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چکیده
هوش اخالقی ،توانایی درک درست از نادرست ،داشتن اعتقادات قوی اخالقی و رفتار در جهت صحیح
است .با توجه به اهمیت تربیت هوش اخالقی از مقطع کودکی و نیاز به اندازهگیری خط پایه ،تدوین و
اجرای برنامههای مداخلهای و درنهایت سنجش تأثیر برنامهها در بهبود هوش اخالقی کودکان هدف از
پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هوش اخالقی کودکان بود .به این منظور از بین کودکان
مراجعهکننده به مهدها و پیشدبستانیهای شهر شاهرود تعداد  300کودک با روش نمونهگیری خوشهای
تصادفی انتخاب و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند .بهمنظور تعیین ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی
و بهمنظور بررسی روایی همگرا و واگرا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .پایایی پرسشنامه نیز با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد .نتایج تحلیل عاملی همسو با مبانی نظری نشان داد پرسشنامه
هوش اخالقی کودکان ( ،)CMIQاز یک ساختار  6عاملی شامل وجدان ،خویشتنداری ،همدلی،
بردباری ،عدالت و احترام برخوردار است .اعتبار همگرای  ،CMIQاز طریق اجرای همزمان آن با
"پرسشنامه هوش هیجانی کودکان کجباف نژاد " و اعتبار واگرای آن از طریق "پرسشنامه مشکالت رفتاری
کودکان پیشدبستانی شهیم " ،بررسی و تائید شد .نتایج آلفای کرونباخ نیز نشان داد که  CMIQاز
ضرایب پایایی رضایتبخشی برخوردار است (پایایی کل برابر با )0/92؛ بنابراین میتوان در پژوهشهای
روانشناختی بهمنظور سنجش هوش اخالقی کودکان  4تا  6سال (مهدکودک و پیشدبستان) از آن بهره
گرفت.
 .1دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .2دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول).
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واژگان کلیدی :پرسشنامه هوش اخالقی کودکان ،خویشتنداری ،همدلی ،وجدان ،بردباری،
احترام ،عدالت ،روایی ،پایایی.

مقدمه
ارزشهای اخالقی در کل زندگی افراد نفوذ دارند ،بهطوریکه میتوان گفت مقاصد،
محتوا و روششناسی تربیت بر مبنای آنها بیان میشوند (حاجی ده آبادی .)1379 ،با
افزایش مشکالت اخالقی در قرن  ،21گرایش روزافزونی نسبت به آموزش اخالق و
ارزشهای اخالقی در محیطهای آموزشی شکل گرفته (گل محمدیان ،فرحبخش و
اسماعیلی )2012 ،و تربیت شایستهی قرن حاضر ،تعلیم و تربیت اخالقی قلمداد شده است
(سجادی .)1383 ،فیلسوفان معاصر ،تربیت اخالقی را عالیترین سطح تربیت میدانند
(شکوهی .)1374 ،اخالق رشتهای است که در حدفاصل فلسفه و روانشناسی قرار گرفته
است .بر اساس نظریات شکلگیری و رشد اخالقی ،چندین عامل از قبیل طبیعت کمالجو،
توانایی بالقوه تمیز خوب از بد ،انگیزشها و عواطف انسانی ،رشد تفکر و قضاوت
شناختی ،تجارب عینی و رفتاری فرد و محیط اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی وی در تکامل
اخالقی و رشد اخالقی تأثیر دارند که در این بین عامل اخیر دارای ارتباط متقابل و توان
تأثیرگذاری بر سایر عوامل است (لطفآبادی .)1384 ،در بین اندیشمندان و نظریهپردازان
مختلف در خصوص آنچه اخالق را تعیین میکند ،اختالفنظر بسیاری وجود دارد.
الگوهای روان تحلیل گری 1بر درونی سازی هنجارهای اجتماعی تأکید دارند و به احساس
خود مالمت گری مرتبط با آن تمرکز میکنند .رفتارگرایان ،رفتار آشکار را هسته اخالق
روانشناختی 2میدانند .نظریهپردازان اجتماعی -فرهنگی بر نقش انتقال فرهنگی ارزشها،
صفات شخصیتی (منش اخالقی )3و الگوهای شناختی تأکید دارند .زیست شناسان،
کارکردهای تکاملی ،گزینش ژنتیکی ویژگیهای اخالقی ،هورمونها و نوروآناتومی را در
این بین مهم میدانند و روان شناسان شناختی بر استدالل و تصمیمگیری اخالقی تأکید
دارند (پالزنوگوراس 4و گورتز.)1995 ،5
1. Psychoanalysis
2. Psychological morality
3. Moral character
4. Pelaez-Noguras
5. Gewirtz
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مشهورترین رویکردها در زمینه رشد اخالقی ،رویکرد رشد شناختی و رویکرد تربیت
منش است .رویکرد رشد شناختی ،اصول جهان شمول اخالقی را در افراد پذیرفته است.
تربیت منش نیز تالش عمدی برای کمک به افراد جهت درک ارزشهای اخالقی اصیل،
مراقبت از آنها و عمل بر مبنای آنها تعریف شده است (سجادی .)1383 ،روانشناسان
برای تبیین افراد در عقل و استدالل و نیز عواطف و هیجان ،از واژههایی مانند هوشبهر

