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 چکيده

ضمن مرور روایي و پایایي پرسش نامه سنجش هوش اخالقي در کودکان پرداخته است و مقاله پژوهشي حاضر به بررسي : مقدمه

 .اخالقي کودکان مي پردازدنظریه هاي هوش اخالقي به ارایه مدلي درباره سنجش هوش 

صورت ایراني روایي و پایایي پرسش نامه سنجش هوش اخالقي در کودکان سه تا هفت ساله  این پژوهش به منظور بررسي: هدف

 .گرفته است

حجم نمونه تحقيق . این پژوهش با کمک روش پيمایشي روایي و پایایي پرسشنامه مذکور را مورد بررسي قرار داده است :روش 

اي و تصادفي  اي چند مرحله گيري خوشه ساله ساکن شهر تهران مي باشد که با روش نمونه 3تا  7نفر از دختران و پسران  783

براي بررسي خصوصيات . ، شکل گرفته است(1122)اساس عقاید مدل بوربا چهارچوب نظري تحقيق بر. ساده انتخاب شدند

روانسنجي پرسشنامه هوش اخالقي کودکان از روایي سازه و روایي عاملي استفاده شد و پایایي ابزار نيز با استفاده از ضریب آلفاي 

 .کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت

با حذف برخي گویه ها و  تغييراتي در برخي گویه ها در عامل هاي مطرح مدل،  نتایج تحليل عامل تائيدي نشان داد   :یافته ها

همچنين، یافته هاي مربوط به هنجارسازي نشان داد که بيشترین .  تائيد شد(  1122)شده  به شکل  اوليه بيان شده توسط  بوربا 

 .و خویشتنداري ميباشد و کمترین ميانه نمرات در کل نمونه ایراني به ترتيب مربوط به مولفه همدلي

بر اساس نتایج پژوهش، مقياس هوش اخالقي به عنوان مدلي جهت سنجش هوش اخالقي در کودکان  شهر تهران : نتيجه گيری

.شناختي  در جامعه ایراني ابزاري پایا و رواست -با توجه به تغييرات اجتماعي

 
 : واژه های کليدی

.هوش اخالقي ، کودکان، روایي، پایایي
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 مقدمه

 ، کيل و لنيک) باشد مي قاعده روي از فرد یک وداتامر و اهداف در جهاني اخالق اصول کاربرد توانایي عنوان به اخالقي، هوش

 به عمل و قوي اخالقي اعقتادات داشتن معني به غلط، از درست فهميدن توانایي و ظرفيت حقيقت، در اخالقي هوش .(1113

 فضيلت هفت به اخالقي هوش ساختن کتاب در (1111)  بوربا .شود مي تعریف پسندیده و درست ي شيوه به رفتار و آنها

 این آموزش براي و کند مي توجه ،3انصاف و  بردباري ، مهرباني ، احترام ،7خویشتنداري ،1وجدان ،2همدلي شامل؛ اساسي

 عادتهاي و رفتارها است ممکن که فشاري هر برابر در مقاومت و است درست که آنچه انجام جهت به اساسي هاي فضيلت

 .گيرد مي نظر در نيز را مراحلي بطلبد، مبارزه به را آنها درست

 و کودک نيازهاي و اميال ميان اصطکاک .شوند مي رو به رو خود ي خانواده در اخالقي موضوعات با زندگي اوایل از کودکان

 سایر با و شود مي تجربه روزه همه دیگران، سعادت و وظایف ق،حقو و عدالت متقابل، ي رابطه انضباط، کنترل، موضوعات

 یک هر و کند مي عبور خاصي مراحل از کودک رواني تحول که این دانستن .گيرد مي قرار گفتگو و بحث مورد خانواده اعضاي

 از مرحله هر در که کند کمک مربيان و اوليا به تواند مي طلبد، مي هدف و محتوا روش، لحاظ به را اي ویژه اقتضاهاي مراحل از

 گيري شکل مراحل شناختي روان و علمي تبيين ي مساله .باشند داشته او از توانند مي انتظاراتي چه خود فرزند اخالقي تحول

 است مباحثي جدیدترین از رسمي، غير و رسمي هاي محيط در اخالقي ارزشهاي پرورش علمي هاي روش و کودک در اخالق

 الدینو توجه .است گرفته قرار کودک تریبت شناسان روان هاي مقوله ترین عمده و جدیدترین جز سو این به هفتاد دهه از که

 از او اخالقي رفتار و عقالني توانمندي پرورش براي مناسب سازي زمينه و کودکي دوران طي اخالق و هوش تحول مراحل به

 (.2781 کریمي،) شدبا مي فرزند شخصيت دهي شکل در ها آن هاي رسالت نتری مهم

 رشدنيافتگي اميال، کردن مهار در ضعف متزلزل، وجدان دليل به اند، نکرده کسب اخالقي هوش دليل هر به که کودکاني   

 دچار اجتماعي و اخالقي افتادگي عقب به زیادي حد تا شده، هدایت نادرست اي گونه به که باورهاي و اخالقي هاي حساسيت

 گفت بتوان شاید .دارند قرار جدي خطرهاي معرض در و شوند مي تبدیل ناموفق و نابهنجار هاي تشخصي به بزرگسالي در و

 وجه هيچ به و است یادگيري قابل و آموختني کامل طور یه هوش این که است این اخالقي هوش مبحث در نکته ترین مهم

 دوره از فرزندان در اخالقي هوش آموزش زمان بهترین .شود مي منتقل کودکان به تربيت طریق از تنها و ندارد وراثتي ي جنبه

 و اخالقي فضایل یادگيري در کودکان ي بالقوه ضعف موجب زمينه این در والدین تعلل و است نوجواني پایان تا نوزادي ي

 (.2712 صفایي،)  شود مي مخرب عادات ایجاد

 بي افزایش معلمين، و والدین به احترامي بي افزایش ،سن کم کودکان از جنسي ي استفاده سوء چون مشکالتي آمار افزایش 

 الکلي مشروبات و مخدر مواد از زیاد ي استفاده همساالن، بين در خشونت اعتمادي، بي و تقلب رواج و گستردگي ابتذال، ادبي،

 چيز هر از بيش دکانکو آنچه است، مسموم اخالقي لحاظ از عمدتا که دنيایي در .است کننده نگران غيره و نوجوانان بين در

                                              
1
 -Emoathy 

2
 - Conscience 

3
 - Self-control 

4
 - Respect 

5
 - Kindness 

6
 - Tolerance 

7
 - Fairness 
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 مطرح (1112) بوربا توسط اخالقي هوش (.1112 بوربا،) است اخالقي نيروي دارند، نياز بدان شان اخالقي رفتار حفظ براي

