانی کردن پرتاب مثالً. دهد انجام بد کارهای و خوب

 سه ترتیب هب باید او دهیممی دستوری که بار هر بگویید کودک به سپس(. میز یک جابجایی
 نه یا ستا درس آن که کند فکر باید دوم بار. بایستد جایش سر باید اول بار. دهد انجام را کار

 .خیر یا بدهد انجام را کار اینکه سوم گام و

 x-o بازی 1

 داریخویشتن افزایش: هدف
 زمان ثانیه 85 مدت به کس هر کشیممی یاتخته یا کاغذ روی را 1*1 یا 0*0 جدول یک
 وبتن که فردی نباید کسیچه. است بعدی نفر نوبت سپس و بزند را خود عالمت که دارد

 .بگذارد را خود عالمت دوستشان تا کنند صبر باید همه و وادارد عجله به را اوست
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0 
 کار کدام
 کدام خوبه
 بده کار

 وجدان افرایش: هدف
. دکنی تهیه هستند بد کار یا خوب کار یک از توصیفی که جمالت و لغات از یامجموعه

 وبخ کار کدام که دهند تشخیص باید هاآن و خوانیممی کودکان برای را عبارات این سپس
 .است بد کار کدام و

1 
 برج) جِنگا

 (هیجان

 وجدان و داریخویشتن افزایش
 هم روی تایی 0 ردیف 81 در که شده تشکیل شکل مستطیل مکعب قطعه 11 از جنگا بازی
 هر. نندک بازی باید نوبت به گروهی صورتبه کودکان دارد قوانینی بازی این. گیردمی قرار

 اوج در بازی قوانین رعایت. شدمی شناخته بازنده شود هیجان برج ریختن باعث که فردی
 وجدان رد تواندمی قوانین به پایبندی و دهد افزایش را کودکان داریخویشتن تواندمی هیجان

 .شود واقع مؤثر کودکان

 دومینو 7

 وجدان و پذیریمسئولیت افزایش: هدف
 یا عدادت اساس بر توانندمی. گیردمی قرار کودکان اختیار در رنگی ایقطعه 855 دومینوی یک

 گونه به دچینمی را دومینو از بخشی کس هر سپس. شوند تقسیم دومینو قطعات رنگ اساس بر
 ضربه ترینکوچک. بگیرد قرار بعدی نفر و قبلی نفر دومینوی امتداد در آن شده تکمیل که

 تمام ار کارش زودتر که کودکی هر. کند خراب را بعدی و قبلی نفرات دومینوی است ممکن
 قطعات همه کمیلت از پس سپس. کنند تمام را کارشان نیز دوستانش بقیه تا کند صبر باید کرد

 اوج رد که گیرندمی یاد کودکان. میزند ضربه را دومینو اول قطعه کودکان از یکی دومینو،
 .کنند رعایت را قوانین و کنند مسئولیت احساس دیگری زحمتبه نسبت هیجان

1 
 پلیس

 اخالقی

 وجدان افزایش: هدف
 تهیه کارت 85 حدود. شودمی بریده 0 در 0 اندازهبه هاییکارت( سبز زرد،)رنگی  مقواهای با

 کودک برای داریخویشتن و وجدان، پذیری،مسئولیت حیطه در را خوب رفتارهای .شود
 کودک هر یا( پروتکل مجری)محقق  هافعالیت اجرای و پروتکل اجرای روند در .دهید شرح
 مجری) محقق. بدهد زرد یا سبز کارت کنند،می که کاری بابت کالس هایبچه به تواندمی

 کند طرحم کالس در را آن تواندمی ببیند دوستش از مثبت کاری هرگاه کودک یا( پروتکل
 در. دهدب او به( ناپسند کار برای)زرد  کارت و( اخالقی کار برای)سبز  کارت رفتار مطابق و

 یک زهجای جعبه از تواندمی داشت بیشتری سبز کارت که کس هر پروتکل، اجرای انتهای
 .کند انتخاب جایزه

 داستان 3

 وجدان و داریخویشتن پذیری،مسئولیت افزایش: هدف
 3 اهیمآگ ما: از عبارتند و شدند انتخاب آگاهیم ما هایداستان کتاب مجموعه از داستان کتاب
 صبر و بردباری افزایش جهت!( : است جور یک کس هر! داریم فرق باهم همه ما) 85و

-مسئولیت افزایش جهت!(: هستیم خوبی هایبچه ما! داریم هاییوظیفه ما) 88 و 88 یمآگاه ما

 پذیری
 قیاخال تعهد افزایش جهت!(: هستیم دیگران فکر به ما! رفتاریم خوش ما) 81 و 80 آگاهیم ما

 نیف انتشارات هایکتاب مجموعه از و بوده ج و ب سنی گروه مناسب شده انتخاب هایکتاب
 برای فعالیت چند و قصه چند شامل و اند شده انتخاب زندگی هایمهارت افزایش جهت
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 جراا آزمونگر اجرای با و گروهی صورتبه بسته این در که. هستند مربوطه مهارت افزایش
 .شودمی

 هایافته
درصد( در مقطع چهارم  7/01نفر ) 88نفر بود که  05شامل  حاضرنمونه آماری پژوهش 

درصد( در مقطع ششم  0/00نفر ) 85درصد( در مقطع پنجم ابتدایی و  05نفر ) 3ابتدایی، 
ن های آمار توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگیابتدایی مشغول به تحصیل بودند. شاخص

( و نیز هر یک از 8گاردنر )جدول های هوش و انحراف استاندارد در هر یک از مؤلفه
 1و جدول  0متغیرهای پژوهشی برای گروه آزمایش و گروه کنترل به ترتیب در جدول 

 گزارش شده است.

