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اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر کاهش عالیم اختالل سلوک
در دانشآموزان دختر مرکز تربیت و اصالح رفتار بهزیستی شهرستان گرگان
هاله ساجدی ،1جعفر شعبانی ،2،سید مجتبی عقیلی کردمحله

3

1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور ،واحد گرگان(نویسنده مسئول)
2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد گرگان
3استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد گرگان

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر کاهش عالیم اختالل سلوک در دانشآموزان مرکز
تربیت و اصالح رفتار بهزیستی گرگان بود .روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی ،پیش آزمون -پس آزمون می-
باشد .ابزار مورد استفاده پرسشنامههای هوش اخالقی ،اختالل سلوک ،پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان (کوای و
پترسون) ،جامعه مورد مطالعه دانش آموزان کانون تربیت و اصالح رفتار بهزیستی (استان گلستان ،مرکز گرگان) در سال 1396
میباشند حجم نمونه  50نفر (شامل  25نفر گروه آزمایش و  25نفرگروه کنترل) ،روش نمونهگیری،به صورت تصادفی که
نمونهها ،در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  spss-21صورت
گرفت .نتایج نشان داد که آموزش هوش اخالقی در گروه آزمایش موجب کاهش رفتارهای فریبکاری ،پرخاشگری ،رفتار تخریب
اموال ،بیمسئولیتی و روابط بین فردی ضعیف میشود بنابراین الزم است که مسئوالن مرکز تربیت و اصالح رفتار بهزیستی
گرگان با برگزاری کالسهای آموزشی با باال بردن سطح فکری دانشآموزان دختر ،آنها را در رسیدن به هوش اخالقی مطلوب
در رویارویی با مشکالت یاری رسانند.
واژههای کلیدی :اثربخشی ،هوش اخالقی ،اختالل سلوک ،دانش آموزان ،مرکز تربیت و اصالح رفتار بهزیستی

144

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،50تیر 1401

مقدمه
اختالل سلوک یکی از مشکلترین و مورد 1بحثت رین مسایل سالمت روان در کودکان و نوجوانان است (برنهارد و
2
مجموعه ای از رفتارهای ضد اجتماعی پایدار کودکان است که باعث اختالل در چند
دیگران  .)2021 ،این اختالل

زمینه عملکردی آنان میشود و ویژگی آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است (ون گوزن و دیگران .)2022 ،
4

بر طبق تعریف تجدیدنظر شده در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی اختالل سلوک ،عالیمی
مانند رفتار پرخاشگرانه که موجب تهدید یا صدمه رساندن به اطرافیان یا حیوانات شود ،رفتارهایی که موجب وارد
آوردن زیادن یا خسارت مالی می گردد ،فریبکاری و تقلب یا دزدی و نقض جدی مقررات دارد (یوسفی و هوشیاری،
.)1394
دکتر بوربا بدون تکیه بر نظریه های اخالقی ،اندرزدادن یا فلسفه انتزاعی ،راه جدیدی را برای درک ارزیابی و ایجاد
هفت فضیلت اساسی در فرزندان مان که هوش اخالقی را میسازند ،مطرح ساخته است ،این هفت فضیلت عبارتند از:
همدلی ،وجدان ،خویشتنداری ،احترام ،مهربانی ،بردباری ،و انصاف (بوربا.)1392 ،
مفهوم هوش اخالقی یکی از مسایل تربیتی مهم در عصر حاضر است ،که در روند پر شتاب جامعه کنونی ،در حال
فراموشی است .تاکید بر هوش اخالقی کودکان ونوجوانان یکی از جنبه های مهم هوش میباشد ،زیرا در قرن حاضر،
عوامل زیادی ارزش های اخالقی کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد ،عواملی که از نظارت والدین و مربیان تربیتی،
خارج است (امینی مقدم و همکاران ،)2019 ،آنان همانند افراد بهنجار رفتارهایی چون کمک به دیگران ،همکاری،
مشارکت یا سایر هوش اخالقی را مورد توجه قرار نمیدهند .زیرا تبعیت ازاصول اخالقی بدون درک آنها امکان پذیر
نیست .بسیاری از روان شناسان و دست اندرکاران رشد کودک خاطر نشان ساخته اند که روند رشد استداللهای
5

