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Aims War has many psychological and behavioral consequences for the veteran and other 
members of his family. Many factors, including moral intelligence, play a protective role 
against the psychological damage of these families. This study aimed to design and validate 
the psychometric properties of the moral intelligence measure for the adolescent children of 
veterans.
Instruments & Methods For this descriptive correlational research with the experimentation 
approach, a sample of 325 adolescent girls and boys aged from 14 to 18 years living in Tehran 
in 2019, who were studying in the first and second secondary schools were selected using 
the available methods from regions 2 and 5. Then, from each of those areas, 4 schools (2 
girls ‘schools and 2 boys’ schools) were selected by simple random sampling, and finally the 
students of 14 classes answered the designed moral intelligence questionnaire and Maslow’s 
self-actualization. Exploratory factor analysis, Cronbach’s alpha and Pearson correlation 
coefficient were used to design and validate the questionnaire’s psychometric properties. 
Data using software SPSS 21 were analyzed.
Findings To extract the underlying factors of the 70-item Moral Intelligence Questionnaire, 
the Kaiser-Mir-Oliken (KMO) index was equal to 0.858, and the Bartlett spherical index 
was equal to 7208.51 and was statistically significant at the level of 0.01. Based on the 
common meanings of the items, the first component was “maintaining the dignity of others”, 
the second component was “adherence to principles”, the third component was “moral 
sensitivity”, the fourth component was “moral self-efficacy” and the fifth component was 
“ego empowerment”. Based on Cronbach’s alpha coefficients’ results obtained more than 
0.7 for the components and a positive and significant correlation coefficient (p<0.01), the 
questionnaire was reliable and valid.
Conclusion The Moral Intelligence Scale is a reliable and valid tool as a model for measuring 
moral intelligence in the adolescent children of veterans in Tehran concerning socio-cognitive 
changes in Iranian society.
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 براساس .بود دارمعنی ٠١/٠ سطح در آماری لحاظ به و ۵۱/۷۲۰۸ با برابر بارتلت
 هب پایبندی" دوم لفهوم ،"دیگران عزت حفظ" اول لفهمو، هاگویه معانی اشتراک
 و" اخالقی خودکارآمدی" چهارم لفهوم ،"اخالقی حساسیت" سوم لفهوم ،"اصول
ای آلفضرایب براساس نتایج  .شدند گذارینام" ایگو توانمندی" پنجم لفهوم

ها و ضریب همبستگی مثبت و برای مولفه ۷/۰بیشتر از به دست آمده  کرونباخ
  بود. پایا و روا هنام، پرسش)p>۰۱/۰دار (معنی
 یاخالق هوش سنجش برایی مدل عنوان به یاخالق هوش اسیمق گیری:نتیجه
 دری شناخت-یاجتماع راتییتغ به توجه با تهران شهر ایثارگر نوجوانان فرزندان در

  .ستا روا و پایای ابزار  یایران جامعه
  انایثارگر  ،اخالقی ،هوش ها:کلیدواژه

  
  ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ افت:یدر خیتار
  ۲۹/۰۲/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار

  com.somayemili@yahoo مسئول: سندهینو*

  
  مقدمه
 از یادوره در را آنان گاه هک گذاردیم یجا به یمجروحان جنگ،
 .زدسایم مواجه یروان-یجسمان التکمش با ،شهیهم یبرا ای یزندگ
 و جانباز فرد یبرا یمتعددی رفتار  و یروان یامدهایپ لکمش نیا
 نیز یبسیار  عوامل البته .[1]دارد همراه به او هخانواد یاعضا گرید

 نقش هاخانواده این روانی آسیب برابر در که دارند وجود
 نوع به توانمی عوامل این جمله از .دارند عهده بر کنندهمحافظت

 سرسختی مذهبی، یباورها ل،مسای به نسبت افراد یهانگرش
 یهاویژگی و یاقتصاد رفاه اجتماعی، حمایت شناختی،روان

 در ایرانی خانواده اخیر سده دو طول در .کرد اشاره شناختیجمعیت
 تغییرات کشور، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نوسازی جریان
 همسویی میزان واکاوی مترصد نگارندگان .است یافته اساسی
 لذا، .[2] ندهست جوان و پیشین نسل هایکنش و هانگرش ها،ارزش
 ایثارگران هایخانواده جوانان به توجه روابط، این بهبود یراستا در
 این .ضروریست آنان هایخانواده شناختیروان اساسی نیازهای و
 و رفتارها آموزش از آنان یبرخوردار  نیازمند چیز، هر از پیش نیز،

  .[3]است سالم ارتباطات
 از یمتفاوت یهاجنبهیی تنها به دامک هر اخالق و هوش کشیب

 در را آنان یهاتیموقع و دهندیم قرار ریثتا تحت را انسان یزندگ
 هوش اصطالح بارنینخست .دینمایم نییتع و تیتثب جامعه
 از یکی مفهوم نیا .شد وارد یشناسروان در [4]بوربا توسط یاخالق
 حیصح ردکعمل یبرا را یچهارچوب تواندیم هک است هوش ابعاد
 اررفت نندهکینیبشیپ عامل کی عنوان به و آورده فراهم هاانسان

 درست کدر  ییتوانا و تیظرف" را یاخالق هوش بوربا .دشو محسوب
 در رفتار و آنها به عمل و یقو یاخالق اعتقادات داشتن خالف، از

 یمعنا به یاخالق هوش .[4]"ندکیم فیتعر درست و حیصح جهت
 و یاجتماع و یاقتصاد رفاه عت،یطب و یانسان یزندگ به توجه

 بوربا دگاهید از .است یشهروند حقوق و صادقانه و آزاد ارتباطات
 تنادرس از درست فهم و کدر  ییتوانا و تیظرف بر ناظر یاخالق هوش
 یرفتار  بروز و قیعم و یقو یاخالق اعتقادات باورها، از یبرخوردار  و
  .[5]است ستهیشا

 شده گرفته نظر در هاهوش تمام برای عطفی نقطه اخالقی، هوش
 اخالقی هوش .هاستانسان همه برای حیاتی هوش واقع در و

