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Abstract: 

 
Background: Moral intelligence has a direct effect on the professional performance of 
individuals, desirable health services and reduction of medical costs. This study was aimed 
to evaluate the moral intelligence of trainees and medical interns of Kashan University of 
medical sciences in 2021. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2021 on 
clinical students. Sampling was done by stratified random sampling among medical trainees 
and interns. A total of 209 people participated in the study. The data collection tool was 
Lenick and Kiel Moral Intelligence Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software. 
Results: The results of this study showed that the mean score of students' moral intelligence 
was 71.75. 9.15 (good). In examining the dimensions of moral intelligence, honesty with a 
score of 73.15±10.44 has the highest score and forgiveness with a score of 10.92±68.06 has 
the lowest score. The difference in the mean score of moral intelligence in the dimension of 
responsibility was significant (P=0.03). Moral intelligence and all its dimensions except 
empathy were lower in dormitory students than in students living in a private home with 
family. 
Conclusion: Considering the level of moral intelligence score of medical students in clinical 
courses, there is a need to revise the ethical guidelines for the development of moral 
intelligence.  
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  1400كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال  ارزيابي هوش اخالقي كارآموزان و
  

نويد استوار
1

موسويغالمعباس  سيد، 
2

علي صابر، 
3*

  

  

  مقدمه
تعريف هوش و  زمينه در از گذشته تاكنون تحول زيادي

پيدايش انواع توان به مي ازجمله ؛است شده پيداانواع مختلف آن 
 ]6،5[ ، هوش معنوي]4،3[ ، هوش هيجاني]2،1[ چندگانه هايهوش

 دهش مطرحكه اخيراً در اين حوزه  ]8،7[ و همچنين هوش اخالقي
استعداد عمومي فرد « صورتبه هوش اخالقي .اشاره نموداست، 

استعداد  و براي سازگاري عقلي با مشكالت و اوضاع تازه زندگي
 مسائل بينيپيشتازه و  مسائل قبلي در حلّ هايتجربهاستفاده از 

اخالق را  ،از سوي ديگر پژوهشگران .]9[ ده استشتعريف » عديب
به  اند كهانسان تعريف كرده در بدون نياز به تفكرو حالتي نفساني «

  .»دهدميو روابط او جهت  هاگيريتصميمرفتار، 
  

  پزشك عمومي، اصفهان، شهرضا، ايران .1
  ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ايرانمركز تحقيقات تروما. مربي، 2
. استاديار، گروه اخالق پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 3

  كاشان، ايران
  نشاني نويسنده مسؤول:*

 اخالق پزشكي گروه پزشكي، دانشكده علوم پزشكي كاشان،  دانشگاه كاشان،

  03155541112 دورنويس:                             09133635545  تلفن:
 saberali1341@gmail.com :پست الكترونيك

  27/6/1401 تاريخ پذيرش نهايي:                            1/3/1401  :تاريخ دريافت

اي تحت عنوان هوش شد كه پديده سببهوش و اخالق  ميان ارتباط
واسطه اثرگذاري وسيع در كانون توجه به كه اخالقي مطرح شود

 چهارهوش اخالقي پژوهشگران براي . ]10[ رفتگ پژوهشگران قرار
را تعريف  دلسوزي و بخشش ،پذيريمسؤوليتدرستكاري، عد كلي بُ

. هركدام از ابعاد هوش اخالقي دربرگيرنده يك يا چند ]11[ اندكرده
بين اند كه مطالعات نشان داده .]12[ شايستگي هوش اخالقي است

 مستقيم وجود دارد ارتباط افراد ايحرفهاخالقي و عملكرد  هوش
 توانميداراي هوش اخالقي بيشتري باشند،  درمانگران و هرچه ]5[

 .را انتظار داشت تريمطلوبخدمات بهداشت و درمان  ارائهاز آنان 
 هايهزينهبيمار، كاهش  ترسريع هوش اخالقي بر بهبودواقع  در

. ]14،13[ دارددرمان نيز تأثير مستقيم  ادامه انگيزهفزايش و ا درماني
 هايارزش بامطابق  ،خالقي بااليي برخوردارندكساني كه از هوش ا

 نديستن كارياهمالد و حاضر به انجام ننكميفردي و اجتماعي رفتار 
سزايي در برخورد با مخاطرات تأثير ببهره هوش اخالقي باالتر،  .]15[

