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 مهندسی ةبررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجویان دانشکد

  دانشگاه کاشان 

 
  

  2حمید رحیمیو  1محمد امینی

  

 هـوش  باال بردن سطح هوش اخالقی در کنار ارتقاي     ،ترین توقعات جامعه از دانشگاه       از مهم   یکی در عصر حاضر،   :چکیده 

 مهندسـی دانـشگاه     ش اخالقی دانـشجویان دانـشکدة      هو با هدف بررسی وضعیت   رو پژوهش حاضر    ازاین. علمی جامعه است  

ح پـژوهش،  هـا، توصـیفی و طـر   آوري دادهنوع تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظـر روش جمـع      . کاشان انجام شده است   

  بـه  92-93 مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحـصیلی       تمام دانشجویان دانشکدة   آماري شامل    جامعۀ. پیمایش نظرات بود  

. عنوان نمونه انتخـاب شـدند       نفر به   300اي،    نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه              3667تعداد  

ویی، گـ راسـت (فـه  اي در قالب چهار مؤلنامه چهل گویهگیري هوش اخالقی دانشجویان از پرسش   اندازهبراي  در این پژوهش    

نامـه بـه صـورت    روایی ایـن پرسـش    . اي لیکرت استفاده شد   درجهنجبر حسب طیف پ   ) پذیري، دلسوزي و بخشش   مسئولیت

  .دشـ  محاسـبه    897/0نامـه از طریـق ضـریب آلفـاي کرانبـاخ            پایـایی پرسـش   . یید متخصصان قرار گرفـت    أمحتوایی موردت 

افـزار  ز نـرم  بـا اسـتفاده ا    )  مستقل و تحلیل واریـانس     tاي،  نمونه تک tآزمون  (ها در سطح آمار استنباطی      وتحلیل داده تجزیه

 مهندسی دانشگاه کاشـان   ةهاي هوش اخالقی دانشجویان دانشکد    لفهؤها نشان داد میانگین م    یافته.  انجام گرفت  spssآماري  

بین هوش اخالقـی    .  بود 81/3گویی به میزان     راست لفۀؤباالترین میانگین مربوط به م    . است) 3(باالتر از حد متوسط فرضی      

 تحصیلی تفاوت معنادار وجود داشت اما این تفاوت بر حسب عملکـرد             ۀهل و رشت  أعیت ت دانشجویان بر حسب جنسیت، وض    

  .تحصیلی و مقطع تحصیلی معنادار نبود

 

  هوش اخالقی، دانشجویان، دانشگاه، دانشکده مهندسی :کلیدي يها  هواژ

 

____________________________________________________________________ 
 

 amini2740@yahoo.com  .استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران .1

  dr.hamid.rahimi@gmail.com .)نویسنده مسئول. (استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران .2

  )17/7/1393: دریافت مقاله(

 )3/1394/ 2: پذیرش مقاله(



       بررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجویان دانشکدة مهندسی دانشگاه کاشان

  

2

 مقدمه .1

سـت از جملـه      تعریف هوش و انواع مختلف آن پیـدا شـده ا           ۀاز گذشته تاکنون تحول زیادي، در زمین      

پیدایش انواع هوشهاي چندگانه، هوش هیجانی، هوش معنوي و همچنین هوش اخالقی کـه اخیـراً در      

هوش هیجانی، توانایی فرد در بـازنگري  . این حوزه مطرح شده و مورد بررسی محققان قرار گرفته است  

 اطالعات هیجانی به    احساسات و هیجانهاي خود و دیگران، تمیز قائل شدن میان هیجانها و استفاده از             

 دیگـري اسـت کـه بـراي     هوش معنوي سازة. ]1[بخشی رفتار استصورت مسلم در حل مسئله و نظم    

گـسترش   2 توسط ایمـونز   1999 در سال    سپسمطرح شد و     1 توسط استیونز  1996اولین بار  در سال      

هت حـل مـسائل     عنوان کاربرد انطباقی اطالعات معنوي در ج      هوش معنوي را به   ) 2000(ایمونز  . یافت

هاي دیگر هوش کـه بـه تـازگی مطـرح           اما از سازه  .  ]2[کندروزانه و فرایند دستیابی به هدف بیان می       

  . توان هوش اخالقی را نام بردشده است می

هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی فهـم درسـت خطـا بـه معنـی داشـتن اعتقـادات                     )2002( 3بوربا

 )2010( 4نـاروائز . ]3[کنـد  درست و پسندیده تعریـف مـی  ةه شیواخالقی قوي و عمل به آنها و رفتار ب     

معتقد است هوش اخالقی با احساسات و عقل گره خورده و رفتارهاي اخالقی به احـساسات یکپارچـه،       

ـ        )2011( 5دي نورسیا . ]4[شهود و استدالل وابسته است     ات خـوب، ایجـاد حـق       معتقـد اسـت کـه نی

تایج مثبت و خوب بـراي فعالیتهـا از جملـه عوامـل تأثیرگـذار بـر       انتخاب و انجام عمل انتخاب شده، ن    

 همچنین نتایج منفی در فعالیتها ممکن است باعث از بین رفتن هدفها شود و این                .هوش اخالقی است  

به دلیل محدودیتهاي ذهنی، انسانی، تعامالت اجتماعی پویـا و پیچیـده و تغییـر در شـرایط محیطـی                    

ـ     . است و بایـد ایـن اشـتباهات و    ات بـر کـاهش هـوش اخالقـی تأثیرگـذار اسـت              بنابراین رخنـه در نی

  اجـراي ) 2011( 7و کیل 6همچنین لنینک. ]5[دشو و براي رفتارهاي آینده اصالح       محدودیتها آموخته 