 مقاالت و نظري منابع کمبود با غربي، متفکران بين در چه و کشور داخل در چه حوزه، این در .است جدید مفهومي و شده

 منظور به ساله 3-7 کودکان براي اخالقي هوش مقياس پایایي و اعتبار بررسي زمينه در اي مطالعه نکنو تا و .هستيم مواجه

 آرام فضاي افزایش بالتبع و کودکان ميان در اخالقي هوش افزایش جهت در و سني رده این کوکان در اخالقي هوش سنجش

 مطالعه این ضرورت مسائل این به توجه با .است فتهنگر صورت اخالقي غير رفتارهاي و ها خشونت از پيشگيري و جامعه در

 روان هاي ویژگي به مربوط پژوهشي ادبيات ساز زمينه تواند مي اینکه عين در حاضر ي مطالعه بنابراین .شود مي آشکار بيشتر

 حال عين در ،باشد بزرگساالن در مشابه تحقيقات با آمده دست به نتایج مقایسه ي زمينه و باشد اخالقي هوش مقياس سنجي

 و پژوهشي کارهاي ي عرصه در آمده دست به نتایج نوع به توجه با بومي شرایط در را نامه پرسش این کاربرد زمينه تواند مي

 .آورد فراهم کودکان ویژه تربيتي کارهاي

 کودکان در اخالقي هوش و عقالني هوش رشد بررسي به که اي مطالعه در (2781) کریمي موجود، پژوهشهاي بررسي در

 پرورش براي مناسب سازي زمينه و کودکي دوران اخالق و هوش تحول مراحل به والدین توجه که کند مي بيان است، پرداخته

 بوربا .باشد مي فرزند شخصيت دهي شکل در والدین تربيتي هاي رسالت ترین مهم از او، اخالقي رفتار و عقالني مندي توان

 واکنش دیگران ناراحتي به ماهه، شش کودکان که دهد مي نشان اخالقي رشد  ي مينهز در خود تحقيقات در نيز (1112)

 که دهد مي نشان بيلور پزشکي کالج از (2113) 8پري تحقيق نتایج .کنند مي کسب را همدلي ابتدایي اصل و دهند مي نشان

 رشد در مهم ي کننده تعيين عامل کی .دارد مهمي ،نقش خشونت بذر کاشتن یا همدلي ایجاد در کودک، زندگي اول سال سه

 کودک تولد نخست ماه  7 در که کند مي اشاره پري .کنند مي رفتار او با چگونه نخستين مراقبان که است این کودک اخالقي

  .ببيند آسيب زیادي حد تا مکرر روحي هاي ضربه و اعتنایي بي استفاده، سوئ عصبي، فشارهاي ي نتيجه در تواند مي همدلي

 واقع در و است معدود کنند بررسي  سال، هفت زیر کودکان جامعه در را اخالقي هوش که هایي پژوهش کشور اخلد در

 نمونه با مرتبط مطالعات بيشتر و است نشده انجام کودکان اخالقي هوش با رابطه در بنيادي پژوهشي ، کشور داخل در تاکنون

 .است سني هاي گروه دیگر هاي

 مقياس اخالقي، هوش سنجش جهت ایران در شده هنجار پرسشنامه تنها که شد مشاهده موجود يها پژوهش بررسي با  

 و لينک دید از اخالقي هوش ي مولفه چهار فقط و است شده طراحي بزرگساالن سني ي دامنه در که باشد مي  1کين و لينک

 مقياس خالء و کند مي مطالعه بزرگسال دافرا در را بخشش و دلسوزي پذیري، مسئوليت کاري، درست یعني ، (2007) کيل

 .گردد مي مشاهده کودکان سني ي دامنه براي  مناسب

 با مرتبط ي شده بندي طبقه سواالت و اخالقي هوش ي حوزه در (1122) بوربا سني بندي طبقه به توجه با حاضر، پژوهش در

 شکل آگاهانه باید و است آموختني اخالقي هوش که نکته این به توجه با .شدند انتخاب ساله 3-7 کودکان سني، ي دامنه هر

 صورت در که کند مي کمک مربيان و والدین به دامنه، این در کودک سن بودن کم ،(1122 بوربا،) یابد پرورش و شود داده

 واقع ترموثر آنان هاي تالش و بگيرند بيشتري ي بهره آن تقویت و افزایش هاي راهکار از اخالقي، هوش ميزان بودن پایين

 مورد را ایراني جمعيت در ساله 3-7 کودکان براي اخالقي هوش آزمون روایي و پایایي ميزان حاضر پژوهش بنابراین  .گردد

 جمعيت در را اخالقي هوش براي شده ساخته آزمون روانسنجي هاي ویژگي دارد سعي پژوهش این .دهد مي قرار پژوهش

                                              
8
 - B. Perry 

9
 - Lennick & Kiel 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 3-7 کودکان براي اخالقي هوش ي مولفه هفت سنجش معتبر آزمون عنوان به را نآزمو این و کند بررسي را ایراني کودکان

 ي جامعه در  الزم و مناسب روایي و پایایي از مذکور آزمون آیا که دهد پاسخ اساسي سوال این به و نماید معرفي ایراني ي ساله

   است؟ برخوردار ایراني

 پژوهش انجام روش

 و مهدکودک در که باشد مي 2717-2711 سال در تهران ساکن ، سال 3 تا 7  پسر و دختر کودکان تحقيق، این آماري جامعه

 گيري نمونه روش از استفاده با نفر 11  حجم به اي نمونه حاضر پژوهش براي .بودند فعاليت به مشغول دبستاني پيش مراکز

 غرب، بخش پنج پایه بر) مناطقي تهران، شهر گانه 11 مناطق بين از که ترتيب بدین شدند؛ انتخاب اي مرحله چند اي خوشه

 آن از کدام هر از سپس شدند، انتخاب تصادفي طور به شهر، مناطق تمام دادن پوشش جهت (شمال و جنوب مرکز، شرق،

 پژوهشي طرح با را الزم همکاري مهدکودکها از زیادي تعداد که گردید انتخاب ساده تصادفي شيوه به مهدکودکهایي مناطق،

 تمامي اینکه به توجه با .گردید انجام مرکز 2 تعداد در پرسشنامه این نهایت در و شد انجام مجدد گيري نمونه و هنداشت

 مهدکودکهاي براي دانشگاهي مرکز از کار انجام مجوز جهت اي نامه هستند بهزیسيتي سازمان مجموعه زیر مهدکودکها

 طور به و نمونه عنوان به پسر، و دختر بر مشتمل کودکاني .گردید یهارا مهدها به و شد گرفته بهزیستي سازمان زیرمجموعه

 و کرده پيدا حضور نظر مورد محلهاي در پژوهشگر ها، داده آوري جمع براي نمونه انتخاب از پس .شد برگزیده ساده تصادفي