 ی هوش گاردنرهامؤلفههای توصیفی برای . شاخص2جدول 
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین مؤلفه هوش
 11 85 80/1 87/00 موسیقیایی

 11 81 08/7 80/01 بدنی-جنبشی
 11 81 08/0 50/01 فضایی-دیداری
 05 01 03/0 15/10 منطقی-ریاضی

 11 81 03/1 00/15 کالمی
 05 85 01/7 05/01 میان فردی
 05 05 80/0 87/18 درون فردی

 05 88 51/1 50/03 گراییطبیعت

 گروه آزمایش و کنترلهای هوش اخالقی در های توصیفی برای مؤلفه. شاخص3جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین آزمون گروه متغیر

 وجدان
 آزمایش

 05 01 11/1 01/18 آزمونپیش
 05 01 01/1 07/10 آزمونپس

 کنترل
 11 01 11/1 05/18 آزمونپیش
 17 00 10/1 81/18 آزمونپس

 داریخویشتن
 آزمایش

 01 88 88/1 17/81 آزمونپیش
 00 88 11/0 18/83 آزمونپس

 کنترل
 08 83 80/1 01/80 آزمونپیش
 08 85 77/0 07/80 آزمونپس

 71 07 11/0 31/11 آزمونپیش آزمایش پذیریمسئولیت
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 18 17 05/1 01/70 آزمونپس

 کنترل
 70 08 37/7 10/10 آزمونپیش
 70 05 80/1 30/10 آزمونپس

آزمون آزمون و پسمشخص هست در هر دو مرحله پیش 0همانطور که در جدول 
به مؤلفه  پذیری و نیز کمترین میانگین مربوطبیشترین میانگین مربوط به مؤلفه مسئولیت

 داری بوده است.خویشتن

 ها در دو گروه آزمایش و کنترل. بررسی عدم تفاوت بین هوش آزمودنی4جدول
 سطح معناداری t انحراف میانگین 

 08/81 11/081 آزمایش
73/8- 51/5 

 11/83 11/831 کنترل

تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان هوش با  1با توجه به جدول 
 توجه به عملکردشان در آزمون هوش گاردنر وجود ندارد.

 های پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمونگیری برای استفاده از آزمونمنظور تصمیمبه
اسمیرنف سطح معناداری -اسمیرنف استفاده شد. در آزمون کولموگراف-کولموگراف

 پذیری در هر دو گروه آزمایش و کنترلداری و مسئولیتبرای هر سه متغیر وجدان، خویشتن
ای هتوان از آزمونباشد. بنابراین میها میدهنده بهنجار بودن دادهبود که نشان 50/5بیشتر از 

 ه شد.آزمون از آزمون کوواریانس استفادمنظور کنترل اثر پیشاده کرد. بهپارامتریک استف
نی های خطی بودن، همگهای اختصاصی آزمون کوواریانس یعنی مفروضهابتدا مفروضه
ها نشان داد که این ها بررسی شد. نتایج بررسیها و همگنی واریانسشیب رگرسیون

ذیری از پری برقرار بوده ولی در مؤلفه مسئولیتداها در دو متغیر وجدان و خویشتنمفروضه
(. در نتیجه برای بررسی فرضیه 0ها تخطی شده است)جدولمفروضه همگنی شیب رگرسیون

و نیز از  داریپژوهش از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر وجدان و خویشتن
  پذیری استفاده گردید.مستقل برای متغیر مسئولیت tآزمون 
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 ا(ههای آزمون کوواریانس )همگنی شیب رگرسیون و برابری واریانسفرض. بررسی پیش5جدول 

 F p فرضپیش 

 وجدان اخالقی
 05/5 11/5 همگنی شیب رگرسیون

 88/5 01/8 هابرابری واریانس

 داریخویشتن
 53/5 33/8 همگنی شیب رگرسیون

 53/5 0 هابرابری واریانس

 ریپذیمسئولیت
 551/5 58/85 شیب رگرسیونهمگنی 

 110/5 1/5 هابرابری واریانس

های تحلیل کوواریانس برای دو متغیر وجدان فرضدر بررسی پیش 0با توجه به جدول 
طح س فرض همگنی شیب رگرسیونداری مشخص گردید که در پیشاخالقی و خویشتن
ها برقرار است. همچنین فرض همگنی شیب رگرسیوناست، و پیش 50/5معناداری بیشتر از 

فرض است و از پیش 50/5با استفاده از آزمون لوین مشخص شد که سطح معناداری بیشتر از 
ج توان آزمون کوواریانس را اجرا و نتایها نیز تخطی نشده است. بنابراین میبرابری واریانس