اخالقی در افراد دارای اخالق سلوک کندتر از هنجار همسن و سالهایشان است (رحیم و لی .)2020 ،
به همین دلیل آنان در سطوح پایینتری از هوش اخالقی قرار دارند (ربیعی و همکاران )1389 ،و همینطور اکرمی
( ) 13٧1در مطالعه خود نشان داد که بین قضاوت اخالقی کودکان و نوجوانان بزهکار تفاوت معنیدار وجود دارد و
کودکان و نوجوانان عادی از لحاظ درک اخالقی در سطوح رشد یافتهتری از مراحل کلبرگ قرار دارند ،در حالیکه
جنیدی ( ) 13٧8به عدم تفاوت بین نوجوانان عادی و بزهکار در زمینه تحول قضاوت اخالقی دست یافتند (کهریزه،
 .)1395کودکان مبتال به مشکالت سلوک ،در مدرسه مشکالت بسیاری دارند ،مشکالتی همچون :نداشتن
موفقیتهای تحصیلی ،ماندن در یک کالس ،قرار گرفتن در کالسهای آموزشی خاص ،ترک تحصیل ،بازداشت ،تعلیق
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و اخراج ،اگر چه ناکامی و غیراخالقی شدن ،همراه با شکستهای تحصیلی میتواند منجر به رفتارهای ضداجتماعی
در برخی از کودکان شود ،مدارک اندکی وجود دارد که نشان دهد شکست تحصیلی ،بویژه در دوران کودکی ،علت
6
بسیاری از کودکان خیلی قبل از آنکه وارد
اصلی رفتار جامعه ستیزانه است (ابکینز و هودگسون  ،)2015 ،از آنجا که

مدرسه شوند ،الگوهای رفتار جامعه ستیزانه را از خود نشان میدهند ،به احتمال زیاد یک عامل زیر بنایی مشترک،
مانند نقصهای عصب-روانشناختی ،نقص در کارکردهای کالمی یا وضعیت نامساعد اجتماعی -اقتصادی ،علت هر دو
مشکالت تحصیلی و مشکالت سلوک است (سهرابی و همکاران.)1394 ،
احتمال زیادی است که کودکان مبتال به مشکالت سلوک ،در زبان و خواندن ،دچار ضعف تحصیلی باشند .همچون
نقص در کارکردهای کالمیو اجرایی ،ارتباط میان مشکالت سلوک و ضعفهای تحصیلی با حضور ( ،)ADHDبهتر
توجیه میشود .کودکان مبتال به مشکالت سلوک که ( )ADHDندارند ،احتماال بیشتر از سایر کودکان نقص تحصیلی
نشان نمی دهند .بنابراین ،مشکالت سلوک ،به نداشتن موفقیت تحصیلی مربوط است ولی ( )ADHDعامل واسطه
٧

بسیار مهمیاست( .ساخودولسکی و مارتین .)200٧ ،

اختالل سلوک ،مجموعه ای از رفتارهای ضد اجتماعی پایدار در کودکان است که باعث اختالل در چند زمینهی
عملکردی آنان می شود و ویژگی آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است .براساس تعریف تجدید نظر شده در
چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابلهای مربوط
به دوران کودکی و نوجوانی هستند ،عالمت اساسی اختالل سلوک ،الگوی تکراری و پیوسته رفتاری است که در آن
حقوق اساسی دیگران متناسب با سن فرد نقض میشود (نجفی و همکاران.)1388 ،
این گونه رفتارها در سه مورد (یا بیشتر) از معیارهای زیر در  12ماه گذشته باید وجود داشته باشند :رفتار پرخاشگرانه
که موجب تهدید یا صدمه رساندن به سایرین یا حیوانات میشود ،رفتاری که موجب وارد آوردن زیان یا خسارت مالی
می شود ،فریبکاری یا دزدی ،نقض جدی مقررات ،با توجه به اینکه اختاللهای رفتاری ،همة
جنبه های زندگی فردی و اجتماعی کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد ،هرگونه تالشی که در زمینة شناسایی
وتشخیص ،پیشگیری ،کنترل و درمان صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقا بخشد ،ارزشمند است .در این
زمینهی همه گیر شناسی اختاللهای رفتاری کودکان به مثابة یکی از راهبردهای شناسایی و تشخیص اختاللهای مورد
نظر است و بررسی شیوع آن ،نقش مهمی در تدوین برنامه های جامع بهداشتی و اقدام برای پیشگیری دارد (زینالی و
همکاران.)1394 ،
در چهار سالگی تفاوتهای جنسیتی مشخصی در میزان و شدت رفتارهای ضد اجتماعی وجود دارد .در دوران
کودکی ،میزان رفتارهای ضد اجتماعی در پسرها حدود سه تا چهار برابر بیشتر از دختران است که در سنین پایینتر
نمایان می شود و دوام بیشتری هم دارد .با وجود این بسیاری از دختران نیز مشکالت شدیدی را از خود نشان
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میدهند ،ب ه طوری که دامنه بروز این مشکالت در دختران به طور میانگین  3درصد است (کبودین ،)1391 ،بنابراین
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخالقی بر کاهش عالیم اختالل سلوک در دانشآموزان
دختر مرکز کانون تربیت و اصالح رفتار بهزیستی شهرستان گرگان میباشد .با نظر به آنچه گفته شد فرضیه زیر قابل
تدوین است:
آموزش هوش اخالقی بر کاهش اختالل سلوک در دانش آموزان کانون اصالح رفتار بهزیستی تاثیر دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .که در آن از طرح نیمه آزمایشی استفاده خواهد شد .در این طرح مورد نظر از
نوع پیش آزمون با گروه کنترل انجام خواهد شد .جامعه آماری 50نفر از دانشآموزان دختر مرکز تربیت و اصالح
رفتار بهزیستی شهرستان گرگان خواهند بود .که داوطلبانه به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین
خواهند شد .و بعد از انتخاب براساس سن وتحصیالت با یکدیگر همتا خواهند شد .و از هر دوگروه پیش آزمون هوش
اخالقی واختالل سلوک به عمل خواهدآمد .پس از آن طی دو ماه آموزش هوش اخالقی انجام خواهیم داد و بعد از
اتمام آموزش به طور هم زمان ودر شرایط یکسان پس آزمون اجرا خواهد شد.
روش و ابزار گرد آوری اطالعات

