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 ارتباط هوش اخلاقی با سلامت روان در دانشجویان
 

  *2سید مهدی پورسید دکتر، 1دکتر سید رضا پورسید

 رانیا د،یاقل د،یاقل ی، مرکز آموزش عال یگروه روان شناس .1

 رازیدانشگاه ش ،شناسی و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب شناسی روان گروه .2
 (88/80/80، تاریخ پذیرش:80/80/80تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

سازان فردای کشور خویش هستند. دانشجویان هر جامعه از سرنوشت
ی دانشجویی مؤید های مشاورهی دانشجویان به بخشافزایش مراجعه

-(. روان1باشد )ها میوجود مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی در آن

 هایشاخص تریناز مهم 1روان سلامتشناسان معتقد هستند که 

تواند می آن در اختلال گونه هر و شودمی جامعه محسوب یك سلامت
 بهداشت (. سازمان جهانی2) کند ایجاد را اجتماعی و فردی مشکلات

 داند. ازاجتماعی می و روانی کامل جسمانی، بهزیستی حالت را سلامت

 از حالتی بلکه باشد؛نمی بیمار نبودن صرفا   سلامت روان دیدگاه این

 تواندشناسد و میمی را خود هایتوانایی فرد آن در که است 2بهزیستی

متخصصان معتقدند  (.3نماید ) مقابله زندگی بهنجار روانی فشارهای با
 از یکیتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. که سلامت روان می

 است.  3شناختی، هوش اخلاقیعوامل روان
 
 
 

 
و هوش  4بر توجه به هوش شناختی نظران تعلیم و تربیت، افزونصاحب
اند. هوش اخلاقی، هوش ، به هوش اخلاقی نیز توجه نشان داده5هیجانی

 (.4ها است )ی انسانحیاتی برای همه
شناسی وارد شد. نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان

وی هوش اخلاقی را توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات 
 (.5کند )ها و رفتار در جهت صحیح تعریف میقوی و عمل به آناخلاقی 

هوش اخلاقی به این نکته اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا 
گیریم که چگونه خوب باشیم. شویم، بلکه یاد میغیراخلاقی متولد نمی

و  8پذیری، جامعه7، بازخورد6یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات
 (.6پذیر نیست )است که هرگز پایان 9آموزش

دانند که دو محقق هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می
با اصول جهانی سازگار است. این دو پژوهشگر در عملیاتی کردن این 

 (. 7کنند )سازه چهار اصل برای هوش اخلاقی پیشنهاد می
 

 چکیده
ها و مراکز آموزش عالی در کنار کسب علم به آن توجه رود دانشگاهتوجه به سلامت روان، از جمله وظایف مهمی است که انتظار میزمینه: 

ی بین هوش اخلاقی و سلامت روان ند. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، رابطهویژه داشته باش
 ها را مشخص نماید.آن

ی پژوهش دانشجویان دانشگاه های آن، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعهی گردآوری و تحلیل دادهپژوهش، کاربردی و شیوهروش: 
ای و ابزار گیری، تصادفی طبقهنفر محاسبه شد. روش نمونه 299باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد ابرکوه میپیام نور واحد 
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد باشد. دادهی سلامت روان میی استاندارد هوش اخلاقی و پرسشنامهها، پرسشنامهگردآوری داده

 ار گرفتند.تجزیه و تحلیل قر

بین هوش اخلاقی و سلامت اند. همچنین پذیری، بخشش و دلسوزی وضعیت متوسط داشتهدانشجویان در ابعاد درستکاری، مسئولیتها: یافته
 ن دارد.دار با سلامت روای مثبت و معنیپذیری رابطهدار وجود دارد و در بین ابعاد هوش اخلاقی، فقط بعد مسئولیتی مثبت و معنیروان رابطه