 یپذیری، در بررسآن را بررسی کرد. همچنین مشخص شد که برای مؤلفه مسئولیت
فرض همگنی است، و پیش 50/5سطح معناداری کمتر از  فرض همگنی شیب رگرسیونپیش

باشد. با آزمون لوین نیز مشخص شد که سطح معناداری بیشتر ها برقرار نمیشیب رگرسیون
ها تخطی نشده است. بنابراین به دلیل برقرار فرض برابری واریانساست و از پیش 50/5از 

ن توان از آزموپذیری نمیشیب رگرسیون در مؤلفه مسئولیت نبودن مفروضه همگنی
برای  tکوواریانس در بررسی این فرضیه استفاده کرد. با توجه به نتایج حاصل، از آزمون 

 پذیری استفاده شد.مؤلفه مسئولیت
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. نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره مقایسه نمرات وجدان در بین هر دو گروهمنبع 6جدول 
 تتغییرا

 
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 ایتا

 00/5 558/5 81/00 17/831 17/831 8 آزمونپیش

 81/5 550/5 11/85 01/37 01/37 8 گروه

    3 33/818 87 خطا

     85/170 83 کل

جرای اطرفه برای بررسی اثربخشی تحلیل کوواریانس بین گروهی یک 1بنابر جدول 
آموزان با استعداد دبستانی انجام منظور افزایش وجدان در دانشبسته بازی طراحی شده به

ر مؤلفه وجدان ها دآزمودنی شد. متغیر مستقل اجرای بسته بازی بود و متغیر وابسته شامل نمره
نوان عها پیش از مداخله بههای آزمون وجدان آزمودنیآزمون( بود. نمرهبعد از مداخله )پس

های تفاوت معناداری میان گروه 1همپراش در این تحلیل به کار رفت. با توجه به جدول 
مرحله پس از مداخله وجود دارد و  در (P  ،11/85(=8،87) F= 550/5آزمایش و کنترل )

 گردد.فرضیه تأثیر بسته بازی بر افزایش وجدان تائید می
انس داری، آزمون تحلیل کوواریخویشتنمنظور بررسی تأثیر بسته بازی در مؤلفه به

 ذکر شده است. 7ها اجرا شد که نتایج آن در جدول راهه بین گروهیک

 داریها در نمره کل خویشتنراهه بین گروه. نتایج تحلیل کوواریانس یک7جدول 

 منبع
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

ضریب 
 ایتا

مدل 
 شدهتصحیح

8 31/058 11/808 30/81 558/5 00/5 

 18/5 558/5 11/81 11/811 11/811 8 آزمونپیش

 80/5 551/5 57/3 58/18 58/18 8 گروه

    30/1 83/818 87 خطا
     81/011 83 کل
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طرفه برای بررسی اثربخشی اجرای بسته بازی تحلیل کوواریانس بین گروهی یک
آموزان با استعداد انجام شد. متغیر داری در دانشخویشتنمنظور افزایش طراحی شده به

داری بعد ها در خویشتنهای آزمودنیمستقل اجرای بسته بازی بود و متغیر وابسته شامل نمره
عنوان همپراش ها پیش از مداخله بهداری آزمودنیهای آزمون خویشتناز مداخله بود. نمره

های آزمایش تفاوت معناداری میان گروه 7ه نتایج جدول در این تحلیل به کار رفت. با توجه ب
در مرحله پس از مداخله وجود دارد. فرضیه مبتنی  (P ،57/3( =8،87)F = 551/5و کنترل )

 گردد. داری تائید میبر تأثیر بسته بازی در افزایش خویشتن

 آزمونآزمون و پس. مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در پیش8جدول 
 سطح معناداری t درجه آزادی کنترل آزمایش گروه

 M 30/11 10/10 آزمونپیش
81 15/8- 87/5 

SD 11/0 37/7 

 M 07/70 38/10 آزمونپس
81 11/1- 558/5 

SD 05/1 80/1 

آزمون گروه آزمایش و گروه توان گفت که در مرحله پیشمی 1با توجه به جدول 
فاوت آزمون تپذیری ندارند ولی در مرحله پسمسئولیتکنترل تفاوت معناداری در سطح 

 طور معناداری باالتریآماری معناداری بین دو گروه وجود دارد و میانگین گروه آزمایش به
 باشد.از گروه کنترل می

 پذیریآزمون در متغیر مسئولیتآزمون نسبت به پیش. مقایسه تفاوت نمره پس9جدول 

 کنترل آزمایش  
درجه 
 آزادی

t 
سطح 

 معناداری

آزمون نسبت به تفاوت نمره پس
 آزمونپیش

M 10/1 0/5 
81 81/1- 558/5 

SD 01/1 38/8 

مستقل برای متغیر تفاوت نمره  tتوان گفت نتایج آزمون می 3با توجه به جدول 
 SD  ،10/1=01/1دهد که این میزان در گروه آزمایش)آزمون نشان میآزمون از پیشپس

=M )به( 38/8طور معناداری بیشتر از آن در گروه کنترل=SD  ،0/5=M است. بنابراین )
تعداد پذیری کودکان با استوان گفت که بسته بازی طراحی شده در افزایش مسئولیتمی

 تأثیر داشته است.  



