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چکیده 
مقدمه: هوش اجتماعی و اخالقی در محیط های دانشگاهی که از لحاظ تفاوت های فردی و شخصیتی از تنوع بسیاری برخوردار 
هستند، باعث افزایش سازگاری دانشجویان شده و عملكرد تحصیلی آنان تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسي ارتباط هوش 

اخالقی و اجتماعی با عملكرد تحصیلی دانشجویان می باشد.
پزشكی  علوم  دانشجویان  از  نفر  شامل 333  تحقیق  این  آماری  نمونه  است.  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش  روش : 
دانشگاههای آزاد و دولتی شهرستان های بناب و مراغه در سال 1393 بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری 
داده ها از نسخه  فارسی پرسشنامه های هوش اجتماعی تت و هوش اخالقی لنیک و کیل استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون ضریب 

همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
 ،)P=0/00 و r=0/320( مؤلفه دلسوزی ،)P=0/00 و r=0/394( یافته ها: بین عملكرد تحصیلی دانشجویان با متغیر هوش اجتماعی
و             r=0/263( و مؤلفه درستكاری هوش اخالقی )P=0/00 و r=0/436( مؤلفه بخشش ،)P=0/00و r=0/243( پذیری مؤلفه مسئولیت 
P=0/00( رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش Enter نشان داد که متغیر هوش اجتماعی و  

خرده مقیاس  های هوش اخالقی در تبیین متغیر عملكرد تحصیلی دانشجویان )41/3%( سهم دارند.
نتیجه گیري: با توجه به ارتباط مستقیم عملكرد تحصیلی با هوش اجتماعی و مولفه های هوش اخالقی، به نظر می رسد هوش 

اجتماعی و اخالقی باعث افزایش عملكرد تحصیلی دانشجویان می شود. 
 

كلید واژه ها: هوش اجتماعی، اخالقی، عملكرد تحصیلی، دانشجویان.

تاریخ پذیرش: 1394/8/22 تاریخ دریافت: 1393/8/18  



مظفر غفاری و همکارانبررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخالقی با عملکرد ...

دوره 4 شماره 3 )پیاپی 13( پاییز 1394آموزش پرستاری 49

مقدمه 
یكي از مشكالت شایع نظام آموزشي در بسیاري از کشورهاي 
اُفت تحصیلي است که زیان هاي علمي، فرهنگي  جهان، پدیده ي 
و اقتصادي زیادي متوجه دولت ها و خانواده ها مي کند. تالش براي 
و  راهبردها  ارایه ي  و  تحصیلي  پیشرفت  در  مهم  عوامل  شناسایي 
تحصیلي،  اُفت  از  ناشي  خسارات  کاهش  در جهت  اقداماتي  انجام 
متفاوتی  تعاریف   .)1( است  زمینه  این  در  بسیار  تحقیقات  مستلزم 
که  دارد  وجود  آن  گیری  اندازه  و روش های  تحصیلی  از عملكرد 
در                                .)2( گیرند  قرار می  ذهنی  و  عینی  دو حیطه  در  به طور عمده 
پژوهش های انجام شده پیرامون ارزیابی عملكرد تحصیلی، نمرات 
دروس یا دوره های تحصیلی به عنوان معیار تعیین کننده عملكرد 
با  مختلفی  عوامل   .)3،4( است  شده  گرفته  قرار  نظر  مد  تحصیلی 
هوش  متغیر  عوامل،  این  از  یكی  دارد  رابطه  تحصیلی  عملكرد 
اجتماعی هست. هوش اجتماعی )Social  Intelligence( در 
ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها آن را 
به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف کردند که به دو جنبه هوش 
درون فردی )Intrapersonal Intelligence( و هوش بین 
فردی )Interpersonal Intelligence( می پردازد که شامل 
دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران می باشد )5(. هوش اجتماعی 
به عنوان یک توانایی ضروری برای افراد به منظور ارتباط، درک و 
تعامل مؤثر با دیگران می باشد )6(. هوش اجتماعی را می توان درک 
بهتر از روابط بین انسانها، احساسها، افكار و رفتار تعریف کرد )7(. 
موفقیت در عملكرد تحصیلی، وابسته به هوش اجتماعی دانشجویان 
می باشد )8(. بین عملكرد تحصیلی و هوش اجتماعی رابطه مثبت 
به هوش  باال  تحصیلی  عملكرد   .)9،10( دارد  وجود  داری  معنی  و 
گروه  دو  بین  اجتماعی  نظر هوش  از   .)11( است  وابسته  اجتماعی 
از دانش آموزان دارای خالقیت باال و پایین تفاوت وجود دارد )12(. 
اما در مطالعه Meijs و همكاران رابطه هوش اجتماعی و عملكرد 