 آنهـا شایـستگی     داننـد؛ ثر مـی  ؤهاي آموزشی شایستگیهاي عاطفی را در افزایش هوش اخالقی م         برنامه

  .]6[کنندترازي در بین اهداف، اقدامات و ارزشها تعریف مییم و همعاطفی را ظرفیتی براي تنظ
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 اصـول جهـانی   بـا  کـه  دانندیم نادرست از درست تشخیص توانایی را اخالقی هوش کیل و لنینک

 شخصی و مداوم سازمانی موفقیت براي گونهبدین اخالقی، هوش اصل چهار آنان نظر به .است سازگار

  :است ضروري

انجام  .نیمکمی عمل آن به که آنچه و داریم باور آن به که آنچه بین هماهنگی ایجاد نییع: درستکاري

 اصول مطابق دارد، اخالقی باالیی هوش که کسی.راست حرف گفتن و است درست دانیممی که آنچه

 .کندمی عمل عقایدش و

همچنـین   آن، پیامـدهاي  و اعمـال  مـسئولیت  دارد، بـاالیی  اخالقـی  هوش که کسی: پذیريمسئولیت

  .پذیردمی نیز را خود شکستهاي و اشتباهات

 نیز اهم، آناشیب دلسوز و مهربان دیگران به نسبت اگر .دارد متقابل ثیرأت که دیگران به توجه: دلسوزي

 .بود خواهند مهربان و کنندمی همدردي ما با نیاز زمان در

  . ]7[دیگران اشتباهات تحمل و خود عیوب از آگاهی: بخشش

 1همچنین نگـاموك  . توان با آموزش، تقویت و ترویج کرد      روائز معتقد است مهارتهاي اخالقی را می      نا

معتقد است مراکز آموزش عالی باید در تمام سطوح ضمن بررسی وضعیت اخالقی، ویژگیهاي         ) 2011(

 تـشخیص   نادرست از    را تدریج به دانشجویان آموزش دهند تا بتوانند رفتارهاي درست        بهنیز  اخالقی را   

 ۀکنـد کـه توسـع     بـه دانـشگاهها توصـیه مـی       ) 2003( 2 پژوهش در آمـوزش عـالی      سسۀؤم. ]8[دهند

هوش اخالقـی   . در میان دانشجویان در اولویت فعالیتهاي خود قرار دهند        را  شخصیت اخالقی و ارزشها     

ذار اسـت و  اي دانشجویان اثرگ کند که بر رفتارهاي شخصی و حرفه      دانشجویان به تواناییهایی اشاره می    

   خودشــان مــشخصۀمــسئولیتهاي اخالقــی آنــان را بــه صــورت فــردي در جامعــه و حرفــ وظــایف و

  .]9[کندمی

 عالی، آموزش ۀوظیف ترینممه هرچند .است هر جامعه در انسانی هايمجموعه ینترمهم از دانشگاه

 مهـارت،  و دانش لانتقا ۀبر وظیف عالوه اما است ايحرفه و پیشرفته سطح در مهارت و آموزش دانش

 ارزشـهاي  تـرویج  و انتقـال  .اسـت  دانـشگاه  وظایف جزء نیز نددار اجتماعی ارزش که دیگري وظایف

 عـاطفی،  رشـد شخـصیتی،   بـه  کمک و اجتماعی و فردي تواناییهاي کردن فرهنگی، شکوفا و اخالقی

   .شمار آورد بهدانشگاهها مهم  وظایفدیگر از توانمی را فکري و رفتاري

 نظامهاي در تجربیات خود طریق از را جامعه به ورود و ذیريپجامعه دانشجویان مراحل کلی،طوربه

مواقـع،   بـسیاري  در دلیـل  همـین  به .کنندمی کسب اجتماعی دانشگاه و آموزشی غیررسمی و رسمی

 قیاخال ۀتوسع به باشد مرتبط افراد ايحرفه ۀتوسع به که آن از بیش آموزشی نظام از جامعه انتظارات
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ة بـالقو  توانـایی  جـو، کمـال  طبیعت عامل اخالقی، رشد و گیريشکل ۀنظری اساس بر .ارتباط دارد آنها

 فرد رفتاري و عینی شناختی، تجارب قضاوت و تفکر رشد انسانی، عواطف و هابد، انگیزه از خوب تمیز

 بـین کـه درایـن   دارنـد  تأثیر اخالقی رشد و اخالقی تکامل در و آموزشی فرهنگی اجتماعی، محیط و

محـیط   در دانـشجویان  تعـامالت  لذا. دارد عوامل سایر تأثیرگذاري بر توان و متقابل ارتباط اخیر عامل

  .باشد اهآن اخالقی رشد میزان کنندةتعیین تواندمی آموزشی

هاي گرایشها و ویژگیهاي اخالقی در میان دانشجویان رشته تالش درجهت ایجاد و رشد اخالق و

چراکه مهندسی به . عنوان یکی از مهمترین اولویتهاي این رشته مطرح باشدتواند بهمهندسی می

پذیري زیست و زندگی مردم مرتبط است و لذا مسئولیت اجتماعی، ضرورتاً با محیطۀعنوان یک حرف

به بیان دیگر، یک .  وظایف یک مهندس برجسته قلمداد می شودءاخالقی، معنوي و حقوقی جز

د که به تعهدات اخالقی و معنوي خود در رسمی به جایگاه یک مهندس برجستهمهندس هنگامی 

توان گفت امروزه  از همین منظر است که می،دقیقاً. ]10[ جامعه و بشریت پایبند باشدۀزمین