 98زمستان ، پانزدهم، سال و چهارم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                            86 

 گیریبحث و نتیجه
ه مؤلفه سمنظور افزایش طراحی بسته بازی مبتنی بر هوش اخالقی به این پژوهش با هدف

آموزان دختر مقطع چهارم، پذیری( دانشداری، و مسئولیتهوش اخالقی )وجدان، خویشتن
های حاصل از پژوهش نشان داد که پس از تعدیل یافته پنجم و ششم ابتدایی بوده است.

آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در دو مؤلفه وجدان آزمون، بین نمرات پسنمرات پیش
مستقل نشان داد که تفاوت  tچنین آزمون داری تفاوت معناداری وجود دارد. همو خویشتن

ذیری پآزمون در مؤلفه مسئولیتآزمون نسبت به نمرات پیشمعناداری در تغییر نمرات پس
ش سه بسته بازی طراحی شده بر افزای طور نتیجه گرفت کهتوان اینوجود دارد. بنابراین می
شده  از میان تحقیقات انجامپذیری مؤثر بوده است. داری و مسئولیتمؤلفه وجدان، خویشتن

در داخل و خارج از کشور پژوهشی که به بررسی تأثیر بازی در افزایش وجدان کودکان 
های آن انجام ؤلفههایی در راستای هوش اخالقی و مبپردازد، انجام نشده است. اما پژوهش

شده است که مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش 
گویی بر ها در پژوهش خود به بررسی تأثیر قصه( است. آن8030اکبری و همکاران )علی

ویی گهای هوش اخالقی پرداختند و در بخشی از پژوهش مذکور مشخص شد که قصهمؤلفه
( شش نشانه کمبود وجدان در نوجوانان 8558کودکان تأثیر دارد. بوربا ) بر افزایش وجدان

کند: افزایش خشونت در نوجوانان، افزایش سنگدلی در میان همساالن، گونه بیان میرا این
و  بندوباری جنسی،افزایش سرقت در نوجوانان، افزایش تقلب در نوجوانان، افزایش بی

ن توان ناشی از کمبود مؤلفه وجداتارهای پرخاشگری را میافزایش استفاده از مواد مخدر. رف
درمانی ( مشخص گردید با روش بازی8037زاده )دانست. در پژوهش عاشوری و دالل

شناختی رفتاری پرخاشگری، ناسازگاری و رفتارهای ضداجتماعی کودکان کاهش یافته 
ینی بجتماعی کودکان پیش( در پژوهشی دریافتند که رفتارهای ا8587ارگین و ارگین ) است.

های بازی کودکان هاست و بیشترین واریانس تبیین مهارتهای بازی آنکننده مهارت
ین نتایج پژوهش حاضر تأییدکننده پژوهش ارگباشد. مربوط به رفتارهای اجتماعی مثبت می

ان کودکهای بازی در باشد. رفتارهای اجتماعی مثبت کودکان و مهارت( می8587و ارگین )
ا نیز هبا یکدیگر رابطه مثبت دارند و با افزایش مهارت بازی کودکان، رفتارهای اجتماعی آن

تواند پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری ارتباطی کند و مهارت بازی میافزایش پیدا می
کند که کودکان در بازی انرژی خود را ( بیان می8558کودکان را کاهش دهد. لندرت )
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کنند و در مواجهه با برای انجام وظایف زندگی آمادگی الزم را کسب میمصرف کرده و 
 کنند. کودکان در حین بازی یادهای خود با تسلط بیشتری برخورد میها و رنجشناکامی

های پذیرفتنی بروز دهند و سازگاری با صورتبار خود را بهگیرند که اعمال خشونتمی
از طریق بازی قواعد و هنجارهای فرهنگی خود را آموخته چنین آموزند. همدیگران را نیز می

 کنند.شان کسب میهای اساسی را در برخورد باهمساالنو در عمل مهارت
ن اکبری و همکاراداری، نتایج این پژوهش با پژوهش علیدر زمینه افزایش خویشتن

 در پژوهشگویی همخوانی ندارد. داری از طریق قصه( مبنی بر افزایش خویشتن8030)
داری در کودکان افزایش پیدا نکرده بود اما در این گویی مؤلفه خویشتنمذکور با قصه

در پژوهشی رحیمی و داری کودکان را افزایش دهد. پژوهش بازی توانسته بود خویشتن
ری دا( به مطالعه نقش الگوهای ارتباطی خانواده در زمینه همدلی و خویشتن8013یوسفی )

عاملی وشنود )در مقابل الگوی تها نشان دادند که الگوی تعاملی گفتتند. آنفرزندان پرداخ
ری گیداری فرزندان است. منظور از جهتکننده مثبت خویشتن بینیهمنوایی( پیش

وشنود این است که در میان اعضای خانواده نحوه شرکت آزادانه و راحت در تعامل و گفت
نود، وشهای دارای الگوی گفتمیزان است. خانوادهبحث در حیطه موضوعات مختلف تا چه 

را  های مختلفنظر و بحث در زمینهانگیخته هستند و تبادلهای آزادانه و خوددارای تعامل
ان به داری کودکهمنوایی باال خویشتن توان دید. برعکس در خانواده بادر بافت خانواده می