تحصیلی معنی دار مشاهده نشد )13(.
متغیر دیگری که با عملكرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد 
هوش اخالقی است. Martin و همكاران هوش اخالقی را اعتقاد 
عمیق و ارزش های میدانستند که قادر است تمامی افكار و رفتارهای 
فرد را هدایت کند )14(. این نوع هوش به مثابه نوعی جهت یاب 
برای اقدام به عمل درست و توانایی کاربرد اصول اخالقی در تعامل 
توانایی  و  ظرفیت  معنی  به  اخالقی  هوش   .)15( است  دیگران  با 
به  عمل  و  قوی  اخالقی  اعتقادات  داشتن  از خالف،  درست  درک 
آنها و رفتار در جهت صحیح و درست است )16(. هوش اخالقی 

عملكرد  برای  را  چارچوبی  تواند  می  که  است  ابعاد هوش  از  یكی 
صحیح انسانها فراهم آورد و به عنوان یک عامل پیش بینی کننده 
رفتار انسانها محسوب شود )17(. بسیاری از رفتارها و عملكردهای 
متأثر                                       آن  از  و  دارد  اخالقی  های  ارزش  و  اصول  در  ریشه  انسان 
می شود )18(. در نظر گرفتن اصول اخالقی نتایج مهمی در پذیرش 
تفاوتها و پی بردن به ارزش های گوناگون به دنبال دارد )19(. متغیر 
اخالق و هوش اخالقی در پیش بینی عملكرد تحصیلی دانش آموزان 
متوسطه، سهم دارند )20(. اخالق تحصیلی و پایبندی به قواعد با 
عملكرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد )21(. میزان هوش اخالقی 
و صالحیت اخالقی در دو گروه از دانشجویان دارای عمكرد تحصیلی 
باال و پایین متفاوت می باشد )22(. برای افزایش عملكرد تحصیلی 
تقویت  آنها  اخالقی  هوش  و  اخالق  که  هست  الزم  دانشجویان، 
شود )23(. یكی از عوامل بالقوه عملكرد تحصیلی مطلوب، هوش 
اخالقی دانشجویان می باشد )22(. بین پیشرفت تحصیلی و رشد 
اخالقی در دختران نوجوان رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد )24(. 
رابطه هوش اخالقی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مثبت و معنی 
دار می باشد )25(. یافته مطالعه مایر نشان داد که با افزایش هوش 

اخالقی می توان عملكرد تحصیلی دانشجویان را تقویت کرد )26(.
از آنجایی که دانشگاه از لحاظ بافت قومی، طبقه اجتماعی 
و مذهبی از تنوع بسیاری برخوردار است و جامعه دانشجویی متأثر 
از این تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی هستند. ضمناً در داخل کشور 
تحقیق روشنی راجع به موضوع حاضر صورت نگرفته است و اجرای 
چنین طرحها، می تواند باعث تقویت دانش روانشناسی اجتماعی و 
فرهنگی در داخل کشور باشد. گذشته از این در نظام آموزشی استفاده 
اجرای  و  ریزی  برنامه  گذاری،  سیاست  امكان  تحقیقات،  نتایج  از 
بخردانه فّعالیت های نظام های آموزشی را فراهم می آورد. بنابراین 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش اجتماعی و اخالقی در 

تبیین عملكرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشكی انجام گردید.