1

( )IQو هوش هیجانی( 2ناظمی مقدم ،کدیور و عرب زاده )1396 ،استفاده میکنند که در
کنار این مفاهیم ،هوش معنوی( 3اسدی ،دالور و فرخی )1395 ،و هوش اخالقی( 4بوربا،5

 )2005در سالهای اخیر توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است .اگر "هوش " را

ظرفیت سازگاری با موقعیت جدید قلمداد کنیم ،آنگاه "اخالق " ظرفیت سازماندهی

ارزشی به این موقعیت را پوشش خواهد داد .هوش اخالقی ظرفیت و توانایی درک درست
از نادرست ،داشتن اعتقادات قوی اخالقی و عمل به آنها و همچنین ،رفتار در جهت
صحیح است .هوش اخالقی به این نکته اشاره دارد که اصول اخالقی حاصل وراثت نیست
بلکه افراد یاد میگیرند که چگونه خوب باشند (بوربا .)2005 ،فرایند تصمیمگیری اخالقی
مشروط به عوامل جمعیت شناختی چون جنسیت ،نژاد یا ملیت نیست (فورد 6و
ریچاردسون .)1994 ،7هوش اخالقی دارای ابعاد متفاوتی است .لنیک و کیل ،معتقدند که
هوش اخالقی در برگیرندهی  4بعد اصلی شامل درستکاری ،مسئولیتپذیری ،بخشش و
دلسوزی و  10بعد زیرمجموعه (شایستگی) شامل انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداری،
انجام تعهدات فردی /مسئولیتپذیری (پاسخگویی) در برابر تصمیمات شخصی،
خودکنترلی و خود محدودسازی ،کمک به دیگران (قبول مسئولیت برای خدمت به
دیگران) ،مراقبت از دیگران (مهربانی) ،درک احساسات دیگران (بشردوستی و رفتار
شهروندی) و درک نیازهای روحی خود (ایمان ،اعتقاد و تواضع) میباشد .آنها بر اساس
این مدل خود ،پرسشنامهای نیز برای تعیین سطح هوش اخالقی و ابعاد زیرمجموعهی آن در
1. Inteligence quotient
2. Emotional intelligence
3. Spiritual intelligence
4. Moral intelligence
5. Borba
6. Ford
7. Richardson
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افراد تدوین کردند (لنیک و کیل 2008 ،و  .)2011بوربا ( )2005هفت اصل اساسی برای
هوش اخالقی را شامل همدلی ،وجدان ،خویشتنداری ،احترام ،مهربانی ،صبر ،بردباری و
انصاف میداند .همدلی 1به معنای دیدن دنیا از زاویه دید دیگران ،توانایی عاطفی برای
تجربه هیجانات دیگران و توانایی شناختی برای فهم هیجانهای اشخاص دیگر است
(هاوکینز 2و تروبست .)2000 ،3وجدان 4نوعی عامل درونی است که به سهم خود اندیشهها
و اعمال انسان را کنترل میکند (میرسپاسی .)1377 ،خویشتنداری :5خویشتنداری یعنی
اینکه در انتخاب رفتارها یا اعمال خود ،به جای تکیه بر انگیزههای آنی ،به نتایج آنها
توجه شود و سپس بر اساس آن عمل شود (نیکوگفتار .)1386 ،احترام 6هسته اخالق است
و والدین باید احترام متقابل خود را در روابط خود با کودکانشان به وجود آورند (لیکونا،
 .)1983مهربانی 7توجه به نیازها و احساسات دیگران است .با تقویت این فضیلت ،کودک
خودخواهی کمتری خواهد داشت و بیشتر دلسوز و غمخوار میشود (بوربا.)2005 ،
بردباری 8احترام گذاشتن به حقوق همه مردم حتی آنهایی است که باورها و رفتارهایشان
با ما تفاوت دارد .عدالت (انصاف) 9فضیلتی است که ما را وا میدارد با تمامی مردم،
صرفنظر از نژاد ،فرهنگ ،ظاهر ،جنسیت و موقعیت اقتصادی یکسان و عادالنه رفتار کنیم
(بوربا .)2005 ،بوربا بر اساس این  7اصل اخالقی ،پرسشنامهای را برای اندازهگیری هوش
اخالقی بزرگساالن تدوین نمود (بوربا ،2010،ترجمه کاووسی)1390 ،؛ اما با بررسیهای
صورت گرفته در ادبیات تحقیق مشخص شد که تاکنون هیچ پرسشنامهای برای
اندازهگیری هوش اخالقی کودکان ساخته نشده است .با توجه به اهمیت تربیت هوش
اخالقی از مقطع کودکی و نیاز به اندازهگیری خط پایه وضعیت موجود هوش اخالقی
کودکان ،تدوین و اجرای برنامههای مداخلهای و درنهایت سنجش تأثیر برنامهها در بهبود

1. Empathy
2. Hawkins
3. Trobst
4.Conscience
5. Self- control
6. Respect
7. Kindness
8. Tolerance
9. Fairness
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هوش اخالقی کودکان هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامهای برای
سنجش هوش اخالقی کودکان بود.

