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سازه و پایایی با روش های مختلف بررسی شد. بررسی روایی محتوایی و روایی سازه همگرا و 
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مقدمه
اصطالح هوش اخالقی1 اولین بار توســط بوربا )2005( در روان شناسی مطرح شد،  
وی هوش اخالقی را ظرفیت تشــخیص درســت از نادرست، داشتن یقین های اخالقی 
و اقدام بر مبنای آنها به منظور ارائه رفتار درســت و شــرافت مندانه تعریف کرده است 
و معتقد اســت که این هوش، همان ویژگی های اساســی یاری دهنده تبدیل شــدن به 
یک انسان خوب و شایسته است. هوش اخالقی شامل هفت فضیلت: همدلی، وجدان، 
خویشــتن داری، احتــرام، مهربانی، بردباری و انصاف اســت. همدلي یعني شناســایي 
احساسات دیگران،  وجدان یعني دانستن راه درست و عمل كردن به آن،  خویشتن داري 
به معناي تنظیم تفكرات و اعمال خود،  احترام یعني ارزش قائل شــدن براي دیگران و 
رفتار مودبانه به آنان،  مهرباني توجه به نیازها و احساســات دیگران،  بردباري و انصاف 
به معناي احترام گذاشــتن به شــان و حقوق دیگران حتي افرادي كه عقاید و رفتار شان 
مخالف ما است و انصاف به معنی انتخاب هاي عاقالنه و رفتار به شیوه منصفانه است. 
وی براســاس این هفت اصل اخالقی که بیان کردن پرسش نامه ای را جهت اندازه گیری 

.)Borba, 2005( هوش اخالقی برای بزرگساالن تدوین کرد
هوش اخالقی را توانایی تشــخیص درســت از نادرست اســت که با اصول جهانی 
ســازگار است و در عصر حاضر مي تواند مانند یك جهت یاب عمل كرده و سایر انواع 
هــوش را هدایت نماید )Lennick, & Kiel, 2011(. هــوش اخالقي داراي ابعادي چون 
درســتكاري،  مسئولیت پذیري،  دلسوزي و بخشش اســت )Lennick, & Kiel, 2011(. از 
ویژگي هاي اصلي هوش اخالقي درســتكاري اســت یعني وقتي كــه فردي با صداقت 
عمــل مي كند و مي داند كه كدام عمل درســت اســت و چه كاري را بایــد انجام دهد. 
مسئولیت پذیري یعني فردي كه مسئولیت اعمال و كردار خود را قبول مي كند و اطمینان 
دارد كه اعمال و كردارش براســاس اصول جهانشــمول بشري اســت. دلسوزي یعني 
احترام،  توجه و مراقبت فرد براي دیگران است و بخشش یعني فرد به این بینش آگاهي 
مي یابد كه هرشــخصي كامل و عاري از خطا نیست و رفتار فرد در برخورد با خطاهاي 
دیگران خشك و انعطاف ناپذیر نخواهد بود. آنها براساس مدل خود پرسش نامه ای نیز 
برای تعیین سطح هوش اخالقی و ابعاد آن تدوین کردید آبا اصول اخالقي مي توان توان 

1. moral intelligence
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تشخیص درد و رنج در دیگران،  توان مهار وسوسه هاي خود،  به تأخیر انداختن لذت ها، 
 گوش دادن بي طرفانه و همه جانبه قبل از قضاوت،  پذیرش تفاوت ها و درك ارزش هاي 

 .)Coles,1998( گوناگون را به دست آورد
یکی از خصوصیات فرد اخالق محور این اســت که براساس ارزش ذاتی خود و نه 
براساس دالیل محیطی چون کسب تحسین دیگران ، مطابق اصول اخالقی عمل می کند 

 .)Chinnery, 2019(

تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی و جوانی بیش از هر دوره دیگری است. رشد 
سریع شناختی در این دوره ها باعث می شود که فرد بهتر درباره مسائل اخالقی و ارزشی 
قضاوت کند و در برخورد با این مسائل ، واکنش دقیق تر و پیچیده تری نشان دهد )کرامتی 

و عمادیان، 1395(.
یعقوبــی، عروتی موفق و دلفان بیرانوند )1398( در پژوهشــی که با هدف بررســی 
مبنــا وابعاد هوش اخالقی براســاس فرهنگ نهج البالغه و بررســی تطبیقی آن با نظریه 
هوش اخالقی بوربا انجام شــد نتایج نشــان داد که ابعاد هوش اخالقی براساس فرهنگ 
نهج البالغه شامل ُبعد شناختی )تأملی، دانش/عقل(، بعد معنوی )قدرشناسی، خودسازی، 
خود کنترلی و وجدان(، بعد اجتماعی )روابط بین فردی، خیرعمومی، انصاف/ عدالت( 
و بعد عاطفی )مهربانی، احترام، همدلی، بردباری/ صبر، مسئولیت پذیری و گشاده رویی( 
اســت، همچنین مبنای اخالقی شامل خدامحوری و در مرحله بعدی آن انسان محوری 
اســت در حالی که مبنای هوش اخالقی از دیدگاه بوربا انســان محوری است و می توان 
نتیجــه گرفت که براســاس فرهنگ نهج البالغه تعادل بین ابعــاد هوش اخالقی با مبنای 

خدامحوری وانسان محوری برای رفتاراخالقی ضرورت دارد. 
غفوری و صالحی )1398( در پژوهشی که از روش اقدام پژوهی مبادرت به ارتقای 
هوش اخالقی دانش آموزان متوســطه اول شــد، نتایج نشــان دهنده موفقیت این روش 
درتغییرو بهبود درمحیط های آموزشــی و به ویژه ارتقای عملکرد عامالن انسانی از نظر 

هوش اخالقی بود. 
مشــفقی و لطیفی )1398( در پژوهشی به منظور اثربخشــی بسته آموزشی، پرورش 
مهارت های زندگی )مبتنی برمبانی اسالمی با روش فعال( بر هوش اخالقی دانش آموزان 
دختر به این نتیجه رسیدند که می توان از بسته های آموزشی و پرورش مهارت های زندگی 
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براساس مبانی اسالمی )مانند توکل، تواضع و فروتنی، شجاعت، مسئولیت پذیری ، صبر و 
شکیبایی ، عفو و گذشت، آداب معاشرت و ...( جهت هوش افزایی اخالقی دانش آموزان 