مهمترین چالش در تربیت مهندس در کشور، پرورش ارزشهاي انسانی و اخالق مهندسی در 

ر جهان سرافراز باشیم و حتی عنوان یک کشور کهن دخواهیم بهاگر می. دانشجویان مهندسی است

از سوي دیگر، رشد و . ]11[ حیات دهیم، راهی جز آموزش و پرورش اخالق در جامعه نداریمادامۀ

تا ة هوش اخالقی مطرح است پرورش ویژگیها و گرایشهاي اخالقی و عینیت بخشیدن به آنچه از حوز

 صنعتی کنونی و چالشهاي ۀناپذیر جهان پیشرفتیدگیهاي اجتنابثر از واقعیات و پیچأحدودي مت

اي شدن وري و حرفها صنعت و فنّۀدر واقع، به دلیل گسترش و توسع. مختلف ناشی از آن است

اي بودن یک  تصمیمات منطبق با اخالق مهندسی در حرفهاخذمشاغل، مقابله با تعارضهاي اخالقی و 

شود مهندسان به خورداري از اخالق مهندسی موجب می بر.]12[ثر استؤمهندس بسیار م

. ]13[زیست باشندو سالمت محیط انسانی جامعۀ منافع حافظ نهایت در و شوند  حساسشانفعالیتهای

هاي کند تا ازمیان گزینهپایبندي به اصول و عقاید اخالقی به مهندسان کمک میعالوه بر آن، 

توان به چنین آثار و نتایجی است که میباتوجه. ]14[نندترین گزینه را انتخاب کمختلف، اخالقی

گفت توجه و حساسیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نسبت به رشد و پرورش ابعاد مختلف هوش 

دار مشاغل و مسئولیت خطیر اي نزدیک عهدههاي مهندسی، که در آیندهاخالقی دانشجویان رشته

د که به موازات رکننده در آموزش و تربیت مهندسان دایننقشی تعیشوند، اجتماعی و اقتصادي می

عنوان اصول راهنما همواره توجه به معیارهاي فنی و تخصصی، مالحظات اخالقی و انسانی را نیز به

  .دهندمی مورد توجه جدي قرار

 عـاطفی و اجتمـاعی   هاي عاطفی، اخالقی و معنوي جامعۀ ایران و نیز ظرفیـت بـالقوة    گرایش پیشینۀ

ـ     عنوان آینـده  آموزان و دانشجویان به    در میان دانش   ،جود در کشور که نوعاً    مو  ه نمـود  سـازان ایـن خطّ
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منظور غلبـه بـر      آموزشی و درسی به    جهت طراحی و تدوین یک برنامۀ     یابد، نتایج این پژوهش را در     می

اخالقـی  توجهی به عناصر هـوش  سویه بر هوش شناختی و بی   مشکالت و پیامدهاي ناشی از تأکید یک      

در خصوص دانشگاه،   ه ازطریق اجراي درست و مناسب آن در مراکز آموزشی ب          بتواندد تا   کنمیاستفاده  

القیـات و رشـد و       رشد هوش شناختی و ادراکی دانشجویان به رشد هـوش اخالقـی و ارتقـاي اخ                کنار

  . زدی برقرار سابخشی را در این مراکز آموزش سالم و انگیزشی محیط،د و مجموعاًتعالی آنها کمک کن

  

   تحقیقپیشینۀ .2

 اصول عمومی هوش اخالقی بوربا و چهار اصل اختـصاصی           در پژوهشی به مقایسۀ   ) 1388(پور  مختاري

پرداخت و طبـق بررسـیها بـه ایـن     ) ع(هوش اخالقی لنینک و کیل با قرآن کریم و سخنان معصومین   

ل هوشـیاري، توجـه و احتـرام و         نتیجه رسیدند که از بین اصول عمومی هوش اخالقی بوربـا بـه اصـو              

خودکنترلی، مهربانی و انـصاف در سـخنان ائمـه اهمیـت بیـشتري داده شـده اسـت و از بـین اصـول               

پـذیري و بخـشش بیـشتر    کـاري، مـسئولیت  اختصاصی هوش اخالقی لنیک و کیل سـه اصـل درسـت     

اي هـوش   هـ لفـه ؤدر تحقیقـی دریافـت کـه بـین م         ) 1388(سیادت  . ]15[موردتوجه قرار گرفته است   

داري وجـود دارد و رشـد       ا مثبت و معنـ    ۀی رابط گروهاخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی و رهبري        

در ) 1390(آراسـته   . ]16[ مـستقیمی دارد   دهند، رابطـۀ  ا نشان می  هاخالقی رهبران با رفتارهایی که آن     

و پافشاري براي   گویی، استقامت   هاي شایستگیهاي اخالقی ثبات عملکرد، راست     لفهؤتحقیقی دریافت م  

پذیري براي انتخابهاي شخصی، اقرار به اشـتباهات و شکـستها، قبـول    حق، پایبندي به عهد، مسئولیت  

 اشتباهات خود شبه دیگران، توانایی در بخشآگاه مسئولیت براي خدمت به دیگران، اهمیت دادن خود   

هاي لفهؤت و همچنین بین م اشتباهات دیگران در میان دانشجویان در حد باالي متوسط بوده اس   نیزو  

 سـطح  کـه  داد نـشان  )1391( بهرامی پژوهش نتایج. ]17[هوش اخالقی تفاوت معناداري وجود دارد

. ]18[داردمطلـوبی   وضعیت دانشگاه علوم پزشکی یزد ۀجامع در آن مجموعۀزیر ابعاد و اخالقی هوش