روش
جامعهی آماری این پژوهش ،کلیهی کودکان سنین  4الی  6سال مراجعهکننده به مهدهای
کودک و پیشدبستانیهای شهر شاهرود در سال تحصیلی  96-95میباشند .به دلیل اینکه
در پژوهش حاضر به دنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هوش اخالقی کودکان بودیم و
برای بررسی اعتبار سازه نیاز به اجرای تحلیل عاملی وجود داشت ،حجم نمونه  300نفر در
نظر گرفته شد .الزم به ذکر است در تحلیل عاملی ،حداقل حجم نمونه بر اساس متغیرهای
پنهان با نسبت  20به  20( 1نمونه به ازای هر متغیر پنهان) تعیین میشود (حبیبی و عدن ور،
 .)1396با توجه به اینکه مبتنی بر نظریه بوربا پرسشنامه ساختهشده برای اندازهگیری  6عامل
پنهان طراحی شده بود ،لذا حجم نمونه  120نفر بر اساس این قاعده کفایت میکرد .عالوه
بر آن در ادبیات تحلیل عاملی برخی پیشنهادها در مورد حداقل نمونه موردنیاز برای انجام
یک تحلیل عاملی معتبر ارائه شده است .برخی پژوهشگران معتقدنــد که هر چه تعداد
نمونهها بیشــتر باشــد ،نتیجــه تحلیل عاملی مطلوبتر اســت .پژوهشگران نســبت تعداد
مشاهدات به تعداد متغیرها را از نسبت سه به یک تا نسبت  20به  1ذکر کردهاند (فرگوسن
و کاکس .)1993 ،1برخی دیگر از پژوهشگران ،رعایت حداقل تعداد نمونه الزم برای انجام
تحلیل عاملی را مطرح کردهاند .ساپناس و زلر 50 ،2نمونه ( ،)2002هیر 3و همکاران100 ،
نمونه ( ،)1995گورساچ 200 ،4نمونه ( ،)1983کاس و تینزلی  300نمونه (1979؛ نقل از
هومن )1394 ،و تاباچنیک و فیدل ،5نیز  300نمونه ( )2012را برای تحلیل عاملی کافی
دانستهاند .لذا در پژوهش حاضر حجم نمونه  300نفر در نظر گرفته شد .این  300نفر به
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بهاینترتیب که از بین
مهدکودکها و پیشدبستانیهای شهر شاهرود 10 ،مهدکودک و پیشدبستانی بهصورت
تصادفی انتخاب شدند .سپس در هر مهدکودک و پیشدبستانی 30 ،کودک بهصورت
1. Fergusen and Cox
2. Sapnas and Zeller
3. Hair
4. Gorsuch
5. Tabachnick and Fidell
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تصادفی انتخاب شده و توسط والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند (پرسشنامهها توسط والدین
کودکان تکمیل شد).
ابزارهای پژوهش :در این پژوهش از سه ابزار شامل پرسشنامه محقق ساخته هوش
اخالقی کودکان ،پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  8-4سال برای بررسی روایی همگرا و
پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی برای بررسی روایی واگرا استفاده شد که
در ادامه ویژگیهای روانسنجی ابزارهای ذکر شده آمده است.
الف – پرسشنامه هوش اخالقی کودکان ( :1)CMIQدر این پژوهش برای
اندازهگیری هوش اخالقی کودکان  4تا  6سال از پرسشنامه محقق ساخته هوش اخالقی
کودکان ( )CMIQاستفاده شد .برای ساخت این پرسشنامه از مدل بوربا استفاده شد .بر
مبنای این مدل ،هوش اخالقی از شش مؤلفه خویشتنداری ،همدلی ،وجدان ،بردباری،
احترام و عدالت برخوردار میباشد .به این منظور با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با
صاحبنظران تعداد  68سؤال برای اندازهگیری شش مؤلفه هوش اخالقی تهیه شد .اعتبار
محتوای پرسشنامه ازنظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و تعداد  23سؤال بر اساس
نظر متخصصان از مجموعه سؤالها حذف شد .پس از بررسی اعتبار محتوا و حصول
اطمینان الزم ،پرسشنامه بهصورت مقدماتی بر روی نمونه  30نفری از جامعه آماری اجرا
شد .هدف از این مرحله بررسی وضوح و ابهام سؤالها و در صورت لزوم اعمال تغییرات
موردنیاز بود .با توجه بهوضوح سؤالها و عدم ابهام در این خصوص ،پرسشنامه  45سؤالی
در بین  300کودک مراجعهکننده به مهدها و پیشدبستانیهای شهر شاهرود اجراء و
ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت .درنهایت بر اساس تحلیل عاملی
تعداد  12سؤال به دلیل ضعف بار عاملی روی مقیاس مربوطه از مجموعه سؤالها حذف و
پرسشنامه نهایی با  33سؤال تدوین شد که در قسمت یافتهها ،اطالعات حاصله ارائه شده
است .شایان توجه است بهمنظور نمرهگذاری این پرسشنامه برای هریک از گزینهها مقادیر
(هرگز( ،)1 ،گاهی اوقات( ،)2 ،معموالً( ،)3 ،بیشتر اوقات( ،)4 ،همیشه )5 ،در نظر گرفته
شده است .نمرهگذاری سؤالهای  1الی  7بهصورت معکوس میباشد .سؤالهای  1تا 7
برای سنجش خویشتنداری؛ سؤالهای  8تا  14برای سنجش همدلی؛ سؤالهای  15تا 19
1.Children Moral Intelligence Questionnaire