 قضاوت ادراکی، نظر نقطه از .دارد وجود هافرهنگ همه در مشترک
 موانع تمامی از و دارد جهانی اصول در ریشه بد و نیک کردار درباره

 ها،فرهنگ همه در مهم اخالقی کدهای از .کندمی عبور فرهنگی
 عمده .است کردنهمدردی توانایی و تقابل مسئولیت، تشخیص
 ی،پذیر مسئولیت تعهد، مانند هاییارزش مشترکاً  نیز، دنیا مذاهب
  .[6] اندداده قرار توجه مورد را هاانسان دیگر به کرامت و احترام
 بیآس دنبال به هک دهدیم نشانی جنگ سربازانی هاخانواده مطالعه

 با مواجهه هجینت در سربازان یروان وی جسمانی هایدگید
 دچار زین آنانی هاخانواده جنگ، ازی ناشی دادهایرو
 اصطالح یگلیف هک ندشویمی شناختروانی هایدگیدبیآس
 از .[7]دینمایم مطرح هینظر نیای معرف در را هیثانوی دگیدبیآس
 هک است گرفته انجام موضوع نیا حولی چندی هاژوهشپ رو، نیا

 مختلفی هاحوزه در سربازان نیای هاخانوادهی آشفتگ بری همگ
 معنای ،یزندگ از تیرضا ی،امکشاد جمله آن از و روان سالمت
 .8]-[18 اندداشته دیکتا غیره و پیشرفت به میل خودشکوفایی، زندگی،

 ویی زناشو روابط و تعامالت پدر،ی دگیدبیآس هکیی آنجا از
 جینتا هک طور همان( دهدیم قرار ریتاث تحت زین را اوی خانوادگ
 هاجنبه داد احتمال توانیم )،است مطلب نیا دیوم زین قاتیتحق



 ۱۸۳ ثارگریفرزندان نوجوانان ا یبرا ینامه هوش اخالقپرسش یساخت و رواساز ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Iranian Journal of War and Public Health                                                                                                                          Volume 12, Issue 3, Summer 2020 

 از )غیره وی جنس ،یاقتصاد ،یتیترب اخالقی،(ی متنوعی هاحوزه و
 مترصد پیش از بیش بایستی لذا .شود ثرمتا نیز آنان فرزندان زندگی
 هاآسیب این از پیشگیری منظوربه ایپایه متغیرهایی واکاوی
 ینا بر .است اخالقی هوش اثربخش، متغیرهای این از یکی .باشیم
 آموزش اثربخشی و اخالقی هوش ارزیابی با حاضر پژوهش اساس،
 رفتهگ قرار توجه مورد ایثارگران فرزندان خودشکوفایی یارتقا بر آن

 فراهم افراد این اخالقی هوش سطح شناخت برای ایزمینه تا است
 این در کالن هایمداخله و هاریزیبرنامه برای ایمقدمه و کرده
  .باشد زمینه
 در .]4[است جدیدی مفهوم و شده مطرح بوربا توسطی اخالق هوش
 ابعمن کمبود با ،یغرب متفکران نیب در چه و ایران در چه حوزه، این
 یبررس نهیزم دری امطالعه کنون تا .میهست مواجه مقاالت وی نظر 
 منظوربه نوجوانانی برای اخالق هوش اسیمقی پایای و اعتبار
 دری اخالق هوش افزایش جهت در و آنهای اخالق هوش سنجش

 زای ر یشگیپ و جامعه در آرامی فضا افزایش بالتبع و آنان انیم
 هب توجه با .است نگرفته صورتی راخالقیغی رفتارها و هاخشونت
 بنابراین .شودیم آشکار شتریب مطالعه این ضرورت لیمسا این

 یپژوهش اتیادب سازنهیزم تواندیم اینکه نیع در حاضر مطالعه
 و باشدی اخالق هوش اسیمقی سنجروانی هایویژگ به مربوط
 گساالنبزر  در مشابه قاتیتحق با آمده دست به نتایج مقایسه نهیزم

 رایطش در را نامهپرسش این کاربرد نهیزم تواندیم حال نیع در باشد،
ی شپژوهی کارها عرصه در آمده دست به نتایج نوع به توجه بای بوم
 هدف با حاضر پژوهش .آورد فراهم هانوجوان ویژهی تیتربی کارها و

 هوش نامهپرسش سنجیروان هایویژگی اعتباریابی و طراحی
  .شد انجام ثارگرانیفرزندان نوجوان ا برای اخالقی

  

  هاروش و ابزار
 .تاس سازیآزمون رویکرد با همبستگیو  از نوع توصیفی پژوهش،
 ایثارگران سال ١٨ تا ١٤ پسر و دختر نوجوان فرزندان ،یآمار  جامعه
 و اول متوسطه دوره مدارس در که بود ١٣٩٨ سال در تهران ساکن
 یراب یاساس منابع آمار که بر  از آنجا .بودند تحصیل به مشغول دوم
 ٣٢٥ پژوهش نیانجام ا یبرا ،نفر مناسب است ٣٠٠ یعامل لیتحل
 که بترتی این به شدند، انتخاب دسترس در روش از استفاده با نفر
 سپس شدند، انتخاب ٥ و ٢ مناطق تهران، شهر گانه١١ مناطق بین از
 مدرسه ٢ و دخترانه مدرسه ٢( مدرسه ٤ مناطق، آن از کدام هر از

   .دش انتخاب ساده تصادفی شیوه به پسرانه)
 وساخته محقق اخالقیهوش  نامهپرسش ٢ ابزارهای پژوهش شامل

 شاملی انامهپرسش ١٩٧٧ سال در مزلوبود.  ]19[مزلوخودشکوفایی 
 نیا یگذار نمره. ساخت ییوفاکخودش سنجش یبرا هیگو ٣٦