 به اقدام والدین و است داده ارائه نمونه مورد کودکان والدین به نامه، پرسش تکميل و پژوهش با آشنایي جهت را الزم اطالعات

 به پرسشنامه 227 حدود ها پرسشنامه بررسي از پس که است ذکر به الزم البته .اند نموده پرسشنامه سواالت به پاسخدهي

 بيشترین  و کردند شرکت پسر 288 و دختر 211 حاضر پژوهش در  .گردید حذف حاضر پژوهش از کردن پر ناقص علت

  .بود سال   سني گروه به مربوط فراواني

 
 پژوهش ابزار

 کاه  گردیاد  اساتفاده  سااله  3-7 کودکاان  اخالقي هوش مقياس از پژوهش این انجام جهت .کودکان اخالقي هوش پرسشنامه   

 (1122) بورباا  ميلکاه  اخالقاي  هاوش  نظریاه  اسااس  بار  و ایراني کودکان براي (2717) درنجفي و دهکردي اکبري علي توسط

-7 - 7-11-11- 2-8-2ساواالت ) اخالقاي  هوش ي مولفه 3 و باشدمي سؤال 31 داراي نامه پرسش این .بود شده طراحي

جهاات ساانجش    -8 -2 -  -73-71-17- 2-1-1 سااواالت  ،جهاات ساانجش فضاايلت هماادلي     -3 -1 

-  ساواالت  ،جهت سنجش فضيلت خویشاتنداري    -1 -1 -  -78-72- 1-23-21-7 سواالت ،فضيلت وجدان

-  -3 -1 -77- 1-21-21-  ساواالت   ،جهت سانجش فضايلت احتارام    3 -1 -7 -  -71-71- 22-28-1

جهات سانجش فضايلت     1 -1 -  -8 -2 - 7-13-11-27-  سواالت  ،جهت سنجش فضيلت مهرباني 8 -2 

 سانجش  مورد را  (جهت سنجش فضيلت انصاف و عدالت 31-7 -  -1 -1 - 7-18-12- 2-3 سواالت وبردباري 

 .است داده رارق

 خيلي" صورت به اي درجه پنج ليکرت مقياس اساس بر گذاري نمره .گردد مي تکميل کودکان والدین توسط نامه پرسش 

 .شود مي انجام "2=کم خيلي" و "1=کم" ،"7=متوسط" ،" =زیاد" ،" =زیاد
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 آن پایایي ميزان و است گردیده برآورد متخصص اساتيد از جمعي توسط آن محتواي روایي درنجفي، و اکبري علي پژوهش در 

 بر گویي قصه اثربخشي درنجفي، و دهکردي اکبري علي) .گردید محاسبه اطمينان % 1 آلفاي بازآزمایي روش از استفاده با

 (.2717 .اصفهان شهر در تانيدبس پيش دختر کودکان اخالقي هوش هاي مولفه

 

 اطالعات تحليل و تجزیه روش

 ميانگين، مانند) توصيفي شاخصهاي فراواني، توزیع جداول از اطالعات نمایش و توصيف سازي، خالصه جهت پژوهش این در

 تأیيدي عاملي تحليل شرو از تست اعتباریابي جهت آن، بر عالوه .گردید استفاده مورد حسب بر  ... و (ميانه استاندارد، انحراف

 .شد استفاده استاندارد انحراف و ميانگين ميانه، از ایراني هنجارهاي محاسبه براي و کرونباخ آلفاي از پایایي محاسبه براي و

 .اند گرفته قرار استفاده مورد ليزرل افزار نرم و آماري ابعاد تحليل و  SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده

 

 

 
 هایافته

 ابزار پایایي و شد استفاده عاملي روایي و سازه روایي از کودکان اخالقي هوش پرسشنامه روانسنجي خصوصيات بررسي براي

  .گرفت قرار بررسي مورد کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با نيز

 بين همبستگي رایبض آن، هاي مولفه با کودکان اخالقي هوش پرسشنامه دروني انسجام ميزان و سازه روایي بررسي جهت

 .است شده ارائه 2 شماره جدول در آن نتایج خالصه که گرفت قرار محاسبه مورد کل نمره و ها مقياس خرده

 آن هاي مولفه و  کودکان اخالقي هوش کلي نمره همبستگي ماتریس .2 جدول

 عدالت بردباري مهرباني احترام خویشتنداري وجدان همدلي متغير

 هوش

 اخالقي

 ضریب

 پيرسون

812/1** 8 1/1** 818/1** 8 8/1** 8 1/1** 8  /1** 887/1** 

 معني سطح

 داري

1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 

 
 دار معني رابطه مقياس این کلي نمره با اخالقي هوش هاي مولفه تمام شود مي مشاهده 2 شماره جدول در که گونه همان

  .دارد وجود ها مولفه بين خوبي دروني روابط که دهد مي نشان 2 شماره جدول در همبستگي ضرایب الگوي مجموع در .دارند

 که گردید استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه کل در ها سوال از کدام هر مناسب پایایي تشخيص منظور به :پایایي

 .است شده داده نشان 1 جدول در آن نتایج

 (=783N) کودکان اخالقي هوش پرسشنامه  سواالت کل در پایایي :1 جدول

 سواالت بين همبستگي گویه سواالت بين همبستگي گویه
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2 738/1 7   1 /1 

1  17/1 73   1/1 

7 711/1 78 73 /1 

     /1 71    /1 

  2  /1  1 71 /1 

  121/1  2 722/1 

3 731/1  1  12/1 

8 787/1  7  1 /1 

1   2/1     87/1 

21  11/1     73/1 

22  1 /1      3/1 

21  17/1  3  1/1 

27  1 /1  8 718/1 

2   18/1  1    /1 

2   13/1  1  1 /1 

2     /1  2  3 /1 

23 7 1/1  1  82/1 

28  88/1  7   1/1 

21 71 /1     73/1 

11 1 8/1     77/1 

12 788/1      /1 

11 1 2/1  3  88/1 

17  7 /1  8  12/1 

1   23/1  1 71/1 

1   11/1  1  18/1 

1  771/1  2  1 /1 

13  1 /1  1  1 /1 

18  1 /1  7  8 /1 

11  82/1     1 /1 

71  28/1     1 /1 

72  11/1    1 /1 

71  7 /1  3  2 /1 
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77  12/1  8  1/1 

7   11/1  1   1/1 

7   11/1 31  2 /1 

 
 حد در سواالت بقيه با    و 11 ،11 ،  ،  سواالت از غير به سواالت همه همبستگي دهد، مي نشان 1 جدول که طور همان

 سواالت این عاملي تحليل از قبل باید که دارند ضعيفي همبستگي سواالت بقيه با شده مشخص سواالت ولي است مناسب

