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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the effect of moral intelligence training on 
psychological capital, social capital and altruism of male student teachers of Farhangian 
University. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with 
a control group. The statistical population consisted of all students of male teachers studying 
at Farhangian University of Ahvaz in the academic year of 2012-18; Using random sampling 
method, 40 individuals were selected and randomly assigned to two groups of experimental 
and control (20 experimental and 20 control group). The educational intervention of moral 
intelligence was performed for the experimental group, while the control group did not 
receive any training. After completion of the sessions, the post-test was performed on two 
groups. Data collection tools were Lutans psychological capital (2007) questionnaire, 
Delaouis social capital (2007) and desirable social tendencies of Carlo et al. (2003) their 
reliability was 0.87, 0.88 and 0.89, respectively. Multivariate analysis of covariance test was 
used to analyze the data. There was no significant difference between the mean scores of 
psychological capital, social capital and altruism of the experimental and control groups 
before training. After training, there was a significant difference between the two groups in 
the above variables, so that the mean scores of these variables increased in the experimental 
group compared to the control group (p <0.01). Therefore, it can be said that teaching moral 
intelligence increases psychological capital, social capital and altruism. 
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ة اجتماعی و شناختی، سرمایتأثیر آموزش هوش اخالقی بر سرمایة روان

 پسر دانشگاه فرهنگیان دانشجومعلماندوستی نوع

 3، لیال حیدریانی2، جهانگیر کالنتر1حسنعلی ویسکرمی

 آباد، ایرانشناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم. استادیار، گروه روان1

 اد، ایرانآبشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم. دانشجوی دکتری روان2

  آباد، ایرانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم. دکتری روان3

 (13/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 19/07/1397)تاریخ دریافت:  

 چکیده

دوستی دانشجومعلمان پسر شناختی، سرمایة اجتماعی و نوعروان هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش هوش اخالقی بر سرمایة
آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیة پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشیان بود. روش پژوهش، نیمهدانشگاه فرهنگ

گیری تصادفی ساده بود؛ که با روش نمونه 1396-97دانشجومعلمان پسر مشغول به تحصیل دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال تحصیلی 
نفر گروه کنترل( جایگزین شدند.  20نفر گروه آزمایش و  20دو گروه آزمایش و کنترل)نفر انتخاب و به صورت تصادفی در  40تعداد 

مداخلة آموزشی هوش اخالقی برای گروه آزمایش اجرا شد، در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، 
(، سرمایة اجتماعی دالویز 2007شناختی لوتانز )ای سرمایة روانهها پرسشنامهآزمون روی دو گروه انجام شد. ابزار گردآوری دادهپس

بود. برای تجزیه و تحلیل  89/0و  88/0، 87/0ها (، که به ترتیب پایایی آن2003های اجتماعی مطلوب کارلو و همکاران )( و گرایش1387)
شناختی، سرمایة اجتماعی و روان نمرات سرمایة میانگینها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. پیش از آموزش، بین داده
دو گروه در متغیرهای فوق، تفاوت  های آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری مشاهده نشد. پس از آموزش بین میانگیندوستی گروهنوع

وه کنترل افزایش یافته بود. بنابراین، ای که میانگین نمرات این متغیرها در گروه آزمایش نسبت به گرمعناداری مالحظه شد؛ به گونه
 شود.دوستی میشناختی، سرمایة اجتماعی و نوعروان توان گفت که آموزش هوش اخالقی موجب افزایش سرمایةمی

 دوستی، هوش اخالقی. شناختی، نوعروان سرمایة اجتماعی، سرمایة واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شناسی شناسی شکل گرفت، ظهور رویکرد روانخیر در حوزة روانهای اهایی که در دههیکی از زمینه

های مختلف های نافذ و مؤثری در زمینهنگر بود که موجب تحوالت قابل مالحظه و پژوهشمثبت

 (.1398مقدم، آموزان و دانشجویان شد )یعقوبی و نسائیرفتاری مربوط به دانش

هایی بپردازد که می به مطالعه و کشف تواناییهای علاین رویکرد سعی دارد با استفاده از روش

ها و جوامع پیشرفت کنند و به موفقیت نایل آیند )سلیگمن و ها، سازماندهد افراد، گروهاجازه می

های اخیر در حوزة نگر که در سالشناسی مثبت(. یکی از مفاهیم روان2000، 1سیکزنتمه آلیسی

تازگی وارد مطالعات آموزش دانشگاهی نیز شده ته و بهرفتار سازمانی مورد توجه جدی قرار گرف

شناختی را باید در کارهای مارتین روان ةمفهوم سرمای ةریشاست.  2شناختیاست، مفهوم سرمایة روان

پس از . جو کردوشناسند، جستمی گراشناسی مثبتکه او را به عنوان پدر روان (1988) 3سلیگمن

گرا به خود رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت ةحوز تدریج واردآن، این رویکرد به

های منابع گرایی در توانمندیگرا در ابتدا به عنوان مطالعه و کاربرد مثبتگرفت. رفتار سازمانی مثبت

گیری توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازهشناسی که میهای روانانسانی و ظرفیت

گرا، شناسی مثبت(. مانند روان2002، 4سعه یافته و مدیریت شوند، تعریف شده بود )لوتانزشده، تو

گرایی رسیده است، کند که به دستاورد جدیدی در ارتباط با مثبتگرا ادعا نمیرفتار سازمانی مثبت

ارهای پردازی، پژوهش و کاربرد مؤثر حاالت، صفات و رفتبلکه به نیاز به تمرکز بیشتر بر نظریه

این رویکرد جدید سازمانی معتقد است که با اجتناب از  د.مثبت کارکنان در محیط کار اشاره دار

توان به ها و سوء عملکردهای افراد توسط رهبران و همکارانشان میاشتغال ذهنی مداوم به ضعف

کارکنان  ا دربینی و امیدواری رهای مطلوب آنها توجه کرد و اعتماد به نفس، خوشها و کیفیتقوت

تواند شناختی میافزایش داد و بدین وسیله عملکرد فردی و سازمانی را بهبود بخشید. سرمایه روان

امیدواری، ، گرا که شامل چهار مؤلفه خودکارآمدیشناسی مثبتای روانبه عنوان وضعیت توسعه

                                                           
1. Seligman, Sicikezentime & Oli 

2. Well- bing capital 

3. Seligman 

4. Luthans 
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ها یک از این سازههر . (2007است، تعریف شود )لوتانز و همکاران،  پذیریو انعطاف بینیخوش

گیری معتبر، مبنی بر شوند و دارای مقیاس اندازهشناسی مثبت در نظر گرفته مییک ظرفیت روان

نظریه و تحقیق، وابسته به حالت و قابلیت رشد هستند و به طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی 

 (.2007، 1اند )لوتانز و آولیودر ارتباط

ها و گذاری، تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفی هدفسازة امید، توانایی شخص برا

کند بینی، به اسنادهای علی مثبت اشاره میهاست. خوشداشتن انگیزه در جهت رسیدن به آن هدف

کنند و انتظار نتیجة مثبت دارند. و روشی است که در آن افراد وقایع مثبت و منفی را تببین می

دادن و حتی شکوفاشدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی است خآوری، ظرفیت فرد برای پاستاب

های خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند، و خودکارآمدی به اطمینانی که افراد را به توانایی

های پیشین هر یک از چهار مؤلفة (. در حالی که پژوهش2007کند )لوتانز و آولیو، اشاره می

اند، مطالعات مربوط به رویکرد شناختی را به طور مجزا بررسی کردهدهندة سازة سرمایة روانتشکیل

گیرد )نورمن، آوی و ها را در نظر میها را مرتبط دیده و مشترکات این سازهگرا این مؤلفهمثبت

شود؛ شناختی، یک سازة مرتبة باالتر، در نظر گرفته می(. به عبارت دیگر، سرمایة روان2010، 2پیگن

رود کنند و انتظار میافزا را میشوند و یک کل همکه این چهار مؤلفه با هم ترکیب میبه این معنا 

دهندة آن، تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته باشد های تشکیلتک مؤلفهکه کل سازه نسبت به تک

 (.1393ییالق و شریفی، نورالدین، شهنی)محبی

کند تا عالوه بر مقابلة بهتر در برابر در میشناختی افراد را قابرخورداربودن از سرمایة روان

تأثیر مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت

و همکاران،  3گونه افراد داری توانمندی باالیی نیز هستند )رابینزوقایع روزانه قرار گیرند، بنابراین، این

1998 .) 