، ١٦، ١٥، ٨، ٧ شمارهی هاهیگو به هک است صورت نیا به نامهپرسش
 بقیه به و گیردمی صفر بلی، پاسخ و نمره یک خیر، پاسخ ،٣٦و  ٢٦
 هب. شودمی داده صفر خیر، پاسخ و نمره یک ،یبل پاسخ ها،گویه
 نیا اعتبار بیضر. گیردمی تعلق نمره ٥/٠ نیز ی"تاحدود" پاسخ
 روش براساس و ٨٦/٠ رونباخک یآلفا یهپا بر پژوهشی در نامهپرسش

 آلفای دیگر پژوهشی. ]20[آمد دست به ٨٤/٠ آزمون مجدد یاجرا
 پژوهش این در. ]21[آورد دست به ٨٥/٠ را نامهپرسش نیا رونباخک

 از نمونه دو. آمد دسته ب ٩٢/٠ رونباخک یآلفا از استفاده با پایایی
 هب دارم نمکیم "احساس است: صورت این بهنامه پرسش هایگویه
 اختس برای .است" معنی با ام"زندگی و رسم"می خویش کمال
 ایمجموعه ]4[بوربا هنظری براساس ابتدا اخالقی، هوش نامهپرسش

 از نفر ٦ اختیار در شدهطرح هایگویه سپس شد، طراحی هاگویه از
 نآنا از و گرفت قرار فلسفه و شناسیجامعه شناسی،روان مدرسان
 اب شدهطراحی هایگویه آیا که کنند تعیین اوال تا شد خواسته
 هایگویه آیا هستند؟ مرتبط اخالقی هوش از شدههیارا تعاریف
 دهشطراحی هایگویه آیا و هستند؟ شفاف کلی هانداز  به شدهطراحی
 آنها از همچنین هستند؟ ضروری اخالقی هوش سنجش برای

 تلیس در تواندمی که دارد وجود دیگری هگوی چنانچه شد درخواست
 در .دهند پیشنهاد ،گیرد قرار اخالقی هوش نامهپرسش هایگویه
 برای اخالقی هوش هگوی ٧٠ مدرسان، نظرات براساس ادامه
 یک در هاگویه از یک هر به .شد گرفته نظر در نهایی نامهپرسش
 بیشتر ،٣اوقات=گاهی ،٢ندرت=ه ب ،١=(هرگز ایدرجه٥ لیکرت طیف

   .بود دادنپاسخ امکان )٥همیشه= و ٤اوقات=
کالس توزیع  ١٤نامه هوش اخالقی و خودشکوفایی بین پرسش دو

ها امهندهی سئواالت پرسشکننده، اقدام به پاسخشد و افراد شرکت
ها نامهپرسش نیداده شد که ا حیآموزان توضدانش یبرا نمودند.
است و با حفظ  قیتحق کیمربوط به  یهاداده یجمع آور  برای
در  یشخص لیدر صورت تما کامل انجام خواهد شد و صرفاً  یرازدار 
  .ندیشرکت نما قیتحق
های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب آلفای کرونباخ و روش

 هایویژگیبرای طراحی و اعتباریابی ضریب همبستگی پیرسون 
با استفاده از  هاداده .ندبه کار گرفته شدنامه پرسش سنجیروان
  حلیل شدند.ت SPSS 21 افزارنرم

  

  هایافته
 حضور ۹۹/۱۴±۲۸/۱ سنی میانگین با نوجوان ۳۲۵ پژوهش این در

 )%۵/۲۱( نفر ۷۰ هفتم، پایه در آنان از )%۲/۱۳( نفر ۴۳ که داشتند
 در )%۲/۱۳( نفر ۴۳ نهم، پایه در )%۲/۳۲( نفر ۱۰۵ هشتم، پایه در
 تحصیل به مشغول یازدهم پایه در )%۹/۱۹( نفر ۶۵ و دهم پایه
 زیر کنندگانشرکت از )%۸/۱۹( نفر ۶۴ پدر تحصیالت میزان .بودند
 نفر ۹۸ دیپلم، فوق )%۴( نفر ۱۳ دیپلم، )%۴/۲۲( نفر ۷۳ دیپلم،

 .بود باالتر و لیسانس فوق )%۹/۲۳( نفر ۷۸ و لیسانس )۲/۳۰%(
 زیر کنندگانشرکت از )%۱۹( نفر ۶۲ مادر تحصیالت میزان همچنین
 نفر ۹۴ دیپلم، فوق )%۸( نفر ۲۶ دیپلم، )%۲/۲۸( نفر ۹۲ دیپلم،