روش مطالعه 
از نوع همبستگی بوده  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفي 
است. جامعه آماري مورد نظر در این پژوهش را )2000نفر( دانشجویان 
علوم پزشكی دانشگاههای آزاد اسالمی و دولتی شهرستان مراغه و 
بناب در سال 1393 تشكیل می دادند. نمونه آماري پژوهش حاضر 
با استفاده از فرمول و با توجه به طرح پژوهش و تعداد متغیرها شامل 
333 نفر )200 نفر دختر و 133 پسر( از دانشجویان علوم پزشكی 
گیری                                                                                                        نمونه  روش  به  که  بوده اند  بناب  و  مراغه  شهرستان های 
خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي گزینش اعضاي نمونه، 
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از بین گروههای آموزشی، 5 گروه به صورت تصادفی ساده انتخاب 
مجموعه   333 کافي،  نمونه  حجم  آوردن  دست  به  براي  شدند. 
مسوولین  از  اجازه  کسب  از  پس  محققان  شد.  توزیع  پرسشنامه 
مربوطه، در کالس ها حاضر شدند، بعد از دادن اطمینان در خصوص 
اقدام به  محرمانه بودن اطالعات، جلب نظر و توجیه دانشجویان، 
توزیع و جمع آوري پرسشنامه ها و پاسخنامه هاي مربوط در همان 
زمان و مكان نمودند. در مدت چهار هفته تمامي داده ها گردآوري 
شدند. حضور محققان در کالس درس و تاکید مكرر به دانشجویان 
باعث شد که تمام دانشجویان مورد نظر )انتخاب شده( به سؤاالت 
مطالعه  این  و  دهند  پاسخ  دقیق  و  کامل  صورت  به  پرسشنامه ها 
و  دوم  ترم  در  تحصیل  باشد.  نداشته  ریزشی  و  ناقص  پرسشنامه 
باالتر معیار ورود به مطالعه، عدم رضایت در همكاری معیار خروج 

از مطالعه بوده است. 
برای جمع آوری اطالعات از فرم مشخصات فردی )شامل 
ترم  و  دانشگاه  نوع  اطالعات: سن، جنس، معدل، رشته تحصیلی، 
تحصیلی(، نسخه  فارسی پرسشنامه  هوش اجتماعی تت و مقیاس 

هوش اخالقی لنیک و کیل استفاده شد )15،5(.
مقیاس هوش اجتماعی تت: این پرسشنامه دارای 45 ماده دو 
گزینه ای )بلی و خیر( است. که گزینه های آن به صورت صفر و یک 
نمره گذاری می شود. و نمره هر آزمودنی بین 0 تا 45 می باشد. امتیاز 
بیشتر به معنی هوش اجتماعی باال می باشد)5(. در ایران صفاری نیا 
و همكاران )1390( پرسشنامه مذکور را روی دانشجویان هنجاریابی 
کردند،  بررسی همسانی درونی پرسشنامه نشان داد که همه گویه ها 
بجز گویه های 5، 10، 14، 16، 17، 26، 33، 39 و 40 همبستگی 
باالیی با نمره کل دارند، بنابراین از 45 ماده پرسشنامه 9 ماده حذف 
شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/78، همبستگی دو نیمه آن 0/76 
و قابلیت باز آزمایی آن 0/75 به دست آمد. همچنین برای بررسی 
روایی از روش روایی همزمان استفاده شد. به علت همبستگی باالی 
پرسشنامه  روایی همزمان  هیجانی،  پرسشنامه هوش  با  پرسشنامه 

مناسب ارزیابی شد )5(.
مقیاس هوش اخالقی لنیک و کیل: این آزمون از 40 سؤال 
بخشش،  )درستكاری،  مقیاس  خرده  چهار  و  است  شده  تشكیل 
مسوولیت پذیری و دلسوزی( دارد. پاسخ دهندگان به هر پرسش بر 
روی طیف پنج درجه ای )هرگز تا تمام اوقات( پاسخ می دهند که به 
ترتیب به این گزینه ها امتیاز 1 تا 5 تعلق می گیرد. پایایی پرسشنامه 
از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/96 به دست آمد. همچنین روایی 
صوری و محتوایی و همسانی درونی پرسشنامه مطلوب به دست آمد 

)15(. در ایران ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/94 به دست آمد. 
روایی صوری، محتوایی و هماهنگی درونی مؤلفه های آن توسط 
متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. بیشترین همبستگی درونی بین 
بخشش و دلسوزی و درستكاری با هوش اخالقی به ترتیب 0/86، 
0/86 و 0/66 می باشد. نتایج تحلیل عاملی مؤلفه های هوش اخالقی 
نشان داد که درستكاری با بار عاملی 0/64، مسئولیت پذیری 0/81، 
اشتراک  درصد   0/80 دارای  که   0/83 بخشش  و   0/84 دلسوزی 