هایی که منجر به رشد هوش اخلاقی با توجه به این که هوش اخلاقی اکتسابی است و با سلامت روان مرتبط است، آموزشگیری: نتیجه
 تواند موجب افزایش سلامت روان و در نهایت بالا رفتن سطح علمی دانشگاه شود.شود، میدانشجویان می

 

 انشجویانهوش اخلاقی، سلامت روان، دکلیدواژگان: 
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ایجاد هماهنگی بین آن : یعنی 11اند از: الف( درستکاریاین اصول عبارت
کنند؛ ب( چه که افراد به آن معتقدند و آن چه که به آن عمل می

: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال 11پذیریمسئولیت
-های خود را میخود و پیامدهای آن، همچنین اشتباهات و شکست

ست؛ د( : توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل ا12پذیرد؛ ج( دلسوزی
 (.7: آگاهی از عیوب خود و تحمل اشتباهات دیگران )13بخشش

ی تحقیق از ارتباط تنگاتنگ بین هوش اخلاقی و سلامت مرور پیشینه
دهد. بر اساس نتایج یکی از تحقیقات، اثر مستقیم هوش روان خبر می

(. 8دار بود )اخلاقی بر سلامت روان در داننشجویان مثبت و معنی
دیگر دریافتند که بین هوش اخلاقی و سلامت روان در همچنین برخی 

(. پژوهشگران در پژوهشی 9داری وجود ندارد )حسابداران ارتباط معنی
های آن با سلامت روان لفهؤبین هوش اخلاقی و مدیگر دریافتند که 

ای مشخص (. در مطالعه11) وجود دارد داریمثبت و معن یمعلمان رابطه
داری در سلامت روان همبستگی معنی شد بین هوش اخلاقی و

ی هوش اخلاقی (. در پژوهشی پیرامون رابطه11دانشجویان وجود دارد )
با سلامت روان، نتایج نشان داد میان هوش اخلاقی و سلامت روان 

(. در تحقیق دیگری پژوهشگر 12دار وجود دارد )ی مثبت معنیرابطه
کنان ارتباط مثبت و متوجه شد هوش اخلاقی با سلامت سازمانی کار

(. همچنین در پژوهش دیگری این نتیجه به دست آمد 13دار دارد )معنی
-ی مثبت و معنیهای آن با عزت نفس رابطهکه هوش اخلاقی و مؤلفه

 (.14دار در کارکنان مدارس دارد )
ترین نقش را در دوران زندگی هر با توجه به این که دانشگاه مهم

ی دانشجو بسیار تأثیرگذار است، بر زندگی آیندهکند، و دانشجو ایفا می
تواند در اعتلای وضعیت های هدفمند میریزیبر این اساس، با برنامه

(. از این رو، پژوهش حاضر بر آن 15اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار باشد )
ی هوش است تا ضمن بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، رابطه

 ن را مشخص نماید.اخلاقی با سلامت روان آنا
 

 روش

هاا، ی گردآوری دادهاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه
ی آماری تماامی دانشاجویان باشد. جامعهتوصیفی از نوع همبستگی می

ی باشند. حجم جامعاهمقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه می
وناه بار اسااس مرد( است. حجام نم 461زن و  871نفر ) 1331آماری 

مارد(  116زن و  193نفر ) 299جدول مورگان و طبقات زن و مرد تعداد 
ی باشد. همچنین از این نموناهای میگیری، تصادفی طبقهو روش نمونه

باشاند. در پاژوهش حاضار نفر متأهل مای 98نفر مجرد و  195آماری، 
. برای سنجش هوش اخلاقی و سلامت روان از دو پرسشنامه استفاده شد

ی هوش اخلاقی است. این پرسشانامه دارای اولین پرسشنامه، پرسشنامه
(. پایایی این پرسشنامه در 7باشد )چهار بعد و هر بعد دارای ده سؤال می

به دست آماده  87/1تحقیقات گذشته با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
ی این پرسشانامه در گذشاته از طریاق (. همچنین روایی سازه14است )