در مدارس استفاده کرد. 
فرهادی نــژاد و خانی )1397( با مطالعه عمیق خطبه ها، نامه ها و حکمت های کتاب 
نهج البالغه و اســتفاده از روش تحلیل مضمون و با اســتفاده از مصادیق هوش اخالقی 
و حذف کدهایی که همپوشــانی مفهومی داشــتند در نهایت ســیزده مؤلفه  را براساس 
کالم امیرالمومنین شناسایی کردند که شامل مؤلفه  های: رفتارمستمر در جهت ارزش های 
اخالقی، خودکنترلی، ایســتادگی برای حق، اهمیت قائل شــدن برای دیگران، وفای به 
عهد، صداقت، انصاف و عدالت، پذیرش مســئولیت تصمیمات خود و شهامت اقراربه 
اشتباهات خود، توانایی بخشش خود و دیگران، مهربانی و نوعدوستی، داشتن معنا در 

زندگی، آخرت اندیشی و باور به نظارت مستمرالهی است. 
امینی مقدم، محمدرضایی و مکوند حسینی )1397( در پژوهشی مبادرت به ساخت 
و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی برای کودکان و براساس نظریه بوربا کردند. نمونه این 
پژوهش کودکان مراجعه کننده به مهدها و پیش دبستانی های شهر شاهرود بود که تعداد 
300 کودک با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به ابزارهای پژوهش پاسخ 
دادند. بررســی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که این پرسش نامه دارای یک 
ســاختار 6 عاملی شــامل وجدان، خویشــتن داری، همدلی، بردباری، عدالت و احترام 
اســت و این پرسش نامه دارای پایایی و روایی مناسبی یوده و می توان به منظور سنجش 

هوش اخالقی کودکان 4 تا 6 سال از آن استفاده کرد. 
 در فراتحلیلــی کــه بر مطالعــات هوش اخالقی صورت گرفت نتایج نشــان داد که 
هوش اخالقــی با قانون مــداری، مهارت های ارتباطــی، رهبری تیمــی، اعتمادآفرینی، 
مســئولیت پذیری، بهزیستی روان شــناختی، نوع دوستی، خودشــکوفایی و رضایت از 
زندگی ارتباط معنی داری داشته و بیشترین همبستگی هوش اخالقی مربوط به بهزیستی 
روان شناختی، مهارت های ارتباطی و مسئولیت پذیری است )یعقوبی، فتحی و محمدزاده، 

.)1397
دهقان منشادی )1396( در پژوهشــی که برروی مدیران مدارس دوره های مختلف 
انجــام داد به این نتیجه رســید که هوش اخالقی توان پیش بینی وجــدان کاری و تعهد 
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سازمانی را دارد و از بین مؤلفه  های هوش اخالقی، مؤلفه  های عالقه مند بودن به دیگران، 
راستگویی و اقرار به اشتباهات و شکست ها به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های تعهد 

سازمانی هستند. 
ارشاد حســینی، میردریکونــدی و احمــدی )1394( پژوهشــی با هدف شناســایی 
مؤلفه  های هوش اخالقی و ساخت یک آزمون اولیه براساس منابع اسالمی انجام گرفت، 
در این پژوهش مؤلفه  های هوش اخالقی براســاس معیارهای مکارم، محاســن و معالی 
در حوزه اخالق در ســه دســته الهی )تقوا، یقین، اخالص وشــکر(، فردی )حیا، صبر، 
صداقت، شــجاعت، امانت داری و محبت به دیگران( و اجتماعی )بخشــش، انصاف، 
مدارا با دیگران، سخاوت، ایثار، وفای به عهد و پاسخ خوبی به بدی( تقسیم شدند. این 
پرســش نامه به منظور بررسی اولیه برروی 100 نفر اجرا شد و نتایج اعتبار نشان داد که 
میزان آلفای کرونباخ به دســت آمده 0/96 و اعتبار با روش دو نیمه ســازی در حد 0/93 
تا 0/95 بود. همچنین همبســتگی این آزمون با آزمون هوش اخالقی لنیک و کیل 0/84 

به دست آمد. 
مختاری پور و ســیادت )1388( با بررسی مقایســه ای ابعاد هوش اخالقی از دیدگاه 
دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین و کتاب های ارزشمند و گران بهای نهج البالغه، 
تحف العقول، بحاراالنوار، میزان الحکمه و غررالحکم به این نتیجه رســیدند که با توجه 
به ســخنان قرآن کریــم و ائمه معصومین)ع( از بین اصول عمومــی هوش اخالقی بوربا 
)شــامل همدردی، هوشــیاری، توجه و احترام، خود کنترلی، مهربانی، انصاف و صبر( 
به اصول هوشــیاری، توجه و احترام، خودکنترلی ، مهربانی و انصاف اهمیت بیشــتری 
داده شــده اســت، ازبین چهاراصل اختصاصی هوش اخالقی لنیک وکیل )درستکاری، 
مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش( سه اصل درستکاری، مسئولیت پذیری و بخشش 

بیشترمورد توجه است. 
در مطالعات کشورهای دیگر در مورد هوش اخالقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در پژوهشــی ، هدف از پژوهش تدوین آزمون هویت اخالقی1 بود که میزان هویت 
اخالقی کودکان دبســتانی را  اندازه گیری می کرد. این پژوهش حاضر به روش پیمایشی 
انجام شــد و 516 کودک دبستانی بهعنوان نمونه مورد اســتفاده قرار گرفتند و داده ها با 

1. Moral identity test )MIT( 
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اســتفاده از روش همبســتگی، تحلیل عاملی اکتشــافی، تحلیل همسانی درونی، تحلیل 
روایی همگرا و نظریه سؤال و پاسخ )IRT( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تجزیه 
و تحلیل داده ها مشخص شد که این آزمون از یک سازه با ده عامل تشکیل شده است و 

.)Coskun & Kara, 2019( ضریب همسانی درونی آن 0/93 است
کامپا )2019( به ساخت و استاندارد سازی مقیاس هوش اخالقی پرداخت. وی پس 
از مطالعه ادبیات، ابعاد هوش اخالقی را تشــریح کرد و پس از تحلیل محتوا 100 گویه 
مربــوط به این ابعاد را تعیین کرد. این 100 گویه با دقت مورد بازنگری و ویرایش قرار 
گرفتند و ســپس به متخصصان ارائه شدند تا با ارائه پیشنهادات و اصالحات ارزشمند 
خود از کیفیت آنان اطمینان حاصل شود و بدینگونه روایی محتوایی مشخص شد. پس 
از تالش و جستجوی نظر متخصصان، برخی از موارد مورد استفاده مجدد قرار گرفتند 
و 11 گویه حذف شــدند. تجزیه و تحلیل گویه ها با محاســبه سطح شاخص دشواری و 
شــاخص تمیز برای هر یک از 89 گویه از مطالعه مقدماتی انجام شــد. براســاس نتایج 
تحلیل آماری، 27 گویه حذف شده و 62 گویه حفظ شد که از آن ها برای مطالعه نهایی 
استفاده گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش دونیمه کردن 0/74 به دست آمد که 
تعیین کننده اعتبار این مقیاس بود، روایی پیش بین با محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری 
و روایی همزمان از طریق روش افتراقی با محاســبه ضریب همبســتگی دونقطه ای ، به 