 روند درمان و اعتماد بين پزشكان و بيماران خواهد داشت ،اخالقي
كه هوش اخالقي سبب شناخت بهتر و  دهدمي. مطالعات نشان ]16[

هاي نتيجه ورود دستورالعمل حساسيت به مسائل اخالقي و در
ممانعت از اعمال  نيزو  ]17،16[ شودميها گيرياخالقي به تصميم

گيري و شكلها ندهي رفتارها در رويارويي با بحرا، سازمانمجرمانه

  خالصه:
 هايهزينهكاهش تر و افراد و ارائه خدمات بهداشت و درمان مطلوب ايحرفهعملكرد بر اخالقي  كه هوشبا توجه به اين سابقه و هدف:

كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال  هدف ارزيابي هوش اخالقي كارآموزان و ثير مستقيم دارد، اين مطالعه باأت درماني
  انجام شد. 1400

شده است. انجام مقاطع باليني دانشگاه علوم پزشكي كاشان  اندانشجويروي  بر 1400اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال  ها:مواد و روش
نفر در مطالعه شركت كردند.  209در مجموع . بين كارآموزان و كارورزان پزشكي انجام گرفت از اي تصادفيصورت طبقهگيري بهنمونه

  تحليل شد. 22ويرايش  SPSS افزارنرم ها با استفاده ازداده پرسشنامه هوش اخالقي لنيك و كيل بود. ،هاابزار گردآوري داده
در بررسي ابعاد بوده است.  )(خوب 75/71 ±15/9 اخالقي دانشجويان برابر باميانگين نمره هوش كه نتايج اين مطالعه نشان داد  نتايج:

   پذيريمسؤوليتنمره  .دكمترين نمره را دار ٠6/68±92/10بيشترين و بخشش با  15/73± 44/10 درستكاري با نمره هوش اخالقي،
دار مشاهده اختالف معني )=03/0P( باكارآموزان و كارورزان پذيري مسؤوليتبود. بين نمره   83/70±12 و نمره همدلي  64/72 	±	86/9

راندن درس اخالق پزشكي تفاوت معنادار و هوش اخالقي برحسب گذراندن و نگذ درستكاري ،بخشش، پذيريمسؤوليت هايشد. شاخص
همدلي، در دانشجويان خوابگاهي نسبت به دانشجوياني كه در منزل شخصي با  جزبهاخالقي و تمامي ابعاد آن  هوشآماري وجود داشت. 

  مقدار كمتري داشته است. ،كننديمخانواده زندگي 
به بازنگري در  ازينبودن نمره همدلي دانشجويان پزشكي مقاطع باليني، سطح نمره هوش اخالقي و پايين بهبا توجه  :يريگجهينت

  وجود دارد.هوش اخالقي  توسعههاي اخالقي جهت دستورالعمل
  ، پزشكيكارورز كارآموز، هوش اخالقي، واژگان كليدي:
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 دنبال داردامور درماني را بهوري در بهتر كار تيمي و تقويت بهره
هاي ترين مجموعهاي دانشجويان جزء مهمدر هر جامعه .]19،18[

ها در قبال ترين وظيفه دانشگاهآيند و هرچند مهمشمار ميانساني به
ها اما از وظايف ديگر دانشگاه ؛ها، آموزش علم و مهارت استآن

هاي اخالقي و انتقال و آموزش ارزشنظير  ،در قبال دانشجويان
فرهنگي، شكوفايي استعدادهاي فردي و اجتماعي و كمك به پويايي 

در  ،از طرفي. ]13[ ر، رفتار و شخصيت، نبايد غافل شدتفك
عنوان متولي تربيت نيروهاي درماني بههاي علوم پزشكي دانشگاه
. بيشتري دارد تياهم امراين  ها، نسبت به ساير دانشگاهآينده

قابل آموزش و ، هوش اخالقي مفهومي ذاتي نيست بلكه همچنين
رش، تقويت اين فرآيند از طريق الگوسازي براي پرو يادگيري است.