(. دومین پرسشنامه، 8حلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است )ت
ی سلامت روان است. این پرسشنامه توساط گلادبرو و هیلار پرسشنامه

طراحی و از چهار خرده آزمون تشکیل شده است که هر کادام از خارده 
سؤال تشکیل شده اسات  28ها از هفت سؤال و کل پرسشنامه از آزمون

این پرسشنامه در گذشته بر اساس ضریب آلفاای کرونبااخ  (. پایایی16)
به دست آمد. همچنین روایی پرسشنامه از طریق روایی محتاوایی  79/1

 (.8تأیید شده است )
آوری شد. ها به تعداد حجم نمونه بین دانشجویان توزیع و جمعپرسشنامه
های پژوهش با رضایت شخصی دانشجویان تکمیل شده و به پرسشنامه

آوری شده مورد تحلیال های جمعظور حفظ محرمانگی اطلاعات، دادهمن
هاای آمااری توصایفی و هاا باا روشقرار گرفته اسات. در نهایات داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. spssافزار استنباطی، با نرم
 

 یافته ها
سطح هوش اخلاقی در ابعاد اصلی و سلامت عمومی  1در جدول 

 خص شده است.دانشجویان مش

داری را بین میزان، شدت و جهت رابطه و سطح معنی 2جدول 
 . دهدمتغیرهای مستقل و سلامت روان نشان می

 

 

 نمرات ابعاد اصلی هوش اخلاقی، سلامت عمومی و وضعیت دانشجویان :1جدول 
 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار وضعیت
 درستکاری 311 41 93 23/71 42/9 متوسط

 پذیریمسئولیت 311 33 98 78/69 66/11 متوسط

 بخشش 311 38 111 58/69 23/11 متوسط

 دلسوزی 311 31 95 18/69 98/12 متوسط

 سلامت عمومی 311 11 63 29/33 11/13 خفیف
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 ی بین هوش اخلاقی و سلامت روان دانشجویانرابطه :5جدول 
 متغیر مستقل همبستگی ضریب  داریسطح معنی میزان همبستگی

 هوش اخلاقی 118/1* 141/1 پایین

 درستکاری 196/1 197/1 -
 پذیریمسئولیت 136/1* 118/1 پایین

 بخشش 111/1 156/1 -

 دلسوزی -/115 931/1 -

P<15/1 :*ضریب همبستگی پیرسون 

 
دهد که باین متغیرهاای هاوش اخلااقی و نشان می 2های جدول یافته

وجاود دارد و  15/1داری در ساطح ی مثبت و معنایبطهسلامت روان را
پاذیری دارای همچنین در بین ابعاد هوش اخلاقی، فقاط بعاد مسائولیت

 باشد.داری با سلامت روان میی مثبت و معنیرابطه
 

 بحث
پزوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سالامت روان 

پیام نور واحد ابرکوه انجام  در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه
گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت سلامت عماومی 

باشاد و ساطح ابعااد هاوش اخلااقی دانشجویان به صورت خفیاف مای
دانشجویان در وضعیت متوسط است. همچنین نتایج آزماون همبساتگی 

ی نشان داد که بین هاوش اخلااقی و سالامت روان دانشاجویان رابطاه
دار وجود دارد. این یافته با نتاایج برخای تحقیقاات دیگار ثبت و معنیم

ها به این نتیجه رسیدند که هاوش (. آن12و  11، 11، 8همخوانی دارد )
اخلاقی اثر مستقیم بر سلامت روان دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که 

ن پذیری با سلامت روای مسئولیتهای هوش اخلاقی، مؤلفهاز بین مؤلفه
-دارد. به بیان دیگر هر اندازه مسائولیتدانشجویان ارتباط مثبت و معنی