پرسشنامه هوش اخالقی :به عنوان توانایی کاربرد اصول اخالقی جهانی در اخالقیات ،اهداف و مراودات یک فرد از
روی قاعده است .این پرسشنامه دارای 40سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی (عمل کردن
مبتنی بر اصول ،ارزش ها ،و باورها ،راستگویی ،استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت) ،وفای به
عهد ،مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی ،اقرار به اشتباهات و شکستها ،قبول مسئولیت برای خدمت به
دیگران ،فعاالنه عالقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خودجوش به دیگران) ،توانایی در بخشش اشتباهات خود،
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران است .شیوه نمره گذاری آن در جدول زیر ارائه شده است.
این پرسشنامه دارای  10بعد بوده که ابعاد و سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است :برای بدست
آوردن امتیاز هر بعد ،مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمائید .نمرات باالتر نشان دهنده
توانایی فرد پاسخ دهنده در آن بعد خواهد بود و برعکس.
پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختالل سلوک ( :)RSDCDاختالالت رفتاری شامل رفتارهایی در کودکان و
نوجوانان است که با سنین آنها متناسب نیست ،با وضعیت فرهنگی آنها همخوانی ندارد و شرایط اخالقی محیط
زندگی اینگونه رفتارها را تایید نمیکند .این عدم تناسب در رفتارها و هیجانها بر زندگی عمومیفرد اثر میگذارد و
نشانههای آن را می توان در تحصیل ،زندگی اجتماعی و شخصی فرد دید (اسدپور .)1384 ،تعریف دیگر اختالل
سلوک عبارتست از :الگوهای تکرار شونده و مستمر رفتارهای ضداجتماعی ،پرخاشگرانه یا متمردانه ،چنین رفتارهایی
در شدیدترین حالت خود معادل نقص عمده انتظارات اجتماعی است که برای کودکی همسن و سال مراجع مطرح
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میشود (هاربرت .)13٧9 ، ،اختالالت رفتاری روزمره ،اختالالت شایع ناتوان کنندهای هستند که برای معلمان و
خانوادههایشان مشکالت بسیاری ایجاد میکند و با نرخهای باالیی از معظالت اجتماعی همراه هستند (کشکولی،
 .)1380از جمله مهمترین این اختالالت می توان به اختالل سلوک اشاره کرد .اختالل سلوک در کودکی و نوجوانی
شایع است و تقریباً  6تا  16درصد پسران و  2تا  9درصد دختران زیر  18سال به اختالل سلوک مبتال هستند
(کاپالن و سادوک .) 13٧9 ،مشخصه اساسی اختالل سلوک شامل نادیده گرفتن حقوق اساسی دیگران و قواعد عمده
اجتماعی است که به صورت پرخاشگری ،تقلب ،سرقت ،تخریب اموال و تخلف جدی از قوانین به طور پایدار و تکراری
اتفاق میافتد (میالنی فر .)1380 ،فرآیندهای سبب شناختی مختلف همچون رفتار پرخاشگرانه و ضداجتماعی که
زیربنای اختالل سلوک را تشکیل میدهند موضوع پژوهش های فراوانی بوده است .با عنایت به اینکه یک سوم
جمعیت جهان را کودکان تشکیل میدهند ،یک بررسی گسترده در مورد کودکان معلوم کردن که فقط  29درصد
آنهایی که و اجد شرایط هر نوع تشخیص اختالل روانی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی انجمن
روانپزشکی آمریکا هستند توسط والدینشان به معلم با متخصص بهداشت روانی جهت کمک ارجاع میشوند و این در
حالی است که چندین بررسی همه گیرشناسی با مقیاس وسیع در ایاالت متحده ،اروپا و استرالیا مشخص کرد که بین
 14تا  20درصد کودکان به مشکالت روانی و رفتاری متوسط تا شدید مبتال هستند (روزنهان و مارتین ،ترجمه
سیدمحمدی .)1381 ،پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختالل سلوک ( )RSDCDدر سال  1389توسط شهریوری و
همکاران ساخت و هنجاریابی شد .این پرسشنامه نسخه مخصوص معلمان است بدین منظور که این پرسشنامه می-
بایست در اختیار معلمان قرار گیرد تا آنها به ارزیابی وجود یا عدم وجود اختالل سلوک در دانشآموزان بپردازند .این
پرسشنامه مشتمل بر  35سوال و پنج عامل میباشد که عبارتند از پرخاشگری ،بیمسئولیتی ،فریبکاری ،خرابکاری ،و
روابط بین فردی ضعیف.