                                                           
1. Avolio 

2. Normans, Avey & Pigeon 

3. Robbins 
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رابطة مثبت دارد.  1شناختی با سرمایة اجتماعی( نشان داد سرمایة روان2006لیو )در این میان، آو

( نشان داده است که سرمایة 2005) 2شناختی کوپرشناختی به جامعهلکن با تغییر تبیینی از روان

بودن سرمایة اجتماعی به انزوای شناختی اولویت دارد. لذا فقدان یا ضعیفاجتماعی بر سرمایة روان

شود. یکی از شناختی منتهی میشود و در نهایت، به تضعیف سرمایة رواند و فردگرایی منتهی میفر

این واژه را مطرح کرد  1920دانند که در سال می 3فنمتقدمان طرح نظریه سرمایة اجتماعی را هنی

مانند حسن  آیند،دانست که در زندگی روزانة افراد خیلی به حساب میهایی میو آن را شامل دارایی

هایی که یک تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده

فن برای نیم قرن مسکوت (. نظریة هنی1999دهند )فلدمن و اساف، واحد اجتماعی را تشکیل می

از سرمایة  یو مرگ شهرهای بزرگ آمریکای زندگی در اثر خود به نام 4جاکوب 1961ماند تا در سال 

اجتماعی بحث کرد و نقش آن را در ارتباط به حفظ نظافت، برخورد با جرم و جنایت خیابانی در 

( 1977) 6لوری(، گلن1970) 5یربوردو و پسرونهای حومه و قدیمی شهری مطرح کرد. پیمحدوده

ته، رابرت سال گذش 10-15اند. در طول در آثار خود به بحث در مورد سرمایة اجتماعی پرداخته

( 1993اند. پوتنام )، به واژة سرمایة اجتماعی اعتبار و آوازه فراوان بخشیده7پوتنام و جیمز کلمن

بیند که همکاری در جهت های افقی بین افراد میای از ارتباطسرمایة اجتماعی را به عنوان مجموعه

تری از سرمایة اجتماعی مومی( نظریة ع1988کند. کلمن )کسب منافع متقابل را در اجتماع تقویت می

ای شود. سرمایة اجتماعی شبکههای عمودی هم پوشش داده میکند که در آن همکاریرا مطرح می

گروهی و تعامالت بین نهادها، فردی و بیناز روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین

جتماعی و انرژی الزم برای تسهیل های اجتماعی است که به همبستگی و انسجام اها و گروهسازمان

                                                           
1. Social capital 

2. Cooper 

3. Hanifan 

4. Jacobs 

5. Pierre & Passeron 

6. Glenn Lour 

7. Potnam & James Colwman 
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(. سرمایة 1386شود )عبدالهی و موسوی، ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی منجر میکنش

های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اجتماعی، مجموعة هنجارهای موجود در نظام

، 1دهد )فوکویاماش میهای تبادالت و ارتباطات را کاهشود و سطح هزینهاعضای آن جامعه می

1999 .) 

های ترسیم شده گیرد. آدمی در چارچوبشناختی در خالء شکل نمیعالوه بر این، سرمایة روان

برد و به طور پیوسته از منابع فرهنگی، بازخوردهای اطالعاتی و فرهنگی و اجتماعی به سر می

ف، معنای زندگی، مقاومت در دهی اهداکند. این بازخوردها قادرند در شکلاصالحی دریافت می

های های مثبت و منفی نقش ماندگار ایفا کنند. از این رو، فقدان شبکهبرابر فشار و خود ارزیابی

فردی قادرند از تظاهرات فردی و افول اعتماد بینکننده و گسست روابط بیناجتماعی حمایت

اعتمادی و گسست قع، فضاهای بیهای اجتماعی بازداری کنند. در واهای فردی در عرصهتوانمندی

ورزی وخود ابرازی را از آدمی گرفته، او را از منابع عظیم بازخوردی محروم اجتماعی، فرصت جرأت

برد و یأس، انداز روندهای آتی زندگی را برای فرد در ابهام فرو میسازند. فقدان این منابع، چشممی

 (.1995، 2کند )فریاختی فرد جایگزین میشنروانناامیدی و بدبینی را در نظام ادراکی و 

در متون محتلف به موارد گوناگونی از اثرگذاری سرمایة اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی 

ها به قرار زیر است: سرمایة اجتماعی، به اعضای گروه اقتدار اشاره شده است که برخی از آن

دهد )ساروخانی، ماهنگی را کاهش میهای ه(. سرمایة اجتماعی، هزینه1379بخشد )توسلی، می

آمیز، همبستگی (. سطح سرمایة اجتماعی نشان داد سرمایة اجتماعی با میزان جرائم خشونت1390

نظری معتقد است، همبستگی روشن و مثبتی بین متغیرهای سالمت و سرمایة منفی دارد. صاحب

و نرخ مرگ و میر وجود دارد  اجتماعی، همچنین، رابطة قوی و منفی بین شاخص سرمایة اجتماعی

 (.2005، 3)بالن و آنیکس

                                                           
1. Fucuyama 

2. Fry 

3. Bullen & Onyx 
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های ها اشاره شد، یکی دیگر از ویژگیشناختی و سرمایة اجتماعی که به آنعالوه بر سرمایة روان

است. به زعم  1دوستیشود، نوعترین دارایی انسان در تکامل وی مجسم میانسان که به صورت عالی

ری بدون انتظار مقابله به مثل است، که به واسطة سخاوت و بلندنظ دوستی،( نوع1995) 2میدالرسکی

دوستی به مفهوم دهد. نوعآن شخص رفع نیازهای دیگران را به طور داوطلبانه در اولویت قرار می

رسانی دیگران در موقعیت پرخطر و اضطراری و تقسیم اموال یا بخشش به دیگران رسانی، یاریکمک

 (.1395شود )یاعلی و گرجی، های انسانی متجلی میطاست که غالباً در محی

ای مطرح ساخته و معتقد است مرحلهپنج ةاجتماعی، یک نظری ةمبادل ةدر قالب نظری 3جان پیلیاوین

 (.1972 ،)پیلیاوین گیردیند مراحل زیر شکل میادوستانه در فررفتار نوع

 آگاهی از وضعیت اضطراری -

 تحریک -

 زنی به تحریکچسبتفسیر عالیم و بر -

 پاداش -هزینه  ةمحاسب -

 دوستانهگیری برای رفتار نوعتصمیم -

های اضطراری دوستانه پیش از هر چیز مستلزم آگاهی از وضعیتبر اساس این نظریه، رفتار نوع

توانیم به دیگران کمک کنیم که بدانیم آنان واقعاً به است. طبیعی است که ما فقط در صورتی می

های اضطراری به لحاظ این مدل، تحریک هیجانی است. حالت ةزمندند. دومین مرحلکمک نیا

اند. طبیعی است که تا فرد به لحاظ فیزیولژیکی تحریک نشده باشد، دست فیزیولژیکی تحریک کننده

گیری به مداخله یا عدم مداخله کفایت به هیچ اقدامی نخواهد زد. صرف تحریک، برای تصمیم

پاداش است که  -هزینه  ةمحاسب ،مدل ةاین تحریک، تفسیر گردد. چهارمین مرحل بایدکند و نمی

کند. افرادی های مداخله یا عدم مداخله را بررسی میها و پاداشهزینه ،طی آن فرد به طور شناختی

                                                           
1. Altruism 

2. Midlareski 

3. Piliavin 
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 ،دوستانه دارند کنند، کمتر تمایل به رفتار نوعپاداش مادی می -تحلیل هزینه  ،که در روابط اجتماعی