 با با توجه به اين موضوع كه .]20[ پذيردو تدريس صورت مي
هاي درماني و مراقبتي، درمانگران و مراقبان بيشتر فعاليت در محيط

تواند گيرند كه ميهاي اخالقي قرار ميدر معرض مخاطرات و چالش
ها را محدود سازد، اما برخورداري از بهره هوش اقدامات درماني آن

ها عمل در مقابل اين پريشانيعنوان پادزهري تواند بهاخالقي باال مي
بررسي هوش  بههاي اندكي با توجه به مرور متون، پژوهشكند. 

 ،اندپرداختهي علوم پزشكي كشور هادانشگاهاخالقي در دانشجويان 
بين در  هوش اخالقي سهيمقا اي در زمينهمطالعه از سوي ديگر

پژوهش حاضر رو از اين يافت نشد.و كارورزان پزشكي  كارآموزان
با هدف ارزيابي هوش اخالقي و ابعاد آن در دانشجويان كارآموز و 

مستقيم با بيماران و  طوربه كارورز دانشگاه علوم پزشكي كاشان كه
  شد.، انجام مرتبط هستند موجود اخالقي هايچالش

  
  هامواد و روش

عه مقطعي  طال بين  1400، در ســـال تحليلي -اين م
شجويان كارآموز و كارورز در  شان دان شتي كا شهيد به ستان  بيمار

ـــــام  ـــــج ـــــــان ـــــد و داراي  دش ك
ــدمي  IR.KAUMS.MEDNT.REC.1400.066اخالق   .باش
قات و فن پس از عاونت تحقي آوري دانشــگاه دريافت مجوز از م

شان شكي كا شنامه، توزيع علوم پز س صورت پذيرفت.پر تعداد  ها 
  نفر محاسبه گرديد. 209كوكران فرمول با استفاده از 	نمونه

𝑛
𝑧 𝑝𝑞
𝑑

 

ليست  .انجام شداي تصادفي روش طبقهگيري بهنمونهدر اين مطالعه 
دانشكده پزشكي از آموزش  اسامي كارآموزان و كارورزان پزشكي

 دانشجويان برحسب كارآموز يا كارورز بودن و .دريافت گرديد
كارآموزان  تقسيم شدند: كارآموزان پسر، گروهبه چهار  يتجنس

براساس  گروهدختر، كارورزان پسر و كارورزان دختر. سهم هر 
صورت تصادفي (با به گروه. نمونه هر شدفرمول وزني مشخص 

حجم نمونه . انتخاب شداستفاده از جدول اعداد تصادفي) انتخاب 
شد. ن تعيي  ni=n.(Ni/N)با استفاده از فرمول هاگروههريك از 

(تحصيل در مقطع  كنندگانمعيارهاي ورود به مطالعه توسط شركت
 هاي مراقبتي وفعاليت در محيطكارآموزي يا كارورزي پزشكي، 

 و هاي آموزشيدرماني و ارتباط مستقيم با بيماران در بيمارستان
توضيحات  بود. رضايت آگاهانه در خصوص حضور در مطالعه)

شده آوريبودن اطالعات جمعالزم در خصوص پژوهش و محرمانه
پرسشنامه  220از . ارائه شدكنندگان به شركت انتوسط محقق

 گروهنفر،  47ل اوّ گروه(در  .پرسشنامه تكميل شد 209شده، توزيع
نفر پرسشنامه را  50چهارم  گروهو  نفر 35گروه سوم نفر،  77دوم 
پرسشنامه  ،هاآوري دادهابزار جمع .كردند) لصورت كامل تكميبه

شامل اطالعات دموگرافيك نظير  پژوهش پرسشنامهل قسمت اوّ بود. 
و همچنين گذراندن يا سكونت  محلّ مقطع تحصيلي، جنسيت،

امه نقسمت دوم آن را پرسش بود. اخالق پزشكي نگذراندن درس
 پرسشنامهداد. تشكيل مي در مورد هوش اخالقي ]21[ لنيك و كيل
به فارسي  ]22[ در مطالعه بهرامي و همكاران ]21[ لنيك و كيل

 - با انجام آزمون شدهترجمه پرسشنامهپايايي  برگردانده شده است.
نفره از جامعه پژوهش و محاسبه ضريب 16بازآزمون در يك نمونه 

تأييد گرديد. روايي صوري و محتوايي و ) 894/0( آلفاي كرونباخ
 نيز توسط متخصصان در پرسشنامههاي هماهنگي دروني مؤلفه