ها، اجتناب از تعارض و نیز ید و نگرشها بر همسانی عقاخورد. این خانوادهچشم نمی
به نقل از رحیمی و یوسفی،  8551وابستگی متقابل خانواده به هم تأکید دارند )فیتز پاتریک، 

8013.) 
 های انحرافی متأثر از تربیت خانوادگی و نیزداری در موقعیتظرفیت افراد در خویشتن

های اجتماعی فردی چه پیوند (. هر8588سطح تعامالت اجتماعی است )بوفارد و رایس، 
گفت که بازی  توانکند. در پژوهش کنونی میداری نیز افزایش پیدا میبیشتر باشد خویشتن

واقع  داری مؤثرتواند در خویشتنیکی از انواع پیوندهای اجتماعی در کودکی است که می
همین  کرده و شود. در واقع کودکان باهم بازی شدن، با دیگر شرکای بازی ارتباط برقرار

 داری را کمک کند. نتایج پژوهش همسو با پژوهشتواند ظرفیت خویشتنارتباط و پیوند می
دتنظیمی داری و خوتواند بر خویشتنباشد و تأییدی است بر اینکه بازی می( می8581ساوینا )
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 لکودکان مؤثر واقع شود و پیروی از قوانین افزایش و تکانشی و ناگهانی عمل کردن کنتر
 شود. 

منظور بررسی چگونگی تحول (، در پژوهشی به8581وازونی و ییسکرووا )
ا نشان داد هرفتاری از دوران پیش از دبستان تا نوجوانی انجام شد، یافتهداری و کجخویشتن

، اما یابدطور معناداری در کودکان افزایش میداری بهکه در طی دوران کودکی خویشتن
موازات رفتاری هم بهشود. کجسالگی تثبیت می 0/85تا  0/1در برخی موارد از 

ان یابد. بعضی از شواهد نشکند، اما در جهت مخالف یعنی کاهش میداری تغییر میخویشتن
های بینیها از پیشها در دوران نوجوانی ادامه دارد. یافتهرفتاریدهد که تغییر در کجمی

سالگی( پیشرفت  85دوران کودکی )تا سن کنند که خودکنترلی در نظری حمایت می
کنند که ( گرچه بیان می8581وازونی و ییسکروا )ماند. کند و پس از آن ثابت باقی میمی

تایج شود، اما نتواند افزایش یابد و بعد از آن تثبیت میسالگی می 85داری تا سن خویشتن
( که 8558گفته بوربا ) سال انجام شده است. بنابر 85پژوهش حاضر در کودکان باالی 

دهد و زمان طالیی رشد هوش اخالقی های اخالقی در تمام طول عمر رخ میافزایش مؤلفه
بلیت های مختلف قاگیرد و با روشدر دوران کودکی است که زیربنای بزرگسالی قرار می

 شود وافزایش وجود دارد. در واقع تربیت و پرورش فضایل اخالقی محدود به سن نمی
اره قابلیت بهبود وجود دارد و تنها در شتاب تغییرات تفاوت هست. تغییر رفتار در همو

  تر از تغییر در بزرگسالی است.کودکی به مراتب آسان
ئم گیرند که عالبه معنای توقف، فکر و عمل است. در این روش کودکان یاد می 8اسنپ

یرمنطقی ای فکری و افکار غبدنی در هنگام پاسخگویی به موقعیتی را تشخیص دهند و خطاه
س عمیق، هایی مانند: تنفشوند، تعیین کنند. سپس روشگیری درست میرا که مانع تصمیم

ها را برای کمک به کاهش عالئم بدنی پیش بگیرند. سپس شمردن تا عدد ده، و کنترل دست
ود. درنهایت شرسان میزا جایگزین افکار غیرمنطقی و آسیببینانه، و غیرآسیبافکار واقع

 دهد تا مسائل و مشکالت به حداقلقبول به لحاظ اجتماعی را انجام میفرد یک رفتار قابل
ی ابرسد، موقعیت مدیریت شود و از آسیب به خود و دیگران جلوگیری شود. در مطالعه

 نتایج و العهمط داری کودکان پرداخته شد. ایندیگر، به بررسی تأثیر این روش در خویشتن
 دهدافزایش می را داری و کنترل خودخویشتن SNAP مدل که دهدمی نشان را شواهدی آن

                                                           
1. The Stop Now And Plan (SNAP)  



 83                                                        ....   و یدارشتنیخو وجدان، بر یاخالق هوش بر یمبتن یباز ریتأث

 

 

 

 

گسترش . کندمجهز می بیرونی رفتار کاهش برای الزم هایمهارت با را کودکان و
های دیگر زندگی و رفتارهای زندگی روزمره بسیار داری و خودکنترلی به حوزهخویشتن

مسئولین آموزشی بر آن تأکید الزم را داشته باشند. بر اهمیت دارد و الزم است والدین و 
 تمداخال لیست به تواندمی که است هاییبرنامه از یکی SNAPهای این پژوهش اساس یافته

رو، شود )آگیمری، والش، دونیتو، بلکمن، پیکوئی اضافه داریمؤثر در جهت افزایش خویشتن
8581 .) 