یافتهها
جدول  . 1کمترین و بیشترین حد و انحراف معیار و چولگی و کشیدگی و میانگین متغیرهای پژوهش (گروه کنترل -پیش آزمون)

پرخاشگری
اختالل
سلوک

بی مسئولیتی
فریبکاری
خرابکاری

انحراف

بیشترین

کمترین

میانگین

حد

حد

33/96

40

28

50

3٧

31

50

28

50
50

کشیدگی

چولگی

پیش آزمون

-1/424

-0/1٧8

3/86٧

پس آزمون

-1/103

0/008

1/645

33/96

پیش آزمون

0/503

-0/13٧

2/545

33/68

39

پس آزمون

-0/669

0/043

1/363

33/٧6

36

31

پیش آزمون

-0/519

0/5٧٧

1/848

31/80

36

29

50

پس آزمون

-0/551

0/081

1/٧٧٧

32/36

36

29

50

پیش آزمون

-0/6٧5

-0/18٧

1/633

20/00

23

1٧

50
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پس آزمون

0/061

-0/210

1/405

21/16

24

18

50

روابط بین

پیش آزمون

-0/881

-0/139

2/626

24/32

29

20

50

فردی ضعیف

پس آزمون

-0/839

-0/953

1/893

25/20

28

20

50

0/806

-0/404

6/585

154

129

50

2/169

0/211

4/164

٧6

56

50

پیش آزمون
هوش اخالقی

143/٧6

65/56

پس آزمون

کل

50

پاسخگویی به فرضیه های پژوهش

به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش بسته به مقیاس اندازه گیری ،جهت دار بودن و یا بدون جهت بودن و
همچنین پیوسته ویا گسسته بودن دادهها از آزمونهای متفاوت استفاده میشود .ضمناً نرمال بودن متغیرها در
قسمت توصیفی با استفاده از چولگی و کشیدگی اثبات شده بنابراین آزمونهای پارامتریک بر روی متغیرها قابل اجرا
میباشد.
جدول  .2آزمون لوین جهت بررسی همگن یا ناهمگن بودن واریانس ها
تست لوین جهت برابری واریانس ها
سطح معناداری

مقدار ()F

()si g
پرخاشگری

0/386

0/٧65

بی مسئولیتی

0/133

2/332

فریبکاری

0/2٧8

1/204

خرابکاری

0/801

0/065

روابط بین فردی ضعیف

0/968

0/002

اختالل سلوک کل

0/222

1/528
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باتوجه به جدول ( ،)11-4چون  ،0/05 >Sigاست ،یعنی فرض  H1رد می شود و فرض  H0پذیرفته میشود یعنی
واریانسها

برابرند

و

چون

پیش

برابری

شرط

واریانسها

رعایت

است

شده

بنابراین

میتوانیم از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده کنیم.
جدول  .3نتایج تحلیل آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت تعیین تاثیر آموزش هوش اخالقی بر ابعاد اختالل سلوک
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