 ييد شده است. پرسشنامهأت ]24،23[ پور و همكارانمطالعه مختاري
دهي به آن بر سخسؤال است كه پا 40مشتمل بر  ]21[ لنيك و كيل

گيرد و اي هرگز تا هميشه صورت ميگزينه5روي طيف ليكرت 
دسته كلي  4 پذيرد.تعلق مي 5تا  1ها نمره به اين گزينه ترتيب،به

 4داراي ( شامل درستكاري »ابعاد كلي هوش اخالقي«تحت عنوان 
 وفاي به عهد)، و شجاعت صداقت، حقانيت،زيرمجموعه 

انجام تعهدات فردي يا  زيرمجموعه 3داراي ( پذيريمسؤوليت
خودكنترلي و  پذيري در برابر تصميمات شخصي،مسؤوليت
 بخشش غير)، خدمت به مسؤوليتنمودن داري و قبولخويشتن

زيرمجموعه درك احساسات بقيه و درك نيازهاي روحي  2 داراي(
زيرمجموعه شامل مراقبت از سايرين)  داراي يك( دلسوزي و) خود

 براي هوش اخالقي و ابعاد آن 100 تا 90نمره بين  .گرددتقسيم مي
خوب و نمره  9/79 تا 70 خيلي خوب، 9/89 تا 80 عالي و نمرات

هاي داده .شودو كمتر از آن معادل ضعيف در نظر گرفته مي 69
 22ويرايش  SPSS	افزارتوسط نرمها، پرسشنامهشده از آوريجمع

 كلموگرفهاي آزمون ازها براي تحليل دادهگرفت.  مورد تحليل قرار
، LSDآنوا و آزمون متعاقب آن  من ويتني،، لون، tنوف، ميراس -

 شد. استفاده رنك - كروس كالواريس، فريدمن و ويكاكسون
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  نتايج
ــماره  ــده  ،1در جدول ش متغيرهاي دموگرافيك آورده ش

ست. در اين پژوهش صد 8/60 ا شركت در  3/59كنندگان زن، از 
صد صد 2/39، كارآموز در صد 9/79 وخوابگاه ساكن  در از  در

  گذرانده بودند.را درس اخالق  دانشجويان
  شركت كنندگان و توصيفي ايخصوصيات زمينه - 1 شمارهجدول 

  متغير  )درصد( تعداد
 مرد 82)2/39(

  جنسيت
 زن  127)8/60(

 كارآموز 124)3/59(
  مقطع تحصيلي

 كارورز 85)7/40(

 خوابگاه 82)2/39(

 خانه دانشجويي 70)5/33(  سكونت محلّ

 منزل شخصي با خانواده 57)3/27(

وضعيت گذراندن درس  نگذرانيده 42)1/20(
 گذرانيده 167)9/79(  اخالق

  
كارورزان برحسب نمره هوش  آموزان واخالقي كاروضعيت هوش 

  آمده است: 2 شماره در جدول

كارورزان برحسب نمره  آموزان وتوزيع فراواني كار - 2 شماره جدول
  هوش اخالقي

  نمره هوش اخالقي وضعيت  درصد)( تعداد
 90-100 عالي )4/2( 5

 80-9/89 خيلي خوب )8/15( 33

 70-9/79 خوب )6/42( 89

 0-9/69 فيضع )2/39( 82

  
متعلق به  فراوانيبيشترين ميزان ، 2 شماره براساس اطالعات جدول

 .) بوده استدرصد 6/42خوب (با نمره هوش اخالقي افرادي 
 آموزي ويان پزشكي مقاطع كاروميانگين هوش اخالقي دانشج

 75/71  ±15/9كارورزي دانشگاه علوم پزشكي كاشان برابر با 
 »خوب«بندي كيفي هوش اخالقي در دسته دست آمد كه در طبقهبه

معيار نمره ابعاد  ميانگين و انحراف، 3 شماره جدول درقرار گرفت. 
نشان داده شده مختلف هوش اخالقي و شايستگي در بين كارآموزان 

  است.