( یکی از راهکارهای افزایش 8581همکاران )چنین با توجه به پژوهش آگیمری و هم
راحی باشد. این روش در بسته بازی طداری کودکان استفاده از روشی با نام اسنپ میخویشتن

هایی بود که شده تحت عنوان بازی توقف، فکر و عمل آورده شده بود و یکی از بازی
رمانی بود. خرمائی و فداری کودکان مورد استفاده قرار گرفته منظور افزایش خویشتنبه
ز تواند سبب شود که افراد ادانند که میای میعنوان وزنهداری را به( صبر و خویشتن8031)

اند سبب توعنوان فضیلت اخالقی میهای افراطی و تفریطی اجتناب ورزند و بهبروز هیجان
  ل کند.های خود خردمندانه عمسازیها و در تصمیمشود فرد را در مواجهه با سختی

ذیری پطراحی شده در افزایش مسئولیت دهد که اجرای بسته بازیها نشان مییافته
پذیری ( مسئولیت8035کودکان با استعداد نیز مؤثر بوده است. در پژوهش سفیری و چشمه )

پذیری در خانواده بررسی شد. از میان سه شیوه های جامعهنوجوانان و رابطه آن با شیوه
ان پذیر کردن نوجوان که در میز)تقلید، تلقین، و آموزش( بهترین روش جامعهپذیری جامعه

پذیری ایشان مؤثر است روش آموزش بهترین روش معرفی شده است. بازی یکی مسئولیت
توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های آموزش به کودکان است. لذا میاز روش

االسالمی و گردد. شیخیدی بر آن محسوب می( همسو بوده و تأی8035سفیری و چشمه )
کنند که دامنه اثرگذاری محبت والدین در مقایسه با بعد کنترل از تأثیر ( بیان می8031برزو )

توان گفت که استفاده از بازی و شریک بازی بیشتری برخوردار است به همین دلیل می
واند تبا کودک باشد که میهای محبت و همدلی تواند یکی از شکلکودک قرار گرفتن می

 های اخالقی کودک را در بر بگیرد. به اعتقاد سلیگمن و رایدرپذیری و دیگر مؤلفهمسئولیت
گیری پاسخگویی متقابل وجود دارد هایی که در میان اعضای خانواده جهت( خانواده8588)

شد زانه دارند رو هم والدین و هم فرزندان نسبت به هم رویکرد مراقبتی، مسئوالنه و دلسو
انند دوستانه و اخالقی مگیرد و رفتارهای نوعتری صورت میاخالقی فرزندان به نحو مطلوب
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ناصر در ترین عشوند. بنابراین یکی از مهمپذیری بیشتر برخوردار میهمدلی و مسئولیت
رزو، االسالمی و بهاست )شیخها و سبک فرزندپروری آنپذیری خانوادهپرورش مسئولیت

8031 .) 
پذیری دو بخش دارد بخشی از آن فرد است که باید مسئولیتی را از طرفی مسئولیت

بپذیرد و از طرف دیگر خانواده، مدرسه و جامعه است که باید مسئولیت را به فرد واگذاری 
کند. هر دو بخش باید با دیگری در تعامل و توازن باشد. نتایج پژوهش دمنتی و گروگالوا 

 پذیری طی یادگیری فعال در محیط مدرسهی است بر این بیان که مسئولیت( تأیید8581)
کان مهم پذیر در کودگیری شخصیت مسئولیتگیرد و ایجاد شرایط برای شکلصورت می

پذیری دانشجویان پرداخته ( به بررسی مسئولیت8031است. در پژوهشی فضل الهی قمشی )
بندی کرده است. در این دانشجویان را اولویتپذیری و عوامل تأثیرگذار در مسئولیت

ها و اعتماد اساتید بر توانمندی"بندی که از دیدگاه دانشجویان استخراج شده است، اولویت
ه آموزش توان گفت کترتیب میایندر اولویت اول قرار گرفته است. به "تالش دانشجویان

، به از سوی کودک با خانوادهپذیری نیازمند یک مشارکت فعال و دوجانمؤلفه مسئولیت
پذیری این امر باید در نظر گرفته شود های آموزش مسئولیتمدرسه، و جامعه است. در شیوه

ها را متناسب با سن فرد به او واگذار کرد. بدین ترتیب بازی با محتوای که مسئولیت
ر یک دآید که کودک ها برای آموزش به حساب میپذیری یکی از بهترین روشمسئولیت

-چندان مهم به انجام مسئولیت محوله بپردازد تا برای پذیرش مسئولیتموقعیت واقعی ولی نه

 تر و بزرگتر آماده شود.های جدی
هایی روبرو بود. انجام اجرای این پژوهش همانند هر پژوهش علمی دیگری با محدودیت

اره با مشکالتی پژوهش در مدارس به دلیل تداخل زمان پژوهش و زمان کالس درسی همو
واند تروبروست. این پژوهش نیز به همین دلیل تنها در مدرسه ابتدایی دخترانه اجرا شد و می

ها در مراحل ابتدایی، اواسط و اواخر پژوهش قابلیت تعمیم را کاهش دهد. غیبت آزمودنی
آزمون، جلسات آموز در شرکت در هر یک از مراحل پژوهش )پیشو نیز عدم تمایل دانش