هستند که این عامل مشترک همان هوش اخالقی می باشد )27(.
در این پژوهش داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی 
)میانگین و انحراف معیار(، ضریب همبستگي پیرسون )برای بررسی 
همبستگی ساده متغیرها( و تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد )برای 
نقش متغیرهای پیش بین در تبیین متغیر مالک( از طریق  نرم افزار

SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها           
نمونه آماري مطالعه حاضر شامل 200 نفر )60%( از دانشجویان 
دختر با میانگین سني 21/2؛ 133 نفر )40%( از دانشجویان پسر با 
میانگین سني 22/7 بودند که در دامنه سني 18 الی 28 سال قرار 
آزاد  نفر )45%( در دانشگاه  نفر دانشجو، 150  بین 333  از  داشتند. 
اسالمی و 183 نفر )55%( در دانشگاههای دولتی مشغول به تحصیل 
بودند که رشته تحصیلی 40 نفر )12%( علوم آزمایشگاهی، 100 نفر 
بهداشت عمومی، 100نفر )%30(  نفر )%15(  پرستاری، 50   )%30(
مامایی و 40 نفر )12%( اتاق عمل بوده است. میانگین و انحراف معیار 

متغیرها در جدول 1 آمده است.
عملكرد  بین  که  داد  نشان   2 جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
و                                 r=0/394( اجتماعی  هوش  متغیر  با  دانشجویان  تحصیلی 
P=0/00(، مؤلفه دلسوزی )r=0/320 وP=0/00(، مؤلفه مسئولیت 
و                                                                     r=0/436( بخشش  مؤلفه   ،)P=0/00 و   r=0/243( پذیری 
و                                                   r=0/263( اخالقی  هوش  درستكاری  مؤلفه  و   )P=0/00
P=0/00( رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر میزان 
عملكرد تحصیلی در دانشجویانی که از هوش اخالقی و اجتماعی 

باالیی برخوردار بودند بیشتر بوده است.
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جدول1: میانگین و انحراف معیار متغیر عملكرد تحصیلی، هوش اجتماعی و خرده مقیاس هاي پرسشنامه هوش اخالقی در دانشجویان علوم پزشكی شهرستان های مراغه 
و بناب در سال 1393

میانگین و انحراف معیارمقیاس ها و خرده مقیاس ها
عملكرد تحصیلی
هوش اجتماعی

مؤلفه درستكاری هوش اخالقی
مؤلفه بخشش هوش اخالقی

مولفه مسولیت پذیری هوش اخالقی
مؤلفه دلسوزی هوش اخالقی

17/05 ± 1/28
30/01 ± 3/28
30/04 ± 1/38
31/05 ± 2/00
29/04 ± 1/82
32/06 ± 1/48

جدول2: ضرایب همبستگي ساده عملكرد تحصیلی دانشجویان با هوش اجتماعی و خرده مقیاس هاي پرسشنامه هوش اخالقی در دانشجویان علوم پزشكی شهرستان های 
مراغه و بناب در سال 1393

عملكرد متغیر
تحصیلی

هوش 
اجتماعی

مؤلفه 
درستكاری

مؤلفه 
بخشش

مؤلفه مسولیت 
پذیری

مؤلفه 
ترم سندلسوزی

تحصیلی
1. عملكرد تحصیلی

2. هوش اجتماعی
3.مؤلفه درستكاری

4. مؤلفه بخشش
5. مؤلفه مسولیت پذیری

6. مؤلفه دلسوزی
7. سن

8.ترم تحصیلی

1
0/394**
0/263**
0/436**
0/243**
0/320**

0/098
0/065

1
467**

0/480**
0/499**
0/487**

0/087
0/074

1
0/298**
0/589**
0/498**

0/095
0/091

1
0/546**
0/428**

0/067
0/078

1
0/500**

0/077
0/055

1
0/085
0/059

1
0/0791

جدول 3: ضریب رگرسیون چندگانه استاندارد برای پیش بینی متغیر عملكرد تحصیلی با توجه به مؤلفه های هوش اخالقی و هوش اجتماعی در دانشجویان علوم پزشكی 
شهرستان های مراغه و بناب در سال 1393

ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد
TP-ValueVIFTolerance

بتا        B           خطای استاندارد
1. مؤلفه درستكاری

2.  مؤلفه بخشش

3.  مؤلفه مسئولیت

4. مؤلفه دلسوزی

5. متغیر هوش اجتماعی

0/011

0/110

-0/135

0/062

0/042

0/006

0/011

0/018

0/014

0/010

0/115

0/615

-0/647

0/300

0/290

1/871

10/147

-7/603

4/538

4/047

0/062

0/000

0/000

0/000

0/000

1/962

1/920

3/791

2/282

2/681

0/510

0/521

0/264

0/438

0/373

از  اطمینان  براي  استاندارد،  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  در 
عدم تخطي از مفروضه هاي نرمال بودن، خطي بودن، هم خطي 
و یكساني پراکندگي، از تحلیل مقدماتي استفاده شد. مقادیر گزارش 
 VIF )Variance inflation و   Tolerance براي  شده 
factor( در جدول 3 حاکي از آن است مفروضه هم خطي، تخطي 
از  بیشتر  ارزش Tolerance تمام متغیرها  نشده است. چون که 
0/1 و ارزش VIF متغیرها کمتر از 10 بوده است. همچنین برای 
استفاده   Durbin-Watson آزمون  از  خطاها  استقالل  بررسی 
مستقل  از  نشان  که  آمد  به دست  آن 1/89  میزان  که  است  شده 
بودن خطاها می باشد. مفروضه دیگری که در آزمون رگرسیون باید 
رعایت شود نرمال بودن توزیع نمرات متغیر مالک )وابسته( هست 

که در مطالعه حاضر برای بررسی توزیع نمرات متغیر مالک )عملكرد 
Kolmogorov-Smirnov آزمون  از  دانشجویان(  تحصیلی 
متغیر مالک )عملكرد  توزیع  بودن  نرمال  از  استفاده شد که نشان 
از  پرت  های  داده  بررسی  برای   .)P<0/05( باشد  می  تحصیلی( 
آزمون Mahalanobis استفاده شد که میزان 20/20 به دست 
آلفای  با  کای  مجذور  بحرانی  مقدار  از  کمتر  آن  میزان  که  آمد 
0/001 بوده است )مقدار بحرانی مجذور کار از طریق برنامه آماری 
Mnitab با در نظر گرفتن تعداد متغیرها به مقدار 20/52 به دست 
آمد( که نشان می دهد در این مطالعه داده های پرت وجود ندارد. 
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد که مولفه های 
درستكاری، مسئولیت پذیری، بخشش و دلسوزی هوش اخالقی و 
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متغیر هوش اجتماعی در دانشجویان قوي ترین متغیرها برای پیش 
بینی متغیر عملكرد تحصیلی مي باشد. )R=0/643 ؛41/3%= مجذور
 .)p>0/000 F=43/195؛  شده؛  تعدیل   R مجذور   =%41/3 R؛ 
متغیرهای  برای  را  بتا  استاندارد  غیر  و  استاندارد  ضرایب   3 جدول 
معنی دار در پیش بینی متغیر عملكرد تحصیلی دانشجویان را نشان                                      

می دهد. 