جوانب به  ةکردن کلیبا پاداش مادی همراه نیست. فرد با لحاظ دوستانه معموالًچرا که رفتار نوع

(، 1985) 1براساس بیرو دوستانه انجام دهد یا نه.رسد که رفتار نوعگیری میپنجم، یعنی تصمیم ةمرحل

ن را منبعث از کنت دگرخواهی را احساس و رفتاری مغایر با خودخواهی در نظر گرفته و آآگوست 

دانست. از این منظر، دگرخواهی با تمایالت و غرایز مبتنی بر های نهادی موجود زنده میویژگی

مهرورزی )نظیر محبت، ستایش، فداکاری و...( که در وجود انسان به طور ذاتی مانند تمایالت 

تجلی کارکردی  شوند. به زعم اگوست کنت دیگرخواهیمی خودخواهانه وجود دارند، مرتبط شناخته

بعضی از عناصر مربوط به مغز است که با توجه به عللی چند، امکان شکوفایی یا رکود آنان وجود 

تواند در مضمون کند دورکیم معتقد است که سرشت رفتار اخالقی نمی( بیان می1976دارد. گیدنز )

گیرند که ورای نشأت میمنافع فردی، اعم از منافع من یا دیگران تبیین شود. اخالقیات از منبعی 

باغی (. بنابر آنچه قره1395ها نیز انتقال یابد )یاعلی و گرجی، تواند به آنمنافع فردی است، اگرچه می

( بیان کردند، از نظر دورکیم اخالق به عنوان فعالیتی غیر انتفاعی به اصولی غیر 1391و همکاران )

در تمامی جوامع در طول تاریخ، احتیاج مبرمی تواند عمومیت یابد. بشر شخصی گرایش دارد که می

دوستانه داشته است؛ این روحیة بشردوستانه؛ طی هزاران سال وجود داشته است. توجه به مسائل نوع

ها با یکدیگر بسیار مورد توجه است دوستی و چگونگی تقویت آن در روابط انسانبه موضوع نوع

 (.1395)یاعلی و گرجی، 

های فردی و اجتماعی ها و قابلیتخالقی، فرهنگی، شکوفایی و رشد تواناییهای اتوجه به ارزش

آموزان و دانشجویان از جمله وظایف مهمی است و کمک به رشد عاطفی، شخصیتی و رفتاری دانش

رود مراکز آموزشی بدان توجه ویژه داشته باشند. از آنجا که رفتارهای اجتماعی مطلوب که انتظار می

ها در ارتباط نیز با ارزش 2های موجود در جامعه سر و کار دارد و هوش اخالقیارزشبا هنجارها و 

توان انتظار داشت کسانی که هوش اخالقی باالیی دارند، دارای رفتارهای اجتماعی است. بنابراین، می

 شناختی نیز باشند.دوستی، سرمایة اجتماعی و سرمایة روانو فردی مطلوب از جمله نوع

                                                           
1. Biro 

2. Moral Intelligence 
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شمول دهندة ظرفیت ذهنی انسان است برای تعیین اینکه چگونه اصول جهانقی نشانهوش اخال

(. همچنین، این نوع 2008، 1مرتبط کند )پتی و چارلزها، اهداف و اقدامات خود انسانی را به ارزش

دهندة اشتیاق و توانایی فرد برای قراردادن معیارهای برتر و فراتر از منافع خود، حتی نشان هوش

 (.1389مقدم، فر و نکوییهای فردی است )بهشتیضوعاتی نظیر اثربخشی در کانون واکنشمو

طور شناسی مطرح شد. به( در مسائل روان1394بار اصطالح هوش اخالقی توسط بوریا )نخستین

کلی وی هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوی 

(. همچنین، 23، ص 1394کند )بوریا، ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف میو عمل به آن

های عاطفی را در افزایش هوش اخالقی های آموزشی شایستگی(، اجرای برنامه2011) 2لینک و کیل

دانند. هوش اخالقی به معنای توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، مؤثر می

زاد و صادقانه و حقوق شهروندی است. در دنیای امروز تنها رهبران باهوش اخالقی باال ارتباطات آ

توانند در سازمان اعتماد و تعهد ایجاد کنند که مبنایی برای تجارت گسترده و درست است. بوریا می

ا اند. بوریا هوش اخالقی رو کیل از محققانی هستند که به طور ویژه، به هوش اخالقی توجه کرده

های شناسی کودکان پژوهش کرد و لینک و کیپل به تأثیرات هوش اخالقی و مؤلفهدر مباحث روان

اند. از دیدگاه لنیک و کیل، هوش اخالقی عبارت است از ظرفیت آن در سطح سازمانی توجه کرده

ها، اهداف و شمول انسانی چگونه باید در ارزشروانی برای تعیین اینکه اصول کلی یا جهان

ملکردهای افراد به کار گرفته شوند. به عبارت دیگر، هوش اخالقی توانایی تشخیص درست از ع

(. محققان مفهوم هوش اخالقی 1388اشتباه است که با اصول جهانی سازگار باشد )لینک و کیپل، 

اند از همدلی، وجدان، اند. این فضایل عبارترا در قالب پرورش هفت فضیلت مطرح کرده

 ی، احترام، مهربانی، بردباری و انصاف.دارخویشتن

« هوش حیاتی»ها در نظر گرفته شده و در واقع، هوش اخالقی، نقطة عطفی برای تمام هوش

کند که انسان به صورت ذاتی، اخالقی یا غیراخالقی هاست و به این حقیقت اشاره میبرای همة انسان

نظران، سازة هوش . از دیدگاه برخی صاحبگیرد که چگونه خوب باشدشود، بلکه یاد میمتولد نمی

                                                           
1. Petti & Charles 

2. Link & Kill 
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ری، بخشش و دلسوزی و دارای پذیاخالقی دربرگیرنده چهار بعد اصلی شامل درستکاری، مسئولیت

ده زیرمجموعة شایستگی شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهد انفرادی، 

خود است. هوش اخالقی  خودکنترلی و خودمحورسازی، کمک به دیگران و درک نیازهای روحی

(. نتایج 1394شدن به یک انسان خوب و شایسته است )بوریا، دهندة تبدیلهای یاریویژگی

های غلط با های تربیتی، اخالقی، معنوی و همانندسازیها از زمینهدهد نارساییها نشان میپژوهش

تارهای خالف قانون، عدم های مهم و مؤثر گرایش نوجوانان به رفزمینهها از خانواده و همسال

(. بنابراین، آموزش هوش اخالقی و تالش 1393نژاد، پذیری و گرایش به بزه است )یاسمیمسئولیت

برای ایجاد آن در کودکان و نوجوانان و جوانان، انتخاب شیوة مناسب برای انتقال مفاهیم اخالقی به 

مکن است در خانواده وجود داشته توانند قصورهایی را که مها امری ضروری است. مدارس میآن

(. در این زمینه، در این زمینه نتایج تحقیقات جعفری و همکاران 2009، 1باشد، جبران کنند )کالرکن

( نشان داد بین هوش اخالقی و سرمایة اجتماعی رابطه وجود دارد و هوش اخالقی قادر به 1399)

( نشان داد 1392نریمانی و غفاری ) بینی تغییرات سرمایة اجتماعی است؛ نتایج تحقیقاتپیش

هوش اخالقی )درستکاری،  هایمقیاسآوری والدین کودکان دارایی ناتوانی یادگیری با خردهتاب

 2پذیری و دلسوزی( رابطة مثبت و معناداری دارد؛ نتایج تحقیق ترنر و استانفیلدبخشش، مسئولیت

توانند موفقیت سازمانی خود را تضمین می( نشان داد چگونه رهبران با هوش اخالقی باال 2010)

های خود بیان داشتند که اعمال و رفتارهای اخالقی و نظران دیگری نیز در بررسیکنند. صاحب

های هوش اخالقی( بر میزان تعهد و پذیری )مؤلفهارزشی کارکنان مانند راستگویی، مسئولیت

رمایة اجتماعی( تأثیرگذار است های سوفاداری کارکنان و اعتماد و رضایت آنان )مؤلفه

( نشان دادند بین متغیر 1396(. همچنین، محمودی، خانی و غفاری، 2011، 3)هیچکاواکنیس

پذیری، بخشش و دلسوزی( با نگرش های هوش اخالقی )درستکاری، مسئولیتدوستی و مؤلفهنوع

 د.پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و معناداری وجود دار

                                                           
1. Clarken 

2. Terner & Estansfield 

3. Hejka-Ekins 
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بنابراین، با توجه به اهمیت مطالب مطرح شده، این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش هوش 

دوستی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ة اجتماعی و نوعشناختی، سرمایاخالقی بر سرمایة روان

 های زیر بررسی شد:انجام گرفت. در پژوهش حاضر فرضیه

شناختی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان ایة روانآموزش هوش اخالقی بر سرم .1فرضیة 

 تأثیر دارد.