مجذور سهمی

فرضیه

خطا

معناداری

اتا

39

0/000

0/93

1

0/000

0/93

1

0/93

1

0/93

1

نام آزمون

مقدار

F

اثر پیالیی

0/932

5/061

5

المبادای ویلکز

0/068

5/061

5

39

اثر هوتلینگ

13/655

5/061

5

39

0/000

بزرگترین ریشه روی

13/655

5/061

5

39

0/000

توان آماری

همان گونه که در جدول ( ،)12-4نشان داده شده است ،چون مقدار ( sigسطح معناداری) در هر 4آزمون (اثر پیالی
و المبادای ویلکز و اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه روی) کمتر از  0/01شده است ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که
بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر وابسته اختالل سلوک و مولفههایش با احتمال  99درصد تفاوت معناداری
(با کنترل عامل پیش آزمون) وجود دارد.
بر این اساس میتوان بیان داشت که دست کم در یکی از مولفههای اختالل سلوک (پرخاشگری،
بی مسئولیتی ،ف ریبکاری ،خرابکاری ،روابط بین فردی ضعیف) بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود
دارد ،شاخص دیگری که باید به آن توجه شود« ،اندازه اثر» میباشد که در جدول با عنوان مجذور اتا مشخص شده
است ،مجذور اتا نشان دهندهی درصدی از واریانس نمرات اختالل سلوک میباشد که در اثر اجرای عمل آزمایشی
بوجود آمده است که اندازه اثربخشی آموزش هوش اخالقی در کل ،در پژوهش حاضر برابر ( 93 )0/93درصد می
باشد ،یعنی  93درصد از تغییرات نمرات مولفههای اختالل سلوک ناشی از آموزش هوش اخالقی میباشد به زبان
دیگر ،آموزش هوش اخالقی باعث  93درصد تغییر در نمرههای مولفههای اختالل سلوک گردیده است و توان آماری
برابر  1است.
جدول  . 4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در متن مانکوا مربوط به تاثیر هوش اخالقی بر مولفههای اختالل سلوک
مجموع

در جه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پرخاشگری

3623/156

1

3623/156

394/٧92

بی مسئولیتی

3٧19/568

1

3٧19/568

404/٧99

0/000

فریبکاری

3058/461

1

3058/461

2٧8/416

0/000

0/8٧

خرابکاری

1360/895

1

1360/895

499/٧14

0/000

0/92

1

روابط بین فردی ضعیف

2239/091

1

2239/091

341/5٧5

0/000

0/89

1

اختالل سلوک کل

6٧961/152

1

6٧961/152

513/542

0/000

0/92

1

متغییر ها

150
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سطح معناداری

مجذور سهمی

توان

sig

اتا

آماری

0/000

0/90

1

0/90

1
1
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جدول  .5میانگین های تعدیل شده مولفههای اختالل سلوک در دو گروه آزمایش و کنترل
فاصله اطمینان %95
متغییر ها