  كنندگان در مطالعههاي هوش اخالقي شركتشايستگيابعاد و نمرات  - 3 شماره جدول
𝐗 𝐒𝐃 هاي هوش اخالقيشايستگي  𝐗 𝐒𝐃 ابعاد هوش اخالقي  

  ها و باورهارفتار مستمر در جهت ارزش 48/14  ± 70/2

  درستكاري  ±15/73 44/10
  گويي و بيان حقيقتراست 82/14 44/2±
 شجاعت)( ايستادگي در راستاي حق  71/13  62/2±

 وفاي به عهدرازداري و  7/15 ± 37/2

  فردي تعهدات انجام 32/2 ± 26/2
 داريخويشتن خودكنترلي و 02/14 ± 42/2  يريپذتيولؤمس  86/9±64/72

  خدمت به ديگران 23/14 ± 55/2
  يهمدل  83/70±00/12  مهرباني و مراقبت از سايرين 16/14 ± 40/2
  توانايي بخشش و درك احساسات ديگران 79/12 ± 20/2

  بخشش  92/10±06/68
  توانايي بخشش و درك احساسات خود 42/14 ± 82/2

  
در ابعاد هوش  ميانگين ، بيشترين ميزان3 شماره هاي جدولطبق يافته

مترين كو  15/73±44/10 با نمره درستكاريعد اخالقي مربوط به بُ 
گيري اندازه 06/68 ±92/10با نمره عد بخشش ميانگين مربوط به بُ

هاي هوش اخالقي، رازداري و وفاي به عهد از ميان شايستگي شد.
بيشترين ميانگين و توانايي بخشش و درك احساسات ديگران 

نمرات  رصددر اين مرحله ابتدا د دست آورد.كمترين ميانگين را به
يك از ابعاد هوش اخالقي براي افراد محاسبه  آمده در هردستبه
عاد هوش اخالقي با آزمون بم چهارگانه اأتو ياههمقايس سپس ؛شد

 بعد از آندست آمد. به >001/0Pفريدمن صورت گرفت و 
عد كه فقط بين بُدوتايي ابعاد هوش اخالقي انجام شد  ياههمقايس

پذيري از لحاظ آماري تفاوت معناداري ليتؤومس درستكاري و
دوتايي از لحاظ  هايهاير مقايسسنتيجه  اما .=32/0P دست نيامدبه

مربوط به  P آماري تفاوت معنادار نشان داد كه بيشترين
 در جدول دست آمد.به =007/0P بود كه همدلي پذيري وليتؤومس

 متغيرهاي دموگرافيك، ابعاد هوش اخالقي براساس 5 شماره
 كنندگان مورد بررسي قرار گرفته است.شركت
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  كنندگانشركت متغيرهاي دموگرافيك ابعاد هوش اخالقي براساس -4 شماره جدول

 جنس  گذراندن درس اخالق پزشكي  سكونت محلّ   مقطع تحصيلي
هاي شاخص
  آماري

  عوامل

  كارآموز  كارورز
  منزل شخصي
  با خانواده

    مرد زن  گذراندهن  گذرانده  خوابگاه  خانه دانشجويي

50/10±27/74 37/10±37/72 38/10±64/74 59/10±26/74 15/10±15/71 32/9±46/74 87/12±91/67 76/9±86/73 37/11±04/72 X SD  درستكاري

19/0 08/0 001/0< 21/0 P  

79/8±35/74 40/10±47/71 23/10±05/7 76/8±11/72 29/10±42/71 61/8±08/74 29/12±94/66 48/9±16/73 42/10±84/71 X SD 
    مسؤوليت

 پذيري

03/0 08/0 001/0 34/0 P  

06/12±41/71 92/11±93/69 92/11±33/73 35/12±42/69 63/11±30/70 
29/11±70/7

1 
10/14±38/67 

06/12±41/7
1 

92/11±93/69 X SD همدلي 

26/0 116/0 08/0 35/0 P   

24/11±11/72 46/12±95/69 48/11±44/71 35/10±53/66 61/10±01/67 80/9±62/69 92/12±84/61 
31/10±38/6

8 
86/11±56/67 X SD بخشش 

14/0 022/0 001/0< 59/0 P  
28/8±10/73 62/9±82/70 57/9±00/74 39/8±59/71 26/9±32/70 87/7±10/73 67/11±35/66 65/8±31/72 86/9±87/70 X SD هوش اخالقي 

