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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 به زنی و محیط با افراد یافتگی سازش در توجه قابل وجوه از یکی هوش

 هوش. گرددمی محسوب فردی هایتفاوت عوامل از یکی عنوان

 اما تند،نیس تفکیک قابل یکدیگر از راحتی به غیرشناختی و شناختی

 اجتماعیهوش ترخاص طور به و غیرشناختی هوش یقین طور به

 همچون هوش، ابعاد. باشد فرد موفقیت در تاثیرگذار عوامل از تواندمی

 لیک طور به را انسان هوش ساختار که یکدیگرند با مرتبط هایحلقه

 هرهب بیشتر ابعاد از یکی از فرد موقعیت، به بسته اما دهند،می نشان

 ابعاد سایر برای مناسب بستری ابعاد، از یکی است، ممکن نیز و بردمی

 مؤثر غیرشناختی هوش در تواندمی که محیطی عوامل جمله از. باشد

 شکل را انسان تعامالت که است اجتماعی و فرهنگی هایزمینه باشد

 و "فردی بین هوش" ،"اجتماعی هوش" چون مفاهیمی. (4) دهدمی

 فرد زندگی مختلف مراحل در مؤثر هایمولفه عنوان به هیجانی هوش

 ساخته معطوف خود به را متعددی پژوهشگران ذهن حاضر، حال در

 برای راهی عمومی، هوش از ایشاخه عنوان به اجتماعیهوش و است

 اجتماعی و زندگی روابط و زندگی به مربوط امور در پیشرفت و رشد

 .(2) گرددمی محسوب

 و ها توانش غیرشناختی، هایظرفیت از ایمجموعه اجتماعی هوش

 اب آمدن کنار و موفقیت برای فردی توانایی بر که است هاییمهارت

 روانشناس  Thorndike. (9) است تاثیرگذار محیطی فشارهای

 مود،ن طرح را اجتماعیهوش مفهوم که کسی نخستین و کلمبیا هدانشگا

 بازی، زمین ها،کودک مهد در مکرر طور به اجتماعیهوش: کندمی بیان

 در اما کندمی خودنمایی حراج، هایسالن و کارخانجات ها،سربازخانه

 چکیده

 گرید یانی. به بگرددیم یاست که سبب عملکرد خردمندانه در ارتباطات انسان گرانیدرک و اداره د ییتوانا ،یهوش اجتماع مقدمه:

 یهوش اجتماع یحاضر، بررس قی. لذا هدف تحقشودیم یزندگ یبرا زهیکنترل خود، تطابق و انگ گران،یبا د نهیباعث ارتباط به

 کاشان بود. یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

به  4931کاشان در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو هیپژوهش کل یبود. جامعه آمار یمقطع –یلیتحل ق،ینوع تحق روش کار:

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  243 ،یاطبقه یتصادف یرینفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گ 2411تعداد 

 یهاو مهارت یاجتماع یهایآگاه ،یدر سه مؤلفه پردازش اطالعات اجتماع یا هیگو 24 رسشنامهاز پ یهوش اجتماع یریجهت اندازه گ

نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم  یو استنباط یفیها در سطح توصداده لیاستفاده شد. تحل کرتیل یاپنج درجه فیدر ط یاجتماع

 انجام شد. 41

مربوط به  نیانگیم نیبود. باالتر شتریب 9 یفرض نیانگیاز م یهوش اجتماع یهااز مؤلفه کیهر  نیانگینشان داد م هاافتهی ها:یافته

و دانشکده محل  تیبر حسب جنس انیدانشجو یهوش اجتماع نیب نهمچنی. بود 24/9±75/4 زانیمؤلفه پردازش اطالعات به م

 (.P > 47/4معنادار بود ) یلین تفاوت بر حسب مقطع تحصیوجود نداشت اما ا یتفاوت معنادار ل،یتحص

نشان  نیمطلوب بود. ا یو به نوع شتریب ،یفرض نیانگیاز م یهوش اجتماع یهااز مؤلفه کیهر  نیانگیم ها،افتهیطبق  نتیجه گیری:

 را بفهمند و خود گرانید یرا درک، آرزوها گرانیاحساسات د ،ینیب شیرا پ گرانیرفتار د یادیتا حدود ز توانندیم انیدانشجو دهدیم