گروه

میانگین

خطای استاندارد

پرخاشگری

تخمین پایین

بی مسئولیتی
فریبکاری
خرابکاری
روابط بین فردی ضعیف
اختالل سلوک کل

تخمین باال

آزمایش

15/4٧5

0/632

14/200

16/٧49

کنترل

33/925

0/632

32/651

35/200

آزمایش

14/693

0/632

13/418

15/96٧

کنترل

33/38٧

0/632

32/113

34/662

آزمایش

15/044

0/691

13/650

16/438

کنترل

31/996

0/691

30/602

33/390

آزمایش

9/٧46

0/344

9/052

10/440

کنترل

21/054

0/344

20/360

21/٧48

آزمایش

10/428

0/534

9/351

11/504

کنترل

24/932

0/534

23/856

26/009

آزمایش

65/385

2/399

60/546

٧0.223

کنترل

145/295

2/399

140/45٧

150.134

با توجه به جدول ( :)14-4بر اساس نتایج حاصل از آزمون مانکوا؛ برای نمرات پرخاشگری (39/٧2،sig = 0/000
= )Fو برای بیمسئولیتی ( )F= 40/80، sig = 0/000و برای فریبکاری ()F= 28/42،sig = 0/000
و برای خرابکاری ( )F= 50/٧1، sig = 0/000و برای روابط بین فردی ضعیف ()F= 34/58،sig = 0/000
و برای سلوک کل ( )F= 51/54، sig = 0/000بدست آمد که میتوان بیان کرد که مولفههای پرخاشگری
و بی مسئولیتی و فریبکاری و خرابکاری و روابط بین فردی ضعیف و سلوک کل ،از لحاظ آماری با احتمال  99درصد
معنادار میباشند ،بعبارت دیگر این یافته ها بیانگر این مطلب است که آموزش هوش اخالقی در پس آزمون ،موجب
کاهش تمامی مولفه های اختالل سلوک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است ،همچنین میزان اندازه اثر
(اتا) در مرحله پس آزمون در پرخاشگری برابر ( )0/90یعنی  90درصد تغییرات نمره پس آزمون در پرخاشگری
مربوط به آموزش هوش اخالقی بوده است و در بیمسئولیتی برابر ( )0/90یعنی  90درصد تغییرات نمره پس آزمون
در بی مسئولیتی مربوط به آموزش هوش اخالقی بوده است و در فریبکاری برابر ( )0/8٧یعنی  8٧درصد تغییرات
نمره پس آزمون در فریبکاری مربوط به آموزش هوش اخالقی بوده است ،و در خرابکاری برابر ( )0/92یعنی 92
درصد تغییرات نمره پس آزمون در خرابکاری مربوط به آموزش هوش اخالقی بوده است و در روابط بین فردی
ضعیف برابر ( )0/89یعنی  89درصد تغییرات نمره پس آزمون در روابط بین فردی ضعیف مربوط به آموزش هوش
اخالقی بوده است و در نهایت در اختالل سلوک کل برابر ( )0/92یعنی  92درصد تغییرات نمره پس آزمون در
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تکانشگری کل مربوط به آموزش هوش اخالقی بوده است و توان آزمون آماری برای پرخاشگری ،بیمسئولیتی،
فریبکاری ،خرابکاری ،روابط بین فردی ضعیف و اختالل سلوک کل برای تمام مولفه ها برابر با یک میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر کاهش عالیم اختالل سلوک در دانشآموزان
دختر مرکز تربیت و اصالح رفتار بهزیستی شهرستان گرگان بود .یافته ها نشان داد که آموزش هوش اخالقی بر
کاهش رفتار خرابکارانه در دانشآموزان کانون اصالح رفتار بهزیستی تاثیر داردنتایج حاصل از این فرضیه حاکی از این
است که بین هوش اخالقی با رفتار خرابکاری رابطه معنی داری وجود دارد .یعنی آموزش هوش اخالقی باعث کاهش
پرخاشگری در نوجوانان می گردد .یعنی هر چه آموزش اخالق در خانوادهها یا مدارس و مؤسسات با کیفیت خوبی
برگزار شود ،رفتار خراکاری در نوجوانان کمتر می گردد ،با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که افزایش و
کاهش یکی از متغیرها بر نوجوانان اثر دارد .بر اساس نتایج حاصله از بررسی فرضیه های اصلی تحقیق حاکی از رابطه
معنید ار بین متغیرها می باشد ،و اهمیت آموزش هوش اخالقی بر رفتار خرابکاری بیشتر احساس می گردد.
از این رو تجزیه و تحلیل موضوع و آگاهی از اثرات هر یک از متغیرها بر روی نوجوانان سازمانها
را به سوی اقدامات جدی به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب در محیط های خانوادگی و آموزش سوق
میدهد ،در نوجوانان دچار مشکالت سلوک گسترده ای از رفتارهای خالف قانون مثل تخریب و خرابکاری روی می-
دهد که این گونه رفتارها می تواند اثرات جبران ناپذیری در جامعه و خانواده بر جای بگذارد ،به منظور جلوگیری از
رفتارهای خرابکارانه بهتر است از مهارت های مختلفی استفاده شود ،تکنیک کنترل هیجانات ،آموزش رفتار والدین،
درمان چند سیستمی درمان های رفتاری شناختی میتواند کمک زیادی به نوجوانان بکند تا نوجوانان بتوانند برای