078/0 065/0 001/0 26/0 P   

  
 بيشتر، زن شده در جنسميانگين محاسبه اخالقي،هوش در همه ابعاد 

كنندگان، كدام از اين ابعاد با جنسيت شركتمرد بود كه هيچ از
تحصيلي عامل مقطع  در مورد ).<05/0P( ارتباط معناداري نداشتند
پذيري تفاوت معناداري از نظر وليتؤمس عد(كارورز وكارآموز) در بُ

ساير ابعاد هوش اخالقي  درنشان داد، اما  )<03/0P(آماري با 
عامل در مورد  ).<05/0P( تفاوت معناداري از نظر آماري نشان نداد

 منزل شخصي با خانواده) خانه دانشجويي، سكونت (خوابگاه، محلّ 
نتيجه  نشان داد و =022/0P عد بخشش تفاوت معنادار بادر بُ
 منزل شخصي، =78/0P خوابگاه با دوتايي دانشجويي و ياههمقايس

دست به=P 011/0 دانشجويي منزل شخصي و ،=18/0P خوابگاه و
) فقط در ل درس اخالق (گذراندن و نگذراندندر مورد عام آمد.

 ،=08/0P دست نيامدعد همدلي از لحاظ آماري تفاوت معنادار بهبُ
  در ساير ابعاد از نظر آماري تفاوت معنادار نشان داد.لي و
  

  بحث
نظام آموزشي هر كشور، افزايش هاي ها و دغدغهاز اولويت

 توانايي و ظرفيت دانشجويان در تشخيص مسائل درست از نادرست،
هاي اخالقي و گيريداشتن اعتقادات محكم و راسخ جهت تصميم

. ]25[ انجام اصول اخالقي در تمام امور فردي و اجتماعي است
مناسب و  ياهند كه با اتخاذ تصميمهست تمامي كادر درماني موظف

هاي حرفه و ارزش هاي خود،كشمكش بين ارزش صحيح،
 باالست بيمارانشان را حل نمايند كه اين امر نيازمند هوش اخالقي

عنوان متولي تربيت نيروهاي هاي علوم پزشكي بهدانشگاه .]17[
ي براي ايجاد اين آمادگي دارند و ارزيابي و نقش مهمّ  ،درماني

 اهاين امكان را خواهد داد تا تصميمها آموزش هوش اخالقي به آن

هاي مناسب را براي آموزش نحوه رويارويي با ريزيو برنامه
اين  بهتر انجام دهند تا درنهايتهاي اخالقي دانشجويان چالش

خدمات درماني اخالقمند، بهبود  تأثير خود را در ارائهموضوع 
 گرفته،صورت در مطالعه .بيماران و عملكرد سازماني نمايان سازد

 ميانگين نمره هوش اخالقي دانشجويان پزشكي مقاطع كارآموزي و
 قرار» خوب« دسته دركارورزي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

هوش  نمره نيانگيم ،]26[ رفعتي و همكاران مطالعه در گيرد.مي
دست به 89/73اخالقي دانشجويان پزشكي دانشگاه تهران برابر با 

نيز بيانگر ميانگين  ]27[ بيات ترك و همكاران مطالعه آمد و همچنين،
دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد  در 44/76 هوش اخالقي نمره

مبين اين  باشد كه  توانديماين نتايج  مجموعه اسالمي مشهد بود.
ي داخلي هادانشگاههوش اخالقي دانشجويان پزشكي در  محدوده

هوش اخالقي بين مطالعات  تفاوت در نمره تفاوت چنداني ندارد.
 باشد. هاآندليل كريكولوم مشترك آموزشي در به توانديم مختلف،

 در بررسي فراواني سطوح كيفي هوش اخالقي، افراد با هوش
بيشترين فراواني و افراد با هوش  درصد 6/42با اخالقي خوب 

 با له،أ. اين مسكمترين فراواني را داشتند درصد 4/2با اخالقي عالي 
 زين ادشدهي مطالعه در .همسو بود ]27[ مطالعه بيات ترك و همكاران

و بيش از ساير سطوح و  درصد 52ي هوش اخالقي خوب فراوان
رفعتي و  مطالعهاما در  ؛بود درصد 2فراواني هوش اخالقي عالي 

دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم  هوش اخالقي اكثر ]26[ همكاران
كه  تسطح كيفي ضعيف قرار داش ) دردرصد 6/37پزشكي تهران (

ي اخالقي هاشاخصدليل كاهش امكان كنترل و آموزش به توانديم
ي هادانشگاهبا توجه به جمعيت بسيار زيادتر دانشگاه تهران نسبت به 