ن هوش اخالقـی و رفتارهـاي        معناداري بی  ژوهشی به این نتیجه رسید که رابطۀ      در پ ) 1391(سعیدي  

  . ]19[شهروندي وجود دارد

 در مـذهبی  اتدر پژوهشی نشان داد که سن، تحـصیالت، وابـستگی و تعهـد       ) 2001( 1ویماالسیري

داري دارد، اما مالکیـت شـرکت، جـنس و شـغل بـر قـضاوت                دهندگان تأثیر معنا  قضاوت اخالقی پاسخ  

در تحقیقی دریافتند که نقش معلم در اجراي        ) 2007( 2زدنک و اسکوچر  . ]20[اینگونه نیست اخالقی  

. ]21[ا ضـروري اسـت    هاي آن آموزان براي رشد حرفه    سواد اخالقی در دانش    ۀهاي مرتبط با توسع   برنامه

____________________________________________________________________ 
 

1.Wimalasiri 
2. Zdenek & Sohochor 
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ـ  پیـشینۀ خـدمت و تجربـۀ   در تحقیقی نشان داد کـه     ) 2007( 1الپوینت  قـضاوت اخالقـی   ر مـدیران ب

کننـد امـا   یپیـروي مـ   عـدالت و انـصاف   ،، از اخـالق که مدیران جدید مدارسطوري، بهگذار است تأثیر

 2کالرکـن . ]22[نـد بند بـه کـار مـی   ،شامل اخالق مراقبتی و انتقـادي  را،  مدیران مسن، اخالق عمومی     

در پژوهشی به این نتایج رسید که هوش اخالقی رهبران آموزشی و معلمان در مدارس ایجاد                ) 2009(

همچنـین  . کنـد مـی  آموزان را تقویـت   اد کیفیت در دانش   مندي و ایج  هصفتهایی همچون احترام، عالق   

اینکـه  تواند توسط رهبران آموزشی، معلمان و کودکـان آموختـه شـود و              دریافت که هوش اخالقی می    

عنـوان نتـایج سـازمانی      تواند بازدهی مطلوبی در مـدارس و جامعـه بـه           بیشتر هوش اخالقی می    توسعۀ

ریافت که هوش اخالقی اساس و پایـه در هیجـان و قـضاوت    د) 2010( ناروائز. ]23[مثبت داشته باشد 

 ،د اسـت  رَاي از احساس، شهود و خِ      یکپارچه او همچنین نشان داد که بلوغ اخالقی مجموعۀ       . داردافراد  

 مـدل   عنـوانِ تواننـد آن را در سـازمانها بـه        مـی  که در متخصصان اخالق وجود دارد و این متخصـصان         

ي هاکارکنان و حیطه یلشغ موفقیت میان )2011( رحیمی. ]4[نندک اخالقی یکپارچه ترویجـ  آموزشی

در تحقیقـی هـشت ویژگـی اخالقـی         ) 2011(نگاموك  .  ]24[پیدا کرد  معناداري   هوش اخالقی رابطۀ  

ادب، سخاوت، صداقت، وحدت، پاکیزگی، انـضباط، سـعی و          : بندي کرد ترتیب رتبه ایندانشجویان را به  

 مالزیایی پسر و دختر جوانان نشان داد بین) 2012( حافیظه پژوهش نتایج. ]8[جوییکوشش و صرفه

  .]25[نظر ابعاد هوش اخالقی، تفاوت معناداري وجود ندارد از

 

  فرضیات تحقیق .3

   ةدانـشجویان دانـشکد  ) پذیري، دلسوزي و بخششگویی، مسئولیتراست(وضعیت هوش اخالقی 

  ؛مهندسی مطلوب است

 ؛ وجود دارديدارا مهندسی تفاوت معنة دختر و پسر دانشکدبین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان  

      يدارابه رشته تحصیلی تفاوت معنـ     مهندسی باتوجه  ةبین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان دانشکد 

  ؛وجود دارد

        عملکـرد تحـصیلی تفـاوت     بـه   باتوجـه  مهندسـی    ةبین ابعاد هوش اخالقی دانـشجویان دانـشکد 

  ؛وجود دارد يدارامعن

    مقطـع تحـصیلی تفـاوت     بـه   باتوجـه  مهندسـی    ة اخالقـی دانـشجویان دانـشکد      بین ابعاد هـوش 

  وجود دارد؛ يدارامعن

 وجود دارد يدارامعنهل و مجرد دانشگاه کاشان تفاوت أبین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان مت.  

____________________________________________________________________ 
 

1. Lapointe 
2. Clarken 
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  روش تحقیق .4

اه  مهندسـی دانـشگ   ةاینکه موضوع پژوهش بررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجویان دانشکد        به  باتوجه

ها، توصیفی است و طرح آوري داده  جمع نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روشِ         است  کاشان  

 دانـشجویان کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد          تمامشامل   آماري   ۀجامع. پژوهش، پیمایش نظرات است   

 که در   از آنجایی .   نفر بود   3667 به تعداد    92-93 مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی        ةدانشکد

 مقدماتی بـر روي گروهـی از        مطالعۀ آماري نامعلوم بود، انجام      ۀجامع) واریانس( داییتحقیق حاضر، ور  

 30 یبـه همـین منظـور، گروهـ       . جامعه ضرورت داشت  ) واریانس( داییورمنظور تعیین   به افراد جامعه 

هـاي    اسـتخراج داده نامه بـین آنهـا توزیـع و پـس از      د و پرسش  ش انتخاب   اً آماري تصادف  ۀ از جامع  هنفر

 )واریـانس  (دایـی ور مذکور، برآورد حجم جامعه، توان آزمون و بـرآورد           مربوط به پاسخهاي گروه نمونۀ    