  .گردند حذف

 اینکه و عاملي روایي بررسي منظور به .آید مي دست به عاملي تحليل طریق از که باشد مي روایي نوعي :عاملي روایي

   ليزرل افزار نرم از استفاده با ائيديت عامل تحليل روش از دارد، برازش ایراني کودکان جامعه در اخالقي هوش پرسشنامه

  .است گردیده ارائه 7 شماره جدول در اخالقي هوش پرسشنامه برازندگي بررسي از حاصل نتایج که شد استفاده 8/ 

 (=783N) پژوهش آزمودنيهاي کل در گيري اندازه الگوي برازش نيکویي شاخصهاي :7 جدول

 آمده دست به عدد برازش نيکویي شاخصهاي

  3  /  خي مجذور

 7 13 آزادي درجه

 1112/1 معناداري سطح

 3/1 1 تقریب مجذورات ميانگين خطاي ریشه

 1/ 3 برازش نيکویي شاخص

 31/1 برازش نيکویي شده تعدیل شاخص

 12/1 تطبيقي برازش شاخص

 88/1 شده هنجار برازش شاخص

 11/1 افزایشي برازش شاخص

 
 برازش از نظر مورد مدل که کرد بيان توان مي   خي مجذور مقدار به توجه با شود، مي مشاهده 7 جدول در که طور همان

 آماري لحاظ به هميشه تقریباً خي مجذور بزرگ، نمونه حجم با مدلهاي براي اما شود، مي رد مدل و نيست برخوردار کامل

 ریشه شاخص مقدار مثال، عنوان به .است یافته توسعه دیگري هاي اندازه مدلها، برازش براي دليل همين به است، معنادار

 آن مقدار چه هر و است نوسان در یک و صفر بين است مربوط مدل باقيمانده به که   تقریب مجذورات ميانگين خطاي

 قبولي قابل برازش از مدل باشد، 1/ 1 از کوچکتر آماره این مقدار که زماني .است مدل برازش دهنده نشان باشد کوچکتر

 برازش از مدل که گفت توان مي آمده، دست به 3/1 1 پژوهش این در مذکور شاخص آنکه به توجه با که باشد مي برخوردار

 مي نوسان در یک و صفر بين   برازش نيکویي شده تعدیل شاخص و   برازش نيکویي شاخص مقادیر .است برخوردار خوبي

                                              
10 - LISREL 

11  -  Chi-Square 

12  -  Root  Mean Square Error of Approximation 
13
 -  Goodness of Fit Index 
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 1/1 از بزرگتر ها آماره این مقدار که زماني است، مدل بهتر برازش هندهد نشان باشد بزرگتر شاخصها این مقدار چه هر .باشد

 با برابر ترتيب به پژوهش این در مذکور شاخصهاي آنکه به توجه با که باشد مي برخوردار قبولي قابل برازش از مدل باشد،

 شاخص ،  تطبيقي برازش اخصش مقدار .است برخوردار متوسطي برازش از مدل که گفت توان مي باشند، مي 31/1 و 1/ 3

 باشد بزرگتر شاخص این مقدار چه هر و است نوسان در یک و صفر بين هم   افزایشي برازش شاخص و   شده هنجار برازش

 دست به 11/1 و 88/1 ، 12/1 ترتيب به پژوهش این در مذکور شاخص آنکه به توجه با که است مدل بهتر برازش دهنده نشان

 .است مدل خوب برازش دهنده نشان است، آمده

 چندگانه همبستگي مجذور و T آماره معيار، خطاي عاملي، بارهاي شامل کودکان اخالقي هوش گيري اندازه الگوي پارامترهاي

  .است گردیده ارائه    شماره جدول در مذکور مقياس

 تأیيدي عاملي تحليل در اخالقي هوش مقياس گيري اندازه الگوي پارامترهاي :  جدول

 گویه عاملي بارهاي معيار خطاي T گانه چند همبستگي ورمجذ

17/1 7 /27 1 /1 3 /1 2 

13/1 12/27 1 /1 31/1 1 

27/1  7/2 18/1 11/1 7 

1 /1 78/27 1 /1   /1   

27/1 83/27 1 /1 37/1 3 

11/1 73/27 1 /1  7/1 8 

71/1 11/21 1 /1   /1 1 

11/1 27/27 13/1 8 /1 21 

12/1  2/27 1 /1 3 /1 22 

72/1 27/27 1 /1  3/1 21 

18/1 22/27 1 /1  8/1 27 

21/1 81/2 18/1 1 /1 2  

12/1  /27 1 /1  /1 2  

1 /1 1 /27 1 /1  /1 2  

22/1  8/27 1 /1 88/1 23 

13/1 73/27 1 /1 87/1 28 

2/1 32/2 11/1 1 /1 21 

27/1 83/2 13/1 17/1 12 

12/1  /27 1 /1 3 /1 17 

                                                                                                                                                  
14
 -  Adjusted Goodness of Fit Index 

15
 -  Comparative Fit Index 

16
 -  Normed Fit Index 

17
 -  Incremental Fit Index 
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11/1 78/27 13/1 88/1 1  

7 /1 13/27 13/1 83/1 1  

22/1  8/27 18/1 2 /1 1  

71/1 12/21 1 /1   /1 13 

2 /1 8 /27 13/1 13/1 18 

77/1 12/27 1 /1  /1 11 

1 /1 11/27 1 /1 31/1 71 

71/1 73/27 1 /1 82/1 72 

12/1  1/27 13/1 1/1 71 

11/1 1/27 1 /1 8 /1 77 

7 /1 8 /21 1 /1 3 /1 7  

72/1   /27 1 /1 32/1 7  

 2/1  8/21 1 /1   /1 7  

7/1 13/27 1 /1 8/1 73 

21/1 7 /2 11/1 2 /1 78 

7 /1 11/27 1 /1  3/1 71 

2 /1  7/2 11/1 17/1  1 

2/1  8/2 22/1 23/1  2 

18/1  1/27 1 /1 31/1  1 

71/1 31/21 1 /1   /1  7 

13/1 12/27 1 /1  1/1    

11/1 7 /27 1 /1 8 /1    

1 /1   /27 1 /1 82/1    

77/1 17/27 1 /1   /1  3 

12/1 78/2 11/1 11/1  8 

11/1  3/27 13/1 11/1  1 

78/1 37/21 1 /1 32/1  1 

1 /1 18/27 1 /1 38/1  2 

  /1 28/21 1 /1   /1  1 

7 /1 1 /27 1 /1  8/1  7 

 3/1   /22 1 /1  /1    

1/1  7/2 18/1 12/1    

1 /1  3/27 13/1 11/1    

1 /1 11/27 1 /1 32/1  3 
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18/1 2 /27 1 /1 82/1  8 