 .دوفق دهن گرانیبا د یرا به راحت

 دانشگاه ،یعلوم پزشک انیدانشجو ،یهوش اجتماع ها:یدواژهکل
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 هوش. (1) یافت را آن تواننمی آزمایشگاهی استاندارد و شرایط

 عملکرد سبب که است دیگران اداره و درک توانایی اجتماعی،

 اطارتب باعث دیگر بیانی به گرددمی انسانی ارتباطات در خردمندانه

 ود.شمی زندگی برای انگیزه و تطابق خود، کنترل دیگران، با بهینه

 Golmanاحساسات و هیجانات مهار و درک توانایی را اجتماعی هوش 

 بیان ارتباطی و گیریتصمیم فکری، هایفعالیت به کمک جهت در

 ترراحت افراد شودمی باعث باال اجتماعی هوش است معتقد و کندمی

 در وبیخ به تواندمی فرد اساس این بر. کنند برقرار ارتباط یکدیگر با

 دیگران حمایت و نماید جلب خود سمت به را دیگران و شود حاضر جمع

 اجتماعی و هیجانی- هوش  Cohenنظر اساس بر. (7) آورد دست به را

 هایادگیری از بسیاری زیرا باشند، مهمتر شناختی هوش از است ممکن

 را افراد نیز و باشدمی هیجانی و اجتماعی هایمهارت داشتن نیازمند

 .(2) رساندمی یاری خالقیت، و گیریتصمیم اجتماعی، روابط برای

Silvera اطالعات پردازش ابعاد شامل را اجتماعی هوش همکاران، و 

 پردازش. دانندمی اجتماعی آگاهی و اجتماعی مهارت اجتماعی،

 اساتاحس و رفتار بینی پیش و فهم و درک توانایی بر اجتماعی اطالعات

 روابط در غیرکالمی و کالمی هایپیام فهم توانایی و کندمی تاکید

. (5) باشدمی آشکار هایپیام نیز و پنهانی هایپیام درک انسانی،

 موقعیت به ورود توانایی فرد که است مفهوم بدین اجتماعی هایمهارت

 رفتار جدید، هایموقعیت به ورود زمان بتواند و باشد داشته را تازه

 شامل را دیگران با ارتباطی مهارت نوعی و دهد نشان خود از مناسب

 هایجریان در کردن عمل آگاهانه اجتماعی، هایآگاهی. شودمی

 ارقر تاکید مورد را اجتماعی موقعیتهای در رخدادها از ناشی غیرمنتظره

 طابقم رفتارکردن فعاالنه توان و دانش مفهوم به دیگر بیانی به دهد،می

 .(4)باشد می شخص در مکان و زمان موقعیت، با

Bar On، با که است باور براین و داندمی رشد قابل را اجتماعیهوش 

 -هیجانی هوش و داد گسترش را آن توانمی آموزش از استفاده

 هاییکننده تسهیل و هامهارت شایستگی، از ایآمیزه را اجتماعی

 از بسیاری. (1) دهدمی قرار تأثیر تحت را هوشمندانه رفتار که داندمی

 اجتماعی هایمهارت رشد اهمیت بر تربیتی روانشناسی متخصصان

 تأثیرپذیری علت به این و اندداشته تاکید تحصیل طول در کودک

 که است فرد اجتماعی و هیجانی هایقابلیت از سازگاری هایمهارت

 .(3) دهد نشان را خود رشد، جریان در تواندمی

  Golman. (44) است مؤثر اجتماعی هایشبکه برای اجتماعیهوش

 هیجانی، و اجتماعی هایمهارت و توانمندی که است باور این بر

 افزایش کنار در توانمی پس. (44) هستند یادگیری قابل و غیرذاتی

 حصحی ریزیبرنامه با را هامهارت اینگونه رشد، مراحل در کودکان دانش

 در آن مفید نتایج مشاهده و اجتماعی هوش ارتقای باعث و داد آموزش

 .گردید جامعه نهایت، در و تحصیل محل و دوستان جمع خانواده،

 دانشجویان روی که تحقیقی در آمریکا کنتوکی دانشگاه محققان

 طی هیجانی هوش تغییرات که شدند متوجه دادند انجام پزشکی

 یصورت در این و بوده ناچیز و کم بسیار دانشگاه، آموزشی فرآیندهای

 لقاب آموزش با هیجانی هوش که داده نشان تحقیقات نتایج که است

 اندانشجوی هیجانی هوش روی نیز واشنگتن دانشگاه در. باشدمی ارتقا