اي متناسب با حجم، حجم نمونه با استفاده از فرمول حجـم            گیري تصادفی طبقه  جامعه به روش نمونه   

هـاي  شاغل بـه تحـصیل در رشـته       این تعداد شامل دانشجویان     . دست آمد  ه  نفر ب   300نمونه کوکران   

حجـم  . مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی معدن و مهندسی شـیمی دانـشگاه کاشـان بـود               

بـه  باتوجه. نامه برگشت داده شد    پرسش 297این پژوهش تعداد        نفر بوده که در    300 برآوردشده   ۀنمون

 آزمودنی انجام گرفـت و  297 روي وتحلیل آماري بر تجزیه ، بود 99/0ها  نامهاینکه نرخ بازگشت پرسش   

 88/0توان آماري و سطح معناداري پس از تحلیل مقدماتی، محاسبه و کفایت آن ازطریق توان آزمون                 

 . دشبرآورد 

اي اسـتاندارد   چهل گویـه نامۀگیري هوش اخالقی دانشجویان از پرسش    اندازه برايدر این پژوهش    

در قالب  ) پذیري و دلسوزي  گویی، بخشش، مسئولیت  سترا (ۀلفؤ با چهار م   ]6[) 2011(لنینک و کیل    

 نفـر از    10توسـط   صـورت محتـوایی     نامه بـه  روایی این پرسش  . اي لیکرت استفاده شد   درجهطیف پنج 

 کـالً  کرانبـاخ  آلفـاي  ضریب ازطریق نامهپرسش پایایی .شد تأیید تربیتی علوم و شناسیروان متخصصان

 حاسـبه م 80/0 دلسوزي و 86/0 بخشش ،91/0 پذیريمسئولیت ،69/0 گوییراست تفکیک به و 897/0

  وردایـی  مـستقل و تحلیـل  tاي، نمونه تک tآزمون  (ها در سطح آمار استنباطی      وتحلیل داده تجزیه. دش

  .شد انجام spssافزار آماري  با استفاده از نرم)واریانس(
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  هایافته .5

   مهندسی دانشگاه کاشانةنشجویان دانشکد میانگین ابعاد هوش اخالقی داۀ مقایس : 1جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
t 

P 

 000/0 2/7 51/0 13/3 297 هوش اخالقی

  000/0  6/5  33/0  81/3  297  گوییراست

  000/0  7/4  33/0  54/3  297  پذیريمسئولیت

  000/0  7/4  34/0  72/3 297  دلسوزي

  000/0  3/5  42/0  48/3 297  بخشش

  

 مهندسـی دانـشگاه     ةهاي هـوش اخالقـی دانـشجویان دانـشکد        لفهؤد میانگین م  هدمی نشان   1 جدول

گـویی بـه میـزان      لفه راسـت  ؤباالترین میانگین مربوط به م    .  است 3کاشان باالتر از حد متوسط فرضی       

 05/0هاي هـوش اخالقـی دانـشجویان در سـطح خطـاي             لفهؤ نشان داد میانگین م    tآزمون  .  بود 81/3

  .دشیید أاست و فرض پژوهشگر تمعنادار 

  

  مهندسیة  میانگین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان دختر و پسر دانشکدۀمقایس: 2جدول 

  t  P  میانگین  تعداد  گروه ها  متغیرها

  70/3±49/0 145 دختر
  گوییراست

 22/3±52/0 152 پسر

97/2  003/0  

 69/3±43/0 145 دختر
  پذیريمسئولیت

 32/3±47/0 152 پسر

01/3  001/0  

  دلسوزي 76/3±59/0 145 دختر

 43/3 ±44/0 152 پسر

76/2  004/0  

  بخشش 80/3±45/0 145 دختر

 23/3 ±4/0 152 پسر

1/3  000/0  

  

 مهندسـی دانـشگاه    ةدهد میانگین نمرات هوش اخالقی دانشجویان دختـر دانـشکد          نشان می  2جدول  

توان نتیجـه گرفـت کـه تفـاوت         می. نشجویان پسر است   ابعاد بیشتر از هوش اخالقی دا      ۀکاشان در هم  

ۀ ابعـاد از نظـر    مهندسـی دانـشگاه در همـ      ةبین نمرات هوش اخالقی دانشجویان دختر و پسر دانشکد        

  . دشیید أ پژوهشگر تۀ بنابراین فرضی؛دار استآماري معنا
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  به رشته تحصیلی میانگین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان باتوجهۀ مقایس: 3جدول 

  F  P  میانگین  تعداد  هارشته  متغیر

  مهندسی مکانیک
76 

47/0±67/3 

 23/3±52/0 72  مهندسی عمران

 41/3±53/0 76  مهندسی شیمی

  گوییراست

 44/3±43/0 73  مهندسی معدن

3/4  000/0  

 42/3±39/0 76  مهندسی مکانیک

 65/3±51/0 72  مهندسی عمران

 61/3±49/0 76  دسی شیمیمهن

- مسئولیت

  پذیري

 77/3±47/0 73  مهندسی معدن

7/3  002/0  

 69/3±56/0 76  مهندسی مکانیک

  مهندسی عمران
72 

48/0±61/3 

  مهندسی شیمی
76 

43/0±53/3 

  دلسوزي

  مهندسی معدن
73 

51/0±55/3 

63/1  07/0  

  مهندسی مکانیک
76 

48/0±32/3 

  مهندسی عمران
72 

57/0±39/3 

  مهندسی شیمی
76 

68/0±73/3 

  بخشش

 70/3±5/0 73  مهندسی معدن

67/3  002/0  

  