2 /1   /27 1 /1 33/1  1 

11/1 7/27 1 /1  1/1  1 

77/1 13/27 1 /1  3/1  2 

21/1  7/27 13/1 88/1  1 

1 /1 33/27 13/1 1/1  7 

1/1   /27 1 /1 33/1    

77/1 18/21 1 /1 3 /1    

11/1 11/27 1 /1   /1  3 

21/1  2/27 1 /1  2/1  8 

12/1 7 /27 1 /1 38/1  1 

1 /1 81/27 13/1 1 /1 31 

 
 مشاهده قابل متغير و (پنهان متغير) عامل بين رابطه قدرت هستند، برخوردار عاملي تحليل در زیادي اهميت از عاملي بارهاي

 ضعيف رابطه باشد 7/1 از کمتر عاملي بار اگر .است یک و صفر بين مقداري عاملي بار .شود مي داده نشان عاملي بار بوسيله

 مطلوب خيلي باشد 1/  از بزرگتر اگر و است قبول قابل  1/  تا  7/1 بين بارعاملي .شود مي نظر صرف آن از و شده گرفته درنظر

  (. 211 کالین،) است

 بار از    و 8  ،2  ،1  ،78 ، 1 ،12 ،21 ، 2 ،7 سواالت  از غير به سواالت همه دهد، مي نشان   جدول  که طور همان

 بار بيشترین داراي «شود برآورده همه نيازهاي اینکه تا کند ميانداري است لمای » 18 سوال و هستند برخوردار مناسبي عاملي

 .است عاملي

 نيکویي شاخص مقدار اما است، برخوردار برازش از مدل که گفت توان مي برازش هاي شاخص تمام به توجه با مجموع در

 این کردن برطرف جهت .دهد مي مقياس این در سواالت هماهنگي عدم  از نشان برازش نيکویي شده تعدیل شاخص و برازش

 مي قرار تائيدي عامل تحليل مورد مقياس دوباره و خذف پرسشنامه از نيستند، برخوردار مناسب عاملي بار از که سواالتي ایراد

 دوباره تغييرات این به توجه با و گردید حذف پرسشنامه از    و 8  ،2  ،1  ،78 ، 1 ،12 ،21 ، 2 ،7 سواالت بنابراین .گيرد

  .است گردیده ارائه   شماره جدول در آن نتایج که گرفت قرار تائيدي عامل تحليل تحت مقياس

 (=718N)  دوم مرتبه عاملي تحليل در کودکان اخالقي هوش گيري اندازه الگوي برازش نيکویي شاخصهاي :  جدول

 آمده دست به عدد برازش نيکویي شاخصهاي

 1881/ 1 خي مجذور

 7 21 آزادي درجه

 1112/1 معناداري سطح

 1/ 1 تقریب مجذورات ميانگين خطاي ریشه

 1/ 8 برازش نيکویي شاخص

 82/1 برازش نيکویي شده تعدیل شاخص
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 17/1 تطبيقي برازش شاخص

 1/1 شده هنجار برازش شاخص

 17/1 افزایشي برازش شاخص

 
 مالحظه قابل تغيير برازش نيکویي شده تعدیل شاخص و برازش نيکویي شاخص شود، مي مشاهده   جدول در که طور همان

  .است برخوردار قبولي قابل برازش از مدل که گفت توان مي برازش هاي شاخص کل به توجه با و است داشته اي

 

 

 آزماودني هااي   به منظور تشخيص پایایي مناسب هر کادام از عاملهاا در   ئيدي بنابراین با تائيد عامل ها با استفاده از تحليل عامل تا

 . نشان داده شده است  پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جدول 
 (=718N)در کل آزمودنيهاي پژوهش پایایي مقياس هوش اخالقي کودکان .  جدول

 ضریب آلفای کرونباخ عامل 

 172/1 همدلي

 1/ 11 وجدان

 172/1 خویشتنداري

 1/ 11 احترام

 1/ 11 مهرباني

 1/ 11 بردباري

 11/1 عدالت

 

مشاهده مي شود، عوامل همدلي، وجدان، خویشتنداري، احترام، مهرباني، بردباري و عدالت از پایاایي    همان طور که در جدول 

 .مناسبي برخوردارند

 براي آن نتایج از توان مي پرسشنامه این اعتبار و روایي احراز و اخالقي هوش پرسشنامه عاملي هفت مدل تائيد به توجه با

  .کرد استفاده اخالقي هوش پرسشنامه ارزیابي

 شماره ولجد در آن  هاي عامل در همچنين و  ها گویه تک تک در اخالقي هوش پرسشنامه ميانه و استاندارد انحراف ميانگين،

  .است شده ارائه 8 و 3

 (=783N) پژوهش آزمودنيهاي کل در هاگویه توصيفي شاخصهاي :3 جدول

            شاخصها                                                                                                         

 هاگویه  
 ميانگين

 انحراف

 استاندارد

 113/2 88/7 .دهد مي دلداري را او و رود مي او سوي به بيفتد، کسي براي اتفاقي وقتي

 2/ 1 8/7  .کند مي خواهي عذر و کند مي اعتراف اشتباهاتش به
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 21/2 37/1 .زند نمي حرف نسنجيده و پرد نمي کسي حرف وسط "معموال

 1/ 1 3/7  .کند مي رفتار محترمانه آنها جنسيت یا فرهنگ ، باورها سن، به توجه بدون دیگران با

 22/2 7/ 7 .بخشد مي اعتبار آنها به دیگران به چيزي القاي بدون که آورد مي زبان به را هایي عبارت

 2/ 1 7/ 1 .خندد نمي ، است کسي نژاد یا فرهنگ درباره که هایي شوخي به

 83/1  /1  .شود مي خوشحال دهد، انجام دیگران براي کاري اینکه از

 12/1  /  .دهد مي نشان حساسيت دیگران، احساسات و نيازها به نسبت

 11/1 33/7 .است اشتباه رفتار آن چرا که دهد مي توضيح و شود مي رفتارش بودن اشتباه متوجه

 11/2 7/  .شود نمي جایي وارد اجازه بي معموال و کند مي صبر نوبتش رسيدن براي

 18/1 7/7  کند مي اجتناب گستاخانه هاي صحبت و کردن غيبت از و است محترمانه صدایش لحن

 13/1  /22 .شود مي ناراحت قلب صميم از شود رفتار نامهرباني و عدالتي بي با کسي با هرگاه

 11/1 7/ 8 .گذارد مي احترام نفوذ با افراد و بزرگساالن به

 2/ 2 11/7 .ماند مي نوبتش منتظر صبورانه

 درستي به را صدا لحن و چهره حالتهاي بدن زبان اشارات مثل دیگران کالمي غير هاي نشانه