   .بود باالتر و لیسانس فوق )%۱۶( نفر ۵۲ و لیسانس )۸/۲۸%(
 و اخالقی هوشنامه پرسش ۱۹ گویه به متعلق میانگین باالترین
 هایشاخص .)۱(جدول آن بود  ۷ گویه به متعلق میانگین ترینپایین
 و ±۲ محدوده در نامهپرسش هایگویه همه کشیدگی و چولگی
).۱(جدول  بود نرمال هاگویه آن به مربوط هایداده توزیع بنابراین
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  شدهطراحی های هوش اخالقیها در هر یک از گویهمیانگین و نرمالی داده نتایج) ۱جدول 
  چولگی (کشیدگی)  میانگین  گویه  چولگی (کشیدگی)  میانگین  گویه  چولگی (کشیدگی)  میانگین  گویه
۱  ۰۷/۱±۲۴/۳  ۲۱/۰- )۴۹/۰-(  ۲۵  ۱۹/۱±۱۴/۳  ۱۲/۰- )۸۳/۰-(  ۴۹  ۱۲/۱±۷۸/۳  ۴۴/۰- )۲۴/۱-(  
۲  ۱۰/۱±۳۰/۳  ۴۶/۰- )۳۱/۰-(  ۲۶  ۲۳/۱±۷۲/۳  ۴۹/۰ )۶۴/۰-(  ۵۰  ۱۹/۱±۰۵/۳  ۰۸/۰- )۰۷/۰(  
۳   )۰۹/۱±۸۱/۳  ۷۳/۰- )۲۹/۰(  ۲۷  ۲۱/۱±۱۹/۳  ۲۸/۱- )۱۲/۱-(  ۵۱  ۹۸/۰±۷۰/۳  ۳۲/۰- )۲۰/۰-(  
۴  ۹۶/۰±۷۳/۳  ۳۸/۰- )۵۲/۰-(  ۲۸  ۰۵/۱±۴۱/۳  ۲۳/۰- )۶۱/۰(  ۵۲  ۰۷/۱±۰۰/۴  ۹۷/۰- )۲۵/۰-(  
۵  ۰۳/۱±۶۰/۳  ۴۸/۰- )۲۶/۰-(  ۲۹  ۱۳/۱±۳۳/۳  ۳۱/۰- )۴۰/۰-(  ۵۳  ۹۸/۰±۶۹/۳  ۳۸/۰- )۰۹/۰-(  
۶  ۰۴/۱±۶۲/۳  ۴۶/۰- )۲۷/۰-(  ۳۰  ۱۶/۱±۱۸/۳  ۲۲/۰- )۷۰/۰-(  ۵۴  ۲۰/۱±۶۱/۳  ۵۲/۰- )۶۴/۰(  
۷  ۲۳/۱±۷۸/۲  ۱۷/۰- )۹۰/۰(  ۳۱  ۰۸/۱±۹۹/۳  ۹۸/۰- )۳۱/۰(  ۵۵  ۰۲/۱±۸۰/۳  ۱۶/۱- )۸۹/۰(  
۸  ۱۴/۱±۸۲/۳  ۶۷/۰- )۵۲/۰-(  ۳۲	۱۰/۱±۶۳/۳  ۷۶/۰- )۱۰/۰-(  ۵۶  ۱۹/۱±۶۱/۳  ۴۶/۰- )۶۳/۰-(  
۹  ۰۴/۱±۳۷/۳  ۷۵/۰- )۲۷/۰-(  ۳۳  ۰۶/۱±۸۷/۳  ۶۹/۰ )۳۹/۰-(  ۵۷  ۱۳/۱±۸۴/۳  ۷۶/۰- )۱۹/۰(  
۱۰  ۹۶/۰±۷۰/۳  ۳۴/۰- )۲۹/۰-(  ۳۴  ۹۷/۰±۹۵/۳  ۲۳/۰- )۷۴/۰-(  ۵۸  ۰۵/۱±۹۱/۳  ۹۱/۰ )۴۲/۰-(  
۱۱  ۱۴/۱±۵۸/۳  ۵۲/۰- )۰۹/۰(  ۳۵  ۱۲/۱±۵۹/۳  ۳۷/۰- )۸۰/۰-(  ۵۹  ۹۹/۰±۷۵/۳  ۵۷/۰ )۱۴/۰-(  
۱۲  ۰۱/۱±۷۴/۳  ۵۳/۰ )۲۸/۰(  ۳۶  ۹۸/۰±۹۶/۳  ۲۴/۰ )۳۲/۰-(  ۶۰  ۰۵/۱±۷۱/۳  ۶۱/۰- )۱۹/۰(  
۱۳  ۹۲/۰±۰۶/۴  ۸۲/۰- )۰۲/۰-(  ۳۷  ۰۳/۱±۷۶/۳   ۷۰/۰- )۶۳/۰-(  ۶۱  ۰۸/۱±۷۶/۳  ۶۳/۰- )۳۲/۰-(  
۱۴  ۰۸/۱±۱۱/۳  ۱۰/۰- )۶۱/۰-(  ۳۸  ۱۵/۱±۸۷/۳  ۰۵/۰- )۴۱/۰(  ۶۲  ۲۱/۱±۵۷/۳  ۶۰/۰- )۵۴/۰(  
۱۵  ۹۹/۰±۷۲/۳  ۴۷/۰ )۰۵/۰-(  ۳۹  ۹۲/۰±۷۱/۳  ۴۶/۰- )۲۲/۱(  ۶۳  ۰۲/۱±۶۱/۳  ۵۳/۰ )۰۴/۰-(  
۱۶  ۰۵/۱±۶۷/۳  ۵۶/۰- )۲۴/۰(  ۴۰  ۲۱/۱±۵۴/۳  ۵۲/۰- )۶۱/۰-(  ۶۴  ۹۹/۰±۶۵/۳  ۴۳/۰- )۴۵/۰(  
۱۷  ۰۰/۱±۷۹/۳  ۴۸/۰- )۸۱/۰-(  ۴۱  ۱۳/۱±۱۸/۴  ۰۸/۰- )۵۰/۰-(  ۶۵  ۰۳/۱±۵۸/۳  ۲۵/۰- )۹۴/۰(  
۱۸  ۹۸/۰±۷۶/۳  ۳۵/۰- )۰۴/۰-(  ۴۲  ۰۷/۱±۶۲/۳  ۵۵/۰- )۲۱/۰-(  ۶۶  ۱۹/۱±۴۱/۳  ۳۴/۰- )۷۱/۰-(  
۱۹  ۰۲/۱±۰۹/۴  ۰۳/۱- )۵۵/۰(  ۴۳  ۰۴/۱±۹۳/۳  ۷۴/۰- )۱۲/۰-(  ۶۷  ۱۷/۱±۵۷/۳  ۵۹/۰- )۴۴/۰-(  
۲۰  ۸۹/۰±۶۴/۳  ۳۹/۰- )۱۶/۰-(  ۴۴  ۹۵/۰±۷۲/۳  ۶۷/۰ )۱۷/۰-(  ۶۸  ۹۳/۰±۹۵/۳  ۵۸/۰- )۲۳/۰-(  
۲۱  ۰۳/۱±۵۹/۳  ۴۵/۰- )۳۷/۰-(  ۴۵  ۲۴/۱±۵۲/۳  ۴۳/۰- )۳۷/۰-(  ۶۹  ۱۵/۱±۷۶/۳  ۶۶/۰- )۳۷/۰-(  
۲۲  ۰۸/۱±۸۷/۳  ۶۵/۰ )۲۸/۰-(  ۴۶  ۲۰/۱±۷۵/۳  ۷۱/۰- )۳۶/۰(  ۷۰  ۹۸/۰±۹۶/۳  ۸۹/۰- )۱۲/۰-(  
۲۳  ۰۲/۱±۷۶/۳  ۶۶/۰- )۵۳/۰-(  ۴۷  ۰۴/۱±۷۷/۳  ۶۸/۰- )۲۳/۰(  -  -  -  
۲۴  ۱۴/۱±۹۶/۲  ۳۲/۰ )۰۸/۰-(  ۴۸  ۰۱/۱±۷۲/۳  ۶۴/۰- )۰۱/۰-(  -  -  -  