 بيترت ابعاد هوش اخالقي، نمرهدر بررسي ميانگين  باشد. تركوچك



 و همكاران استوار
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و كارورزان  كارآموزاننمرات از بيشترين به كمترين در هر دو گروه 
و ي، همدلي ريپذتيولؤمس ي،ي درستكارهاصورت شاخصبه

 حاضر با نتايج مطالعات كيل و همكاران مطالعه جي. نتابود بخشش
 راستاهم ]28[ و يزداني و همكاران ]26[ ي و همكارانرفعت ،]21[
را باالترين درصد  هاآن همهيي در گوراستكه درستكاري و  باشديم
 نيكمتر آمده،دستبراساس نتايج به خود اختصاص داده است. به

درصد در ابعاد هوش اخالقي نيز مربوط به بخشش بوده است كه 
 اما در ؛اندافتهي دستمشابه  جهينتنيز به  ]29[ و همكاران احمري

همدلي كمترين ميانگين نمره را به ، ]26[ مطالعه رفعتي و همكاران
و ابعاد آن  يهوش اخالق نمره نيانگيم .خود اختصاص داده بود

هوش اخالقي و تمام ابعاد آن در جنس زن بيشتر  جنسيت، براساس
 ]Wimalasiri ]19. معنادار نبود ،اما اين اختالف ؛از جنس مرد بود

پژوهش خود به بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيتي و مالحظات  در
 كه در اين مطالعه اخالقي دانشجويان مديريت در استراليا پرداخت

 .ارتباط معناداري نداشت كنندگانيت شركتهوش اخالقي با جنس
در بررسي هوش اخالقي  ]27[ بيات ترك و همكاران همچنين

نيز مطالعه شكوفه  اسالمي مشهد ودانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد 
رابطه بين هوش هيجاني، در بررسي  ]30[ مرتضايي و همكارانش

يك بين هوش اخالقي و جنسيت هيچ مداري،قانونهوش اخالقي و 
هوش  نمره نيانگيم يسدر برر رابطه معناداري را نشان ندادند.

 درستكاري، ،مقطع تحصيليو ابعاد آن براساس  ياخالق
همگي در كارورزان بيشتر از  ،همدلي و بخشش پذيري،وليتؤمس

و  كارآموزانپذيري وليتؤولي تنها بين مس ؛بود كارآموزان
اي كه مطالعه وجودبا اين كارورزان اختالف معنادار وجود داشت.

و كارورزان علوم  كارآموزانهوش اخالقي دو گروه از  به مقايسه
بر  ]28[ مطالعه يزداني و همكاران د.شيافت ن ،پزشكي پرداخته باشد

پزشكي دانشگاه تهران بيانگر ل و ششم دندانروي دانشجويان سال اوّ
اين بود كه ميانگين هوش اخالقي اين دو گروه اختالف معناداري 

در بررسي هوش اخالقي  ]31[ و همكاران خاشعيمطالعه  ندارد.
نيز نمايانگر عدم وجود  دانشجويان علوم پايه پزشكي و كارورزان

اين اختالف معنادار در هوش اخالقي براساس مقطع تحصيلي بود و 
 همچنين، عد درستكاري اختالف معنادار داشتند.صرفاً در بُدو گروه 

نيز نشان داد كه بين نمرات  ]27[ نتايج مطالعه بيات ترك و همكاران
ل و كارورزان اختالف معنادار هوش اخالقي دانشجويان سال اوّ

هوش اخالقي و ابعاد آن در كارورزان نسبت  نمره بيشتر دارد. وجود
دليل بيشتر بودن آموزش باليني و حضور در تواند بهمي كارآموزانبه 

 ارتباط مداوم با بيماران و هاي بيمارستان،كشيك هاي مراقبتي،محيط
 گيري براي بيماران باشد.قرار گرفتن يا مشاركت در موقعيت تصميم

ارتباط هوش  از مطالعه در بررسي آمدهدستبهي هادادهبراساس 

اخالقي و تمامي ابعاد آن  هوش سكونت، اخالقي و ابعاد آن با محلّ
است همدلي در دانشجويان خوابگاهي كمترين مقدار را داشته  جزبه