.)D Khampa, 2019( ترتیب0/70 و 0/77 به دست آمد
كلیــدی،  همبســتگی  و  ســازه  »هوش اخالقــی:  عنــوان  تحــت  پژوهشــی  در 
ساختارهوش اخالقی را به عنوان بخشی از نظریه هوش چندگانه بررسی کرد. این تحقیق 
در مؤسسات مالی آفریقای جنوبی با حجم نمونه 466 انجام شده است. آزمایش قضاوت 
اخالقی به عنوان معیار استدالل اخالقی ترجیح داده شده است و نتایج مراحل اخالقی 
کولبرگ را تأیید می کند. شواهد نشان می دهد که استفاده از مراحل اخالق پسا متعارف 
از اســتدالل اخالقی باعث افزایش صالحیت اخالقی می شودکه این امر بین استدالل و 

.)Kruger, 2012( عملکرد سازگاری ایجاد می کند
در مقالهای به بررســی اعتبار سیاهه اندازه گیری کفایت اخالقی پرداخته شد. هدف 
این مقاله معرفی افراد حرفه ای به اســتفاده مناســب از معیارهــای رفتار غیراخالقی و 
تعیین اســتفاده از ارزیابی های صحت برای اســتفاده در انتخاب پرسنل و تعیین روایی 



13

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دكتر سمیه پوراحسان  و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و 
بررسی اعتبار  و پایایی مقیاس هوش اخالقی براساس 

دیدگاه امام محمد غزالی 

7 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

ابزار شاخص صالحیت اخالقی با استفاده از روش های اعتبار استاندارد است. در این 
پژوهش از رویکردهای محتوا، ســاختار، همگرایــی افتراقی برای ارزیابی تعیین اعتبار 
نســبی ابزار استفاده می شــود. این مقاله اعتبار صوری مقیاس مذکور را تأیید می کند اما 
نتوانســته است یک ساختار عاملی ساده مناســب، روایی همگرا، روایی افتراقی و عدم 

.)Martin& Austin, 2010( تأثیر عوامل دموگرافیک بر سنجش هوش اخالقی تأمین کند
با توجه به پیشینة یاد شده و بررسی مطالعات گذشته می توان نتیجه گرفت که در این 
زمینه کارهای ارزشــمندی براساس دیدگاه های قرآن کریم، آیات و روایات و کتاب های 
مهمی چون نهج البالغه انجام شــده اســت، کــه بعضی از آنها تنها به مشــخص کردن 
مؤلفه  های هوش اخالقی و یکی ازآنها به ساخت یک آزمون اولیه براساس منابع اسالمی 
پرداخته اســت، اما همچنان فقدان یک مقیاس معتبر ایرانی ـ اسالمی که مؤلفه  های آن، 
براســاس یک روش تحلیل مناسب و از نظر عالمان بزرگ اخالق در ایران چون غزالی 
و یک مقیاس مناســب جهت  اندازه گیری آن با روش های مناســب آماری ساخته شود، 
احساس می شود. به گونه ای که نتیجه چنین پژوهشی می تواند در حوزه تعلیم و تربیت 
بســیار کارآمد باشــد چرا که نتایج این پژوهش متناسب با موقعیت فرهنگی و اعتقادی 
جامعه ایرانی اســت. یکی از عالمان بزرگ که در زمینه اخالق از ســرآمدان این حوزه 
به شــمار می رود امام محمد غزالی است. ایشان از عالمان بزرگ ایرانیـ  اسالمی است 
که در نیمه دوم قرن پنجم و ســال های اولیه قرن ششــم هجری قمری می زیست )زرین 
کوب، 1369(. یکی از مهمترین موضوعاتی که امام محمد غزالی در دو اثر بجای مانده 
ـ کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین ـ از آن سخن رانده است، موضوع اخالق است. 
غزالی محاسن اخالقی و تهذیب نفس را امری اکتسابی و تربیتی می داند و معتقد به تغییر 
در اخالق است )اعوانی، 1388(. غزالی را می توان آغازگر جریان روان شناسی اسالمی 
دانست و با مطالعه آثار او می توان به حق دریافت که تحلیلهای عمیق روان شناختی در 
آثار او به ویژه کتاب های اخالقی اش بســیار قوی است. غزالی اخالق پژوهی مسلمان 
اســت که در تحلیل هایش به ابعاد ســه گانه منش، عواطف و کنش اخالقی، رویکردی 

شناختی دارد )کاویانی و فصیحی رامندی، 1391(. 
از نظر غزالی یکی از اهداف خداوند متعال از ارســال صدو بیســت و چهار هزار 
پیامبر، این است که آدمی از هر صفت ناقص پاک و برهنه شده و به صفات کمال، آراسته 
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شود. از این رو صفا ت نقص و اخالق ناپسندیده نظیر خشم، بخل، حسد، کبر، عجب و 
ریا و نفاث را مهلکات می نامد آنها را در قالب ده کتاب در ربع سوم احیاء علوم الدین 
شرح می دهد )غزالی، 1361، به نقل اعوانی، 1388(. کتاب احیاء علوم الدین بزرگ ترین 
و مهمترین اثر غزالی در دوران پختگی فکری و روحی اوست. در عظمیت و اهمیت این 
کتاب گفته شــده است که »اگر همه کتاب های عالم اسالم ازمیان می رفت و فقط احیاء 
باقی می ماند با داشتن این کتاب، گویی چیزی از دست نرفته بود« )پورجوادی، 1379، 

به نقل از اعوانی، 1388(. 
با توجه به مطالعات گذشــته و تحقیقات پیشــین، ســاخت بومی یک پرســش نامه 
هوش اخالقی با تلفیقی از دیدگاه اسالمی و ایرانی اهمیت بسیاری دارد تا از این طریق 
بتوان مضامینی که در ساخت پرسش نامه های دیگر با توجه تعریف هوش اخالقی نیامده 
است و از دیدگاه یک دانشمند مسلمان ایرانی اهمیت دارد را شناخت. ازاین رو هدف 
اصلی در این پژوهش تحلیل مضمون دیدگاه امام محمد غزالی با استفاده از کتاب احیاء 
علوم الدین است و همچنین مسأله اصلی این است که آیا مقیاس ساخته شده براساس 
دیدگا ه امام محمد غزالی از پایایی و روایی مناســبی برخوردار اســت و چه عواملی را 
می توان براســاس این تحلیل مضمون در مفهوم هوش اخالقی با این دیدگاه اســتخراج 