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا33 /

برای سنجش وجدان؛ سؤالهای  20تا  24برای سنجش بردباری؛ سؤالهای  25تا  29برای
سنجش احترام و سؤالهای  30تا  33برای سنجش عدالت در نظر گرفته شد (یک نسخه از
پرسشنامه نهایی ضمیمه است).
ب  -پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  8-4سال :پرسشنامه  45سؤالی هوش هیجانی
بهوسیلهی تحلیل عاملی توسط کجباف نژاد در سال  1393با پایایی  0/86و اعتبار مناسب
برای سنجش هوش هیجانی کودکان  4تا  8سال ساخته شده است .باتوجه به نتایج تحلیل
عوامل اکتشافی 3 ،عامل ادراک و ابراز هیجان ،ارزیابی هیجانی و تنظیم هیجانی باالترین
درصد واریانس را تبیین میکنند .به هر ماده در یک مقیاس  3درجهای هیچگاه  ،1گاهی
اوقات  ،2همیشه  3نمره داده میشود .همچنین سؤالهای ،27 ،21 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،5
 45 ،41 ،39 ،37 ،36 ،30 ،28معکوس نمرهگذاری میشوند (کجباف نژاد.)1393 ،
ج -پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی (ویژه معلم) :پرسشنامه 28
سؤالی مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی (ویژه معلم) ،بهمنظور ارزیابی مشکالت
رفتاری کودکان  3تا  6ساله ایرانی در  3عامل پرخاشگری ،بیتوجهی و گوشهگیری تهیه
شده است .هر ماده در یک مقیاس  3درجهای از هرگز تا بیشتر اوقات پاسخ داده میشود.
نمره متناسب با هر پاسخ برابر هرگز  ،1بعضیاوقات  ،2بیشتر اوقات  3میباشد و سؤالهای
 23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،11بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .ضریب پایایی
پرسشنامه پس از گذشت  4تا  6هفته  0/64و در سطح  0/0005معنیدار بوده است .ضریب
آلفا برای عوامل پرخاشگری ،بیتوجهی و گوشهگیری به ترتیب  0/80 ،0/89و  0/70بوده
است (شهیم.)1375 ،

نتایج
اعتبار سازه مقیاس هوش اخالقی کودکان ( :)CMIQاعتبار سازه 1جدیدترین شکل اعتبار
است (کرونباخ و میهل .)1955 ،2اعتبار سازه عبارت است از میزان صحت یک ابزار در
اندازهگیری ساخت نظری یا ویژگی مورد آزمون .بهعبارتدیگر یک آزمون در صورتی
دارای اعتبار سازه است که نمرات حاصل از آن به مفاهیم یا سازههای نظریه موردنظر،

1. construct validity
2. Cronbach & Meehl
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مربوط باشند .در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار سازه مقیاس  45سؤالی هوش اخالقی
کودکان ( )CMIQاز روش تحلیل عاملی ،1اعتبار همگرا 2و اعتبار واگرا 3استفاده شد
(سیف .)1395 ،ابتدا بهمنظور بررسی مناسبت دادهها برای تحلیل عاملی مقدار  KMOو
همچنین آزمون کرویت بارتلت 4محاسبه شد .نتیجه آزمون کیزر -مایر -اولکین0/853( 5

= )KMOرضایتبخش و مقدار آزمون کرویت بارتلت هم در سطح  p</00005معنیدار
بود .لذا مناسبت دادهها برای تحلیل عاملی مورد تائید قرار گرفت .تحلیل عوامل دادهها با
استفاده از روش مؤلفههای اصلی با روش چرخش متعامد از نوع واریماکس منجر به
استخراج  6عامل شد .عوامل استخراج شده مبتنی بر مبانی نظری تحقیق عبارتاند از
وجدان ،خویشتنداری ،همدلی ،بردباری ،عدالت و احترام .در جدول  2سؤالهای مربوط
به هر عامل و بارهای عاملی مربوطه گزارش شده است.
جدول  .1نتایج چرخش واریماکس برای سؤالهای مقیاس هوش اخالقی کودکان )(CMIQ
شماره

عوامل

سؤال

سؤال

وجدان خویشتنداری همدلی بردباری عدالت احترام

 1زود عصبانی میشود و بهسختی آرام میشود.
هنگام عصبانیت کارهایی مانند کتک زدن،
2

--

0/701

--

مشت زدن ،هل دادن و( ...در مورد کودکان

--

--

--

--

--

--

--

--

0/821

دیگر) بروز میدهد.
هنگام عصبانیت کارهایی مانند کتک زدن،
3

--

مشت زدن ،هل دادن و( .در مورد شما یا

--

--

--

--

0/844

بزرگساالن دیگر) بروز میدهد.
4

کجخلق و تحریکپذیر است و بهسرعت از
کوره در میرود یا اشیاء را پرت میکند.

 5وقتی کودکی اشتباه میکند ،به او میخندد.
6

--

وقتی کودک دیگری زمین میخورد ،به او
میخندد و او را مسخره میکند.

---

0/790
0/571
0/701

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1. factor analysis
2. convergent validity
3. divergent validity
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5.