 انیهیج هوش داد نشان نتایج که گرفت انجام بررسی جراحی دستیاری

 سطح در جامعه افراد دیگر به نسبت جراحی دستیاری دانشجویان

 هوش مطالعه عنوان با تحقیقی در  Nado.(42) دارد قرار باالتری

 میانگین که دریافت امریکا کلرادو دانشکده دانشجویان اجتماعی

 همچنین. است بوده متوسط میزان از باالتر شده، برآورد اجتماعیهوش

 تفاوت مختلف هایدانشکده اجتماعیهوش بین که داد نشان نتایج

 است معنادار جنسیت حسب بر تفاوت این اما ندارد، وجود معناداری

(49).Meijs & Tanakinci  دریافتند خود تحقیق در همکاران و 

 وجود معنادار و مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت و اجتماعی هوش بین که

 که کنندمی بیان خود تحقیق در همکاران و کشاورز. (47, 41) دارد

 و زاده مهدی. (42) نیست باال پزشکی دانشجویان هیجانی هوش

 دختران در خصوصاً را دانشجویان هیجانی هوش میزان نیز همکارانش

 هوش هایمولفه برخی در همچنین و کنندمی اعالم متوسط حد در

. (9) دارد وجود معناداری تفاوت پسر و دختر دانشجویان میان هیجانی

 انیهیج هوش میزان بررسی به همکاران، و نیا دیباج دیگر تحقیقی در

 پزشکی علوم دانشگاه مختلف هایرشته چهارم سال دانشجویان در

 هوش مرهن میانگین باالترین که کنندمی بیان و پرداختند بهشتی شهید

 بهداشت دانشکده در نمره کمترین و پرستاری دانشکده در هیجانی

 در پزشکی مختلف هایرشته در دانشجویان هیجانی هوش و باشدمی

 یرغ از بیشتر متأهل دانشجویان هیجانی هوش. دارد قرار متوسط سطح

 مختلف هایرشته مردان و زنان هیجانی هوش بین و بوده هامتأهل

 از نفر 414 همکاران، و مالیی. (7) نشد یافت معناداری تفاوت پزشکی

 اوتتف تا کردند انتخاب گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 تیجهن این به هاآن. کنند تعیین را دانشجویان هیجانی هوش جنسیتی

 ندارد، تفاوت جنس دو در هیجانی هوش هایمولفه همه که رسیدند

 جنسیت تأثیر تحت کنترلی خود و اجتماعی هشیاری هایمولفه ولی

 از اجتماعی هوش متغیر که داد نشان غفاری. (45) گیردمی قرار

 دانشجویان تحصیلی عملکرد بینی پیش برای متغیرها ترینقوی

 .(41) باشدمی

 یهاجنبه بینی پیش و بهتر درک در ما به اجتماعی هوش کلی بطور

 مسئولین آگاهی. کندمی کمک آنها با سازگاری و زندگی مختلف

 آن تاثیرات و اجتماعی هوش از دانشجویان و جامعه تربیتی و آموزشی

 هایبیماری و طالق بزهکاری، اعتیاد، مانند احتمالی خطرات کاهش در

 رابطه بررسی. (43) بود خواهد مشکالت از بسیاری راهگشای روانی،

 کشورهای در که است ایدغدغه تحصیلی موفقیت و اجتماعیهوش

 هوش نقش و اهمیت جهت به. است شده پرداخته آن به مختلف

 ابلیتق و خانوادگی و شغلی هایموقعیت تحصیلی، موفقیت در اجتماعی

 میان در اجتماعیهوش تأثیر نیز و آن هایمهارت پذیری آموزش

 در اجتماعی-هوش میزان تعیین هدف با پژوهش این دانشجویان،

 .گیردمی صورت کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 روش کار

 دانشجویان اجتماعی هوش بررسی به تحقیق این اینکه به توجه با

 از تحقیق نوع پردازد،می 4931 سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه

 کلیه پژوهش این آماری جامعه. بود مقطعی –تحلیلی روش، نظر

 از که بود نفر 2411 تعداد به کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 در که آنجا از. گردید انتخاب نمونه عنوان به نفر 243 تعداد آنها میان