یاباد. پذیری در دانشجویان افزایش یابد سلامت روان آنان نیز ارتقاا مای
کنناد ایان پاذیر باشاند ساعی مایهنگامی کاه دانشاجویان مسائولیت

های خاانوادگی، شاغلی و اجتمااعی تعمایم پذیری را به محیطمسئولیت
شاود. هاوش اخلااقی در باعث افزایش سلامت روان آناان مای دهند که

ها و اهمیات قالال شادن بارای دانشجویان باعث عمل مبتنی بر ارزش
گاردد و دیگران گردیده که این امر سبب روابط ساالم در دانشاگاه مای

 (.13ساز افزایش سلامت روان خواهد گردید )زمینه
های آینده بایاد در پژوهشها بود که این مطالعه دارای برخی محدودیت

ی پژوهش حاضر متشکل از دانشجویان مقطع ها توجه کرد. نمونهبه آن
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه بود و از این نظر تعمیم نتایج به 

بایست با احتیاط ها با محدودیت روبرو است و میها و دانشگاهسایر گروه
صورت گیرد. از آن جایی که روش پاژوهش از ناوع همبساتگی اسات، 

آوری باشاد. همچناین تنهاا ابازار جماعپذیر نمیگیری علی امکاننتیجه
ی خودگزارشای دارد و ها در این پژوهش، پرسشنامه بود کاه جنباهداده

ی خالی از سوگیری در پاسخگویی نیست. با توجه به این که هوش اخلاق
شاود اکتسابی است و با سلامت روان هم در ارتباط است، پیشانهاد مای

هااای دیگاار انجااام شااده، و هااای مشااابهی در دانشااگاهپااژوهش

های مدون در جهت بالا بردن هوش اخلاقی و سالامت روان ریزیبرنامه
هاا در افازایش کاارآیی دانشاجویان دانشجویان شکل گیرد تا دانشاگاه

شود هوش اخلااقی باا متغیرهاای ین پیشنهاد میتأثیرگذار باشند. همچن
سانجیده شاود تاا  15و رضاایت از زنادگی 14دیگر مانند امید باه زنادگی

 تر مشخص شود.ای با افراد سالماهمیت آموزش آن در داشتن جامعه
 

 گیرینتیجه
 در هوش اخلاقی لحاظ به دانشجویان که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 حاد خاوب و رسیدن باه تا رسدمی نظر به ولی هستند متوسط وضعیت

 سالامت روان و اخلااقی هاوش باین دارناد. همچناین فاصاله مطلوب

 اخلاقی هوش که این به توجه دارد. با دار وجودی معنیرابطه دانشجویان

 باه منجر که هاییآموزش است، مرتبط با سلامت روان و است اکتسابی

افازایش  موجاب توانادمای گاردد،می دانشجویان در هوش اخلاقی رشد
 گردد. دانشجویان در سلامت روان

 

 های اخلاقیملاحظه
 داریامانات اخلااقی اصل استفاده، مورد منابع معرفی با پژوهش این در

 سایر و شده است شمرده محترم آثار مؤلفین معنوی حق و رعایت علمی

 شاده رعایات رضاایت آگاهاناه و رازداری همچون علمی اخلاق اصول

 .است
 

 پاسگزاریس
ی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه که در لازم است از کلیه

 انجام این تحقیق نویسندگان را همراهی کردند، قدردانی شود.
 

 هنام واژه
1. Mental health یلامت روان 

2. Well-being بهزیستی 

3. Moral intelligence هوش اخلاقی 

4. Gognitive intelligence  شناختیهوش 

5. Emotional intelligence هوش هیجانی 

6. Communication ارتباطات 

7. Feedback بازخورد 

8. Socialization جامعه پذیری 

9. Education آموزش 

10. Integrity درستکاری 
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11. Responsibility مسئولیت پذیری 

12. Compassion دلسوزی 

13. Forgiveness بخشش 

14. Life expectancy امید به زندگی 

15. Life satisfaction رضایت از زندگی 
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