آموزش هوش اخالقی بر سرمایة اجتماعی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان تأثیر . 2فرضیة 

 دارد.

 دوستی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان تأثیر دارد.آموزش هوش اخالقی بر نوع. 3فرضیة 

 پژوهش شناسیرو

آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعة پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش

آماری شامل همة دانشجومعلمان پسر مشغول تحصیل دانشگاه فرهنگیان اهواز، پردیس حضرت 

بود. برای تعیین نمونه از روش تصادفی ساده استفاده  1396-97رسول اکرم )ص( در سال تحصیلی 

ان پانصد و هفتاد نفر دانشجو ابتدا چهل نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس این شد و از می

نفر گروه  20نفر گروه آزمایش و  20چهل نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )

شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و های گردآوریکنترل( جایگزین شدند. داده

های ورود به مطالعه عبارت بودند از مالکتجزیه و تحلیل شد.  22نسخة  SPSSافزار مبه کمک نر

های آموزشی دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان بودن، جنسیت پسر، عدم شرکت همزمان در برنامه

دیگر و رضایت داوطلبانه و آمادگی جسمی و روانی جهت حضور در جلسات بود؛ همچنین، مالک 

ها از سه آوری دادهبرای جمعنیز عدم تمایل به ادامة همکاری با پژوهشگران بود. خروج از مطالعه 

 شود:ها اشاره میپرسشنامه استفاده شد که به طور مختصر در زیر به آن

شناختی از ساخته و روان در این پژوهش برای سنجش سرمایة شناختی:پرسشنامة سرمایة روان

ای )از درجه 6سؤال است که بر اساس مقیاس  24ة مذکور شامل یافته استفاده شد. پرسشنامتوسعه

شود. کسب نمرة بیشتر در این پرسشنامه به منزلة گذاری میکامالً مخالفم تا کامالً موافقم( نمره
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شناختی است. هم تحلیل عاملی اکتشافی و هم تأییدی و هم برخورداری بیشتر از سرمایة روان

سنجی برای نمونظ مختلف فراهم شد، نویدبخش حمایت روان هایی که از طریق چهارروایی

(، 1391(. براساس هویدا و همکاران )2007باشند )لوتانز و آولیو، شناختی میپرسشنامة سرمایة روان

شناسی در ایران این پرسشنامه پس از ترجمه و بازنگری، روایی محتوایی آن توسط متخصصان روان

و  144نمرة کل این پرسشنامه (. 1392زاده و رستگار، یید شد )حسینصنعتی سازمانی و مدیریتی تأ

(. همچنین، میزان پایایی این پرسشنامه در 2007است )لوتانز و آولیو،  8نقطة برش این پرسشنامه 

( بر اساس آلفای کرونباخ 1391) آباد و باباپورخیرالدینهاشمی نصرتخسروشاهی، پژوهش بهادری 

 88/0. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، گزارش شده است 85/0

 به دست آمد.

برای سنجش سرمایة اجتماعی از مقیاس سرمایة اجتماعی دالویز، پرسشنامة سرمایة اجتماعی: 

های ( استفاده شد. این پرسشنامه به منظور سنجش سرمایة اجتماعی در دانشجویان دانشگاه1387)

(. این پرسشنامه حاوی 1387 نور هنجاریابی شده است )دالویز،علوم پزشکی، آزاد و پیام سراسری، 

ای لیکرت است که نمرة سؤاالت گذاری آن بر اساس طیف پنج درجهباشد و روش نمرهسؤال می 27

( 0( و کامالً مخالفم )4به صورت معکوس و بقیة سؤاالت به ترتیب، کامالً موافقم ) 20و  19، 18

( میزان پایایی این 1387است. دالویز ) 108شوند. بر این اساس، نمرة کل این آزمون گذاری میرهنم

گزارش کرده است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با  85/0پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 87/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 

های دوستی از مقیاس گرایشبرای سنجش نوعهای اجتماعی مطلوب: پرسشنامة گرایش

 25( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 2003و همکاران ) 1اجتماعی مطلوب تجدیدنظرشدة کارلو

های ای است که برای گزینهدرجه 5گذاری آن به صورت طیف لیکرت سؤال است و روش نمره

تا حدی مرا توصیف »، «بدون نظر» ،«کندتا حدی مرا توصیف نمی»، «کنداصالً مرا توصیف نمی»

شود. نمرة در نظر گرفته می 5، 4، 3، 2، 1به ترتیب، امتیازات « کندکامالً مرا توصیف می»و « کندمی

                                                           
1. Carlo 
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 ( ضریب پایایی این مقیاس2003است. بر اساس گزارش کارلو و همکاران ) 125کل این مقیاس نیز 

زان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب گزارش شده است. می 78/0بر اساس آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 89/0آلفای کرونباخ، 

برای اجرای برنامة مداخلة آموزش هوش اخالقی به صورت زیر عمل شد. در این پژوهش 

-محتوای جلسات آموزش هوش اخالقی، بستة آموزشی هوش اخالقی بر اساس رسالة دکتری گل

مه طباطبایی تهران بود که با توجه به هدف و محتوای آموزشی ( در دانشگاه عال1392محمدیان )

بسط داده شد. شرح مختصر جلسات آموزشی در زیر آمده است. شایان ذکر است کل جلسات 

 ، برگزار شد.1ای یک جلسه بوده است که طبق جدول ای و هفتهدقیقه 75هشت جلسة 

 

 . محتوای جلسات برنامة آموزش هوش اخالقی1جدول 
 محتوای جلسات هجلس

 دادن، رازداری و...( آموزش فضلیت همدلی.آشنایی، معرفی اعضا، بیان قوانین جلسات )از قبیل احترام، گوش اول

 دوم
دریافت بازخورد از جلسة قبل، مرور تکالیف واگذارشده آموزش فضلیت وجدان )سة مرحله ایجاد وجدان 

 توان انجام داد(.می ناپذیر و کارهایی که در مورد بحران وجدانخلل

 دریافت بازخورد از جلسة قبل، مرور تکالیف واگذارشده. سوم

 چهارم
احترامی و زوال دریافت بازخورداز جلسة قبل و مرور تکالیف واگذارشده، آموزش فضلیت احترام )بحران بی

 نزاکت و سه مرحلة ایجاد آن(.