 ۀگویی مربـوط بـه دانـشجویان رشـت        عد راست  باالترین میانگین نمرات دانشجویان در ب      3طبق جدول   

  ۀپذیري مربوط بـه دانـشجویان رشـت      عد مسئولیت مکانیک، در ب عـد دلـسوزي مربـوط بـه      معـدن، در ب

    تفـاوت بـین    .  مهندسی شـیمی بـود     ۀعد بخشش مربوط به دانشجویان رشت     دانشجویان مکانیک و در ب

 ۀ ابعاد به جز مؤلفۀ     مهندسی دانشگاه کاشان در هم     ةدانشجویان دانشکد  میانگین نمرات هوش اخالقی   

  . شودیید میأدار است، بنابراین فرضیه سوم تادلسوزي معن
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   عملکرد تحصیلیبهتوجه میانگین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان باۀ مقایس:4جدول 

  متغیر
عملکرد 

  تحصیلی
  میانگین  تعداد

F  P  

  6/3±53/0 87 ضعیف  گوییراست
42/0  73/0  

 61/3 ±47/0 176 متوسط  
    

 6/3 ±46/0 34 قوي  
    

 31/3 ±46/0 87 ضعیف  پذیريمسئولیت
27/0  85/0  

 32/3 ±44/0 176 متوسط  
    

 4/3 ±43/0 34 قوي  
    

 46/3 ±45/0 87 ضعیف  دلسوزي
51/0  67/0  

 32/3 ±44/0 176 متوسط  
    

 31/3 ±47/0 34 قوي  
    

 33/3 ±51/0 87 ضعیف  بخشش
46/0  71/0  

 30/3 ±48/0 176 متوسط  
    

 32/3 ±47/0 34 قوي  
    

  

گویی مربوط به دانشجویان با عملکرد      عد راست  باالترین میانگین نمرات دانشجویان در ب      4طبق جدول   

   عد مسئولیت تحصیلی متوسط، در ب           عـد  پذیري مربوط به دانشجویان با عملکرد تحصیلی قـوي، در دو ب

 میـانگین نمـرات   میانتفاوت . دلسوزي و بخشش مربوط به دانشجویان با عملکرد تحصیلی ضعیف بود      

بـه عملکـرد     ابعـاد باتوجـه    ۀمهندسـی دانـشگاه کاشـان در همـ        ة  دانـشجویان دانـشکد    هوش اخالقـی  

  . شود سوم رد می بنابراین فرضیۀ،دار نیستاي معن از نظر آمارشانتحصیلی
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   مقطع تحصیلی به میانگین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان باتوجهۀمقایس: 5جدول 

  F  P  میانگین  تعداد  مقطع تحصیلی  متغیر

 232 لیسانس
46/0±81/3  

 63 فوق لیسانس
51/0± 86/3 

  گوییراست

 2 يدکتر
5/0± 72/3 

45/0  64/0  

 232 لیسانس
38/0± 71/3 

 63 لیسانسفوق
42/0± 72/3 

  پذیريیتمسئول

 82/3 ±47/0 2 يدکتر

46/0  63/0  

 9/3 ±43/0 232 لیسانس

 63 لیسانسفوق
39/0± 82/3 

  دلسوزي

 2 يدکتر
53/0± 81/3 

52/0  59/0  

 232 لیسانس
44/0± 73/3 

 63 لیسانسفوق
43/0± 80/3 

  بخشش

 82/3 ±49/0 2 يردکت

65/0  52/0  

  

کارشناسـی  گـویی در دانـشجویان      عد راست د میانگین نمرات هوش اخالقی در ب      هدمی نشان   5جدول  

 و در   کارشناسـی عد دلسوزي در دانشجویان     پذیري در دانشجویان دکتري، در ب     عد مسئولیت ، در ب  ارشد

طبق تحلیـل  .  گروه دیگر بود مهندسی دانشگاه کاشان باالتر از دوةبخشش دانشجویان دکتري دانشکد   

 مهندسـی دانـشگاه کاشـان    ة میانگین نمرات هوش اخالقی دانشجویان دانشکد    میان، تفاوت   )اریانسو(

   چهـارم رد ۀدار نیـست، بنـابراین فرضـی   الی آنها از نظر آماري معنـ      یبه مقطع تحص   ابعاد باتوجه  ۀدر هم 

  . شود می

 مهندسی دانشگاه کاشان تفـاوت      ةمجرد دانشکد هل و   أبین هوش اخالقی دانشجویان مت    :  ششم ۀفرضی

  . وجود دارديدارامعن
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   مهندسی دانشگاه کاشانةهل و مجرد دانشکدأ میانگین ابعاد هوش اخالقی دانشجویان متۀ مقایس:6جدول 

  t  P  میانگین  تعداد  گروهها  متغیرها

  34/3±49/0 23 مجرد
  گوییراست

 87/3±52/0 146 هلأمت

27/3  000/0  

 07/3±43/0 23 مجرد
  پذیريولیتمسئ

 62/3±47/0 146 هلأمت

15/3  001/0  

  دلسوزي 19/3±59/0 23 مجرد

 63/3±44/0 146 هلأمت

93/2  002/0  

  بخشش 20/3±45/0 23 مجرد

 58/3 ±4/0 146 هلأمت

88/2  003/0  

  

ۀ ندسـی در همـ     مه ة دانـشکد   متأهل  میانگین نمرات هوش اخالقی دانشجویان     دهدمی نشان   6جدول  

 متأهـل تفاوت بین نمرات هـوش اخالقـی دانـشجویان مجـرد و     . ابعاد بیشتر از دانشجویان مجرد است     