  
 شاخص و ٨٥٨/٠ با برابر (KMO) اولیکن -میر -کایسر شاخص
 ٠١/٠ سطح در آماری لحاظ به و ۵۱/۷۲۰۸ با برابر بارتلت کرویت
  .بود دارمعنی
 از %٦٩ تقریبا که شد استخراج یک از بزرگتر ویژه ارزش با لفهمو ١٩

 تبیین در اول لفهمو سهم .)٢(جدول  نمود تبیین را کل واریانس
 نمودار ارزیابی .بود %٤٣/١ آخر لفهمو سهم و %٦٨/٢٥ کل واریانس
 بین محل در اسکری منحنی که داد نشان )(Scree اسکری آزمون
 هک نمود استنباط توانمی لذا و شده شکستگی دچار ٦ و ٥ لفهمو

گرفت  نظر در ٥ را شدهاستخراج هایلفهمو تعداد ،آزمون اسکری
   .)١ (نمودار
 تعداد تثبیت با و دوم بار برای تحلیل ها،لفهمو تعداد تعیین از پس
 برای واریماکس چرخش بار این و شد تکرار ٥ عدد با هالفهمو

 ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٦ ،١ هایگویه .شد گرفته کار به هالفهمو استخراج
 بار هالفهمو از یک هیچ به ٦٦ و ٦٣ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢

 ،٢٦ ،٢١ هایگویه همچنین اند،ننموده ایجاد ٤/٠ از بزرگتر عاملی
 تربزرگ عاملی بار لفهمو یک از بیش بر ٧٠ و ٥٤ ،٤٩ ،٤٤ ،٤١ ،٤٠ ،٣٥
 تحلیل و حذف مزبور هایگویه دلیل همین به .نمودند ایجاد ٤/٠ از
   .شد تکرار دیگر بار

 هک داد نشان اصلی هایلفهمو تحلیل در یافتهچرخش عاملی بارهای
 گویه ۱۱ سوم، لفهوم گویه ۸ دوم، لفهمو گویه ۸ اول، لفهوم گویه ١٧
 دادند تشکیل رانامه پرسش پنجم لفهوم گویه ۵ و چهارم لفهوم

  ). ۳(جدول 
 اهگویه معانی اشتراک براساس ها،لفهوم استخراج از پس ادامه در
 حفظ" اول لفهوم که صورت بدین. شدند نامگذاری آنها از یک هر
 یتحساس" سوم لفهوم ،"اصول به پایبندی" دوم لفهوم ،"دیگران عزت

 پنجم لفهوم و" اخالقی خودکارآمدی" چهارم لفهوم ،"اخالقی
  .شدند گذارینام" ایگو توانمندی"

 نامهپرسش شدهاستخراج هایلفهوم درونی همسانیبرای سنجش 
 لفرمو از استفاده با هالفهوم کرونباخ آلفای ضریب، اخالقی هوش
 همه که این به توجه با). ۴ند (جدول شد ارزیابی کرونباخ آلفای
 این بر، بودند ۷/۰ از بزرگتر آمده دست به کرونباخ آلفای ضرایب
 درونی همسانی از اخالقی هوشنامه پرسش هایلفهوم همه اساس
  بودند.  برخوردار مطلوبی
 قیاخال هوشنامه پرسش هایلفهمو بین همبستگی ضرایبنتایج 

 سطح در و مثبت صورت بهها لفهوم همه کهداد  نشاننیز 
 همچنین).  ۵بودند  (جدول  همبسته  یکدیگر  با  ۰۱/۰  داریمعنی
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 اخالقی هوش کل نمره بانامه پرسش شدهاستخراج گانه۵ هایلفهوم
 در. بودند همبسته ۰۱/۰ داریمعنی سطح در و مثبت صورت به نیز

 از اخالقی هوشنامه ، پرسش۵ جدول هاییافته به توجه با مجموع
  بود.  برخوردار مطلوبی درونی همبستگی

  
  
  

   کیبزرگتر از  ژهیو با ارزشهای تعداد مولفه نتایج) ٢جدول 
  (%) شده تجمعیواریانس تبیین  (%) فرد در تبیین واریانس کلسهم منحصربه  ارزش ویژه  مولفه
٦٨/٢٥ ٦٨/٢٥ ٩٧/١٧  ١ 
٢٨/٣٠ ٦٠/٤  ٢٢/٣  ٢  
٣	٦١/٣٤ ٣٤/٤  ٠٣/٣ 
٤	٢٣/٣٨ ٦١/٣  ٥٣/٢ 
٦٦/٤١ ٤٤/٣  ٤١/٢  ٥ 
٦	۹۳/۱ ۷۶/۲ ۴۳/۴۴  
٧  ۸۹/۱ ۷۰/۲ ۱۳/۴۷  
٨	۵۸/۱ ۲۶/۲ ۳۹/۴۹  
٩	۵۱/۱ ۱۶/۲ ۵۴/۵۱ 
١٠	۴۹/۱  ۱۳/۲ ۶۸/۵۳  
١١	۴۲/۱  ۰۳/۲ ۷۰/۵۵  
١٢  ۲۸/۱  ۸۳/۱  ۵۳/۵۷  
١٣  ۲۶/۱  ۸۰/۱  ۳۲/۵۹  
١٤  ۱۸/۱  ۶۸/۱  ۰۰/۶۱  
۱۵  ۱۶/۱  ۶۵/۱  ۶۵/۶۲  
١٦  ۱۲/۱  ۶۰/۱  ۲۶/۶۴  
١٧  ۰۷/۱  ۵۳/۱  ۷۸/۶۵ 
١٨  ۰۳/۱  ۴۸/۱  ۲۶/۶۷  
١٩  ۰۰/۱  ۴۳/۱  ۶۹/۶۸  