 .دهد مي تشخيص

77/  83/1 

 1/1  /21 .کرد حساب حرفهایش روي توان مي و است صادق

 113/2 1/7  .نماید تامين بزرگساالن کمک بدون را خودش نيازهار و تمایالت است قادر

 13/2 13/7 .گذترد مي احترام خودش به دیگران حقوق کردن رعایت با که فهمد مي

 28/2 1/1  .اند شده طرد یا منزوي که رود مي افرادي نزد به

 21/2 1/7 .است رو گشاده خودش از متفاوت باورهاي و پيشينه داراي افراد شناختن براي

 2/2 22/7 .کند نمي مالمت مالحظه بدون را دیگران

 71/2 13/7 .ریزد مي اشک نيز او افراد گریه دیدن با

 18/1 17/7 .دارد نياز درست رفتار داشتن مورد در افراد تذکرات به ندرت به

 2/ 1 12/7 .گيرد مي آرام براحتي ، شود مي عصباني یا مستاصل ، زده هيجان که زماني

 2/ 2 22/7 .زند مي در اتاق به ورود از قبل گذارد، مي احترام دیگران خلوت به

 2/ 2 33/7 .کند مي مراقبت شده، بررفتاري آنها با که هایي حيوان از و کند مي رفتار مالیمت با حيوانات با

 مي بروز را خود دلسوزي و ناراحتي احساس کنند، مي تحقير اورا یا شود مي توهين کسي به وقتي

 .دهد

17/7 11/1 

 2/ 1 2/7  .شود برآورده همه نيازهاي اینکه تا کند ميانداري است مایل

 17/1 17/7 .دهد مي نشان مناسب واکنش و کند مي درک را دیگران رنجش

 18/1 7/ 3 .دهد مي تشخيص را نامناسبش رفتار پيامدهاي

 118/2 81/1 .رود نمي در کوره از و شود مي خشم دچار ندرت به
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 13/2 1/7  .کند مي خودداري نامناسب الفاظ با دیگران درباره زدن حرف یا بدگویي از

 بدون آورد، مي فراهم را آنها رفاه موجبات و کند مي همکاري آنها با ، کند مي کمک دیگران به

 .باشد داشته جبران توقع آنها از اینکه

 1/7 11/2 

 2/ 1 7/7  .دهد نمي را عدالتي بي ،اجازه کند مي دفاع ستمدیده هاي آدم از

 12/2 1/1 .دهد مي گوش ها جنبه تمام به بدهد نظري اینکه از ،پيش است صدر سعه با

 1/ 1 7/ 3 .کند مي درک را دیگران احساسات دهد مي نشان رفتارش با

 2/ 1 8/7  .دهد نسبت دیگران به را مشکل آن کند نمي سعي و پذیرد مي را گناهش کند مي اشتباه وقتي

 12/2 2/7  .کند مي اجتناب دادن هل یا زدن مشت ، زدن کتک مثل فيزیکي هاي پرخاشگري از

 17/2 32/7 .کند مي رفتار احترام با دیگران متعلقات و خود هاي دارایي با

 1/2 7/   .پيوندد نمي دیگران کردن توهين یا ترساندن کردن، مسخره به

 2/ 1 7/  .کند مي ،خودداري کند خفيف و خوار را دیگران که عباراتي یا ها جوک آوردن زبان به از

 118/2 3/7 .کند مي رفتار عادالنه هم نيست بزرگساالن نظر زیر که زماني حتي مواقع همه در

 11/1  /21 .شود مي ناراحت باشد شده آسيب یا رنجش دچار کسي وقتي

 81/1 12/7 .کند مي شرم یا گناه احساس اشتباهش یا نامناسب رفتار براي

 2/ 1 2/7  .کند مي عمل پروا بي یا زند مي عملي به دست تفکر بدون ندرت به

 گرداند، برنمي رو )است همراه احترام با او بدني حالت دهد مي گوش دیگران حرفهاي به وقتي

 .کند نمي پشت گوینده به ، کند نمي نازک چشم پشت زند، نمي پوزخند

 3/7 17/2 

 11/1 7/7  .کند مي تالش نيازها آن رفع براي و کند مي توجه دیگران نيازهاي به

 11/2 7/ 7 .کند مي افتخار خود فرهنگ و ميراث به

 21/2 1/7  .شود مي شریک دیگران با وسایلش در دیگران یادآوري یا تشویق بدون

 2/ 1 7/ 1 .شود مي ناراحت باشد شده رفتار دوستانه غير یا ظالمانه کسي با وقتي

 سوي از آن برخالف کردن عمل براي که صورتي در حتي و شناسد مي را کردن عمل درست راه

 .ماند مي پایبند درست کار به گيرد مي قرار فشار تحت دیگر

7 /7 12/2 

 83/1 7/   .کند مي اطاعت اند کرده وضع بزرگساالن که قوانيني از

 مي خواهش ببخشيد، مانند اي محترمانه عبارتهاي دیگران تذکر به نياز بدون و دارد صحيح رفتار

 .برد مي کار به را خواهم مي عذر و کنم

3 /7 17/2 

 1/ 1 13/7 .دهد مي نشان توجه خالصانه است غمگين یا دارد کمک به نياز که فردي به

 22/2  / 7 .کند مي خودداري دارند تفاوت دیگران با که دليل این به افراد حذف از

 17/2 7/ 3 .کند حل منصفانه و آميز مسالمت را مشکالت تا کند مي تالش

 11/1 77/7 .دهد مي نشان تمایل دیگران دیدگاههاي درک به
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 2/ 1 87/7 .کند جبران را آن کند مي سعي شود وارد جسمي یا عاطفي آسيب کسي به که شود موجب اگر

 1/ 1 7/ 1 .دارد نياز مناسب رفتار براي توبيخ یا هشدار ، یادآوري به ندرت به

 11/1 12/1 .دهد مي گوش آنها عقاید به کند قطع را دیگران حرف اینکه بدون

 87/1  /18 .شود مي خوشحال دهد، انجام دیگران براي کاري اینکه از

 2/ 1 7/ 7 . کند مي تاکيد افراد مثبت صفات بر تفاوتها بر تاکيد عوض به

 2/ 1 7/   .دهد نمي تغيير خودش نفع به را آنها راه ميانه در و کند مي بازي قوانين از پيروي با

 13/1 7/ 8 .بشناسد کالم طریق از را دیگري شخص احساسات تواند مي

 2/ 1 7/  .کند تبدیل صحيح رفتار یک به را اشتباه رفتار یک چگونه که داند مي

 12/2 1/7 .نيست دشوار زیاد او براي آشفته یا کننده اميد نا شرایط از گذر

 1/ 1 7/ 1 . کند مي رفتار احترام با ناتوان و مسن فراد با

 8/1  /1 .کند مي مشاهده را عاطفي و مهربانانه رفتارهاي "معموال شما رفتار هاي نمونه در