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا35 /
وقتی کودک غریبهای که با او همسال است

--

 7وارد جمع آنها میشود ،احساس ناراحتی

--

--

--

--

0/733

میکند.
نشانههای غیرکالمی دیگران -مثل اشارات،

--

--

 8زبان بدن ،حالتهای چهره و لحن صدا  -را

--

--

--

0/630

بهدرستی تشخیص میدهد.
9
10
11

بهسرعت حالتهای چهره دیگران را درک

--

--

میکند و واکنش مناسب نشان میدهد.
نشان میدهد که احساسات دیگران را درک

--

--

میکند.
در نمونههای رفتار دیگران معموالً رفتارهای

--

--

همدالنه را مشاهده میکند.
میتواند

احساسهای

مختلف

را

در

--

0/632
0/672
0/445

--

 12موقعیتهای مختلف (شادی ،غم ،تعجب،
ترس ،عصبانیت) تشخیص دهد.

-----

-----

-----

0/576

از چهرهی دیگران پی به ناراحتی آنها میبرد و
13
واکنش نشان میدهد.

--

--

در موقع ناراحتی دوستش ،او نیز ناراحت
14
میشود.

--

--

به اشتباهاتش اعتراف میکند و عذرخواهی
15
میکند.

0/738

متوجه اشتباه بودن رفتارش میشود و توضیح
16
میدهد که چرا آن رفتار اشتباه است.

0/754

برای رفتار نامناسب یا اشتباهش احساس گناه یا
17
شرم میکند.

0/634

اگر موجب شود که به کسی آسیب عاطفی یا
 18جسمی وارد شود ،سعی میکند آن را جبران 0/646

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0/704
0/575

کند.
19
20
21

بالفاصله بعد از ارتکاب یک اشتباه درصدد
جبران آن است.
زمانی که هیجانزده ،مستأصل یا عصبانی

0/652
--

---

---

میشود ،بهراحتی آرام میگیرد.
توانایی صبر کردن را دارد (مثالً میتواند برای
رسیدن به نوبتش برای اسباببازی صبر کند).

--

--

--

--

0/438
0/578

----

----

 / 36فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال نهم ،شمارة ،34زمستان 1397

22
23
24
25

تا وقتیکه توجه بزرگساالن به او جلب شود،

--

--

--

میتواند صبر کند.

توان شنیدن " نه " را در برابر خواستههایش

--

--

--

دارد.
به دستورالعمل مربی ،والدین و  ...در مورد

--

--

--

چگونگی انجام یک فعالیت گوش میکند.
لحن صدایش محترمانه است و از صحبتهای

--

--

--

0/808
0/691
0/410
--

-----

بیادبانه و گستاخانه اجتناب میکند.
ال هنگام
با خودش محترمانه رفتار میکند (مث ً

--

--

--

--

----

0/553

-0/500

 26عصبانیت خودش را نمیزند ،به نظافت خودش
اهمیت میدهد).
با داراییهای خود ،با احترام رفتار میکند (مثالً

--

--

--

--

-0/576

 27مراقب اسباببازیها و یا لباسهای خودش
است که خراب نشوند).
با داراییها و متعلقات دیگران با احترام رفتار

--

--

--

--

--

ال اسباببازیهای دیگران را
 28میکند (مث ً
نمیشکند).
بدون نیاز به تذکر دیگران ،عبارتهای
 29محترمانهای مانند «ببخشید» و «خواهش میکنم»

0/446
--

--

--

--

-0/397

را به کار میبرد.
30
31
32
33

با پیروی از قوانین ،بازی میکند و در میانه راه

--

--

--

--

آنها را به نفع خودش تغییر نمیدهد.
مراقب حقوق دیگران است تا مطمئن شود که با

--

--

--

--

آنها با تساوی و عدالت رفتار میشود.
از مقررات جمعی (در کالس و هنگام بازی با

--

--

--

--

همساالن) پیروی میکند.
نوبت را رعایت میکند (صف ،گرفتن غذا،
بیرون رفتن ،حرف زدن و .)...

--

--

--

--

0/369
0/654
0/678
0/408

-----

بررسی نتایج حاصل از تحلیل عوامل نشان داد تعداد  12سؤال از بارهای عاملی مناسبی
روی عوامل مربوطه برخوردار نیستند و لذا از تحلیل کنار گذاشته شدند .بر اساس نتایج
تحلیل عاملی پس از حذف  12سؤال ذکر شده  6عامل استخراج شد .این عوامل مجموع ًا
 58/44درصد از واریانس ماتریس را تبیین میکنند .از این مقدار  13/03درصد توسط
عامل اول (وجدان) 12/96 ،درصد توسط عامل دوم (خویشتنداری) 10/30 ،درصد توسط

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا37 /

عامل سوم (همدلی) 9/63 ،درصد توسط عامل چهارم (بردباری) 6/54 ،درصد توسط عامل
پنجم (عدالت) و درنهایت  5/97درصد توسط عامل ششم (احترام) ،تبیین شده است .در
جدول  1بارهای عاملی سؤالهای پرسشنامه برای  33سؤال نهایی ارائه شده است .در
جدول  2نیز همبستگی بین خرده مقیاسهای هوش اخالقی کودکان با همدیگر و با نمره
کل ارائه شده است.
جدول  .2همبستگی متقابل مؤلفههای هوش اخالقی و نمره کل
هوش اخالقی و مؤلفههای آن خویشتنداری
خویشتنداری