کرد؟ 

روش پژوهش
روش این پژوهش کیفی ـ کمی است؛ در بعد کیفی در این پژوهش از روش تحلیل 
مضمون برای به دستآوردن گویه های هوش اخالقی از کتاب چهار جلدی »احیای علوم 
الدیــن« از ابوحامد محمد غزالی اســتفاده گردید. بعد کمی ایــن پژوهش، توصیفی و 
شــامل ساخت مقیاس و بررسی ویژگی های آن است. احیاء علوم الدین کتابی است از 
امام محمد غزالی که در قرن پنجم هجری نوشــته شــده است. در تاریخ تفکر اسالمی، 
عنوان این کتاب مبدل به یک سرمشق و یک طرح دینی شده و هر بار که متفکران بزرگ 
اسالمی از مولوی تا مالصدرا که با هدف احیای علوم دین برآمده اند به این کتاب نظر 

داشته اند )پازوکی، 1388(. 
تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های 
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کیفی اســت. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و 
متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند )Braun, & Clarke, 2006(. به طور کلی 
روشی است برای دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهرا نامرتبط، تحلیل 
اطالعات کیفی، مشاهده نظامند شــخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ، 

 .)Boyatzis, 1998: 4 ( تبدیل داده های کیفی به داده های کمی
مراحل به دست آوردن گویه ها بدین صورت بود: 

آشــناییبادادهها: برای اینکه محقق با عمق و گســتره محتوایی داده ها آشــنا 
شــود، الزم است از اشراف مناســبی نسبت به محتوا برخودار باشد. این اشراف 
بــا »مطالعه مکرر داده ها« و »خواندن فعال« یعنی جســتجوی معانی و الگوها، 

یاداشت برداری و عالمت گذاری جمله ها حاصل می شود.
ایجادکدهایاولیه:مرحله دوم زمانی شروع می شود که محقق داده ها را خوانده 
و با آن ها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ها 
اســت. کدها یــک ویژگی داده ها را معرفی می نمایند کــه به نظر تحلیلگر جالب 
می رســد. داده های کدگذاری شــده از واحدهای تحلیــل )مضمون ها( متفاوت 

 .)Stirling, 2001 ـ Attride( هستند
جســتجویمضمونها:این مرحله شامل دســته بندی کدهای مختلف در قالب 
مضمون های بالقوه، و مرتب کردن همه خالصه داده های کدگذاری شده در قالب 
مضمون های مشــخص شده است. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع 
کــرده و در نظر می گیرد کــه چگونه کدهای مختلف می تواننــد برای ایجاد یک 
مضمون کلی ترکیب شــوند. در این مرحلــه، برخی از کدهای اولیه مضمون های 
اصلی را شــکل می دهند، در حالی که برخی دیگر، مضمون های فرعی را شــکل 
داده، و مابقی نیز حذف می شوند. ممکن است که در این مرحله یک مجموعه از 
کدها وجود داشــته باشد که به نظر نمی رسد متعلق به هیچ مضمونی باشند. برای 

این گونه کدها یک مضمون با عنوان متفرقه ایجاد می شوند.
بازبینیمضمونها: مرحله چهارم زمانی شروع می شود که محقق مجموعه ای از 
مضمون ها را ایجاد کرده و آن ها را مورد بازبینی قرار می دهد. این مرحله شــامل 
دو مرحله بازبینی و تصفیه مضمون ها اســت. مرحله اول شامل بازبینی در سطح 
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خالصه های کدگذاری شــده اســت. در مرحله دوم اعتبار مضمون ها در رابطه با 
مجموعه داده ها در نظر گرفته می شود.

تعریفونامگذاریمضمونها: مرحله پنجم زمانی شــروع می شود که ک نقشه 
رضایت بخش از مضمون ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، مضمون هایی 
را کــه برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کــرده و مورد بازبینی مجدد قرار می دهد، 
سپس داده ها داخل آن ها را تحلیل می کند. با تعریف و بازبینی، ماهیت آن چیزی 
که ک مضمون در مورد آن بحث می کند مشــخص شده و اینکه هر مضمون کدام 

جنبه از داده ها را در خود دارد، تعیین می شود.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهرکرمان در سال تحصیلی 
1397ـ  1398بودند نظر به اینکه این دانشــگاه طبق آمار مربوط به مرجع دانشــگاه های 
ایــران در ســال تحصیلی 1397ـ   1398 حدود 19000 دانشــجو داشــت طبق جدول 
مورگان در تعیین حجم نمونه تعداد 377 آزمونی مورد نیاز است که در این تحقیق 380 
نفر )211 دانشجوی دختر و 169 نفر دانشجوی پسر( در سه مقطع کاردانی و کارشناسی 
)298نفر(، کارشناسی ارشــد )70 نفر( و دکترا )12نفر( به روش غیر احتمالی سهمیه ای 
کــه معادلی برای روش طبقه ای در نمونه گیری احتمالی اســت، انتخاب شــدند. روش 
نمونه گیری ســهمیه ای یک روش نمونه گیری غیرتصادفی است که در آن سعی می شود 

ویژگی های جامعه حتی االمکان در نمونه وجود داشته باشد )حسن زاده، 1392(.

ابزار اندازه گیری
)MCI(1پرسشنامهشایستگیاخالقی

این پرسش نامه توسط لنیک و کیل )2005( ساخته شده است و دارای 40 
گویه با طیف لیکرت پنج درجه ای )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات 
و تمام اوقات( است که به ترتیب نمره 1، 2، 3، 4 و 5 به آنها داده می شود. این 
پرسش نامه به عنوان توانایی کاربرد اصول اخالق جهانی در اخالقیات، اهداف 

1. Moral competence inventory 
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و مراودات یک فرد از روی قاعده است )Lennick & Kiel, 2005(. هوش اخالقی 
در این پرسش نامه در چهار مؤلفه  درستکاری1، مسئولیت پذیری2 ، دلسوزی3 و 
بخشــش4 مورد سنجش قرارمی گیرد که دارای 10 زیرمجموعه هوش اخالقی 
شــامل انسجام5، صداقت6، شــجاعت7، رازداری8، پاسخ گویی9، خودکنترلی و 
خودمحدود ســازی10، خدمت به دیگران11، مهربانی12، رفتار شــهروندی13 و 
درک نیازهای روحی14 اســت. سیادت،  مختاري پور و كاظمي )1388( پایایي 
این آزمون به روش آلفای کرونباخ را 0/94 به دســت آوردند و روایي صوري 
و محتوایي و همســاني دروني مؤلفه  هاي آن توسط متخصصان تأیید شد. در 
پژوهش بهرامی، اصمی، فاتح پناه، دهقانی تفتی و احمدی تهرانی )1391( روایی 
صوری و محتوایی این پرســش نامه توســط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 
به روش ضریب آلفای کرونباخ، 0/89 به دست آمد. همچنین روایی سازه این 
این ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش پورجمشیدی و بهشتی راد 
) 1394( مورد تأیید قرارگرفته اســت و پایایــی آن به روش آلفای کرونباخ در 

تحقیق مزبور 0/81 بود.