 موزش فضلیت مهربانی و سه مرحله در ایجاد آن.دریافت بازخورد از جلسة قبل و مرور تکالیف، آ پنجم

 دریافت بازخورد و مرور تکالیف، آموزش فضلیت بردباری و سه مرحله در ایجاد آن. ششم

 دریافت بازخورد از جلسة قبل و مرور تکالیف واگذارشدة آموزش فضلیت انصاف و سه مرحله در ایجاد آن. هفتم

 هشتم
های اخالقی و در نهایت، یک هفنه بندی از کلیة فضلیتواگذارشده. جمعدریافت بازخورد و مرور تکالیف 

 آزمون.پس از اجرای آخرین جلسه، اجرای پس

 های پژوهشیافته

نفر مجرد  32درصد( و  20نفر متأهل ) 8شناختی دانشجومعلمان، در رابطه با مشخصات جمعیت

 درصد( بودند.  5/42بتدایی )نفر آموزش ا 17درصد( و  5/57نفر دبیری ) 23درصد(؛  80)
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دوستی شناختی، سرمایة اجتمای و نوعهای سرمایة روان، میانگین و انحراف معیار نمره2جدول 

 دهد.ها و مراحل نشان میهای آزمایش و کنترل را به تفکیک گروهگروه
 

های آزمایش و کنترل، به در گروه دوستیشناختی، سرمایة اجتمای و نوع. میانگین و انحراف معیار سرمایة روان2جدول 

 آزمونآزمون و پستفکیک در مراحل پیش
 هاگروه

 

 متغیرها

 کنترل آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 95/5 4/37 248/4 95/34 605/3 50/110 503/7 1/40 شناختیسرمایة روان

 018/5 65/35 29/3 75/36 444/7 55/93 823/6 85/28 سرمایة اجتماعی

 053/5 2/37 488/4 4/38 85/4 05/107 663/3 5/41 دوستینوع

سرمایة دهد، میانگین نمرات مربوط به متغیرهای نشان می 2طور که اطالعات جدول همان

آزمون و های آزمایش و کنترل در مرحلة پیشدر گروه دوستیماعی و نوعشناختی، سرمایة اجتروان

تر آزمون بیشای که میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحلة پسآزمون با هم تفاوت دارد به گونهپس

کردن معناداری تفاوت بین متغیرهای فوق از تحلیل از نمرات گروه کنترل است. برای مشخص

شده در این متغیرها، ابتدا های مشاهدهه استفاده شد و برای بررسی تفاوتمتغیرکوواریانس چند

 های الزم جهت انجام تحلیل کوواریانس بررسی شد.مفروضه

دوستی به عنوان شناختی، سرمایة اجتماعی و نوعهای سرمایة روانآزموندر پژوهش حاضر، پیش

شناختی، های سرمایة روانآزمونمتغیرهای کمکی )کوواریت( تلقی شدند. همبستگی بین پیش

(. با توجه به همبستگی به دست P<05/0به دست آمد ) 50/0دوستی برابرسرمایة اجتماعی و نوع

ها( رعایت شده خطی چندگانة بین متغیرهای کمکی )کوواریتتوان گفت مفروضة عدم همآمده، می

 است.
 های آزمایش و کنترلیرهای وابستة پژوهش در گروهها )لوین( بین متغ. نتایج آزمون همگنی واریانس3جدول 
 سطح معناداری F 2درجة آزادی  1درجة آزادی  متغیر وابسته اثر

 گروه
 198/0 715/1 38 1 شناختیسرمایة روان

 387/0 523/0 38 1 سرمایة اجتماعی
 379/0 792/0 38 1 دوستینوع
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، F= 715/0شناختی )سرمایة روان ن درشود، آزمون لویمشاهده می 3طور که در جدول همان

198/0  =P( سرمایة اجتماعی ،)523/0 =F ،387/0=P )و نوع( 792/0دوستیF=  379/0و=P ،)

 شود.ها تأیید میباشند. در نتیجه، فرض همگنی واریانسغیرمعنادار می

غیرها بودن توزیع متفرض نرمالاسمیرنوف برای بررسی پیش-نتایج آزمون کلموگروف 4جدول 

 دهد.را نشان می
 

 بودن توزیع متغیرهافرض نرمالاسمیرنوف برای بررسی پیش -. نتایج کلموگروف4جدول 
Z هاآزمونپس اسمیرونوف -کلموگروف   سطح معناداری 

 156/0 165/0 شناختیسرمایة روان

 127/0 171/0 سرمایة اجتماعی

 2/0 115/0 دوستینوع

اسمیرونوف از -شود سطح معناداری آزمون کلموگروفده میمشاه 4گونه که در جدول همان

 بودن توزیع متغیرها رعایت شده است.فرض نرمالبیشتر است، بنابراین، پیش 05/0مقدار 
 

شناختی، سرمایة اجتماعی و آزمون سرمایة روانهای پس. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمره5جدول 

 های آزمایش و کنترلهای گروهدنیدوستی آزمونوع
F df مقدار نام آزمون فرضیه   df خطا   توان آماری اندازة اثر سطح معناداری 

 1 985/0 01/0 33 3 563/714 985/0 اثر پیالیی

 1 985/0 01/0 33 3 563/714 015/0 المبدای ویلکز

 1 985/0 01/0 33 3 563/714 96/64 اثر هتلینگ

 1 985/0 01/0 33 3 563/714 96/64 ترین ریشة رویبزرگ

های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای وابسته دهد که بین گروهنشان می 5اطالعات جدول 

توان گفت که حداقل در یکی از متغیرهای تفاوت معناداری وجود دارد و می P≤01/0سطح  در

دو گروه، تفاوت معنادار وجود دوستی( بین شناختی، سرمایة اجتماعی و نوعوابسته )سرمایة روان

بردن به این تفاوت دو تحلیل کوواریانس در متن مانکوا صورت گرفت. با توجه به دارد. برای پی
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های آزمایش و کنترل ناشی از اثر متغیر مستقل های گروهدرصد از کل واریانس 985/0اندازة اثر 

درصد  100نا که آزمون توانسته با توان است، بدین مع 1است. همچنین، توان آماری آزمون برابر با 

 فرض صفر را رد کند. 
 

شناختی، سرمایة اجتماعی و آزمون سرمایة روانهای پس. نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به میانگین نمره6جدول 

 های آزمایش و کنترلهای گروهدوستی آزمودنینوع

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 راتمجذو
F 

سطح 

 معناداری
 اندازة اثر

توان 

 آماری

 1 96/0 01/0 74/1058 12/26170 1 12/26170 شناختیسرمایة روان

 1 93/0 01/0 38/517 43/17630 1 43/17630 سرمایة اجتماعی

 1 96/0 01/0 53/1079 79/23581 1 79/23581 دوستینوع

، سرمایة 749/1058شناختی، رمایة روانبرای متغیر س F، مقدار 6با توجه به اطالعات جدول 

به دست آمد که برای هر سه متغیر در  536/1079دوستی، و برای متغیر نوع 437/17630اجتماعی، 

توان نتیجه گرفت که آموزش هوش اخالقی بر سرمایة معنادار است، بنابراین، می P= 01/0سطح 

شود. همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر شناختی تأثیر دارد و فرضیة اول پژوهش تأیید میروان

شود. آموزش هوش اخالقی همچنین، تأثیر آموزش هوش اخالقی بر سرمایة اجتماعی تأیید می

دوستی گروه آزمایش تأثیر بگذارد، بنابراین، فرضیة سوم پژوهش نیز تأیید توانسته است بر نوع

 شود. می

 گیریبحث و نتیجه

شناختی، سرمایة اجتماعی سرمایة روانیر آموزش هوش اخالقی بر پژوهش حاضر با هدف بررسی تأث

دانشجو معلمان پسر دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. که در ادامه، نتایج سه فرضیة دوستی و نوع

 شود. پژوهش را بررسی می

شناختی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آموزش هوش اخالقی بر سرمایة روان فرضیة اول:

 دارد.تأثیر 
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شناختی تأثیر داشت و تفاوت طور که نتایج نشان داد آموزش هوش اخالقی بر سرمایة روانهمان

نژاد های سوری، حجازی و سوریگروه آزمایشی و کنترل مشاهده شد. نتایج با یافتهمعناداری بین دو 

ی، ربیعی (، و پرونسای1391(، کشاورزی و یوسفی )1392(؛ خدابخشی کوالیی و همکاران )1393)

های ذهنی با تحمل ( که نشان دادند همبستگی بین هوش اخالقی و سایر توانایی1392و ستوده )

خوانی دارد. همچنین، با نتایج تحقیق نریمانی و غفاری دار است، همسختی و ناراحتی، مثبت و معنا

های هوش مقیاسآوری والدین کودکان دارایی ناتوانی یادگیری با خرده( نشان دادند تاب1392)