همدلی

وجدان

بردباری

احترام

عدالت

1

همدلی

**

0/339

وجدان

**0/274

**0/560

بردباری

**

**

احترام

**

عدالت

**

نمره کل هوش اخالقی

**

0/199
0/186
0/321
0/605

1
0/284

**

0/329

**

0/474

**

0/682

1
**

0/454

**

0/559

**

0/537

**

0/784

1
**

0/580

**

0/483

**

0/689

1
**

0/522

**

0/725

1
**

0/763

**همبستگیها در سطح  0/01معنیدار هستند.

در جدول فوق همبستگی متقابل بین خرده مقیاسهای هوش اخالقی کودکان با
همدیگر و با نمره کل ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود همه همبستگیها در
سطح  0/01معنیدار میباشند .از بین مؤلفهها ،بیشترین همبستگی بین مؤلفه احترام و
بردباری با همبستگی  0/58و کمترین همبستگی بین مؤلفه احترام و خویشتنداری با
همبستگی  0/186وجود دارد .در خصوص همبستگی مؤلفههای هوش اخالقی با نمره کل
هوش اخالقی (همبستگیهای ردیف آخر جدول فوق) نیز بیشترین همبستگی بین مؤلفه
وجدان و نمره کل هوش اخالقی ( )r=0/784و کمترین همبستگی بین مؤلفه خویشتنداری
و نمره کل هوش اخالقی ( )r=0/605وجود دارد.

تعیین روایی همگرا و واگرا برای مقیاس هوش اخالقی کودکان ) :(CMIQبهمنظور
تعیین روایی همگرای مقیاس هوش اخالقی کودکان ) (CMIQاز اجرای همزمان آن با
پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  4تا  8سال (کجباف نژاد )1393 ،و برای تعیین روایی
واگرای آن از اجرای همزمان مقیاس هوش اخالقی کودکان ) (CMIQو پرسشنامه
مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی (شهیم )1375 ،استفاده شد .نتایج نشان داد بین
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هوش اخالقی ( )CMIQو هوش هیجانی  0/526و بین هوش اخالقی ( )CMIQو
مشکالت رفتاری کودکان  -0/413رابطه وجود دارد .عالوه بر آن بین هوش هیجانی و
مشکالت رفتاری نیز  -0/484همبستگی وجود داشت.
پایایی مقیاس هوش اخالقی کودکان () :CMIQبرای سنجش پایایی مقیاس هوش
اخالقی کودکان () CMIQاز روش همسانی درونی با بهرهگیری از آلفای کرانباخ استفاده
شد .نتایج در جدول  3آمده است.
جدول  .3ضریب پایایی کل و خرده مقیاسهای هوش اخالقی کودکان
عامل

شماره سؤالها در مقیاس نهایی

تعداد سؤالها

ضریب آلفا

خویشتنداری

7-6-5-4-3-2-1

7

0/87

همدلی

14-13-12-11-10-9-8

7

0/81

وجدان

19-18-17-16-15

5

0/84

بردباری

24-23-22-21-20

5

0/71

احترام

29-28-27-26-25

5

0/70

عدالت

33-32-31-30

4

0/72

کل

 1تا 33

33

0/92

نتایج حاصل از جدول شماره  3نشان میدهد مقیاس هوش اخالقی کودکان با  6عامل
از پایایی مناسبی برخوردار بوده بطوریکه برحسب نتایج حاصله ،مقدار پایایی برای عوامل
خویشتنداری ،همدلی ،وجدان ،بردباری ،احترام و عدالت به ترتیب ،0/84 ،0/81 ،0/87
 0/70 ،0/71و  0/72میباشد .همانگونه که مشاهده میشود پایایی کل مقیاس هوش
اخالقی کودکان  0/92و برای هرکدام از خرده مقیاسها بین  0/70تا  0/87است که
مطلوب و رضایتبخش میباشد.
جدول  .4شاخصهای توصیفی مقیاس هوش اخالقی کودکان
هوش اخالقی کودکان و

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

وجدان

255

3/42

1/11

0/07

خویشتنداری

255

3/98

0/71

0/04

همدلی

255

3/47

0/87

0/05

بردباری

255

3/18

0/80

0/05

عدالت

255

3/82

0/78

0/05

مؤلفههای آن
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احترام

255

3/65

0/76

0/05

نمره کل هوش اخالقی

255

3/59

0/59

0/04

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد همه میانگینها از حد وسط مقیاس ()3
باالتر میباشند .بهعبارتدیگر هوش اخالقی کودکان پیشدبستانی و مهدکودکهای
شاهرود از حد متوسط مقیاس باالتر است .نتایج آزمون  tیک نمونهای نیز نشان داد که همه