خود یک محیط سالم و دور از خطر ایجاد کرده و زندگی سالمی داشته باشند ،در یافتههای ساکزو همکارانش
( ،)2015هاشمیفرد ( ،)1394قنصوری ( )1394نتایج همسو میباشد.
شاخص دیگری که باید به آن توجه شود« ،اندازه اثر» می باشد که در جدول با عنوان مجذور اتا مشخص شده است.
مجذور اتا نشان دهنده ی درصدی از واریانس نمرات پرخاشگری میباشد که در اثر اجرای عمل آزمایشی بوجود آمده
است .مقدار مجذور اتا برابر  0/90میباشد که اگر آنرا تبدیل به درصد کنیم 90درصد میشود ،بدین معنا که 90
درصد از تغییرات نمرات پرخاشگری ناشی از آموزش هوش اخالقی میباشد به زبان دیگر ،آموزش هوش اخالقی باعث
 90درصد تغییر در نمرههای پرخاشگری گردیده است.
نتایج حاصل از این فرضیه حاکی از این است ،بین هوش اخالقی در رابطه با پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.
یعنی آموزش هوش اخالقی باعث کاهش پرخاشگری در نوجوانان میگردد .یعنی هر چه آموزش اخالق در خانواده ها
یا مدارس و مؤسسات با کیفیت خوبی برگزار شود پرخاشگری در نوجوانان کمتر میشود .با توجه به مطالب ذکر شده
می توان گفت که افزایش و کاهش یکی از متغیرها بر نوجوانان اثر دارد .بر اساس نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی
تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین متغیرها می باشد ،و اهمیت آموزش هوش اخالقی بر پرخاشگری بیشتر احساس
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می گردد ،از اینرو و تجزیه و تحلیل موضوع و آگاهی از اثرات هر یک از متغیرها بر روی نوجوانان ،سازمانها را به
سوی اقدامات جدی به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب در محیطهای خانوادگی و آموزشی سوق می دهد،
کیفیت زندگی نوجوانان از موضوعات بسیار تأثیرگذار در افزایش کارایی آنها در جامعه می باشد بهتر است ارتباط
همدالنه از سوی آموزش دهندگان اعمال گردد تا باعث ارتقاء عملکرد بهتر و دور از پرخاشگری و خشونت در
نوجوانان بشود .به منظور جلوگیری از پرخاشگری و خشونت در نوجوانان بشود .به منظور جلوگیری از پرخاشگری در
نوجوانان بهتر است از مهارتهای کنترل خشم ،کنترل هیجانات و تکنیکهای حل مسئله استفاده کرد یا با تشکیل
کارگاههایی با کمک دوستان ،خانواده ،آموزگاران به یاری این عزیزان رفت.
و حتی میتوان از دارو درمانی همراه با این تکنیکها استفاده کرد .تا جوانان و نوجوانان درست رفتار کردن
و درست اندیشیدن و کنترل کردن خود را در تمام مقاطع زندگی بیاموزند و زندگی پربار همراه با آرامش برای خود و
دیگران فراهم کنند ،در یافتههای لنیک ( ،)2011گودرزی ( ،)1392عطافر ( )1393نتایج همسو میباشد.
نتایج حاصل از این فرضیه حاکی از این است بین هوش اخالقی در رابطه با رفتار فریبکاری و دزدی رابطه معنی
داری وجود دارد .یعنی آموزش هوش اخالقی باعث کاهش رفتار فریبکاری در نوجوانان می گردد .یعنی هر چه
آموزش هوش اخالقی در خانواده ها یا مدارس یا مؤسسات با کیفیت خوبی برگزار شود رفتار فریب کاری در نوجوانان
کا هش می یابد .با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که افزایش و کاهش هر یک از متغیرها بر نوجوانان اثر
دارد .بر اساس نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق حاکی از رابطه معنیدار بین متغیر ها می باشد و اهمیت و
آموزش هوش اخالقی بر رفتار فریب کاری بیشتر احساس میگردد ،ازاین رو تجزیه و تحلیل موضوع و آگاهی از اثرات
هر یک از متغیرها بر روی نوجوانان سازمان ها را به سوی اقدامات جدی به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب در
محیطهای خانوادگی و آموزشی سوق میدهد ،کیفیت زندگی نوجوانان از موضوعات بسیار تأثیرگذار و افزایش کارایی
آنها در جامعه می باشد بهتر است ارتباط سالم و همراه با همدلی از سوی آموزش دهندگان اعمال گردد تا باعث ارتقاء
عملکرد بهتر و رفتارهای دور از فریب کاری و نیرنگ در نوجوانان شود ،به منظور جلوگیری از رفتار مخرب فریب
کاری و دزدی بهتر است از تمرین حقیقت ،تغییر ذهنیت ،درک طرف مقابل استفاده گردد .یا از تکنیک های حل
مسئله ،کنترل هیجانات هم کمک بگیرند و با تشکیل کارگاه هایی با کمک دوستان ،هم کالسی ها ،آموزگاران،
خانواده می توان به کمک این عزیزان رفت تا نوجوانان بتوانند راه صحیح و درست زندگی را یاد بگیرند و با سربلندی
و