پذیری و دلسوزی( رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، یا اخالقی )درستکاری، بخشش، مسئولیت

آوری، در والدینی که از هوش اخالقی باالیی برخوردارند بودند، بیشتر به عبارت دیگر، میزان تاب

زاده انی و تقیآشتیدخت، فتحی(، حسین1392بوده، همسو است. همچنین، محمدی و همکاران )

( نشان دادند ارتباط 2013) 2(، و رآنا2013) 1(، براون1390نژاد و احقر )تبار، نوابی(، هادی1392)

دار است؛ با بین هوش اخالقی و کیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری مثبت و معنا

دگی بیشتری برخوردارند تا حدودی این معنا که افرادی که هوش اخالقی باالتری دارند، از کیفیت زن

خونی دارند. عالوه بر آن بر اساس برخی تحقیقات، معنویت های این پژوهش همبا یافته

 (.2006، 3رود )موس و دابسونکنندة قوی مایه امید و سالمت روان به شمار میبینیپیش

هوش هیجانی  بینی، میزان( نشان دادند با آموزش راهبردهای خوش1391رقیبی و ربانی )

کاران پسر افزایش یافته است. سلیکمن معتقد است به وسیلة تغییر سبک اسنادی و آموزش بزه

بردن و قدت حل مسأله را افزایش داد هایی از قبیل شادزیستن، لذتتوان تواناییبینی، میخوش

بینی با خوش های دیگر نیز نشان دادند که تغییر سبک تبیین بدبینی به(. پژوهش1383)سلیکمن، 

کاهش بدخلقی و افزایش شادمانی، سالمتی و عملکرد بهتر همراه است )باچانان، گاردنزوارتس و 

های (. از نظر سیلگمن، اگر درماندگی آموختنی است، پس به وسیلة تغییر سبک1999، 4سیلگمن

یدی، (. همچنین، نتیجة پژوهش ام1383)سیلگمن،  بینی را نیز آموختتوان خوشاسنادی می

( نشان داد همبستگی مثبتی بین ابعاد هوش اخالقی و امید به زندگی 1396حیدربیگی و هواسی )

                                                           
1. Browen 

2. Runa 

3. Mous & Dabson 

4. Bachnan, Gardnes- Wartese & Seligman 
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شود. فشارزابودن وقایع را بینانه نسبت به زندگی میوجود دارد. امیدواری باعث پرورش دید خوش

ش بخشد. امید به زندگی انسان را به تالش و کوشدهد و به زندگی معنا و هدف میکاهش می

محمدنژاد، کند )گلواداشته و به سطح باالیی از عملکردهای مناسب روانی و رفتاری نزدیک می

(. در تحقیق دیگری بین هوش اخالقی و امید رابطة مثبت و معناداری 1392زاده، رنجبر و عدالت

 (.1392یافت شد )زارع خلیلی، رفاهی و قادری، 

شناختی باالیی دارند، امیدوارند با که سرمایة روان توان گفت افرادیها میدر تبیین این یافته

طور واقعی دربارة دستیابی به داشتن اراده و مسیرهای جایگزین، اهدافشان را به سرانجام رسانند، به

ها دور شوند، همة این عوامل مثبت به پیامدهای مثبت در محیط کاری خود ایجاد کنند و از سختی

 ،1و جنسنکند )آوی، لوتانز کاری و شغلی نو و متفاوت کمک می های درسی،ها در خلق روشآن

شناختی اگرچه تا حد زیادی به شرایط فردی توان گفت، سرمایة روان(. به عبارت دیگر، می2009

تواند باشد. هوش اخالقی تر میبستگی دارد، اما تأثیر عوامل اخالقی در بروز یا افول آن بسیار پررنگ

های فکری و عاطفی را در همة مراحل و ابعاد زندگی نمایان کند ژرفای توانمندیتواند گستره و می

خویی را پدید آورد؛ بنابراین، هوش اخالقی به عنوان زیربنای قضاوت فرد دربارة و نیکی و نیکی

های گوناگون به ویژه ارتقا و خود و سازماندهی ارزشی به موقعیت خود نقش اساسی را در زمینه

 (. 1394راد، شناختی ایفا کند )پورجمشیدی و بهشتیایة روانتأمین سرم

آموزش هوش اخالقی بر سرمایة اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تأثیر  فرضیة دوم،

 دارد.

طور که نتایج نشان داد، آموزش هوش اخالقی بر سرمایة اجتماعی دانشجومعلمان تأثیر همان

طور چشمگیری افزایش دهد، این یافته با نتایج تحقیق محققانی که  داشته و توانسته است آن را به

توانند موفقیت سازمانی خود را تضمین کنند، نشان دادند چگونه رهبران با هوش اخالقی باال می

های خود بیان داشتند نظران دیگری نیز در بررسی(. صاحب1399همسو است )جعفری و همکاران، 

های هوش پذیری )مؤلفهقی و ارزشی کارکنان مانند راستگویی، مسئولیتکه اعمال و رفتارهای اخال

های سرمایة اجتماعی( اخالقی( بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و اعتماد و رضایت آنان )مؤلفه
                                                           
1. Avey, Luthans & Jensen 
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(. محققی دیگر در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اعتماد 2011تأثیرگذار است )هیچکاواکنیس، 

ای برای هر تشریک مساعی است و تثبیت این اعتماد یک التزام اخالقی ویژه متقابل شرطی برای

آورد و این عمل نیازمند رهبری باهوش اخالقی باالست که بتواند سهم عضو سازمان به وجود می

توان گفت های فوق میتبیین یافته (. در2007، 1گلمنمهمی را در ایجاد این اعتماد داشته باشد )

گیرند و به عنوان معیاری در روابط اد در زندگی خود اصول اخالقی را در نظر میهنگامی که افر

کنند و سعی در کسب رضایت اطرافیان دارند، ممکن است محافظتی در برابر خود به آن رجوع می

شود مشکالت باشند. این افراد کارآمد هستند و عادات فکری خود را در اختیار دارند که موجب می

های اخالقی وظرفیت مناسب برای یادگیری گرا دارای تعهد به ایدهرا باشند. افراد اخالقمولد و کا

های (. به عبارت دیگر، آدمی در چارچوب1395از دیگران هستند )امامی، مولوی و کالنتری، 

برد و به طور پیوسته از منابع فرهنگی، بازخوردهای شده فرهنگی و اجتماعی به سر میترسیم

دهی اهداف، معنای زندگی، کند. این بازخوردها قادرند در شکلو اصالحی دریافت می اطالعاتی

های مثبت و منفی نقش ماندگار ایفا کنند. از این رو، فقدان مقاومت در برابر فشار و خود ارزیابی

فردی قادرند از فردی و افول اعتماد بینکننده و گسست روابط بینهای اجتماعی حمایتشبکه

اعتمادی های اجتماعی بازداری کنند. در واقع، فضاهای بیهای فردی در عرصهرات توانمندیتظاه

ورزی و خودابرازی را از آدمی گرفته، او را از منابع عظیم جرأتو گسست اجتماعی، فرصت 

انداز روندهای آتی زندگی را برای فرد در ابهام کند. فقدان این منابع، چشمبازخوردی محروم می

کند. به نظر شناختی فرد جایگزین میبرد و یأس، ناامیدی و بدبینی را در نظام ادراکی و روانو میفر

توان گفت که آورد هوش اخالقی است. بنابراین، میاندازی که این زمینه را فراهم میرشد، چشممی

زندگی اجتماعی سازی در اثر ارتباط بین هوش اخالقی و سرمایة اجتماعی، ابعاد و بسترهای مطلوب

توان از هوش اخالقی آنان با معیارهای ذهنی برتر و ارزشمند آنان بین دانشجومعلمان را به نوعی می

(. مؤلفة بخشش هوش اخالقی نیز 1399مبنی بر برخورد با رویدادها دانست )جعفری و همکاران، 

بخشیدن برخورداند. دیگران، از مهارتبدین معناست که دانشجویان ضمن آگاهی از عیوب خود و 