میانگینها بهطور معنیداری از حد متوسط ( )3باالتر میباشند ( .)p≥0/0005بزرگترین
میانگین ( )3/98مربوط به خویشتنداری و کوچکترین میانگین مربوط به بردباری ()3/18
میباشد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه تاکنون پرسشنامه معتبری برای اندازهگیری هوش اخالقی کودکان
طراحی نشده است ،هدف این پژوهش ،طراحی پرسشنامهای برای سنجش هوش اخالقی
کودکان  4تا  6سال (مهدکودک و پیشدبستانی) بود .ضرورت وجود ابزاری جهت هوش
اخالقی کودکان از چند نظر درخور توجه میباشد :اول؛ هوش اخالقی ترکیبی است از
هوش (ظرفیت سازگاری با موقعیت جدید) و اخالق (ظرفیت سازماندهی ارزشی به این
موقعیت) .ازاینرو هوش اخالقی در کنار هوش عقالنی میتواند توانمندیهای فکری و
عاطفی کودک را در ابعاد زندگی وی نمایان ساخته و نیکاندیشی و نیکخویی را در او
پدید آورد (بوربا .)2005 ،درواقع هوش اخالقی بهمثابه نوعی جهتیاب برای اقدام به عمل
درست و توانایی کاربرد اصول اخالقی در تعامل با دیگران است (لنیک و کیل،)2008 ،
لذا ساخت ابزار در این زمینه باعث میشود حوزه سنجش سازه هوش اخالقی از طریق
ساخت ابزار سنجش هوش اخالقی کودکان وسیعتر گردد .دوم ،ابزاری کاربردی برای
افرادی که درگیر امر مهم تعلیم و تربیت کودکان هستند و تربیت اخالقی را مهمترین
بخش تربیت میدانند ،فراهم میشود .سوم ،ساخت آزمون هوش اخالقی کودکان میتواند
در حمایت از پژوهشهای آتی که به بررسی روابط بین این سازه و سایر متغیرهای
روانشناسی تربیتی همچون مسئولیتپذیری ،شادی ،شجاعت ،بخشش و  ...میپردازد ،مورد
استفاده قرار گیرد .اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که شواهد فزاینده نشان میدهد
ارزشهای اخالقی در کل زندگی افراد ،نفوذ دارند و سطوح باالی هوش اخالقی بهعنوان
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سرمایهای راهبردی برای مجموعههای انسانی ،پیششرط زندگی اجتماعی کارآمد را
تشکیل میدهد (بهشتی فر و همکاران .)2011 ،در مطالعات مقطعی ،طولی و آزمایشی نشان
داده شده است که سطوح باالی هوش اخالقی با دامنهای از نتایج مثبت شامل همدلی
هیجانی ،بخشودگی بین فردی ،عملکرد تحصیلی مطلوب ،مسئولیتپذیری و اخالق
تحصیلی رابطه دارد (ماهاسنی .)2014 ،درنتیجه برای درک ویژگیها و نتایج هوش
اخالقی ،میبایست این مفهوم را بهدرستی و بهگونهای که شایسته آن است موردمطالعه قرار
داد .به همین منظور در این پژوهش بر اساس متون معتبر و پرسشنامههای موجود ،پرسشنامه
اولیه هوش اخالقی کودکان تدوین و پس از بررسیهای اولیه در بین  300کودک
مراجعهکننده به مهدهای کودک و پیشدبستانیها اجراء شد .روایی ابزار از طریق روایی
محتوایی (نظر صاحبنظران) ،روایی سازه (تحلیل عاملی) ،روایی همگرا (اجرای همزمان با
پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  4-8ساله کجباف نژاد) ،روایی واگرا (اجرای همزمان با
پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی شهیم) و پایایی پرسشنامه هوش اخالقی
کودکان  4-6سال از طریق (ضریب آلفای کرانباخ) بررسی شد .نتایج روایی محتوا نشان
داد که  CMIQازنظر صاحبنظران از روایی خوبی برای اندازهگیری هوش اخالقی
برخوردار میباشد .بر اساس نتایج تحلیل عاملی ،درنهایت  33سؤال که با کل آزمون دارای
همبستگی مثبت بوده و حتیالمقدور بر روی یک عامل ،بار عامل  0/35یا باالتر داشتند،
برای پرسشنامه نهایی انتخاب شدند .این پرسشنامه  33سؤالی ،پرسشنامه هوش اخالقی
کودکان ( )CMIQنامگذاری شد .بر اساس نتایج تحلیل عاملی و مبانی نظری تحقیق،
 CMIQاز یک ساختار  6عاملی شامل خویشتنداری ،همدلی ،وجدان ،بردباری ،احترام و
عدالت برخوردار بود .روایی همگرای پرسشنامه هوش اخالقی کودکان ( )CMIQاز
طریق اجرای همزمان آن با "پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  4-8ساله کجباف نژاد "و
روایی واگرای آن از طریق "پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی شهیم "

بررسی و مورد تائید قرار گرفت .عالوه بر آن ،نتایج پایایی پرسشنامه هوش اخالقی
کودکان ( )CMIQبا استفاده از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) نشان داد که
پرسشنامه هوش اخالقی کودکان از ضرایب پایایی رضایتبخشی برخوردار است (پایایی
کل برابر با  0/92و پایایی هرکدام از عوامل بین  0/70تا  0/87بود) .درنهایت با توجه به
نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه هوش اخالقی کودکان ( ،)CMIQمیتوان در