  
  
  

  
  ها نتایج آزمون اسکری در تعیین تعداد مولفه )١نمودار 

  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمیه رباط میلی و  انیآباد ریام ۱۸۶

   ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۱۲دوره                                                                          پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

  های اصلیهوش اخالقی در تحلیل مولفه نامهپرسشمانده گویه باقی ٥٦یافته بارهای عاملی چرخش ) ٣جدول 

  هاگویه
ارزش   هامولفه

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  مشترک 
۷۱۳/۰	.دهماز فرهنگ و سن و غیره، بردباری نشان می نظرصرفنسبت به دیگران  .٥١      ۵۶۱/۰  
۶۷۶/۰  .هستمرو پیشینه و باورهایی متفاوت از خود، گشاده بابرای شناختن افرادی  .٥٣        ٥٣٥/٠  

۶۷۵/۰  .کنمها، بر صفات مثبت افراد تاکید میبجای تاکید بر تفاوت .٥٩        ٤٩٨/٠  

۶۶۷/۰  بخشد.که به دیگران اعتبار می برمکار می هایی را بهعبارت .٤٨        ۵۴۸/۰  
۶۴۰/۰  .گذارمبه بزرگساالن و افراد بانفوذ، احترام می .۵۲        ۵۴۸/۰  
۶۰۷/۰  تا نیازهای همه برآورده شود. مداری کنمیان ممایل .۶۴        ۴۵۵/۰  
۶۰۲/۰  .کنمخود افتخار می گبه میراث و فرهن .۵۷        ۴۴۰/۰  
۵۹۴/۰  .شوماز فرصت خدمت به دیگران خوشحال می .۶۱        ۶۱۲/۰  
۵۶۶/۰  .هستمرو از فرهنگ، نژاد، ظاهر، ناتوانی و غیره افراد، با آنان مهربان و گشاده نظرصرف .۵۸        ۵۰۰/۰  
۵۱۹/۰  .دهمنمی عدالتی راو اجازه بی کنمهای ستمدیده دفاع میاز آدم .۵۵        ۳۹۱/۰  
۵۰۱/۰  .دهمخالصانه توجه نشان می ،به فردی که نیاز به کمک دارد یا غمگین است .۴۳        ۴۵۲/۰  
۴۹۲/۰  .کنمکردن و غیره دیگران خودداری میکردن، طبقهاز قضاوت .۶۰        ۴۶۷/۰  
۴۸۹/۰  .کنمها گوش میبه تمام جنبه مو پیش از اینکه نظری بده مصدر دار عهس .۶۵        ۳۸۹/۰  
۴۶۵/۰  .کنمخودداری می ،کندهایی که دیگران را خوار و خفیف میها یا عبارتآوردن جوکاز به زبان .۵۶        ۳۶۰/۰  
۴۴۶/۰  .کنمدر رفتار دیگران، معموالً رفتارهای مهربانانه و عاطفی را مشاهده می .۴۲        ۲۸۲/۰  
۴۴۱/۰  .کنمآمیز حل مسائل را منصفانه و مسالمت کنمتالش می .۶۸        ۳۹۰/۰  
۴۲۴/۰    اند.که منزوی یا طرد شده رومبه نزد افرادی می .۵۰        ۲۹۳/۰  
۶۹۴/۰   .کنمبه عقاید آنها گوش می کنم،تعصب و بدون اینکه حرف دیگران را قطع بی .۳۹       ۵۲۱/۰  
۶۵۲/۰   .دهمتغییر نمی خودمو وسط راه، بازی را به نفع  کنمبا پیروی از قوانین، بازی می .۶۹       ۴۹۲/۰  
۶۴۳/۰   .مانممی تمصبورانه منتظر نوب .۶۲       ۴۶۳/۰  
۵۲۱/۰   .کنمهای خود و دیگران، با احترام رفتار میبا دارایی .۳۶       ۴۱۲/۰  
۵۱۸/۰   .شوماجازه وارد جایی یا مزاحم کسی نمیو تقریبًا هرگز بی کنمبرای نوبت خود صبر می .۲۲       ۳۶۱/۰  
۴۸۰/۰   .ومشبا دیگران شریک می مدر وسایل بدون تشویق یا یادآوری دیگران، .۶۷       ۳۴۳/۰  
 مزنینم ، پوزخندمگردانبرنمی همراه با احترام است (روام حالت بدنی کنموقتی با دیگران صحبت می .۳۷
  غیره) و

 ۴۴۹/۰       ۴۲۶/۰  

را  و غیره	"کنمخواهش می"، "خواهمعذرمی"ای مانند های محترمانهبدون نیاز به تذکر دیگران، عبارت .۳۸
   .برمکار می به

 ۴۳۱/۰       ۴۳۷/۰  

۷۲۱/۰    .شومیا ناراحت می کنموقتی کسی دچار درماندگی باشد، گریه می .۷      ۵۳۳/۰  
۷۱۱/۰    م.شوناراحت می ،وقتی با کسی ظالمانه یا غیردوستانه رفتار شده باشد .۸      ۵۵۲/۰  
۶۱۰/۰    .دهمنسبت به نیازها و احساسات دیگران، حساسیت نشان می .۲      ۴۲۸/۰  
۶۰۸/۰    .کنمآن را جبران  کنمسعی می ،ببیند کسی آسیب عاطفی یا جسمی من، طهواساگر به .۱۹      ۵۵۳/۰  
۵۶۵/۰    .مکن، احساس گناه یا شرم میمبرای رفتار نامناسب .۱۷      ۴۰۹/۰  
۵۴۱/۰    .مکناعتراف کرده و عذرخواهی می تمبه اشتباها .۱۱      ۴۶۳/۰  
۴۸۲/۰    چرا آن رفتار اشتباه است.که  مدهو توضیح می مشومی مبودن رفتار متوجه اشتباه .۱۲      ۴۶۴/۰  
۴۲۰/۰              .مدهتمایل نشان میهای دیگران، درک دیدگاهبه  .۹      ۳۲۴/۰  
۴۸۴/۰    ۵۶۸/۰     .دهمو واکنش مناسب نشان می کنمهای چهره دیگران را درک میبه سرعت، حالت .۴  
ت، درس به کار مو حتی اگر برای عمل خالف آن از سوی دیگران تحت فشار باش مشناسراه درست را می .۱۸