بحث 
فرضیه اول مطالعه پیش بینی می کرد که بین هوش اجتماعی 
و عملكرد تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. یافته به دست آمده 
نشان داد که رابطه متغیرها مثبت و معني دار می باشد. بیان رابطه 
مثبت در فرضیه بدین معنا بود که با کاهش یا افزایش مقدار عددی 
هوش اجتماعی، عملكرد تحصیلی دانشجویان نیز کاهش یا افزایش 
آنتونی )1990(  براون و  یافته هاي  با  نتیجه گیري  این  می یافت. 
و  نیساخان )2014( که نشان دادند بین عملكرد تحصیلی و هوش 
اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد )9،10(، هم خوانی 
دارد. در همین راستا ساکسینا و جین )2013( نشان دادند که عملكرد 
تحصیلی باال به هوش اجتماعی وابسته است )11(. اما یافته حاضر 
با یافته مطالعه می جس و همكاران )2010( که اشاره داشتند رابطه 
 ،)13( باشد  نمی  دار  معنی  تحصیلی  عملكرد  با  اجتماعی  هوش 
و  مؤثر  عامل  اجتماعی  توان گفت که هوش  ندارد. می  همخوانی 
تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در دانشگاه، 
تحصیل، شغل و روابط بین شخصی می باشد. بعبارت دیگر هوش 
اجتماعی، توانایی کنارآمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران است. 
هوش اجتماعی به دانشجویان کمک می کند که مصاحب و شنوده 
خوبی باشند و از تدریس استاد استفاده بهینه داشته باشند. همچنین 
هوش اجتماعی باعث می شود که فرد با سایر دانشجویان و کارکنان 
ارتباط مؤثر داشته باشد همین عامل هم به نوبه خود می تواند در 
افزایش عملكرد تحصیلی دانشجویان نقش ویژه داشته باشد. بنابراین، 
به نظر می رسد جهت افزایش عملكرد تحصیلی دانشجویان الزم 
است از روش های تقویت هوش اجتماعی، مانند جلسات مشاوره، 
آموزش گروهی و انفرادی و جلسات بحث آزاد استفاده شود. همچنین 
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد که متغیر هوش 
اجتماعی در این مطالعه از قوي ترین متغیرها برای پیش بینی عملكرد 

تحصیلی دانشجویان مي باشد.
    فرضیه دوم مطالعه پیش بینی می کرد که بین مؤلفه های 
هوش اخالقی با عملكرد تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. نتایج 

این مطالعه نشان داد که بین عملكرد تحصیلی  به دست آمده در 
مؤلفه  و  بخشش  پذیری،  مسئولیت  دلسوزی،  مؤلفه  با  دانشجویان 
درستكاری هوش اخالقی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یافته 
که   )2013( قومز  و  نویک  سلیبرت،  سیدر،  یافته   با  آمده  به دست 
اعتقاد داشتند هوش اخالقی در پیش بینی عملكرد تحصیلی دانش 
و  پرور  پژوهش گل  نتایج  با  و   ،)20( دارند  متوسطه، سهم  آموزان 
خاکسار )1387( که اشاره داشتند اخالق تحصیلی و پایبندی به قواعد 
با عملكرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد )21( هم خوانی دارد. در 
همین راستا ماهاسنه )2014( بیان داشته که میزان هوش اخالقی  
و  باال  دارای عمكرد تحصیلی  دانشجویان  در  اخالقی  و صالحیت 
پایین متفاوت می باشد. می توان گفت که هوش اخالقی، توانایی 
به  عمل  و  قوی  اخالقی  اعتقادات  داشتن  از خالف،  درست  درک 
درست  را  درست  کار  باال،  اخالقی  هوش  با  دانشجویان  آنهاست. 
انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ 
است، عملكرد باالیی دارند و همیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند                                                                                                
نوعی  اخالقی،  هوش  که  گفت  توان  می  دیگر  بعبارت  زنند.  می 
مكانیزم خودکنترلی در امور درسی و دانشگاهی فراهم می آورد که 
از  غیر مستقیم  و  نظارت مستقیم  بدون  دانشجویان  آن  واسطه  به 
بیرون، وظیفه یا کار خود را که همان عملكرد تحصیلی هست به طور 
کامل انجام می دهند. همچنین می توان اشاره کرد که دانشجویان 
توانمند به هوش اخالقی، خود را مسئول اعمال خود می دانند همین 
عامل هم به نوبه خود باعث می شود که این دانشجویان در رسیدن 
به اهداف خود؛ پشتكار، انگیزش و سخت کوشی بیشتری را از خود 

نشان دهند. 
پزشكی  علوم  دانشجویان  به  آماری  نمونه  بودن  مختص 
مراغه و بناب که تعمیم یافته ها را به سایر دانشجویان با محدودیت 
بعدی  پژوهش های  در  که  پیشنهاد می شود  لذا  مواجه می سازد 
آماری وسیع تر مطالعه شود. همچنین  بر روی جامعه  این مطالعه 
اجرای پژوهش های کیفی و آمیخته در بررسی اثرگذاری این متغیرها 
نظیر هوش شخصی، خوددلسوزی،  روانشناختی  متغیرهای  و سایر 
حس انسجام و ... بر روی متغیر مالک )عملكرد تحصیلی(سودمند                       

می باشد.