 مطالعه یک انجام بود، نامعلوم آماری جامعه واریانس پژوهش، این

 آنها از نفر 94 لذا. داشت ضرورت دانشجویان از تعدادی روی مقدماتی

 شد، عتوزی آنها بین در هاپرسشنامه و گردید انتخاب تصادفی صورت به
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 دبرآور پیش و مزبور گروه هایپاسخ به مربوط هایداده استخراج از پس

 با) کوکران فرمول از استفاده با پژوهش آماری نمونه حجم واریانس،

 نفر 243( 42/4 واریانس و 37/4 اطمینان سطح ،47/4 خطای سطح

 هایجنسیت و هارشته از دانشجویان اینکه به توجه با. آمد بدست

 رحاض تحقیق در بود، نامتجانس نوعی به آماری جامعه و بودند مختلف

 این بر. شد استفاده حجم با متناسب ایطبقه گیری نمونه روش از

 دانشجوی 112 از نفر، 13 بهداشت، دانشکده دانشجوی 174 از اساس

 دانشکده دانشجوی 952 از نفر، 15 مامایی، و پرستاری دانشکده

 937 از و نفر 14 پیراپزشکی، دانشجوی 911 از نفر، 14 پزشکی،

 انتخاب نمونه عنوان نفر 12 پزشکی، دندان دانشکده دانشجوی

 پژوهش دراین که بوده نفر 243 شده، برآورد نمونه حجم. گردیدند

 شتبازگ نرخ اینکه به توجه با. شد داده برگشت پرسشنامه 241 تعداد

 241 روی بر آماری تحلیل و تجزیه اساس این بر بود 37/4 هاپرسشنامه

 تحلیل از پس معناداری سطح و آماری توان و گرفت انجام آزمودنی

. گردید برآورد 34/4 آزمون توان طریق از آن کفایت و محاسبه مقدماتی

 محقق پرسشنامه از اجتماعی هوش گیری اندازه جهت پژوهش این در

 ،اجتماعی اطالعات پردازش مؤلفه سه با ای گویه یک و بیست ساخته

 ایدرجه پنج طیف در اجتماعی هایمهارت و اجتماعی هایآگاهی

 مقیاس اینکه به توجه با. شد استفاده( کم خیلی تا زیاد خیلی) لیکرت

 میانگین عنوان به 9 فرضی میانگین بود، لیکرت ایدرجه پنج پرسشنامه

 تبدس میانگین که نحوی به. شد گرفته نظر در برش نقطه و جامعه

 آمده بدست میانگین و باال اجتماعی هوش معرف 9 از باالتر آمده

 روایی تعیین منظور به. بود پایین اجتماعی هوش معرف 9 از ترپایین

 صانمتخص از نفر ده اختیار در پرسشنامه تحقیق، این محتوایی و صوری

 یافتدر از بعد و گرفت قرار اجتماعی علوم و تربیتی علوم شناسی، روان

 تعیین جهت. شد انجام هاپرسشنامه در ضروری اصالحات آنان نظرات

 رسشنامهپ پایایی. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی

 به و 34/4( سؤال 24) از کلی طور به حاضر تحقیق در اجتماعی هوش

 هایآگاهی ،11/4( سؤال 1) از اجتماعی اطالعات پردازش برای تفکیک

 14/4( سؤال 2) از اجتماعی هایمهارت و 11/4( سؤال 5) از اجتماعی

 .است پرسشنامه این باالی پایایی دهنده نشان که گردید برآورد

 پزشکی علوم دانشگاه مسئوالن طرف از طرح اجرای اجازه از پس

 به و شد گرفته طرح اجرای رضایت کنندگان، شرکت تمامی از کاشان،

 نتایج بود، خواهند نام بدون هاپرسشنامه که شد داده اطمینان ایشان

 محقق. شد خواهد اعالم آنان به مطالعه نتایج انتها در و است محرمانه

 میلتک هفته، دو مدت در و توزیع را هاپرسشنامه توضیحات، این دادن با

 و توصیفی سطح دو در هاداده تحلیل و تجزیه. نمود آوری جمع و

 در. گرفت انجام 41 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با استنباطی

 ارمعی انحراف و میانگین درصد، فراوانی، هایشاخص از توصیفی سطح

 هایآزمون از هاداده بودن نرمال به توجه با استنباطی سطح در و

 راهه یک واریانس تحلیل و مستقل  tای،نمونه تک t مانند پارامتریک

 .گردید استفاده

 هایافته

 رب درصد و فراوانی صورت به نمونه گروه توصیفی تحلیل 4 جدول در

 هشد ارائه تحصیل محل دانشکده و تحصیلی مقطع جنسیت، حسب

 .است

 