 118/2 38/7 .دارند تفاوت هم با انسانها داند مي و ندارد افراد همه مورد در کلي نظر یک

 13/1 1/7  .شود مي رفتار عدالت و تساوي با آنها با که شود مطمئن تا است دیگران حقوق مراقب

 
 داراي «.شود مي خوشحال دهد، انجام دیگران براي کاري اینکه از » گویه شود، مي مشاهده  3 جدول در که طور همان

 .است (1/1 ) ميانگين کمترین داراي «.اند شده طرد یا منزوي که رود مي افرادي نزد به » گویه و ( /1 ) ميانگين بيشترین

 یا ها جوک آوردن زبان به از » گویه و « خندد نمي ، است کسي نژاد یا فرهنگ درباره که هایي شوخي به » گویه همچنين،

 نمونه در » گویه و (71/2) استاندارد انحراف بيشترین داراي «.کند مي ،خودداري کند خفيف و خوار را دیگران که عباراتي

 .است (8/1) داستاندار انحراف کمترین داراي « .کند مي مشاهده را عاطفي و مهربانانه رفتارهاي "معموال شما رفتار هاي

 (=718N) پژوهش آزمودنيهاي در اخالقي هوش هاي مولفه نمرات توصيفي شاخصهاي  :8 جدول                

 انحراف ميانگين عاملها آزمودني

 استاندارد

 ميانه

 

 دختران

   1/1  18/7 همدلي

 82/7 8/1  33/7 وجدان

 7/   1/   1/7  خویشتنداري

 1/7  3/1  7/   احترام

 1/7 1/1  1/7 مهرباني

 7/   1/  3/7  بردباري

 31/7 1/  3/7  عدالت

 82/7 2/1  38/7 همدلي 
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 پسران

 

 31/7 1/   7/   وجدان

 28/7 1/1  23/7 خویشتنداري

 7/   2/1  7/7  احترام

 31/7 8/1  8/7  مهرباني

 7/ 7 1/   7/7  بردباري

 7/ 7 1/  2/7  عدالت

 

 کل

 

 1/7 1/   88/7 همدلي

 31/7 1/   32/7 وجدان

 72/7 7/1  7/7 خویشتنداري

 7/   1/  7/   احترام

 82/7 2/1  8/7 مهرباني

  /7 1/   7/  بردباري

 7/   3/1  7/   عدالت

 
 دختران، در اخالقي هوش هاي مولفه بين در ميانگين و ميانه نمرات بيشترین شود،مي مشاهده 8 جدول در که طورهمان

 در ميانگين و ميانه نمرات کمترین و همدلي مولفه به مربوط  1/7 و 88/7 ،82/7 و 38/7 ،  و 18/7 ترتيب به کل در و پسران

 .باشد مي خویشتنداري مولفه به مربوط 72/7 و 7/7 ،28/7 و 23/7 ،7/   و 1/7  ترتيب به کل در و پسران دختران،

.  

 گيری نتيجه و بحث

 براي مدلي ارایه منظور به کودکان اخالقي هوش پرسشنامه پایایي و روایي تعيين هدف با پژوهش این شد، بيان که طور انهم

 اخالقي هوش مقياس پژوهش، این نتایج اساس بر .گرفت صورت سال هفت تا سه سني دامنه در کودکان اخالقي هوش سنجش

 ایراني جامعه در  شناختي -اجتماعي تغييرات به توجه با تهران شهر  کودکان در اخالقي هوش سنجش جهت مدلي عنوان به

 .رواست و پایا ابزاري

 در و دارند دار معني رابطه مقياس این کلي نمره با اخالقي هوش هاي مولفه تمام داد نشان ، تحقيق این از حاصل نتایج 

 به سواالت همه همبستگي  .دارد وجود ها مولفه بين خوبي دروني روابط که دهد مي نشان همبستگي ضرایب الگوي مجموع

 همبستگي سواالت بقيه با شده مشخص سواالت ولي است مناسب حد در واالتس بقيه با    و 11 ،11 ،  ،  سواالت از غير

 .گردید تایيدي عامل تحليل از قبل سواالت این حذف به منجر که دارند ضعيفي

 تمام به توجه مجموع در .رسيد نمي قطعي مطلوبيت به که بود نامه پرسش متوسط برازش بيانگر تایيدي عامل تحليل نتایج

 شده تعدیل شاخص و برازش نيکویي شاخص مقدار اما است، برخوردار برازش از مدل دهدکه مي نشان شبراز هاي شاخص

 عاملي بار از که سواالتي ایراد این کردن برطرف جهت .دهد مي مقياس این در سواالت هماهنگي عدم  از نشان برازش نيکویي

 ، 2 ،7 سواالت بنابراین .گيرد مي قرار تائيدي عامل تحليل دمور مقياس دوباره و خذف پرسشنامه از نيستند، برخوردار مناسب
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 عامل تحليل تحت مقياس دوباره تغييرات این به توجه با و گردید حذف پرسشنامه از    و 8  ،2  ،1  ،78 ، 1 ،12 ،21

 .گرفت قرار تائيدي

 داشته اي مالحظه قابل تغيير رازشب نيکویي شده تعدیل شاخص و برازش نيکویي شاخص دوم مرتبه تائيدي عامل تحليل در

 قابل برازش از مدل که گفت توان مي برازش هاي شاخص کل به توجه با و نهایي نتایج و مانده باقي سواالت اساس بر و است

 بوربا توسط که اخالقي هوش عامل هفت شده، تایيد مدل در .گردید تایيد ایراني کودکان جامعه براي و است برخوردار قبولي

 7 هاي گویه همدلي، عامل از 11 گویه که صورت بدین داد؛ رخ تغييراتي ها گویه تعداد در ولي شود مي تایيد بود گردیده یهارا

 عامل از    و 8  و 2  و 11 و  هاي گویه ، مهرباني عامل از 1  و  1 و 21 و   هاي گویه خویشتنداري، عامل از    و 78 و

 هوش عامل هفت که شد گویه    شامل نهایي نامه پرسش و گردید حذف عدالت ملعا از 12 و  2 هاي گویه و ردباريب

-1 -7 - 7-11- 2-8-2) سواالت در گویه 1 توسط همدلي مولفه نهایي نسخه در که صورت بدین .سنجد مي را اخالقي

 3 توسط خویشتنداري مولفه ،(  -8 -2 -  -73-71-17- 2-1-1) سواالت در گویه 21 توسط وجدان مولفه ،(  -3 

-7 -  -71-71- 1-28-22- ) سواالت در گویه 21 توسط احترام مولفه ،(1 -1 -  -72- 1-23-21) سواالت در گویه