نتیجه گیری 
نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای پیش بین )هوش 
اجتماعی و اخالقی( در پیش بینی متغیر مالک )عملكرد تحصیلی( 
نقش دارند و می توان از این متغیرها برای پیشرفت آتی دانشجویان 
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عملكرد  افزایش  برای  آمده،  دست  به  یافته  براساس  کرد  استفاده 
تحصیلی دانشجویان، الزم هست به دانشجویان تمامی رشته ها و 

مقاطع تحصیلی در این زمینه کارگاههای آموزشی اجرا شود.

تشکر و قدردانی  
این مقاله مستخرج از پژوهشی  به شماره 26611/د با عنوان 

تحصیلی  عملكرد  با  اخالقی  و  اجتماعی  هوش  ارتباط  "بررسی 
دانشجویان علوم پزشكی" است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور 
انجام شده است. در این جا صمیمانه از تمامی کسانی که ما را به 
نحوی در انجام این پژوهش یاری نموده اند سپاسگزاری می نماییم.

References 
1- Sakkaki S. Study the effective factors on academic achievement in veteran, martyr and no 

martyr student. [Research projects]. Ardabil: bonyad shahid va omor esargharan Ardabil. 2006. 
(Persian)

2- Tagharrobi Z, Fakharian E, mirhoseini F, rasoulinejad S, akbari H, ameli H. Prediction of 
academic performance in the students of operation room major at Kashan university of Medical 
Sciences. Journal of Medical Education Development. 2011; 4(6):1-9. (Persian)

3- Moniri R, Ghalebtarash H, Mussavi G. The reasons of educational failure among paramedical 
students in Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 
6 (1):135-40. (Persian)

4- Fakharian E, Tagharrobi Z, Mirhoseini F, Rasoulinejad S A, Akbari H, Ameli H. Academic 
performance of medical alumni of Kashan University of medical sciences and its related factors. 
Educational Strategies in Medical Sciences. 2009, 2(2): 5-6. (Persian)

5- Safarinia M, Solgi Z, Tavakkoli S. Investigating validity and reliability of social Intelligence 
Questionnaire Among university students in Kermanshah. Social Psychology Research. 2011; 
1(3):57-70. (Persian)

6- Nijholt A, Stock O, Nishida T. Social intelligence design in ambient intelligence.  AI & Soc. 
2009; 24:1–3.

7- Wallenius M, Punamäki RL, Rimpelä A. Digital game playing and direct and indirect 
aggression in early adolescence: the roles of age, social intelligence, and parent-child 
communication. Journal of Youth and Adolescence. 2007; 36(3): 325-36.

8- Panigrahi MR. Academic Achievement in relation to intelligence & socio-economic status 
of high school students. Edutracks. 2005; 5(2): 26-7.

9- Brown LT, Anthony RG. Continuing the search for social intelligence. Personality and 
Individual Differences. 1990; 11: 463–70.

10- Nisa-Khan Z. Relationship between intelligence and academic achievement of secondary 
level students. Global Journal for Research Analysis.2014; 3(3): 35-6.

11- Saxena S, Jain RK. Social intelligence of undergraduate students in relation to their 
gender and subject stream. Journal of Research & Method in Education. 2013; 1(1):1-4.

12- Singh S. Emotional intelligence, social intelligence, adjustment and personality 
differentials of adolescents with high & low creativity [dissertation]. Chamdigerth: School of 



مظفر غفاری و همکارانبررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخالقی با عملکرد ...

دوره 4 شماره 3 )پیاپی 13( پاییز 1394آموزش پرستاری 54

Human Education:  P.U.Chamdigerth University.2007.
13- Meijs N, Cillessen ANC, Scholte RHJ, Segers E, Spijkerman R. Social intelligence and 

academic achievement as predictors of adolescent popularity. Journal of Youth and Adolescence. 
2010; 39(1): 62–72. 

14- Martin DE, Rao A, Sloan LR. Plagiarism, Integrity, and workplace deviance: A criterion 
study. Ethics and Behavior. 2009; 19(1):36-51.

15- Lennick D, Kiel F.  Moral intelligence: enhancing business performance and leadership 
success. Pennsylvania: Wharton School Publications. 2008.P.67-8.

16- Borba M. Building moral intelligence. San Francisco: Jossey-Bass Publications; 
2001.P.147-48.