 نمونه گروه توصیفی تحلیل: 1 جدول

 فراوانی )%( متغیر

  جنسیت

 411( 2/54) دختر

 24( 1/21) پسر

  مقطع

 441( 3/74) کارشناسی

 54( 4/91) ارشد

 23( 3/49) دکتری

  دانشکده

 11( 4/29) بهداشت

 19( 5/24) مامایی و پرستاری

 14( 2/43) پزشکی

 14( 2/43) پیراپزشکی

 95( 1/45) دندانپزشکی

 

 شجویاندان جنسیت، حسب بر نمونه، گروه افراد بیشتر ها،یافته اساس بر

 زا دانشکده، اساس بر و کارشناسی دانشجویان مقطع، حسب بر دختر،

 .بودند بهداشت دانشکده

 حد از باالتر دانشگاه دانشجویان اجتماعی هوش میانگین: 4 فرضیه

 .است متوسط

 از اجتماعی هوش هایمؤلفه از یک هر میانگین داد نشان 2 جدول

 همؤلف به مربوط میانگین باالترین. بود بیشتر( 9) فرضی میانگین

 پژوهشگر ادعای فرض و بود 24/9±75/4 میزان به اطالعات پردازش

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اجتماعی هوش بودن باال بر مبنی

 (. > P 47/4گردد )می تأیید و بوده معنادار کاشان،

 

 میانگین با دانشجویان اجتماعی هوش میانگین مقایسه :2 جدول

 ( = n 241) 9 فرضی

 P میانگین متغیر

 444/4 24/9 ± 75/4  اطالعات پردازش

 444/4 14/9±  12/4 اجتماعی هایآگاهی

 444/4 13/9 ± 22/4 اجتماعی مهارت

 444/4 7/9 ± 12/4 اجتماعی هوش

 

 ایهویژگی حسب بر دانشگاه دانشجویان اجتماعی هوش بین: 2 فرضیه

 هوش میانگین هایافته طبق. دارد وجود تفاوت شناختی جمعیت

 اجتماعی هوش میانگین از( 54/9/±21/4) میزان به دختران اجتماعی

 بین معناداری تفاوت تی آزمون اما است بیشتر( 25/9±59/4) پسران

 (. > P 47/4نداد ) نشان پسر و دختر دانشجویان اجتماعی هوش

 اجتماعی هوش بین داد نشان واریانس تحلیل آزمون همچنین

 دوجو معناداری و مثبت تفاوت تحصیلی مقطع حسب بر دانشجویان

 سه هر دانشجویان اجتماعی هوش بین داد نشان تعقیبی آزمون. دارد

 زانمی بیشترین. دارد وجود معناداری و مثبت تفاوت تحصیلی مقطع

 (. > P 47/4بود ) کارشناسی با دکتری مقطع بین تفاوت
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 به مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان اجتماعی هوش همچنین

 14/4) بهداشت دانشجویان اجتماعی هوش از( 29/9 ± 12/4) میزان

 و( 71/9 ± 27/4) پیراپزشکی ،(15/9 ± 17/4) پزشکی ،(±11/9 

 نبی واریانس تحلیل آزمون اما است بیشتر( 72/9 ± 24/4) دندانپزشکی

نداد  نشان تفاوتی مختلف، هایدانشکده دانشجویان اجتماعی هوش

(47/4 P < .) 

 بحث

 ییراتتغ با خود رفتار و افکار بودن سازگار توانایی زمینه در دانشجویان

 این پرورش و ندارد قرار بخشی رضایت وضعیت در هاموقعیت و محیط

 با سازگاری هایراه از یکی. رسدمی نظر به ضروری آنان در مهارت

 به اجتماعی هوش. است اجتماعی هوش ها،موقعیت و محیطی تغییرات

 یشناخت روان تئوریک جنبه حاوی تنها نه توجه مورد پدیده یک عنوان

 کالتمش از بسیاری برای توانمی آن ارتقای با عمل میدان در بلکه است

 حاضر تحقیق هاییافته. (7) یافت مناسبی هایپاسخ زندگی، نهفته

 میانگین از اجتماعی هوش هایمؤلفه از یک هر میانگین داد نشان

 دانشجویان، در اجتماعی هوش وضعیت نوعی به و بود بیشتر فرضی

 اجتماعی هوش بودن باال بر مبنی پژوهشگر ادعای فرض و باالست

 دهدمی ننشا این. گردید تأیید کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 نند،ک بینی پیش را دیگران رفتار زیادی حدود تا توانندمی دانشجویان