پرسش نامه هوش اخالقی ساخته شده براساس دیدگاه امام محمد غزالی
این پرسش نامه براساس تحلیل محتوای کتاب احیاء علوم الدین محمد بن غزالی 
و با ترجمه موید الدین محمد خوارزمی ساخته شده است که شامل 24 گویه است که 
پاسخ های گویه های 1، 4، 5، 6، 7، 8 ، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 
و 24 در طیف لیکرت 5 درجه ای از هرگز )1(، به ندرت )2(، بعضی اوقات )3(، اکثر 

1. honesty
2. responsibility
3. compassion
4. forgiveness
5. Integrity
6. honesty
7. courage
8. confidentiality
9. accountability
10. self ـ control and self ـ limiting
11. service to others
12. kindness
13. citizenship behavior
14. understand their spiritual needs
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اوقات )4( و همیشــه )5( نمره گذاری می شــوند و از این بین گویه های 6، 8، و 18 
دارای نمره گذاری معکوس هستند. پاسخ گویه های 2، 3، 10، 13، 14 و 20 در طیف 
لیکرت 5 درجه ای از کامال مخالفم )1(، مخالفم )2(، نظری ندارم )3(، موافقم )4( و 
کامال موافقم )5( نمره گذاری می شوند و از این گویه ها، گویه 3 دارای نمره گذاری 
معکوس اســت. براساس تحلیل محتوای این سه جلدکتاب و با استفاده از تعاریف 
مختلف هوش اخالقی و بررســی ادبیات و پیشینه های موجود عناوین توکل، صبر و 
کنترل خشــم، نوعدوستی، اخالص و وارستگی، سخاوت و بخشش، دوراندیشی و 

تواضع براساس محتوای این کتاب در قالب هوش اخالقی استنتاج شده است.

یافته ها
در تحلیل داده ها، روایی محتوایی، همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب 

آلفای کرونباخ جهت پایایی و روایی مالکی همزمان استفاده شد.
به منظور بررسی روایی محتوایی این پرسش نامه نظر 5 تن از اساتید حوزه روان شناسی 
و علوم تربیتی گرفته شــد و شاخص نسبت روایی محتواییCVR( 1(، و شاخص روایی 
محتواییCVI( 2( آن محاســبه گردید. مقدار شــاخص نسبت روایی محتوایی برابر یک 
و مقدار شــاخص روایی محتوایی همه گویه ها باالی 0/80 بود که نشــان دهنده روایی 
محتوایی این مقیاس است. قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهت گزینش گویه های 
مناســب از روش همسانی درونی استفاده شد و سؤال هایی که حداقل همبستگی مثبت 
0/3 داشــتند انتخاب و بقیه گویه ها حذف شــد که تعداد 24 سؤال باقی ماند. پایایی کل 
آزمون از طریق آلفای کرونباخ 0/83 به دســت آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مناسب 

ابزار می باشد. 

تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور تحلیل عاملی اکتشــافی ابتدا از آزمون KMO جهت بررســی تناسب اولیه 
داده ها و از آزمون کرویت بارتلت جهت بررسی صفر نبودن ماتریس همبستگی استفاده 

شد که نتایج به صورت جدول شماره 1 است. 

1. content validity ratio
2. content validity index
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جدول 1. آزمون KMO و آزمون كرویت بارتلت

0/864شاخص كفایت نمونه برداري كایرز- مایر- الكین

2153/11مجذوركاي بارتلت

276درجه آزادي

0/000سطح معناداري

همان طور که مقادیر جدول شــماره 1 نشــان می دهد شاخص کایزرـ  مایر و اولکین 
)  =2153/13X 2  به دســت آمده باالتر از 0/6 است و همچنین شاخص بارتلت با مقدار )

 در ســطح )p <000/0( معنی دار اســت که این نتیجه نشان دهنده همبستگی کافی میان 
آیتم ها برای تحلیل عوامل است. همچنین اندازه های قطری همبستگی های ضد تصویر 
همگی باالتر از 0/5 بود که نشــان دهنده قابلیت داده ها برای انجام تحلیل عاملی است. 
در تحلیل عاملی اکتشافی که با استفاده از تحلیل مؤلفه  های اصلی با چرخش واریماکس 
انجام شد ارزش ویژه یک به عنوان نقطه برش برای هر عامل درنظر گرفته شد که نمودار 

اسکری در آورده شده است: 

6

5

4

3

2

1

0

1    2    3    4    5     6    7    8     9    10   11   12   13  14   15  16   17  18  19    20  21  22  23  24

ScreePlot
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نمودار 1:  نمودار سنگریزه
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براساس نتایج آزمون اسکری مقادیر ارزش های ویژه بری 7 عامل به ترتیب 5/75، 
1/67، 1/48، 1/35، 1/21، 1/08 و 1/07 می باشد که در مجموع 56/77% از واریانس های 

مشاهده شده را تبیین می کنند. 

جدول 2. سهم اشتراک هر گویه و ضرایب ماتریس ساختار عامل با چرخش واریماكس

 شماره
عاملاشتراكاتگویه ها

اول
عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

ارزش
 ویژه

20/490/66

5/75

150/560/68

160/520/45

200/620/70

230/700/78

10/540/69

1/67

70/610/55

100/390/44

110/600/74

140/510/61

40/590/68

1/48
90/580/67

120/600/64

240/600/53

30/690/77

1/35 60/510/41

180/560/71

170/540/61
1/21

220/660/75
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 شماره
عاملاشتراكاتگویه ها

اول
عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

ارزش
 ویژه

50/570/64

1/08 190/410/45

210/600/63

80/490/64
1/07

130/670/70

 درصد واریانس تبیین شده
  كل 23/996/966/165/655/054/504/4656/77هرعامل

در ایــن تحلیــل عاملی و با توجه به گویه های مرتبط بــا هرعامل و به ترتیب عامل 
اول با عنوان »توکل«، عامل دوم با عنوان »صبر و کنترل خشــم«، عامل ســوم با عنوان 
»نوع دوســتی«، عامل چهــارم با عنوان »اخالص و وارســتگی«، عامل پنجم با عنوان 
»ســخاوت«، عامل ششــم با عنوان »دوراندیشــی« و عامل هفتم با عنــوان »تواضع« 
نام گذاری شــدند. بررسی پایایی این عوامل از طریق آلفای کرونباخ برای عوامل توکل، 
صبر و کنترل خشم، نوع دوستی، اخالص و وارستگی، سخاوت، دوراندیشی و تواضع 

به ترتیب 0/78، 0/70، 0/74، 0/68، 0/67، 0/71 و 0/65 به دست آمد. 