17- Mohammadi S, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in nursing: a 
cross-sectional study in East of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 
2013; 6 (5):57-66. (Persian)

18-  Flite CA, Harman LB. Code of ethics: principles for ethical leadership. Perspectives in 
Health Information Management. 2013; 10:1-11.

19- Jahangir  Zadeh  MR &  et al, (Translator). Development of moral intelligence in the 
child.  Kolen  M, (Author) .Tehran: olome aslami  va  tahghighat farhanghi  Centre Publications; 
2010. P.50-1. (Persian)

20- Seider  S, Gilbert  JK, Novick  S, Gomez J. The role of moral and performance character 
strengths in predicting achievement and conduct among urban middle school students. Teachers 
College Record. 2013; 115(8):1-34.

21- Golparvar M,  khaksar S. Moral and value factors associated with academic performance. 
Journal of Education al Psychology Studies.2008; 5(8):73-88. (Persian)

22- Mahasneh AM. The Level of Moral Competence among Sample of Hashemite University 
Students. Middle-East Journal of Scientific Research. 2014; 19(9):1259-65.

23- Tonbra EA. Counselling implications of moral education for academic performance 
of secondary school students in Ezinihitte-Mbaise local government area Imo state, Nigeria. 
African Education Indices. 2013; 5(1):1-8.

24- Perry-Burney GD, Takyi BK. Self Esteem, Academic Achievement, and Moral 
Development Among Adolescent Girls. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 
2002; 5(2):15-27.

25- Hoseinpoor Z & Ranjdoost S. The relationship between moral intelligence and academic 
progress of students Third year of high school course in Tabriz city. Advances in Environmental 
Biology. 2013; 7(11): 3356-61.

26- Mayer J. Dose enhances academic performance in student with moral intelligence. 
[Dissertation]. Chamdigerth: School of Health Education:  P.U.Chamdigerth University.2013.

27- siadat S, kazemi I, Mokhtaripour M. Relationship between Moral Intelligence and 
the Team Leadership in Administrators from Faculty Members` Point of View at the Medical 
Sciences University of Isfahan 2008-2009 . JHA. 2009; 12 (36) 12 (36):61-69. (Persian)



مظفر غفاری و همکارانبررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخالقی با عملکرد ...

دوره 4 شماره 3 )پیاپی 13( پاییز 1394آموزش پرستاری 55

   
The Relationship between Social and moral Intelligence with Academic 
Performance of Medical Students in Maragheh and Bonab, Iran in 2015

* Ghaffari1 M (MSc) - Hajlo2 N (PhD)- Bayami3 Sh (MSc).

1- Instructor, Department of Psychology, Payame Noor University (PNU), Iran (Corresponding author)
Email: mozaffar.ghaffari@yahoo.com
2- Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and psychology, Mohaghegh Ardabili 
University, Ardabil, Iran.
3- Clinical Psychology (MA), Science and Research Branch Islamic Azad University of East Azerbaijan Province, 
Iran.

 Abstract
Introduction: Social and moral intelligence in university settings stimulates students’ 

adaptation in the university and affect their academic performance. The aim of this research 
was to investigate the relationship between social and moral intelligence with students’ 
academic performance.

Method: This descriptive correlational study was carried out on 333 medical students 
of Islamic Azad Universities and State universities of Bonab and Maragheh, Iran in 2015. 
Samples were selected through a cluster sampling in several phases. Data were collected 
using Farsi versions of Thet’s social intelligence questionnaire as well as Lennick & Kiel’s 
moral intelligence. Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple 
regression analysis.

Results: Positive and direct correlation was observed between students’ academic 
performance and social intelligence (R=0. 394, P=0. 00), a compassion subscale of moral 
intelligence (r=0. 320, P=0. 00), a responsibility subscale of moral intelligence (R=0. 243, 
P=0. 00), a forgiveness subscale of moral intelligence (r=0. 436, P=0. 00), and honesty 
subscale of moral intelligence (r=0. 263, P=0. 00). The results of multivariate correlation 
coefficient showed that variable of social intelligence and the subscales of moral intelligence 
may partially (41.3%). 

Conclusion: According to the direct correlation of academic performance with social 
intelligence and subscales of moral intelligence, it seems that social and moral intelligence 
causes an increase in the students’ academic performance.
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