 به فهمند،می را دیگران آرزوهای کنند،می درک را دیگران احساسات

 با راحتی به را خود شوند،می سازگار اجتماعی هایموقعیت در آسانی

 رتباطا در دانند،نمی بینی پیش قابل غیر را افراد دهند،می وفق دیگران

 رد غالباً کنند،می استفاده است آنها درشان که کلماتی از دیگران با

 به یوسیع نسبتاً دید ندارند، مشکلی خوب، ایمکالمه موضوعات یافتن

 و تندهس نگر مثبت دارند، دیگران به نسبت پایدار عالقه دارند، زندگی

 نتایج. دانندمی خوبی به را دادن گوش و کردن صحبت مناسب زمان

 هوش مورد در خود تحقیق در که Nado تحقیق نتایج با حاضر تحقیق

 االترب شده برآورده اجتماعیهوش میانگین دریافت دانشجویان اجتماعی

 تحقیق نتایج با اما دارد مطابقت (49) است بوده متوسط میزان از

 همکاران و کشاورز و همکاران و نیا دیباج ،(9) زاده مهدی ،(24) نصیری

 دریافت خود تحقیق در نصیری چون ندارد مطابقت و همسویی (42)

 وعلیب دانشگاه تکمیلی تتحصیال دانشجویان اجتماعی هوش وضعیت

 و زاده مهدی. (43) است متوسط سطح از ترپایین همدان سینا

 اعالم متوسط حد در را دانشجویان هیجانی هوش میزان نیز همکارانش

 در دانشجویان هیجانی هوش همکاران، و نیا دیباج. (9) کردند

 و کشاورز نمود. ارزیابی متوسط سطح رد را پزشکی مختلف هایرشته

 ازشیر پزشکی علوم دانشجویان هیجانی هوش خود تحقیق در همکاران

 اجتماعی هوش بودن باال علت شاید. (42) نکردند ارزیابی باال را

 هک است پزشکی هایرشته ماهیت خاطر به پزشکی علوم دانشجویان

 نای چه هر و است( بیمار غیر و بیمار) مردم با ارتباط و تعامل مستلزم

 اب مقابله و مواجهه برای بهتری توانایی از معموالً باشد باالتر میزان

 پزشکی هایرشته الزامات از این و هستند برخوردار روانی فشارهای

 وضعیت به نسبت تریمطلوب سطح به را آن روز به روز باید و است

 .برسانند فعلی

 تتفاو پسر، و دختر دانشجویان اجتماعی هوش بین داد نشان هایافته

 افزایش در جنسیت که گفت توانمی نوعی به. نداشت وجود معناداری

 تایجن با حاضر تحقیق نتایج. ندارد زیادی تأثیر اجتماعی هوش کاهش یا

 هوش هایمولفه همه دریافتند که (45) همکاران و مالیی تحقیق

 نشان که همکاران و نیا دیباج و ندارند تفاوت جنس دو در هیجانی

 اوتتف پزشکی مختلف هایرشته مردان و زنان هیجانی هوش بین دادند

 یقتحق نتایج با و دارد مطابقت و همسویی است، نشده یافت معناداری

 که Sembiyan  (24)وNado  (49)،(9) همکاران و زاده مهدی

 گزارش پسر و دختر دانشجویان هیجانی هوش بین معناداری تفاوت

 هوش غیرمعنادار تفاوت علت شاید. ندارد مطابقت و همسویی نمودند،

 هایتفاوت کاهش در بتوان را پسر و دختر دانشجویان اجتماعی

 امعه،ج در پسران همانند دختران بیشتر حضور و آنها فردی و شخصیتی

 یاجتماع هوش تفاوت کاهش باعث که کرد جستجو گذشته به نسبت

 .است شده پسر و دختر دانشجویان

 لی،تحصی مقطع حسب بر دانشجویان اجتماعی هوش بین ها،یافته طبق

 اجتماعی هوش بر تحصیلی مقطع عبارتی به. دارد وجود معنادار تفاوت

 أثیرت تحت و اکتسابی خاطر به شاید این که است اثرگذار دانشجویان،

 هوش این تحصیل طول در فرد که باشد اجتماعی هوش بودن آموزش