-27) سواالت در گویه   توسط بردباري مولفه ،(8 -2 -  -3 -77-21) سواالت در گویه   توسط مهرباني مولفه ،(3 -1 

 .شوند مي سنجيده (31-7 -  -1 -1 - 7-18-3) سواالت در گویه 8 توسط عدالت و انصاف مولفه و (1 -1 - 13-7

 داشتن معني به غلط، از درست فهميدن توانایي و ظرفيت را اخالقي هوش (1111) بوربا که گفت توان مي نتایج تبيين در

 به اخالقي هوش ساختن کتاب در و کند مي تعریف پسندیده و درست ي شيوه به رفتار و آنها به عمل و قوي اخالقي اعقتادات

 در مقاومت و است درست که آنچه انجام جهت به اساسي هاي فضيلت این شآموز براي و کند مي توجه اساسي فضيلت هفت

 بوربا چنانچه .گيرد مي نظر در نيز را مراحلي بطلبد، مبارزه به را آنها درست عادتهاي و رفتارها است ممکن که فشاري هر برابر

 و بردباري مهرباني، احترام، خویشتنداري، وجدان، همدلي، :است اساسي فضيلت هفت شامل اخالقي هوش" :است معتقد

 با ناپذیر اجتناب اي گونه به خود، زندگي طول در که فشارهایي و اخالقي هاي بحران از تا کند مي کمک فرزند به که انصاف

 در او تا کنند مي هدیه او به را اخالقي شکيبایي که هستند همانهایي اساسي ویژگيهاي این .کند عبور شد، خواهد مواجه آنها

 حاصل ي نمره حاضر، پژوهش در . (1111 بوربا،) "کند رفتار اخالقي صورت به تا کند مي کمک او به و بماند باقي نيکي يرمس

 هر .گردید استفاده اخالقي هوش تعيين براي (2717 درنجفي، و دهکردي اکبري علي) ساخته محقق اخالقي هوش مقياس از

 که هایي نمره مجموعه از است عبارت انصاف، و بردباري مهرباني، رام،احت خویشتنداري، وجدان، همدلي، هاي گزاره از یک

   آورد، مي دست به (2711) استفاده مورد اخالقي هوش پرسشنامه در ها مقياس خرده این از کودک

 عنوان به ، را مذکور فضيلت هفت  و است گرفته شکل (1112) بوربا مدل عقاید براساس تحقيق نظري وبچهارچ که آنجایي از

 با تحقيق نتایج .سنجد مي را مولفه هفت این مقياس، این در نظر مورد هاي گویه که گرفته نظر در خود مدل اصلي عوامل

 ي پرسشنامه پایایي و روایي تایيدي، عاملي تحليل روش اساس بر که دهدمي نشان استنباطي و توصيفي هايآماره از استفاده

 نسبت با منطبق الزاما گردید، اعمال سواالت در سازي بومي جهت به که تغييراتي با لکن گرفت قرار تایيد مورد مذکور،

 و ها گویه دیگر بر عوامل و ها مولفه پایایي، و روایي تایيد ضمن و نگردید بوربا نظر مد هاي گویه با پژوهش عوامل سنجش

 را مناسبي برازش ابتدا از  تحقيق، در نظر مد هنام پرسش رفت مي انتظار .گشت واقع سنجش مورد و منطبق تحقيق سواالت

 آَشنایي عدم جمله من باشد؛ داشته متفاوتي علل تواند مي بيني پيش این تحقق عدم نباشد، سواالت حذف به نياز و دهد ارایه

 در اخالق، بر دین تاکيد به توجه با که کودکان اخالقي تربيت به ضعيف توجه آن، هاي مولفه و اخالقي هوش با ها خانواده
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 احتمال والدین توسط پرسشنامه نمودن تکميل به توجه با چنين هم رود، مي والدین از بيشتري انتظار اسالمي جامعه

  .باشد مي محتمل خود کودک دادن جلوه بهتر به والدین تمایل و دهي پاسخ در سوگيري

 صورت اوليا طرف از گاهاً و ها مهدکودک طرف از گاهاً الزم همکاري اینکه جمله از بود، همراه محدودیتهایي با پژوهش این

 پرسش ها گویه زیاد تعداد علت به چنين هم .یافت مي افزایش نمونه حجم تعداد بيشتر همکاري صورتي در که گرفت نمي

 ينب از فقط حاضر پژوهش همچنين .گردید رفع مشکل این سواالت اصالح از پس که گردید مي تکميل حوصلگي بي با نامه

 مي پيشنهاد بنابراین .کند مي محتاطانه ایراني کودکان کل به را نتایج تعميم که گردید انتخاب تهران شهر در ساکن کودکان

 گردیده آماده بومي شرایط با منطبق که حاضر مقياس توجه با شده ذکر هاي محدودیت احتساب با آینده هاي پژوهش شود

 همچنين دهند، قرار مقایسه مورد مختلف هاي جنسيت بين و بپردازند شهرها سایر در کودکان اخالقي هوش بررسي به است،

  .گردد مي پيشنهاد تربيتي و آموزشي مسئولين به کودکان اخالقي هوش تقویت

 

 قدردانی و تشکر

 شناخت به وجهت با که والدیني تمامي و داشتند پژوهش این با را الزم همکاري که دبستاني پيش و کودک مهد مراکز تمامي از

 کمال بودند، ما همراه مقياس این تهيه در که عزیزاني همه و نمودند یاري ها نامه پرسش تکميل در را ما خود کودکان از شان

 .داریم را تشکر
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PRESENT A MODEL FOR EVALUATION CHILDREN`S MORAL INTELLIGENCE 
 

ABSTRACT: 
Aim: The study designed to evaluate validity and reliability of Questioner of Moral 

Intelligence for 3-7 years old iranian children.  
Methods: This research using survey, evaluated the validity and reliability of the said 

questioner. Sample size was 387 children who were 3 to 7-year-old boys and girls in 

Tehran and  randomly selected by simple random and multi-phases clustering sampling. 

Theoretically, the paper based on the beliefs of the Borba's model (2011).  To assess the 

psychometric properties of the questionnaire's moral intelligence, construct validity and 

reliability agent was used And reliability of the instrument was assessed using Cronbach's 

alpha coefficient. 
Results:Confirmatory factor analysis showed that this model, by eliminating some items 

and changes in some of the items proposed in the original form of expression by Borba 

(2011) was confirmed.Also, the findings of normalization  showed that the highest and 

lowest median in the total iranian sample,in order is related to empathy and self-control 

component. 
Conclusion: The results, according to cognitive and social changes, the scale of moral 

intelligence as a model to assess  moral intelligence in children in Tehran, is a reliable 

and valid scale for iranian population. 
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Moral intelligence. Children. Reliability. Validity. 
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