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا41 /

پژوهشهای روانشناختی بهمنظور سنجش هوش اخالقی کودکان از آن بهره گرفت .در
پایان ،الزم به ذکر است که برخی از محدودیتهای این تحقیق عبارتاند از اینکه اجرای
پژوهش صرفاً بر روی نمونه کودکان  4الی  6سال مراجعهکننده به مهدهای کودک و
پیشدبستانیها انجام شده و لذا توان تعمیمپذیری این پژوهش را تا اندازهای محدود
میسازد .لذا پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش توان تعمیمپذیری پرسشنامه هوش اخالقی
کودکان ،مطالعات اعتباریابی این ابزار ،در مورد کودکانی که سالهای پیش از دبستان را
درجایی بهجز مهدکودک یا پیشدبستانی سپری میکنند ،همچنین کودکانی که
بیسرپرست یا بدسرپرست میباشند بررسی شود.
بهطورکلی بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به مناسب بودن روایی محتوا (نظر
صاحبنظران) ،روایی سازه (تحلیل عاملی) ،روایی همگرا (اجرای همزمان  CMIQبا
پرسشنامه هوش هیجانی کودکان  4-8ساله کجباف نژاد) ،روایی واگرا (اجرای همزمان
 CMIQبا پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی شهیم) ،مناسب بودن پایایی
ابزار (آلفای کرونباخ) و همچنین سهولت اجراء ،سهولت نمرهگذاری و صرف زمان اندک
(کمتر از  10دقیقه) ،نتیجه گرفته میشود که از  ،CMIQمیتوان در پژوهشهای
روانشناختی بهمنظور سنجش هوش اخالقی کودکان  4-6سال بهره گرفت.
تشکر و قدردانی :بدینوسیله از مسئولین مراکز پیشدبستانی و مهدکودکهای شهر
شاهرود و نیز تمامی والدین کودکان شرکتکننده در این مطالعه که در انجام این پژوهش
مساعدت الزم را به عمل آوردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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پیوست
مقیاس نهایی هوش اخالقی کودکان ()CMIQ

4

شما یا بزرگساالن دیگر) بروز میدهد.
کجخلق و تحریکپذیر است و به سرعت از کوره در می رود یا اشیاء را پرت
میکند.

5

وقتی کودکی اشتباه میکند ،به او می خندد.

6

وقتی کودک دیگری زمین می خورد ،به او می خندد و او را مسخره میکند.

7
8
9

وقتی کودک غریبه ای که با او همسال است وارد جمع آنها میشود ،احساس
ناراحتی میکند.
نشانه های غیرکالمی دیگران-مثل اشارات ،زبان بدن ،حالت های چهره و لحن
صدا-را بهدرستی تشخیص میدهد.
به سرعت حالت های چهره دیگران را درک میکند و واکنش مناسب نشان
میدهد.

10

نشان میدهد که احساسات دیگران را درک میکند.

11

در نمونههای رفتار شما معموالً رفتارهای همدالنه را مشاهده میکند.

12
13
14
15
16
17
18
19

میتواند احساس های مختلف را در موقعیت های مختلف (شادی ،غم ،تعجب،
ترس ،عصبانیت) تشخیص دهد.
از چهره ی دیگران پی به ناراحتی آنها می برد و واکنش نشان میدهد.
وقتی که فرد دیگری هیجان خاصی را نشان میدهد ،میتواند پاسخ مناسبی به
آن بدهد (در موقع ناراحتی دوستش ،او نیز ناراحت میشود).
به اشتباهاتش اعتراف میکند و عذر خواهی میکند.
متوجه اشتباه بودن رفتارش میشود وتوضیح میدهد که چرا آن رفتار اشتباه
است.
برای رفتار نامناسب یا اشتباهش احساس گناه یا شرم میکند.
اگر موجب شود که به کسی آسیب عاطفی یا جسمی وارد شود ،سعی میکند
آن را جبران کند.
بالفاصله بعد از ارتکاب یک اشتباه درصدد جبران آن است.

هرگز

3

هنگام عصبانیت کارهایی مانند کتک زدن ،مشت زدن ،هل دادن و( ..در مورد

معمو ً
ال

2

کودکان دیگر) بروز میدهد.

گاهی اوقات

1

زود عصبانی میشود و به سختی آرام میشود.
هنگام عصبانیت کارهایی مانند کتک زدن ،مشت زدن ،هل دادن و( ..در مورد

بیشتر اوقات

سؤال

همیشه

شماره

سؤالها
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

زمانی که هیجان زده ،مستأصل یا عصبانی میشود ،به راحتی آرام می گیرد.
توانایی صبر کردن را دارد( ،مثال میتواند برای رسیدن به نوبتش برای اسباب
بازی صبر کند)
تا وقتی که توجه بزرگساالن به او جلب شود ،میتواند صبر کند.
توان شنیدن " نه " را در برابر خواسته هایش دارد.

به دستورالعمل مربی ،والدین و ..در مورد چگونگی انجام یک فعالیت گوش
میکند.
لحن صدایش محترمانه است و از صحبت های بی ادبانه و گستاخانه اجتناب
میکند.
با خودش محترمانه رفتار میکند(.مثال هنگام عصبانیت خودش را نمی زند ،به
نظافت خودش اهمیت میدهد).
با دارایی های خود ،با احترام رفتار میکند (مثالً مراقب اسباب بازی ها و یا
لباسهای خودش است که خراب نشوند)
با دارایی ها و متعلقات دیگران با احترام رفتار میکند (مثالً اسباب بازیهای
دیگران را نمی شکند).
بدون نیاز به تذکر دیگران ،عبارت های محترمانه ای مانند «ببخشید»« ،خواهش
می کنم» را به کار می برد.
با پیروی از قوانین ،بازی میکند و در میانه راه آنها را به نفع خودش تغییر
نمیدهد.
مراقب حقوق دیگران است تا مطمئن شود که با آنها با تساوی و عدالت رفتار
میشود.

32

از مقررات جمعی (در کالس و هنگام بازی با همساالن) پیروی میکند.

33

نوبت را رعایت میکند (صف ،گرفتن غذا ،بیرون رفتن ،حرف زدن).