 وعین به شودمی بیشتر فرد تحصیلی مقطع چه هر و کندمی کسب را

 همین تعقیبی، آزمون طبق و یابدمی افزایش هم او اجتماعی هوش

 .است شده کارشناسی با دکتری دانشجویان بیشتر اختالف باعث

 دانشکده حسب بر دانشجویان اجتماعی هوش بین داد نشان هایافته

 رد دانشکده نوع عبارتی به. ندارد وجود معناداری تفاوت تحصیل، محل

 تحقیق نتایج. نداشت زیادی تأثیر اجتماعی، هوش آموزش و پرورش

 اجتماعی-هوش بین داد نشان که Nado  (49) تحقیق نتایج با حاضر

   Sembiyanو ندارد وجود معناداری تفاوت مختلف هایدانشکده

 وشه روی معناداری تأثیر دانشکده نوع و تحصیل محل دریافت که(24)

 .دارد مطابقت و همسویی ندارد، اجتماعی

 داشت، وجود تحقیق این با ارتباط در که هاییمحدودیت جمله از

 تحقیق دامنه بودن محدود دانشجویان، به تحقیق دامنه بودن محدود

 و مراکز به تعمیم امکان عدم و کاشان پزشکی علوم دانشگاه به

 تحقیق دیگر هایمحدودیت جمله از. بود دیگر آموزشی هایسازمان

 ا،متغیره ارزیابی برای دهی خودگزارش هایپرسشنامه از صرف استفاده

 دانشجویان از برخی همکاری عدم و هاداده مقطعی آوری جمع و بررسی

 هوش بررسی راستای در. بود پرسشنامه سئواالت به پاسخگویی در

 ادپیشنه محققان سایر به کاشان پزشکی علوم دانشجویان اجتماعی

 رسای با پزشکی علوم دانشجویان اجتماعی هوش مقایسه به گرددمی

 شهو تأثیر همچنین. بپردازند آزاد و سراسری هایدانشگاه دانشجویان

 بررسی مورد دانشجویان محیطی و اجتماعی سازگاری در را اجتماعی

 .دهند قرار

 گیری نتیجه

 میانگین از اجتماعی هوش هایمؤلفه از یک هر میانگین ها،یافته طبق

 دانشجویان دهدمی نشان این. بود مطلوب نوعی به و بیشتر فرضی،

 یگراند احساسات بینی، پیش را دیگران رفتار زیادی حدود تا توانندمی

 وفق دیگران با راحتی به را خود و بفهمند را دیگران آرزوهای درک، را

 دانشگاه در اجتماعی هوش مطلوب نسبتاً وضعیت به توجه با. دهند

 ،مطلوب وضعیت به وضعیت این رسیدن جهت و کاشان پزشکی علوم

 هایمهارت مباحث به آموزشی نظام مسئوالن که گرددمی پیشنهاد
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 نهایتاً و اجتماعی هایآگاهی و اجتماعی اطالعات پردازش اجتماعی،

 زمینه این در و داشته توجه دانشجویان اجتماعی هوش شکوفاسازی

 برگزار دانشجویان برای را اجتماعی هوش هایتکنیک آموزش هایدوره

 هوش آموزشی هایدوره مسئوالن، گرددمی پیشنهاد همچنین. نمایند

 و فهم و درک توانایی بردن باال جهت دانشجویان، برای را اجتماعی

 فعواط با آمدن کنار خوبی به دیگران، احساسات و رفتار بینی پیش

 مهارت اجتماعی، هایشبکه و هاموقعیت دقیق فهم دیگران، و خود

 ها،تعارض و تضادها حل کردن، وجود ابراز خوب و کردن گوش خوب

 اجتماعی هایفعالیت در سایرین احساسات و هانگرانی از مناسب درک

 .کنند برگزار

 سپاسگزاری

 گاهدانش دانشجویان و مدیران کلیه از دانندمی الزم خود بر نویسندگان

 شکرت و تقدیر نمودند یاری را ما پژوهش این در که کاشان پزشکی علوم

 آورند عمل به

.
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