روایی همگرا
به منظور بررســی روایی همگرایی از پرسش نامه هوش اخالقی لنیک استفاده 

شد، نتایج همبستگی بین نمرات در جدول زیر آمده است:

جدول 3.  همبستگی بین عوامل استخراج شده با مقیاس هوش اخالقی لنیک و كیل

 مقیاس
 هوش اخالقی
ساخته شده

 عامل
اول

عامل
 دوم

  عامل
سوم

عامل
 چهارم

عامل
 پنجم

عامل
 ششم

عامل
 هفتم

  هوش اخالقی لنیک
0/720/580/500/580/220/390/540/22همبستگی پیرسون

0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000سطح معناداری

380380380380380380380380حجم نمونه

جدول 2.  )ادامه(
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p<000/0 نشــان می دهد که  طبق جدول3 همبســتگی با مقدار 0/72 و در ســطح
همبستگی مناسبی بین این دو پرسش نامه وجود دارد که نشان دهنده وجود روایی مناسب 
اســت. همچنین جهت بررسی دقیق تر روایی ســازه همبستگی بین عوامل مستخرج از 
تحلیل عاملی اکتشافی و پرسش نامه هوش اخالقی لنیک گرفته شد، تمامی عوامل حاصل 
از تحلیل عاملی اکتشافی با نمره هوش اخالقی از مقیاس لنیک همبستگی مثبت معناداری 

داشتند. 

بحث و نتیجه گیری
مطالعــه حاضر با هدف تحلیل مضمون کتــاب احیاعلوم الدین امام محمد غزالی و 
ســاخت و بررسی یک مقیاس معتبر به منظور توسعه مفهوم هوش اخالقی در چارچوب 
نظر دانشمند بزرگ اسالمی ایرانی و براساس یک رویکرد ترکیبی کیفی و کمی پژوهش 
انجام شد. براساس یافته های پژوهش، می توان به طور کلی ساختار هوش اخالقی از نگاه 
امام محمد غزالی را در قالب 7 عامل مورد بررسی قرار داد که در زیر به آنها اشاره شده 

است: 

عاملاول:با 5 گویه همبســتگی قوی داشــت و »توکل« نام گرفت. در پژوهش 
حاضر این عامل نخستین و قوی ترین عامل هوش اخالقی شناخته شد که سهم آن 
از سایر عامل ها بیشتر و با ارزش ویژه 5/75 و در حالت چرخش یافته 2/92 بود 
که 12/17 درصد از واریانس مشــترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. 
در نگاهــی به تحقیقات پیشــین می تــوان دریافت که این عامــل درهیچ کدام از 
تحقیقات دیگــر وجود ندارد ولی واژه توکل بار معنوی دارد که می توان آن را با 
پژوهش یعقوبی، عروقی موفق و دلفان بیرانوند )1398( که به منظور بررســی مبنا 
و ابعاد هوش اخالقی براساس فرهنگ نهج البالغه و با بررسی تطبیقی آن با نظریه 
هوش اخالقی بوربا انجام شد، مقایسه کرد. در تحقیق مذکور نشان داده شده است 
که مبنای نظریه بوربا در مورد هوش اخالقی، انســان محوری اســت و حال آنکه 
در نهج البالغه تعادل انسان محوری و خدامحوری بر رفتار اخالقی دیده می شود 
کــه در پژوهش حاضر نیز مفهوم توکل که از مفاهیم مهم در خدامحوری اســت 
به عنوان مؤلفه  ای مهم و اولین عامل در بحث هوش اخالقی شناخته شده است. 
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در اصطالح اخالق، توکل به معنای ســپردن تمام امور به خدا و قطع امید از 
غیر خدا ســت )شبر، 1395 ق:276(. توکل به خدا یکی از مفاهیم اخالقی است 
که به لحاظ معنوی نقش مؤثری در شــئون زندگی فردی و اجتماعی آدمی دارد. 
از نظر قرآن یکی از ســرمایه ها ســعادت و موفقیت در انســان، توکل برخداوند 
اســت. از مهمترین کارکردهای توکل در بعد معنوی این اســت که انسان متوکل 
همیشــه از آرامشی روحی و اطمینان قلبی برخوردار است، عزت اجتماعی دارد 
و از دیگران احســاس بی نیازی می کند. انسان متوکل در برابر مشکالت با کمال 
اســتقامت و پایداری روحی در پی اهداف خود بــه مجاهده و تالش می پردازد 
و بــا توکل به خدا و اتکاء به او، رضایت منــدی از زندگی در او افزایش می یابد 
)فقهی زاده، واعظی و خطیریان، 1393(. غزالی معتقد اســت که توکل یعنی اینکه 
برای انسان در نفس خود به کشف یا اعتقاد ثابت شود که فاعلی به جز خداوند 
نیست وورای قدرت، علم ، عنایت و رحمت او چیز دیگری نیست و دل فرد تنها 
بــه او اعتماد کند و به غیر او به هیچ وجــه توجه نکند. وی بر این امر تأکید دارد 
که زمانی توکل دوام می یابد که فرد در حرکات و ســکنات خود در برابر خداوند 
»همچون یک مرده باشــد در پیش غسال«. یعنی کسی که دینش قوی شده باشد 