                                                           
1. Golman 



530                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

تر از مراقبت سوزی، گستردهسوزی به مفهوم مراقبت فعال از دیگران )مهربانی( است. البته دلدل

زیرا در  ،دهندة احترام فرد به دیگران نیز است که یک اثر بازگشتی داردصرف از دیگران و نشان

بحرانی قرارگیرد، دیگران نسبت  تعامالت اجتماعی، غالبا وقتی که انسانی مهربان و دلسوز در شرایط

 (.1394کنند )رحیمی و محمدیان، به او همدردی می

دوستی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان تأثیر آموزش هوش اخالقی بر نوع فرضیة سوم: 

دوستی دانشجو معلمان تأثیر داشته طور که نتایج نشان داد آموزش هوش اخالقی بر نوعدارد. همان

های زیر همخوانی دارد: تقوی و همکاران آن را افزایش دهد، این یافته با نتایج پژوهش و توانسته

سال تأثیر معناداری  7دوستی کودکان زیر ( نشان دادند آموزش هوش اخالقی بر رفتار نوع1401)

های هوش اخالقی دوستی و مؤلفه( نشان دادند بین متغیر نوع1396دارد. محمودی و همکاران )

پذیری، بخشش و دلسوزی( با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق کاری، مسئولیت)درست

وجود دارد و همچنین، یافتة پلی گرینو نشان داد برای افزایش  داریبیماران رابطه مثبت و معنی

، 1گرینوتقویت کرد )پلیدوستی را در آنان انگیزة پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران باید نوع

(. پرستارانی که هوش اخالقی باالیی دارند حساسیت بیشتری را نسبت به رعایت حقوق 1988

(. هوش اخالقی سبب تفسیر صحیح و احترام به حقوق 2013، 2دهند )مایربیماران از خود نشان می

(. افراد توانمند به دلسوزی )مؤلفة هوش اخالقی( نسبت 1394شود )شیرزاد و نوذری، دیگران می

(. بیشتر پرستاران و کارکنان 1999، 3کنند )اسنبرگها، حقوق دیگران را بیشتر رعایت میگروهبه سایر 

دوستی را اولین دلیل برای رعایت اخالقیات و حرفة خویش معرفی حس نوعبهداشت و درمان، 

 نتوامی دوستینوع رفتار بر اخالقی هوش آموزش اثرگذاری دالیل تبیین در(. 2002، 4کردند )آرنالد

 پاسخ است، دیگری رفاه یا نیاز از برخاسته داوطلبانة کمک همان که دوستانهنوع رفتار محرک گفت

، 5است )دامون، لرنر و ایسنبرگ دیگری به کمک با همساز شدة درونی اصول همچنین، و همدالنه

                                                           
1. Pellegrino 

2. Mayer 

3. Eisenberg 

4. Arnold 

5. Damon, Lerner & Eisenberg 
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 شدهیدرون اصول و همدلی دوستانه،نوع اجتماعی رفتارهای برای اصلی عامل دو واقع، (. در2006

 هوش آموزش همچنین، و اخالقی است هوش هایمؤلفه از یکی همدلی که آنجا از باشند ومی

 بنابراین، و کند عمل یابجهت یک عنوان به و شود فرد رفتارهای هدایت باعث تواندمی اخالقی

 فرد نتیجه، در شود، اجتماعی سازگاری و روابط تقویت فردی،بین روابط تقویت باعث تواندمی

بنابراین، هوش اخالقی مانند  .شود فرد در دوستینوع افزایش باعث و کند همدلی دیگران با تواندمی

(. افراد توانمند به 1389فر و همکاران، کند )بهشتینما است که عملکرد انسان را کنترل میقطب

کنند می ها، حقوق دیگران را بیشتر رعایتدلسوزی )مؤلفة هوش اخالقی( نسبت به سایر گروه

(. همچنین، یادگیری توجه و احترام مؤلفة دیگر هوش اخالقی باعث 1999)اسینبرگ و همکاران، 

حقوق و احساسات دیگران توجه کند، و برای خود نیز احترام بشتری قائل خواهد  شود که فرد بهمی

ارد با خودش گونه رفتار کند که دوست دکند با دیگران همانبود. این صفت فرد را راهنمایی می

گیرد خودخواهی کمتر و محبت بیشتری داشته باشد، رفتار شود. با پرورش مهربانی، فرد یاد می

دهد و بیشتر هم مدافع آنانی کند و عالقة بیشتری به مردم نشان میبیشتر به نیازهای دیگران فکر می

. صبر و بردباری باعث انداند، یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتهخواهد بود که دچار مشکل شده

کند و بدون تعصب شود با دیگران عادالنه و منصفانه رفتار کند، حق دیگران را ضایع نمیمی

 (.1395کند )یاعلی و گرجی، گیری میتصمیم

تواند تلویحات مهمی در زمینة آموزش و تربیت های این پژوهش میبه طور کلی، یافته

کننده و حمایتی، که های آموزشی دلگرمکردن بستر و محیطمدانشجومعلمان در برداشته باشد. فراه

تواند پیامدهای مثبتی برای دانشجویان و نگری دانشجومعلمان را افزایش دهد، میروحیة مثبت

های آن قابلیت آموزش و پرورش داشته باشد. از آنجا که هوش اخالقی قابل آموزش است و مؤلفه

نگر شناسی مثبتو راهبردهای متعدد و موفقی در ادبیات روان رشدپذیری دارند و رهنمودهای روشن

پذیری، دلسوزی، بخشش، خدمات به دیگران، تواضع و احترام، برای افزایش درستکاری، مسئولیت

ها را ها و سمینارهای آموزشی آنتوان با ار ئة کارگاهقدرشناسی و آرامش و صلح وجود دارد که می

احد درسی دانشجومعلمان در نظر گرفت زیرا این دانشجوان، معلمان آموزش داد. حتی به صورت و



532                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

انداز روشن و توانند چشمآموزان میها به دانشآینده خواهند بود که با انتقال این مفاهیم و مهارت

نویدبخشی را برای آیندة آموزش و پرورش رقم بزنند. همچنین، شایان ذکر است که سرمایة 

شود این دوستی نیز قابل آموزش هستند و میجتماعی و همچنین نوعشناختی و سرمایة اروان

متغیرهای مرتبط با هوش اخالقی را در کتابی درسی برای دانشجومعلمان در نظر گرفت و به عنوان 

هایی نیز داشت از جمله اینکه فقط در یک واحد درسی پایه منظور داشت. این پژوهش محدودیت

ده است و همچنین، متغیرهای دیگر شخصیتی که مرتبط با هوش واحد پردیس دانشگاهی اجرا ش

فردی و سازگاری تحصیلی اخالقی هستند و در این پژوهش آورده نشدند، از جمله بخشودگی بین

 شود.و هیجانی و اجتماعی و... را به محققانی که عالقمند به ادامة این پژوهش هستند، پیشنهاد می
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 منابع

(. تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش 1395هرا، مولوی، حسین، و کالنتری، مهرداد )امامی، ز

دانش و پژوهش اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان. 
 .4-13(، 2)15شناسی کاربردی، در روان

قی و امید به (. بررسی رابطة هوش اخال1396امیدی، رسول، حیدربیگی، شهال، و هواسی، کبری )

های مدیریت انسانی المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشدومین همایش بینزندگی. 

 .دانشگاه تهران

. ترجمة فیروزه کاووسی، تهران: انتشارات پرورش هوش اخالقی در کودکان(. 1394بوریا، ملیکه )

 رشد.

(. رابطة 1391ن، جلیل )آباد، تورج، و باباپورخیرالدیبهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت

پژوهش و سالمت، مرکز  شناختی با سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز.سرمایه روان

 .63 -71(، 1)2، تحقیقات توسعة اجتماعی و ارتقای سالمت گناباد

(. رابطة رفتار اخالقی مدیران با رضایت شغلی 1389مقدم، محمود )فر، ملیکه، و نکوییبهشتی

 .67-73(، 2-1)5، اخالق در علوم و فناوری کارکنان.