-های کار با کودکان است. یکی دیگر از محدودیتآزمون( از دیگر محدودیتمداخله، پس

های این پژوهش، عدم اجرای مرحله پیگیری به دلیل زمان محدود و نیز در دسترس نبودن 
نمونه مورد مطالعه بود. هوش اخالقی یک از موضوعات پژوهشی جدید در حوزه روانشناسی 

های پیرامون این موضوع با چنین پژوهشری و عملی و هماست و در نتیجه منابع نظ
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خصوص در حوزه هوش اخالقی کودک و نوجوان، با وجود محدودیت منابع روبروست. به
های اندکی وجود دارد. این گیری شخصیت، پژوهشازپیش این دوره در شکلاهمیت بیش

د، در هوش اخالقی پرداخته بوهای پژوهش تنها به طراحی بسته بازی برای سه مؤلفه از مؤلفه
های هوش اخالقی برای داشتن جامعه بهتر نیازمند حالی که افراد و جامعه به مجموعه مؤلفه

 است.
آموزانی از مدارس پسرانه نیز صورت گیرد تا شود که پژوهش بر روی دانشپیشنهاد می

ا در دیگر توان این پژوهش رهای جنسیتی پی برد. میها و شباهتبتوان به تفاوت
رسند، نیز اجرا کرد و نتایج آن را گزارش داد که آموزان که چندان مستعد به نظر نمیدانش

 چنین با اجرای مرحله پیگیریتواند آثار مهمی بر جای بگذارد. همدر صورت مؤثر بودن می
 توان از میزان ماندگاری آموزش از این طریق نیز آگاه شد و اطالعات موجود را تکمیلمی

د های بیشتر در حوزه هوش اخالقی و با تأکیشود با انجام مطالعات و پژوهشکرد. پیشنهاد می
تر شدن این موضوع در روانشناسی کمک کرد. چرا که در بر کودک و نوجوان به غنی

شدت احساس نیاز های اقتصادی و اجتماعی مختلف آنچه بهجوامع حال حاضر و در جایگاه
ست و کمبود آن در افراد بزرگسال و کودک و نوجوان، جوامع شود هوش اخالقی امی

تند. های مناسب، قابل پیشگیری هسمختلف را با مشکالتی روبرو کرده است که با آموزش
های مؤلفه های دیگر برای افزایششود که تحقیقات آتی به بررسی و طراحی بستهپیشنهاد می

  دیگر بپردازند.

  منابع 

داری در موفقیت شغلی (. نقش خویشتن8010آبادی، عبداهلل )شفیعآروند، ژینوس و  
 .1-7، 00، کارو جامعهپزشکان. 
، ترجمه یحیی شناسی رشد )از نوجوانی تا پایان زندگی(روان(. 8557برک، لورا )

 سیدمحمدی، جلد دوم، چاپ بیست و هشتم، تهران، نشر ارسباران.
تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر  (.8031بدری گرگری، رحیم و واحدی، زهرا )

 .8-87(، 88) 1،تفکر و کودکآموزان دختر. رشد هوش اخالقی دانش
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(. رابطه بین 8013براتی احمدآبادی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم )
(، 80) 8،روانشناسی کاربردی فصلنامهجوسازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی. 

18-10. 
پرورش هوش اخالقی: هفت فضیلت اساسی که برای درست رفتار (. 8558وربا، میکله )ب

 ، ترجمه فیروزه کاوسی، تهران، انتشارات رشد. کردن باید آموخت
تانی. دبسهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش(. تأثیر بازی8030جعفری، علیرضا )

 .78-10(، 00) 85،فصلنامه روانشناسی تربیتی

های آمریکا. (. علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه8031جوادزاده، پدرام )
 .30-888 ،(81) 3،مدیریت فرهنگی مجله

(. رابطه رشد خودکنترلی و 8037پسند، سیاوش )پناه، حسین؛ امانی، زهرا و طالعحجت
 0، بیتیرهای تپژوهشآموزان پایه پنجم. قضاوت اخالقی بر پیشرفت تحصیلی دانش

(01 ،)38-71. 
(. 8037فدردی، جواد و بیگدلی، ایمان )شاملو، زهره؛ صالحیآبادی، راضیه؛ سپهریخرم

مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی 
 .11-07(، 8) 1،فصلنامه روانشناسی شناختیخودکنترلی. 

(. مدل ساختاری رابطه فضیلت 8030جو، شیوا )حق خرمائی، فرهاد؛ آزادی ده بیدی، فاطمه و
 فصلنامه پژوهش در سالمتاخالقی صبر با مشکالت تنظیم هیجانی در دانشجویان. 

 .88-08(، 8) 85، شناختیروان
(. بررسی رابطه بین 8030ابراهیم، عبدالرحیم )خسروی، حمید؛ عسکریان، مصطفی و نوه

ی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر های وجدان کاری با تعهد سازمانمؤلفه
 .31-888، 08، های تربیتیپژوهش دو فصلنامهتهران. 