  .ممانپایبند می
   ۵۵۸/۰    ۴۲۲/۰  

۳۶۰/۰    ۵۴۳/۰     دهم.میهای چهره و لحن صدا را درست تشخیص دیگران مثل اشارات، حالت های غیرکالمینشانه .۳  
۳۹۳/۰    ۵۴۳/۰     .سمرا از طریق کالم آنها بشنا افراداحساسات  متوانمی .۱۰  
۳۷۱/۰    ۵۴۲/۰     .دهمو واکنش مناسب نشان می دهمحالت درماندگی دیگران را تشخیص می .۵  
۳۷۶/۰    ۵۲۹/۰     .مدهپیامدهای رفتار نامناسب خود را تشخیص می .۱۵  
۴۲۲/۰    ۴۷۸/۰     .کنمرا بدون کمک بزرگساالن، تنظیم و هدایت  متمایالت و نیازهای قادرم .۲۳  
۳۹۷/۰    ۴۷۶/۰     .همآن مشکل را به دیگران نسبت دکنم و سعی نمی مپذیر را می گناهم کنم،وقتی اشتباه می .۱۶  
۳۵۶/۰    ۴۶۰/۰     .کنماز نظر دیگران، احساسات آنها را درک می .۶  
۴۲۵/۰    ۴۵۸/۰     .کنمکه چطور یک رفتار اشتباه را به رفتاری صحیح تبدیل  مدانمی .۲۰  
۳۴۱/۰    ۴۳۵/۰       حساب کنند. هایمحرفتوانند روی و دیگران می مصادق هست .۱۳  
۶۱۳/۰  ٧٧١/٠       .دارمبه ندرت به یادآوری، توبیخ یا هشدار برای رفتار مناسب نیاز  .۲۹  
۴۹۸/۰  ٦٢٦/٠       .گیرم، به راحتی آرام میهستمصل یا عصبانی ازده، مستزمانی که هیجان .۲۴  
۴۱۱/۰  ٦٢٢/٠       .رومو از کوره در نمی ندارمهای هیجانی طغیان شوم؛به ندرت دچار خشم می .۲۵  
۳۳۱/۰  ٥٢٠/٠       .زنمبه ندرت بدون تفکر، دست به عمل می .۲۷  
۳۸۳/۰  ٤٦٩/٠       دارم. ازیچگونه درست رفتار کنم به ندرت به تذکرات افراد ن نکهیدر مورد ا .۱۴  
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 نامهپرسش شدهاستخراج هایمولفهسنجش همسانی درونی نتایج  )۴جدول 
  هوش اخالقی
	آلفای کرونباخ  میانگین  تعداد گویه  مولفه

  ۹۰۱/۰ ۴۰/۶۲±۰۵/۱۱ ۱۷  حفظ عزت دیگران
  ۷۸۹/۰ ۸۱/۲۹±۷۱/۵ ۸	پایبندی به اصول
  ۷۷۵/۰  ۲۰/۲۸±۵۳/۵ ۸	حساسیت اخالقی
  ۷۶۹/۰  ۶۷/۴۰±۰۱/۶ ۱۱	خودکارآمدی اخالقی
  ۷۲۶/۰  ۶۱/۱۵±۷۳/۳  ۵	توانمندی ایگو

  ۹۳۲/۰ ۷۹/۱۷۶±۷۲/۲۳ ۴۹  اخالقینمره کل هوش 

  
میانگین و آلفای کرونباخ متغیر خودشکوفایی به ترتیب برابر 

های به دست آمد. همچنین همه مولفه ۹۰۷/۰و  ۷۲/۱۳±۵۷/۷۷
 تصور  به کوفایینامه هوش اخالقی با خودششده پرسشاستخراج
 اساس این بربودند.  همبسته ۰۱/۰ داریمعنی سطح در و مثبت
ود ب برخوردار مناسبی همگرای روایی از خودشکوفایینامه پرسش

  ).۵(جدول 

  
هوش اخالقی  نامهپرسشهای ضرایب همبستگی بین مولفه نتایج) ۵جدول 

)۰۱/۰<p(  
  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  متغیر

             ۱  . حفظ عزت دیگران۱
            ۶۴/۰۱	. پایبندی به اصول۲
          ۴۶/۰۳۷/۰۱	. حساسیت اخالقی۳
    ۴۴/۰۴۰/۰۴۴/۰۱	. خودکارآمدی اخالقی۴
   ۲۴/۰۲۶/۰۱  ۲۹/۰۲۹/۰	. توانمندی ایگو۵
    ۱  ۴۵/۰  ۷۰/۰  ۶۹/۰  ۷۵/۰  ۸۹/۰  . نمره کل هوش اخالقی۶
  ۱  ۵۱/۰  ۲۷/۰  ۳۴/۰  ۲۲/۰  ۵۰/۰  ۴۹/۰  . خودشکوفایی۷

  
   بحث
 وانتیم برازشی هاشاخص کل به توجه با وی نهای نتایج براساس
 شده،دیتای مدل در. بود برخورداری قبول قابل برازش از ،مدل که گفت
 و نشد دیتای ،بود دهش ارایه ]4[بوربا توسط کهی اخالق هوش عامل ٧
 سخه،ن این در که صورت بدین داد؛ رخی راتییتغ هاگویه تعداد در نیز
   .یافت تقلیل عامل ٥ به