موفقیت

بتوانند

در جامعه به سر ببرند ،در یافتههای ساخودولسکی و همکاران ( ،)2008مطالعه دین و همکاران ( ،)2012رستگار
( ،)1392نادی ( )1391نتایج همسو میباشد.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که افزایش و کاهش یکی از متغیرها بر نوجوانان اثر دارد .براساس نتایج
حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین متغیرها می باشد ،و اهمیت آموزش هوش اخالقی
بر رفتار بی مسئولیتی یا جامعه ستیزی یشتر احساس می گردد .از این رو تجزیه و تحلیل موضوع و آگاهی از اثرات

153

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،50تیر 1401

هر یک از متغیرها بر روی نوجوانان ،سازمان را به سو ی اقدامات جدی به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب در
محیطهای خانوادگی و آموزش سوق میدهد.
رفتار بیمسئولیتی یا جامعه ستیزی همراه با مشکالت قانونی میباشد .این افراد قوانین را نادیده میگیرند یا نقض
میکنند و با تهدید و رفتار بیرحمانه همراه با گستاخی به اهداف خود دست مییابند .به منظور جلوگیری از اینگونه
رفتارها بهتر است از تکنیکهایی مثل حل مسئله ،کنترل هیجانها استفاده کرد ،یا درمان والدین و خانوده و درگیر
ساختن خانواده استفاده کرد و اگر بر اساس برنامههای یادگیری اجتماعی باشد بهتر است پرهیز از تنبیه و ارائه
تقویتهای مالیم را به کار برد و ایجاد جوی حاکی از اطمینان نیز مؤثر میباشد تا نوجوان بتواند راه غلط را از راه
درست باز شناسد تا عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند ،در یافته های ترژی و آلموند ( ،)2008پتی و داجی
( ،)2013در تحقیقی که مرزآبادی ( ،)1392گودرزی ( )1392نتایج همسو میباشد.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که افزایش و کاهش یکی از متغیرها بر نوجوانان اثر دارد .بر اساس نتایج
حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق حاکی از رابطه معنی داری بین متغیرها می باشد و اهیمت آموزش هوش
اخالقی بر رفتار بین فردی ضعیف بیشتر احساس می گردد.
از این رو تجزیه و تحلیل موضوع و آگاهی از اثرات هر یک از متغیرها بر روی نوجوانان ،سازمان ها را به سوی اقدامات
جدی به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب در محیط های خانوادگی و آموزشی سوق میدهد ،در زمانهای که هر
لحظه آن در گرو تغییرات ش گفت انگیز است ارتباط حرف اول را می زند به همین دلیل کیفیت زندگی هر کس
بستگی به کیفیت ارتباطات با دیگران دارد ،افراد از طریق برقراری ارتباط صمیمانه قادر خواهند بود احساسات
و عواطف خود را به اعضای خانواده دوستان و نزدیکان ابراز نمایند تا با مسائل و مشکالت پیش آمده به بهترین نحو
رفتار نموده راهحل های جدیدی را کشف کنند ،به منظور جلوگیری از روابط مخرب در نوجوانان بهتر است
از مهارتهای حل تعارض و مهارتهای حل مشکل گروهی و حل مسأله استفاده نمود :یا با تشکیل کارگاههایی
با کمک دوستان ،خانواده ،آموزگاران به یاری این عزیزان رفت ،به امید اینکه نوجوانان و جوانان روابط بین فردی
درست را بیاموزند و در راه درست به کار گیرند ،در یافتههای نرواییز ( ،)2010پاسالیچ و همکاران ( ،)2011بهشتی
فرد ( ،)1391شجاعی ( )1390نتایج همسو میباشد.
این پژوهش همانند سایر پژوهشها با محدودیتهای مواجه بود .از جمله اینکه این پژوهش در بین دانش آموزان
مرکز بهزیستی گرگان انجام شده است و از تعمیمدهی یافته های این پژوهش به دیگر دانش آموزان در مراکز دیگر
بهزیستی جوانب احتیاط را رعایت کرد .پژوهش حاضر به اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر کاهش عالیم اختالل
سلوک در دانشآموزان مرکز تربیت و اصالح رفتار بهزیستی گرگان پرداخته است پیشنهاد میشود که این پژوهش بر
گروههای دیگر نیز انجام گردد تا قابلیت تعمیم دهی بیشتری داشته باشد.
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