)غزالی، ربع منجیات، 1386(

عاملدوم: با 5 گویه همبستگی قوی داشت که »صبر و کنترل خشم« نام گرفت. 
در پژوهــش حاضر این عامل بــا ارزش ویــژه 1/67 و در حالت چرخش یافته 
2/49 بــود که 10/36 درصد از واریانس مشــترک بین گویه های پرســش نامه را 
تبیین می کرد. نتیجه این تحقیق با تحقیقات بوربا )2005(، مختاری پور و سیادت 
)1388(، فرهادی نــژاد و خانــی )1397(، یعقوبی، عروتی موفق و دلفان بیرانوند 
)1398(، امینی مقدم، محمدرضایی و مکوند حســینی )1397( و ارشاد حســینی، 
میردریکوندی و احمدی )1394( هم راســتا است. صبر یکی از مفاهیم اخالقی 
اســت که در اخالق اســالمی مورد تأکید فراوان قرار گرفته اســت و پیامدهای 
مفیدی چون افزایش ســالمت روانی، طوالنی شدن عمر، جلب محبت خداوند 
و افزایــش خود آگاهی وبهبود روابط و تعامالت بین فردی را دارد )ایزدی طامه ، 
برجعلی، دالور و اســکندری، 1387(. همچنین خواجه پور، یوسفی و کشتی آرای 
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)1397 ( در پژوهش خود به تحلیل مفهوم مدیریت خشــم در آموزه های تعلیمی 
سعدی نامه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اعتدال در هیجان خشم به عنوان 
یــک راهبرد تربیت اخالقی باید در نظام تربیت رســمی و عمومی در ســاحت 
تربیت اخالقی الزم اســت و باید مورد توجه سیاست گذاران نظام آموزشی قرار 
گیرد. غزالی بر این باور است که انسان در همه احوال به صبر احتیاج دارد هم در 
زمانی که ســالم و سالمت است و یا اینکه دارای جاه و مقام ومال است در همه 
این شرایط انسان به شدت به صیر احتیاج دارد چرا که اگر در چنین شرایط نفس 
خود را کنترل نکند، طغیان می کند که به این نوع صبر، »صبر بر عافیت« می گویند؛ 
این بدان معناست که انسان باید به این امر توجه داشته باشد که همه نعماتی که به 
اوداده شده است ودیعه است و هر زمان ممکن است از او گرفته شود و همچنین 
انســان در نســبت به هر آنچه تحت اختیار اوست )مثل انجام طاعت ها و دوری 
از معصیت ها و هرآنچه که در اختیار او نیســت )مثل مصیبت ها و حادثه ها( باید 
صبر پیشــه کند و چنین انســانی به نجات و رستگاری خواهد رسید )غزالی، ربه 

منجیات، 1386(.

عاملســوم: با 4 گویه همبستگی قوی داشــت که »نوع دوستی« نام گرفت. این 
عامــل بــا ارزش ویژه 1/48 و در حالــت چرخش یافتــه 2/37، 9/87 درصد از 
واریانس مشــترک بیــن گویه های مقیــاس راتبیین می کرد. نتیجــه این تحقیق با 
تحقیقات فرهادی نژاد و خانی )1397( هم راســتا است. البته مفهوم نوع دوستی 
به صورت مفاهیم مشابه دیگر که تا حدی این معنا را می دهد در تحقیقات دیگر 
نیــز وجود دارد. مانند  مهربانــي در نظریه بوربا )2001( که بمعنی توجه به نیازها 
و احساســات دیگران اســت یا بعد عاطفی در پژوهش یعقوبی، عروتی موفق و 
دلفان بیرانوند )1398( که شامل خرده مقیاس هایی چون مهربانی، احترام، همدلی 
و گشــاده رویی اســت و همچنین با مفهوم محبت به دیگــران که از ویژگی های 
بعد فردی در پژوهش ارشاد حســینی، میردریکوندی و احمدی )1394( است، تا 
حدزیادی به مفهوم نوع دوســتی در این تحقیق شباهت دارد. از جمله مؤلفه های 
نــوع دوســتی از منظر غزالی را می تــوان به نرمی و مهربانی نســبت به دیگران، 
بدگمان نبودن به کسی، دیگر دوستی و نداشتن حسد نسبت به افراد زمانی که به 
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آنان نعمتی می رسد، ایثار و انفاق، حسن خلق)خوش خویی( و نداشتن تعصب به 
مذاهب و هوی اشاره کرد )غزالی، ربع مهلکات، 1386(.

عامـلچهـارم: با 3 گویه همبسـتگی قوی داشـت کـه »اخالص و وارسـتگی« نام 
گرفـت. ایـن عامـل بـا ارزش ویـژه 1/35 و در حالـت چرخـش یافتـه 1/55 بود که 
6/46 درصـد از واریانـس مشـترک بیـن گویه هـای پرسـش نامه را تبییـن می کـرد. 
نتیجـة یافته پژوهش بـا پژوهش ارشاد حسـینی، میردریکوندی و احمـدی)1394( 
که به مؤلفه  اخالص در ُبعد الهی دسـت یافتند هم راسـتا اسـت. از دیدگاه عالمان 
اخـالق، اخـالص صفـت نّیـت اسـت و آن که انسـان را بـر می انگیزد کـه کاری را 
انجـام دهـد، نّیـت اسـت کـه گاه به غـرض و قصد تعبیـر می کنند. اگـر غرض یک 
چیـز باشـد خالـص اسـت و اگـر بیـش از یک چیز باشـد ناخالـص اسـت )غزالی، 
1368، ج 1: 453 و 454، فیـض کاشـانی 1417ق.، ج 8: 128(. اخـالص در کل 
بـه معنـای پیراسـتگی از آمیزه هـا و انگیزه هـای دنیـوی اسـت و ضد آن ریا اسـت. 
از ریـا در روایـات بـه شـرک اصغـر و خفـی تعبیـر شـده اسـت. اکثـر مفسـران و 
عالمـان اخـالق بـر ایـن باورند کـه آنچه با اخالص ناسـازگار اسـت ریا می باشـد 
)بطحایی گلپایگانـی، 1392(. غزالی اخـالص را »مخلص گردانیدن عمل« می داند 
اینکـه فـرد کاری را صرفـًا جهـت تقـرب به خدا انجـام دهد و هیچ شـائبة دیگری 
در آن وارد نباشـد و راه به دسـت آوردن اخـالص را در شکسـتن امیـال نفسـانی و 
بریـدن از طمـع دنیـا وتنهـا برای آخـرت کاری را انجامـدادن می دانـد )غزالی، ربع 

منجیات، 1386(.