  ییـد أ شـشم ت   ۀدار اسـت بنـابراین فرضـی      ۀ ابعاد از نظر آمـاري معنـا        مهندسی دانشگاه در هم    ةدانشکد

  .شودمی

  

  گیريبحث و نتیجه .6

 مهندسـی دانـشگاه کاشـان       ةیان دانشکد هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجو        

 مهمی است، شایستگیهاي اخالقـی شـامل عملکـرد مبتنـی بـر              ۀهوش اخالقی دانشجویان مقول   . است

م است ویژگیهـاي اخالقـی را       آنچه مسلّ . پذیري، بخشش و دلسوزي است    گویی، مسئولیت اصول راست 

ن محیطی تشویقی براي کمک بـه    تواتوان فقط به آموزش آن در کالس درس محدود کرد، اما می           نمی

اهمیت برخـورداري دانـشجویان از هـوش    . ایجاد آگاهی بیشتر از این مفاهیم و عمل به آنها ایجاد کرد        

  .مدار است اخالقنتیجه جامعۀخالق و درااخالقی باال بهبود رفتارها و پیدایش متخصصانی با

 مهندسی دانشگاه ةان دانشکدهاي هوش اخالقی دانشجویلفهؤ میانگین مدهدمی نشان 1جدول 

 نشان داد tآزمون . گویی بود راستؤلفۀباالترین میانگین مربوط به م. کاشان باالتر از حد متوسط است

 معنادار است و فرض پژوهشگر 05/0هاي هوش اخالقی دانشجویان در سطح خطاي لفهؤمیانگین م

دهد دانشجویان این نشان می. استطبق نتایج، وضعیت هوش اخالقی دانشجویان مطلوب . دشیید أت

بیان کنند، واضح و روشن تواند راهنماي عملشان باشد که میرا، یشان اصول، ارزشها و باورهاتوانند می

 مگر گویندکنند، حقیقت را میدهد مخالفت می کار نادرستی انجام میند با کسی که ببینمعموالً

، آن را تا آخر دنبال ندکن براي انجام کاري موافقت میکه زمانی، اینکه دالیل اخالقی مهمی مانع شود
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 به عنوان  خوداز اشتباهاتند و پذیر را می خوداشتباهات و شکستهاينند، اکثر اوقات مسئولیت کمی

باشد  که فرد خطایی جدي انجام داده حتی زمانیند، کن استفاده میشانفرصتی براي بهبود عملکرد

  روهزمانی که با یک تصمیم مهم روب، معموالً  هستندردنقادر به بخشیدن و فراموش ک

خدمت شان رویکرد غالبند، دهمطابقت می ترین اصول، ارزشها و باورهارا با عمیق ، آگاهانه آنندشومی

  .هاي خود توجه دارندبه نیازهاي رشدي و پیشرفت همکالسی و به دیگران است

آنها  کردار و گفتار و کرده عمل معتقدند آنچه دانشجویان به که دهدمی نشان درستکاري وجود

  عهده بر را آن و پیامدهاي خود اعمال لیتئودانشجویان مسکه ست  از آن ا نتایج حاکی.است صحیح

 اخالقی نیز هوش بخشش ۀمؤلف موجود وضعیت. پذیرندمی را شکستهاي خود و اشتباهات و ندریگمی

. دارند بخشیدن مهارت دیگران، و خود عیوب از ضمن آگاهی دانشجویان که است معنی بدان

 صرف از مراقبت از ترگسترده دلسوزي، .است) مهربانی( از دیگران فعال مراقبت مفهوم به دلسوزي

تعامالت  در زیرا دارد، هم بازگشتی ياثر که است دیگران به فرد احترام دهندةنشان و دیگران

 او به نسبت دیگران بگیرد قرار شرایط بحرانی در دلسوز و مهربان انسانی وقتی غالباً اجتماعی،

 .کنندمی همدردي

گـویی،  هاي شایستگیهاي اخالقی ثبـات عملکـرد، راسـت        لفهؤدر تحقیقی دریافت م   ) 1390(آراسته  

پذیري براي انتخابهـاي شخـصی، اقـرار بـه          استقامت و پافشاري براي حق، پایبندي به عهد، مسئولیت        

مسئولیت براي خدمت به دیگران، اهمیـت دادن خودجـوش بـه دیگـران،              اشتباهات و شکستها، قبول     

. ]17[ اشتباهات خود و دیگران در میان دانشجویان در حد باالي متوسط بوده است         شتوانایی در بخش  

 ۀجامعـ  در آن مجموعـۀ زیر ابعـاد  و اخالقـی  هوش سطح که داد نشان )1391(بهرامی پژوهش نتایج

در پژوهشی به این نتایج رسید ) 2009(کالرکن . ]18[داردمطلوبی  وضعیت دانشگاه علوم پزشکی یزد

مندي و  هکه هوش اخالقی رهبران آموزشی و معلمان در مدارس ایجاد صفتهایی همچون احترام، عالق             

هـشت ویژگـی اخالقـی    ) 2011(نگـاموك  . ]23[کنـد آمـوزان را تقویـت مـی   ایجاد کیفیـت در دانـش   

ادب، سخاوت، صداقت، وحدت، پاکیزگی، انضباط، سـعی و      : بندي کرد دانشجویان را به این ترتیب رتبه     

  . ]8[جوییکوشش و صرفه

 مهندسی دانشگاه ةدهد میانگین نمرات هوش اخالقی دانشجویان دختر دانشکد نشان می2جدول 

توان نتیجه گرفت که تفاوت می.  ابعاد بیشتر از هوش اخالقی دانشجویان پسر استۀکاشان در هم