(. تأثیر هوش اخالقی و سالمت روان بر شادکامی 1394راد، رقیه )پورجمشیدی، مریم، و بهشتی

 .55 -66(، 4)1، شناسی مثبتپژوهشنامة رواندانشجویان. 

وش معنوی (. رابطة سالمت روان و ه1392سادات، ربیعی، فاطمه، و ستوده، سیدامیر )پورنسایی، غزل

المللی ششمین کنفرانس بینآموزان پایة ششم شهرستان بندر انزلی، آوری در بین دانشبا تاب
 . دانشگاه علوم پزشکی تبریز.پزشکی کودک و نوجوانروان

. قم: نشر شرکت حکایت قلم پایان نظم: سرمایة اجتماعی و حفظ آن(. 1379توسلی، غالمعباس )

 نوین.

(. نقش هوش 1399ورنیاب، سمیه )، فرشته، قبادی، زهرا، و تکلویجعفری، عیسی، پورمحسنی

، شناسی نظامیروانبینی سرمایة اجتماعی سربازان. شناختی در پیشاخالقی و سرمایة روان

11(41 ،)39-27. 



534                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 
(. رابطة هوش معنوی و 1392زاده، محمداحسان )آشتیانی، علی، و تقیدخت، آرزو، فتحیحسین

 .57-74(، 2)6، شناسی دینروانکیفیت زندگی و رضایت زناشویی. بهزیستی معنوی با 

شناختی و تمایل به ترک شغل با های روان(. رابطة سرمایه1392زاده، طیبه، و رستگار، احمد )حسین

 .34-53(، 7)2 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی،ای فرسودگی شغلی. تأکید بر نقش واسطه

(. 1392کنش، ابوالقاسم، و حیدری، محمود )، صدیقه، خوشخدابخشی کوالیی، آناهیتا، حیدری

آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار. ارتباط هوش معنوی با تاب

 .15-8(، 58)16، زنان، مامایی و نازایی

-65)5 ،نشریة زریبار(. بررسی سرمایة اجتماعی در بین معلمان شهرستان مریوان. 1387دالویز، علی )

66 ،)71-65. 

(. تحلیل روابط ساده و چندگانة بین هوش اخالقی و 1394رحیمی، حمید، و محمدیان، آسیه )

 –مطالعات توسعة اجتماعی پذیری دانشجویان دانشگاه. سرمایة اجتماعی با میزان مسئولیت
 .69-95(، 1)4، فرهنگی

بینی بر هوش هیجانی پسران ای خوشه(. تأثیر آموزش مهارت1391رقیبی، مهوش، و ربانی، مرجان )

 .108-124(، 15)9، شناسی تربیتیمطالعات روانکانون اصالح و تربیت شهر کرمان. 

رابطة هوش اخالقی و تعالی معنوی با امید به زندگی در مدارس (. 1392خلیلی، معصومه )زارع
ه، دانشگاه نامة کارشناسی ارشد، رشتة مشاور. پایانآموزش و پرورش ناحیة یک شیراز

 مرودشت.

-51(، 1)1، نشریة مجازیها. ها و دیدگاه(. سرمایة اجتماعی: ابعاد، شاخص1390ساروخانی، باقر )

41. 

 . ترجمة داورپناه، تهران: رشد.بینکودک خوش(. 1383سلیکمن، مارتی )

آوری و بهزیستی (. رابطة تاب1393نژاد، محسن )سوری، حسین، حجازی، الهه، و سوری

(، 1)15، شناسی کاربردیندانش و پژوهش در روابینی. ای خوششناختی: نقش واسطهروان

15-5. 

(. رابطة بین هوش اخالقی و رهبری 1388سیادت، سیدعلی، کاظمی، ایرج، و مختارپور، مرضیه )

تیمی در مدیران آموزشی و غیر آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 .61-69(، 36)12مدیریت سالمت، . 1388اصفهان 



   535           …دوستی دانشجومعلمان پسر شناختی، سرمایة اجتماعی و نوعآموزش هوش اخالقی بر سرمایة روان تأثیر

 

 

 

های شناختی در رابطة بین هوش ای تحریف(. نقش واسطه1394شیرزاد، فاطمه، و نوذری، معصومه )

شناسی، علوم تربیتی و اولین همایش علمی پژوهشی رواناخالقی و خودکارآمدی عمومی. 
 /https://civilica.com/doc/439008 .شناسی جامعهآسیب

(. سرمایة اجتماعی در ایران: وضعیت موجود، دورنمای 1386حمد، و موسوی، میرطاهر )عبدالهی، م

 .195-233(، 25)6، رفاه اجتماعی شناسی گذار.آینده و امکان

 آوری.(. بررسی رابطة هوش معنوی، عاطفی و تاب1391کشاورزی، سمیه، و یوسفی، فریده )
 .318-299(، 3)16، شناسیروان

(. بررسی اثر معنادرمانی بر نگرش 1392زاده، گلنار )رضا، رنجبر، فاطمه، و عدالتمحمدنژاد، غالمگل

 .35-37(، 24)6، آموزش و ارزشیابی به ازدواج دانشجویان و امید به زندگی.

اولین های هوش اخالقی در زنان سازگار و ناسازگار. (. مقایسة مؤلفه1393محمدیان، محسن )گل
 شناسی خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.، انجمن روانشناسی خانوادههمایش روان

 محمد گودرزی، تهران: رسا.. ترجمة علیهوش اخالقی(. 1388لینک، داگ، و کی پل فرد )

(. رابطة سرمایة 1393پاشا )ییالق، منیجه، و شریفی، حسننورالدین، محمدحسین، شهنیمحبی 

های پیشرفت و عملکرد خودکارآمدی( با هدفآوری و بینی، تابشناختی )امید، خوشروان

 .61-79(، 13)11، ریزی درسیپژوهش در برنامهتحصیلی دانشجویان سال اول. 

(. ابعاد هوش در حرفة 1392زاده، مصطفی )محمدی، سمیه، نخعی، نوذر، برهانی، فریبا، و روشن

، و تاریخ پزشکیمجلة ایرانی اخالق مقطعی در شرق ایران.  -پرستاری یک مطالعة توصیفی

6(5 ،)66-57. 

(. بررسی همبستگی هوش اخالقی و 1396محمودی، اعظم، خانی، لطفعلی، و غفاری، مظفر )

، آموزش پرستاری مجلةدوستی با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران. نوع

5(2 ،)56- 49. 

 .64 مهندس مشاور،ها. (. مروری بر مفهوم رفتار اخالقی در سازمان1390راد، حسن )مظاهری

آوری و بینی تاب(. نقش هوش اخالقی و اجتماعی در پیش1392نریمانی، محمد و غفاری، مظفر )

 .106-128(، 2)5، ناتوانی یادگیریکیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری. 

وش معنوی روی کیفیت (. تأثیر آموزش ه1390نژاد، شکوه، و احقر، قدسی )تبار، حمیده، نوابیهادی

 .1-11(، 2)4، طب جانباززندگی همسران جانباز. 
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پذیری، همدلی هیجانی، اخالق تأثیر آموزش هوش اخالقی بر مسئولیت(. 1393نژاد، پریسا )یاسمی

نامة دکتری، . پایانآموزان دختر پایة سوم مقطع متوسطهفردی دانشتحصیلی و بخشودگی بین

 اه شهید چمران اهواز.شناسی تربیتی دانشگروان

گویی (. بررسی اثربخشی آموزش هوش اخالقی به روش قصه1395یاعلی، فاطمه، و گرجی، یوسف )

پنجمین کنفرانس آباد. دبستانی شهرستان نجفدوستی پسران پیشبر افزایش رفتارهای نوع
خمینی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شناسیالمللی روانبین

 شهر.

گرا بر شناسی مثبتای روان(. اثربخشی روش مداخله1398مقدم، بیان )یعقوبی، ابوالقاسم، و نسائی

 .14-25(، 1)25، شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانروانشناختی نوجوانان. بهزیستی روان
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