(. بررسی رابطه بین هوش اخالقی 8031محمدیان، آسیه ) و رحیمی، حمید؛ مدنی، سید احمد
)مورد مطالعه: دانشگاه کاشان(.  پذیری دانشجویانو سرمایه اجتماعی با مسئولیت

 .858-880 ،(8) 0 ،اسالمی فرهنگ در دانشگاه
(. نقش الگوهای ارتباطی خانواده در همدلی و 8013رحیمی، مهدی و یوسفی، فریده )

 . 100-117(، 1) 1، فصلنامه خانواده پژوهیداری فرزندان. خویشتن
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(. اثربخشی آموزش هوش 8031شاهدی، سمیه ) و رضاپور میرصالح، یاسر؛ خردمند، طاهره
 88،اخالق در علوم و فناوری فصلنامهاخالقی بر عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاری. 

(1)، 88-8. 
 هایپذیری نوجوانان و رابطه آن با شیوه(. مسئولیت8035سفیری، خدیجه و چشمه، اکرم )

 .850-805(، 8) 8،وپرورششناسی آموزشجامعهپذیری در خانواده. جامعه

پذیری در نوجوانان: (. فرزندپروری و مسئولیت8031برزو، شیوا ) و االسالمی، راضیهشیخ
، (83) 1،شناختیهای روانها و مدلروشهای پردازش هویت. سبک گریواسطهنقش 
885-37 . 

بینی کننده ویژگی شخصیتی مادران بر کفایت نقش پیش(. 8031طالبی طاری، فاطمه )
هت اخذ نامه ج. پایانآموزان دختر پایه ششم ابتداییپذیری دانشاجتماعی و مسئولیت

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 

 شناختی مدل بر مبتنی درمانیبازی اثربخشی (.8037فاطمه ) زاده، دالل محمد و عاشوری،
 اختالل اب دبستانیپیش کودکان اجتماعی هایمهارت و رفتاری مشکالت بر رفتاری

 .858-880، (8) 83،بخشیتوان مجله. فعالیبیش-توجه نارسایی

(. اثربخشی 8030) شیرازی، مهنازدرنجفی و ، مهناز؛ علیپور، احمددهکردی اکبریعلی
 دوهان. دبستانی در شهر اصفهای هوش اخالقی کودکان دختر پیشبر مؤلفه گوییقصه

 .00-10 ،(8) 0 ،فصلنامه شناخت اجتماعی

(. ارائه مدلی برای 8031اکبری دهکردی، مهناز؛ گلپایگانی، الهه و محتشمی، طیبه )علی
م المللی علوکنفرانس بینسنجش هوش اخالقی در کودکان. مقاله منتشرشده در 

 ایلیا. خت، تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتانسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
(. رفتار شهروندی سازمانی: تأملی بر 8035نژاد، خدانظر؛ سلیمی، قاسم و فدائیان، بهرام )فرخ

فصلنامه مشاوره شغلی و پذیری با رفتارکاری مخرب. رابطه وجدان کاری، سازش
 .71-31(، 7) 0، سازمانی

تأثیرگذار و پذیری دانشجویان؛ عوامل (. مسئولیت8031اله )الهی قمشی، سیففضل
 .087-011(، 0) 0،فرهنگ در دانشگاه اسالمیها. اولویت

 ها، حرفهروانشناسی بالینی فیرس، مفاهیم، روش(. 8031فیروزبخت، مهرداد )مترجم( )
 )نوشته تیمونی جی. ترال و میچل جی. پرینستین(. تهران: رشد.
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دها کژکارکردهای (. مدیریت استعدا8013روشندل اربطانی، طاهر ) و پور، آرینقلی
 ،(1) 0،های مدیریتپژوهش مجلههای جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان. رسانه

00-83 . 

 پذیری(. تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت8031پور، اسماعیل و باباپور واجاری، مریم )کاظم
 .10-18 ،(1) 1 ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی فصلنامهآموزان. دانش

آموزان بررسی میزان تأثیر بازی بر هوش و خالقیت دانش(. 8038رضا )کرباسچی، محمد
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد . پایانابتدایی منطقه سه شهر تهران

 تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی. 

. ترجمه فروزنده داور پناه. تهران: اطدرمانی: هنر برقراری ارتببازی (.8558لندرت، گری )
 انتشارات رشد.

(. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و 8037متانی، مهرداد و کشاورز، علی )
 88 ،فصلنامه علوم اجتماعیوجدان کاری در بین کارکنان بانک مسکن شهر تهران. 

(8 ،)885-833. 

در پرورش تفکر کودکان از منظر فلسفه  بررسی نقش بازی(. 8038محمودی میمند، مطهره )
. دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه تاریخ و دوران کودکی

 فلسفه تعلیم و تربیت.

(. بررسی رابطه عواطف و 8030میرزایی، طاهره؛ فراهانی، محمد نقی و حسنی، جعفر )
 .87-01(، 8) 8، مجله روانشناسی شناختیوجدان با قضاوت اخالقی. 

(. بررسی رابطه هوش هشتگانه گاردنر 8010هاشمی، ویدا؛ بهرامی، هادی و کریمی، یوسف )
-817(، 0) 85 ،روانشناسیآموزان. با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

870 . 

پذیری، همدلی هیجانی، تأثیر آموزش هوش اخالقی بر مسئولیت(. 8030یاسمی نژاد، پریسا )
 .آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطهق تحصیلی و بخشودگی بین فردی دانشاخال
نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پایان

 گروه روانشناسی تربیتی. 
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