ۀ ابعاد از نظر  مهندسی دانشگاه در همةات هوش اخالقی دانشجویان دختر و پسر دانشکدبین نمر

دهد جنسیت در هوش اخالقی این نشان می. دشیید أ پژوهشگر تۀبنابراین فرضی. دار استآماري معنا

توان گفت که هوش اخالقی  ارتباط هوش اخالقی و جنسیت میۀدر زمین. ثیر داردأدانشجویان ت

نتایج تحقیق حاضر با تحقیق . تواند توسط افراد با جنسیت متفاوت کسب شود است و میاکتسابی
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 و ]20[داري ندارداد جنس و شغل بر قضاوت اخالقی تأثیر معنهدمیکه نشان ) 2001(ویماالسیري 

نظر  از مالزیایی پسر و دختر جوانان د بینهدمیکه نشان ) 2012( حافیظه پژوهش با نتایجهمچنین 

  .]25[اد هوش اخالقی، تفاوت معناداري وجود ندارد، همسو نیستابع

 ۀگویی مربوط به دانشجویان رشتعد راست باالترین میانگین نمرات دانشجویان در ب3طبق جدول 

ۀپذیري مربوط به دانشجویان رشتعد مسئولیتمکانیک، در بعد دلسوزي مربوط به  معدن، در ب

تفاوت بین .  مهندسی شیمی بودشش مربوط به دانشجویان رشتۀعد بخدانشجویان مکانیک و در ب

ۀ لفؤ ابعاد به جز مۀ مهندسی دانشگاه کاشان در همةدانشجویان دانشکد میانگین نمرات هوش اخالقی

 تحصیلی در هوش ۀدهد رشتاین نشان می. شودیید میأسوم تۀ دار است، بنابراین فرضیادلسوزي معن

  .ردثیر داأاخالقی دانشجویان ت

گویی مربوط به دانشجویان با عد راست باالترین میانگین نمرات دانشجویان در ب4طبق جدول 

پذیري مربوط به دانشجویان با عملکرد تحصیلی قوي، در عد مسئولیتعملکرد تحصیلی متوسط، در ب

نگین تفاوت بین میا. عد دلسوزي و بخشش مربوط به دانشجویان با عملکرد تحصیلی ضعیف بوددو ب

به عملکرد  ابعاد باتوجهدر همۀ مهندسی دانشگاه کاشان ةدانشجویان دانشکد نمرات هوش اخالقی

در ) 1387(پرور اما گل. شود سوم رد میۀدار نیست، بنابراین فرضیاآنها از نظر آماري معنتحصیلی 

ثیر مثبت أ تتحقیقی دریافت عوامل اخالقی و ارزشی در دانشگاه  بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

  .]26[دارد

کارشناسـی  گـویی در دانـشجویان      عـد راسـت    نشان داد میانگین نمرات هوش اخالقی در ب        5جدول  

 و در   کارشناسـی عد دلسوزي در دانشجویان     پذیري در دانشجویان دکتري، در ب     عد مسئولیت ، در ب  ارشد

طبق تحلیـل  . گروه دیگر بود مهندسی دانشگاه کاشان باالتر از دو ةبخشش دانشجویان دکتري دانشکد   

 مهندسی دانشگاه کاشـان در  ة، تفاوت بین میانگین نمرات هوش اخالقی دانشجویان دانشکد    )اریانسو(

   چهـارم رد   ۀدار نیـست، بنـابراین فرضـی       معنـا  آنهـا از نظـر آمـاري       لییبه مقطع تحص   ابعاد باتوجه  ۀهم

  . شودمی

 ابعاد ۀ مهندسی در همةهل دانشکد أویان مت  نشان داد میانگین نمرات هوش اخالقی دانشج       6جدول  

هـل  أتفاوت بین نمرات نمرات هوش اخالقی دانـشجویان مجـرد و مت        . بیشتر از دانشجویان مجرد است    

  ییـد أ شـشم ت   ۀدار اسـت بنـابراین فرضـی      ۀ ابعاد از نظر آمـاري معنـا        مهندسی دانشگاه در هم    ةدانشکد

د پس از ازدواج تغییر کرده و بـه پختگـی و بالنـدگی    دهد که معموالً دیدگاه افرااین نشان می . شودمی

  .]27[هل ارتباط وجود داردأنیز دریافت بین معنویت و وضعیت ت) 1387(رقیب . رسدبیشتري می

ها و مراکـز آمـوزش عـالی    ههاي آموزشی و دانشگا   د در برنامه  شوبر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می     

 ة دانـشکد انادتد، اسـ شـو اي القی و ابعـاد آن توجـه ویـژه    هوش اخ  ۀ مهندسی به مقول   ةویژه دانشکد به
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مهندسی ضمن آموزش محتواهاي تخصصی مهندسی باید به رشـد و ارتقـاي ابعـاد اخالقـی و انـسانی          

د، نهادهاي فرهنگی در محور دانشگاه ازجمله معاونتهاي دانشجویی         ننکدانشجویان مهندسی نیز توجه     

 رشد و آموزش ارزشهاي انسانی و اخالقـی در بـین دانـشجویان     ۀاي در زمین  هاي ویژه و فرهنگی برنامه  

گیري دروسی همچون معارف اسالمی بر روي رشد و ارتقاي هوش اخالقی            نند، الزم است جهت   کاجرا  

هـاي ارزشـی و انـسانی توجـه و          جنبـه به   هوش اخالقی ماهیتاً     کهید، از آنجای  شودانشجویان متمرکز   

  .دده دروس اسالمی انجام انادت آشناسازي اسۀی را در زمین الزم است اقداماتدارد،تأکید 
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