عاملپنجم: با 2 گویه همبســتگی قوی داشت که »ســخاوت« نام گرفت و این 
عامل با ارزش ویژه 1/21 و در حالت چرخش یافته 1/55 بود که 6/46 درصد از 
واریانس مشــترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. این مفهوم با مفهوم 
ســخاوت در بعد اجتماعی در پژوهش ارشاد حســینی، میردریکوندی و احمدی 
)1394( هم معنی است. غزالی معتقد است که فرد باید نسبت به دیگران بخشش 
داشته باشد و از بخیلی دوری کند، وی باالترین درجه سخاوت را »ایثار« می داند 
و این بدان معناست که فرد خود محتاج است ولی به دیگران می بخشد )غزالی، 

ربع مهلکات، 1386(.
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عاملششم: با 3 گویه همبستگی قـــوی داشــت که »دوراندیشی« نام گرفت و 
ایــن عامل بــا ارزش ویژه 1/08 که در حالت چرخش یافتــه 1/52 بود که 6/34 
درصد از واریانس مشترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. تشابه مفهوم 
دوراندیشی را می توان با مفهوم ُبعد شناختی در تحقیق یعقوبی، عروتی موفق و 
دلفان بیرانوند )1398( در یک راستا دانست. دوراندیشی از ویژگی های انسان های 
خردمند است، امام علی)ع( درتعریف دوراندیشی می فرمایند: دوراندیشی، نگاه 
کردن به عاقبت کار و مشورت کردن با خردمندان است )غررالحکم و دررالکلم، 
حدیــث 1915(. فردی که دارای این صف اســت در زندگی بــا هدف و برنامه 
پیش می رود و در مواقع تصمیم گیری با رعایت احتیاط و با ســنجش همه جانبه 
ســعی در انتخاب بهترین تصمیم دارد که در واقع نشــان دهنده هوش فرد است. 
از منظر غزالی می توان چنین اســتنتاج کرد که وی محاسبه پیش از عمل را یکی 
از نشــانه های عاقبت اندیشی می داند یعنی اینکه قبل از اینکه دست به عملی زد 
در ابتــدا در مورد آن تفکر کرد و اگر درســت بــود آن کار انجام داد )غزالی، ربع 
منجیات، 1386(. هم چنین عدم شــتابزدگی در کارها نیز نشانه دیگر دور اندیشی 
اســت این بدین معناســت که کارها باید پس از معرفت و بصیرت صورت گیرد 
وبصیرت به تأمل و مهلت احتیاج دارد وشــتاب مانع تحمل اســت )غزالی، ربع 

مهلکات، 1386(. 

عاملهفتم: با 2 گویه همبستگی قوی داشت که »تواضع« نام گرفت و این عامل 
بــا ارزش ویژه 1/07 کــه در حالت چرخش یافته 1/23 بود کــه 5/11 درصد از 
واریانس گویه های پرســش نامه را تبیین می کرد. تواضع یعنی شکســته نفسی که 
نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری ببیند و الزمه آن کردار و گفتاری اســت که 
داللــت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشــان می کند )نراقــی، 1386 ص 243(. نقطه 
مقابل تواضع، تکبراست که نخستین صفت از صفات رذیله ای است که در داستان 
انبیا و آغاز خلقت انسان به چشم می خورد و در آیات و روایات و منابع اخالقی 
و تاریخی بسیار به آن توجه شده است. به اعتقاد بسیاری ازعلمای اخالق، ریشه 
همه رذایل اخالقی وهمه بدبختی ها وصفات زشــت انســانی تکبراست )مکارم 
شــیرازی، 1378، ج 2،ص21(. از جمله اولین اقدامات دربررســی فضیلت های 
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اخالق، در روان شناسی شخصیت در پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو است 
که تواضع یکی از صفات عامل چهارم )موافق بودن( را تشــکیل می دهد )فتحی 
آشــتیانی، 1388 ص35(. غزالی یکی از راه هــای درمان کبر وغرور را »تواضع« 
می دانــد )خالق و خلق را تواضع کند( و از منظر وی تواضع یعنی اینکه دیگران 
را خار وحقیر نشــمردن و کســانی که از فرد کمتر باشــند را تواضع کردن و البته 
این تواضع برای او آســان باشــد نه اینکه ار روی تکلف و ســختی آن را انجام 

دهد)غزالی، ربع مهلکات ،1386( 

براســاس نتایج به دست آمده از روایی سازه همگرا، همبستگی این مقیاس و خرده 
مقیاس های آن با نمرات هوش اخالقی پرسش نامه لنیک نشان می دهد که این پرسش نامه 
دارای روایی محتوایی مناسبی است. در کل با توجه به یافته تحلیل محتوای کتاب احیا 
علوم الدین غزالی و بر اساس بررسی های همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی در کل 7 
عامل در زمینه هوش اخالقی به دست آمد که این عامل ها با توجه به گویه های مرتبط با 
هر عامل نام گذاری شدند. بررسی روایی محتوایی و محاسبه شاخص روایی محتوایی و 
نسبت روایی محتوایی و بررسی روایی سازه همگرا و پایایی پرسش نامه با روش آلفای 

کرونباخ نشان دهنده تأیید پایایی و روایی این مقیاس است.

 در پایان الزم به ذکر اســت که در رویکــرد فضیلت گرانه دینی، اصالت با محتوای 
تربیت اخالقی اســت و محتوای تربیت اخالقی فهرســتی از فضایا است که باید کسب 
شــود که در باال به 7 مؤلفه  که بحث هوش اخالقی پرداخته شــد )حســنی، 1395(. از 
محدودیت های این پژوهش این اســت که این پژوهش بر روی دانشجویان انجام شده 
است و تعمیم آن به جامعه های غیر دانشجویی و گروه های سنی پایین تر باید با احتیاط 

صورت گیرد. 

پیشنهادات پژوهش

از آنجــا کــه روایی پرســش نامه ها و مقیاس ها بهتر اســت به صورت مســتمر و در 
گروه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، پیشنهاد می شود که در نظام آموزش مدرسه 
و همچنین در جامعه های آماری غیر دانشجویی این مقیاس مجددا اعتباریابی شود. 
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همچنین در این آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اســتفاده از شاخص های دیگر مانند 
روایی مالکی پیش بین و پایایی به روش بازآزمایی انجام نشد که پیشنهاد می شود در 

تحقیقات آینده این شاخص ها مورد توجه قرار گیرد. 

براســاس یافته های به دســت آمده، پیشنهادات می شــود که از این مقیاس بومی که 
براســاس فرهنگ ایرانی و آموزه های اســالمی ساخته شده اســت، در تعیین میزان 
هوش اخالقــی دانش آموزان و دانشــجویان در آموزش و پرورش و در دانشــگاه ها 
و به عنــوان یــک عامــل مهم در حــوزه تعلیم و تربیــت جهت گزینــش معلمان و 

دست اندرکاران مدارس، استفاده شود. 

تشکر و قدر دانی 

 پژوهشگران این مقاله برخود الزم می دانند که از همکاری دانشجویان 
گرانقدر که در این تحقیق شرکت کرده اند و همین طور از جناب آقای 

دکتر سید حمیدرضا علوی به خاطر ارائه دیدگاه های ارزشمندشان تشکر و 
قدردانی نمایند.
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