 غلط، از درست دنیفهمی توانای و تیظرف رای اخالق هوش  ]4[بوربا
 به رفتار و آنها به عمل وی قوی اخالق اداتقتاع داشتنی معن به
 هوش ساختن کتاب در و کندیم تعریف پسندیده و درست وهیش

 این آموزشی برا و کندیم توجهی اساس لتیفض ٧ بهی اخالق
 مقاومت و است درست که آنچه انجام منظوربهی اساسی هالتیفض
 آنها درستی هاعادت و رفتارها است ممکن کهی فشار  هر برابر در
 معتقد بوربا چنانچه .ردیگیم نظر در زین رای مراحل بطلبد، مبارزه به را

 وجدان، ،یهمدلی اساس لتیفض ٧ شاملی اخالق "هوش که است
 رزندف به که است انصاف وی بردبار  ،یمهربان احترام، ،یخویشتندار 

ی زندگ طول در کهی فشارهای وی اخالقی هابحران از تا کندیم کمک
 .کند عبور شد، خواهد مواجه آنها با ناپذیراجتنابی اگونه به خود،
 را یاخالقی باییشک که هستندی هایهمانی اساسی هایویژگ این
 مکک او به و بماندی باقی کین ریمس در او تا کنندیم هدیه او به
   .]22["کند رفتاری اخالق صورت به تا کندیم

 عزت حفظی هاگزارهشامل ی اخالق هوش اسیمق جدید هنسخ
 یاخالق خودکارآمدی اخالقی، حساسیت اصول، به پایبندی دیگران،

 این از نوجوان کهی هاینمره مجموعهبراساس  ،ایگو توانمندی و
   .، بودآوردند دست بهی اخالق هوش نامهپرسش در هااسیمقخرده

 شکل ]22[بوربا مدل عقاید براساس حاضر قیتحقی نظر  چهارچوب
 در خود مدلی اصل عوامل عنوان به را، مذکور لتیفض ٧ و گرفت
 را مولفه ٧ این اس،یمق این در نظر موردی هاگویه که گرفت نظر

   .نسنجید
 داد شاننی استنباط وی فیتوصی هاآماره از استفاده با قیتحق نتایج
ی پایای وی روای اکتشافی،ی عامل لیتحل روش براساس که

 هکی راتییتغ با لکن گرفت قرار دیتای مورد مذکور، نامهپرسش
 بتنس با منطبق الزاما د،ش اعمال واالتئس دری ساز یبوم منظوربه

 دیتای ضمن و دشن بوربا نظر مدی هاگویه با پژوهش عوامل سنجش
 قیحقت واالتئس و هاگویه دیگر بر عوامل و هامولفه ،یپایای وی روای

 دم نامهپرسش رفتیم انتظار .گشت واقع سنجش مورد و منطبق
 فحذ به ازین و دهد ارایه رای مناسب برازش ابتدا از ق،یتحق در نظر
ی فاوتمت علل تواندیمی نیبشیپ این تحقق عدم .نباشد واالتئس

 وی اخالق هوش با نوجوانان یشنایآ عدم جمله از باشد؛ داشته
 وجهت با که نوجوانانی اخالق تیترب به فیضع توجه آن،ی هامولفه
 لدینوا ازی شتر یب انتظاری اسالم جامعه در اخالق، بر دین دیتاک به
ی ر یسوگ احتمال مولفه، این بودنخاص به توجه با نیهمچن رود،یم
 محتمل خود دادنجلوه بهتر به نوجوانان تمایل وی دهپاسخ در

   .است
ی همکار  اینکه جمله از ؛بود همراهی هایمحدودیت با پژوهش این
ی همکار  صورت در که گرفتینم صورت مدارس طرف از گاها الزم
 عدادت علت به نیهمچن .یافتیم افزایش نمونه حجم تعداد ،شتریب

 از پس که دشیم لیتکمی حوصلگیب با نامهپرسش هاگویه زیاد
 نای پژوهش، هدف سازیشفاف و هاگیرندهآزمون مبسوط توضیحات
 اکنس نوجوانان نیب از فقط حاضر پژوهش نیهمچن .دش رفع مشکل
ی یرانا نوجوانان کل به را نتایج میتعم که دش انتخاب تهران شهر در

   .کندیم محتاطانه
ی هامحدودیت احتساب با آیندهی هاپژوهش شودیم شنهادیپ

 مادهآی بوم شرایط با منطبق که حاضر اسیمق به توجه با ذکرشده
 زندبپردا شهرها سایر در نوجوانانی اخالق هوشی بررس به است، دهش
به  نیهمچن دهند، قرار مقایسه مورد مختلفی هاتیجنس نیب و

آموزش  یدر راستا که شودیم شنهادیپ یتیو ترب یآموزش نیمسئول
  کنند. یز یرنوجوانان، برنامه یهوش اخالق تیو تقو
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  گیرینتیجه
سنجش  برایبه عنوان مدلی شده طراحی مقیاس هوش اخالقی

شهر تهران با توجه به  فرزندان نوجوانان ایثارگرهوش اخالقی در 
  .تسا ابزاری پایا و روا، شناختی در جامعه ایرانی-تغییرات اجتماعی

  

 لومع وی مهندس دهکپژوهش محترم مسئوالن از محققان قدردانی: و تشکر
 کلیه و ٥ و ٢ منطقه ایثارگران مدارس محترم مسئولین ،جانبازانی کپزش

 تشکر کردند کمک پژوهش اجرای به خود همکاری با که عزیزی نوجوانان
 .آورندمی عمل به سپاسگزاری و

   موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. اخالقی: تاییدیه
   .ندارد وجود منافعی تعارض منافع: تعارض
ر /پژوهشگمقدمه نگارنده اول)، (نویسنده آبادیان امیر نویسندگان: سهم

 دوم)، (نویسنده میلی رباط سمیه ؛)%٦٠( بحثگارنده اصلی/ن
  .)%٤٠( آماری تحلیلگر/شناسروش
 علوم وی مهندس دهکپژوهش مالی حمایت با پژوهش این مالی: منابع
  .است شده انجام جانبازانی کپزش
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