 ،كننديمو در دانشجوياني كه در منزل شخصي با خانواده زندگي 
در بيان علت  .بود ي بيشترين مقدارااري ابعاد و هوش اخالقي دتمام

توان از اهتمام بيشتر به اخالق در چهارچوب خانواده اين موضوع مي
ها و كنترل اخالقي بيشتر نسبت به محيط همساالن و وجود آموزه

و ابعاد  ينمره هوش اخالق نيانگيم يكل يبررس در كرد. والدين ياد
و تمام  ياخالق هوش ،يآن براساس گذراندن درس اخالق پزشك

و بخشش در  ي، همدليريپذتيولؤمس ،يابعاد آن شامل درستكار
 در حدّ ياند، همگرا نگذرانده يكه درس اخالق پزشك يانيدانشجو

 نيا دنيبود كه هنوز اقدام به گذران يانيو كمتر از دانشجو» فيضع«
امر  نيا ،يبودن هوش اخالق ي. با توجه به اكتسابانددرس نكرده

 ياخالق يهادرس بر آموزه نيمثبت ا رينشانگر تأث توانديم
گرفته و در  قرار يبررس بار موردنيلاوّ ريمتغ نيباشد. ا انيدانشجو

 موضوع پرداخته نشده است. نيا يتاكنون به بررس يگريپژوهش د
 يبخشش و هوش اخالق ،يريپذتيولؤمس ،يدرستكار يبررس در
نشانگر  توانديموضوع خود م نيو ا است دارياختالف معن نيا يحت
هوش بر  يدرس اخالق پزشك ياخالق يهاآموزه يسزاب ريتأث

رفتار  تينها و در مارستانيب ياخالق يهاچالش با برخورداخالقي و 
 نيا انيباشد كه به دانشجو ياخالق يهاارزش جهت درها مستمر آن

بهتر  ينيبال يهاطيخود را در مح يامكان را خواهد داد كه رفتارها
ن محدود بودعبارتند از: هاي اين پژوهش، محدوديت .نديكنترل نما

شگاه علوم پزشكي كاشان و عدم دامنه تحقيق به دانشجويان دان
امكان تعميم آن به ساير مراكز آموزشي است. محدوديت ديگر، 

دهي براي ارزيابي متغيرها، گزارشهاي خوداستفاده از پرسشنامه
ها و عدم همكاري برخي از مقطعي دادهآوري بررسي و جمع

كه  بايد گفت الت پرسشنامه است.اؤدانشجويان در پاسخگويي به س
چون اين مطالعه در يك مقطع زماني در دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 ،آمدن يك نتيجه كليدستبراي بهالزم است انجام شده است، 
  ها انجام گيرد.مطالعاتي مشابه در ساير دانشگاه

  
  گيريتيجهن

گرفتن ميانگين نمره هوش اخالقي  قرار بهبا توجه 
 دانشجويان پزشكي مقاطع باليني دانشگاه علوم پزشكي كاشان در

به بازنگري در  ازين ضعيف، بازهخوب و نزديك بودن به  بازه نهيكم
هوش اخالقي احساس  توسعههاي اخالقي جهت دستورالعمل

بودن همدلي دانشجويان و تأثير  پايينهمچنين با توجه به  .دشويم
گردد تا با سزاي آن در نحوه مراقبت از خود و بيماران توصيه ميب

در سطح دانشگاه و نيز  اهتمام به اقدامات خيرخواهانه و اخالقي
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حساسيت اخالقي به ديگران،  افزايشهايي جهت برگزاري كارگاه
كه هوش اخالقي يننظر به ا عد فراهم شود.زمينه براي تقويت اين بُ

شود توصيه مي ،با گذراندن درس اخالق پزشكي ارتباط معنادار دارد
امكان رويارويي صحيح  اومآموزش اخالق پزشكي مستمر و مدبا كه 

  هاي مراقبتي حفظ نمود.هاي اخالقي محيطرا در برابر چالش

  تشكر و قدرداني
دانشجوياني كه در پژوهش شركت نويسندگان مقاله از 

قات باليني بيمارستان شهيد هاي واحد توسعه تحقيو از حمايتاند كرده
داوران محترمي كه با نظرات سازنده خود به ارتقاي  همچنينبهشتي و 

  كمال تشكر و قدرداني را دارند.دند، نموكيفيت اين مقاله كمك 
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