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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هوش اجتماعی در :مقدمه

.دانشجویان دانشگاههاي استان کرمانشاه انجام شده است
238(نفر از دانشجویان 557بدین منظور، . پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی بود:روش

به شیوه تصادفی خوشه اي 51/2و انحراف معیار 2/22ن سنی با میانگی) دختر319پسر و 
و هوش ) 2008تت،(ها در پرسشنامه هوش اجتماعی همه آزمودنی. انتخاب شدند

.را تکمیل نمودند) 1999شرینک، (هیجانی 
، 10، 5بررسی همسانی درونی پرسشنامه نشان داد که همه گویه ها بجز گویه هاي :نتایج

ماده 45همبستگی باالیی با نمره کل دارند، بنابراین از 40و 39، 33، 26، 17، 16، 14
، همبستگی دو نیمه آن 78/0ماده حذف شدند و آلفاي کرونباخ پرسشنامه9پرسشنامه 

همچنین، براي بررسی روایی از روش . به دست آمد75/0و قابلیت بازآزمایی آن 76/0
باالي پرسشنامه با پرسشنامه هوش هیجانی، به علت همبستگی . روایی همزمان استفاده شد

.روایی همزمان مقیاس نیز تأیید شد
نتیجه این پژوهش نشان داد که پرسشنامه هوش اجتماعی ابزاري پایا و روا :گیرينتیجه

.براي سنجش هوش اجتماعی در جمعیت ایرانی است
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Investigating validity and reliability of Social

Intelligence Questionnaire
Among university students in Kermanshah
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Abstract
Introduction: The aim of this research was to study the reliability
and validity of social intelligence questionnaire.
Method: 557 students (238 male and 319 female) were chosen
through random cluster method. The average age was 22/2 with
standard deviation of 2/51. The social intelligence questionnaire
(Tet 2008) and emotional intelligence questionnaire (Shrink 1999)
were answered by participants in one session.
Results: checking the internal consistency showed that all of

dialects ,except dialects 5,10,14,16,17,26,33,39 &40 have a high
correlation with the total score, therefore 9 items from 45 items
were omitted. The cronbach's alpha was0/78, the correlation of two
halves was0/76, and the retest capability was0/75. Concurrent
validity was used for validity checking as well. Due to high
correlation with emotional intelligence questionnaire, the
concurrent validity was also confirmed too.
Conclusion: the results of this study showed that social
intelligence questionnaire is a durable and valid tool to assess the
social intelligence.

Keywords: Social Intelligence Questionnaire, Validity,
Reliability, University Students in Kermanshah.

مقدمه
هوش همانگونه که در فرهنگ هاي لغت استاندارد تعریف شده است، دو معنی نسبتاً 

در یک معنی آشنا، هوش به توانایی افراد براي یادگیري و استدالل کردن . متفاوت دارد
این همان معنی است که زیربناي مفاهیم روانسنجی متداول و معمول از . اشاره می کند

در معناي کمتر متداول آن، . شی و شبیه به آن می باشدقبیل آزمون هاي هوش، بهره هو



معناي دوم عموماً بر عنوان سازمانهاي . و آگاهی می باشد1هوش به معنی تنه اطالعات
دولتی بخصوصی مثل دفتر نمایندگی جاسوسی مرکزي در ایاالت متحده آمریکا و همتاي 

به طور مشابهی هر دو 2هوش اجتماعی.داللت می کند) M16وM15(آن در انگلستان 
).2000، 3کیلستروم و کانتور(معنی را در بر می گیرد 

اصطالحی که به . توسط ثرندایک معرفی شد1920مفهوم هوش اجتماعی در سال 
توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به 

). 2000کیلستروم و کانتور، (اشاره می کند کارگیري آن در تعامالت اجتماعی سازگارانه 
اما ثرندایک و همکارش قادر به بررسی وجود چنین حوزه اي از هوش از طریق مطالعات 

؛  به نقل از بژورکوویس و 1937؛ ثرندایک و استین، 1936ثرندایک، (روانسنجی نبودند 
.سپرده شدو به همین دلیل مفهوم هوش اجتماعی به دست فراموشی) 2000، 4استرمن

از هوش به سه ) 1920(دیدگاه روانسنجی هوش اجتماعی به طبقه بندي ثرندایک 
هوش (، اشیاء واقعی )5هوش انتزاعی(توانایی درك و مدیریت افکار : گرددسطح برمی

در این قاعده کالسیک ثرندایک، هوش اجتماعی به ). هوش اجتماعی(و مردم ) 6مکانیکی
ن و مردان، پسران و دختران و توانایی عمل خردمندانه در توانایی درك و مدیریت زنا
، 7؛ لی، وونگ، دایا، مکسول و ثرب2000کیلستروم و کانتور، (روابط انسانها اشاره می کند 

).2000، 7ثرب
اخیراً عالقه مجددي به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعاي وجود 

معنی نزدیکی با مفاهیمی چون شایستگی و هوش اجتماعی. آن را دارند پدیدار شده است
مهارت هاي اجتماعی دارد و همچنین با مفاهیمی مثل هوش هیجانی و هوش بین فردي 

).2007، 8؛ ویز و ساب2000بژورکوویس و استرمن،(اشتراك زیادي دارد 
بویاتزیس و (هوش اجتماعی در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد 

، اما بعدها دیگران آن را به عنوان دو نوع هوش فردي تعریف کردند که به )2004، 9ساال
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1. Body of information
2. Social Intelligence
3. Kihlstrom & Cantor
4. Bjorkqvist & Osterman
5. Abstract Intelligence
6. Mechanical Intelligence
7. Lee, Wng, Daya, Maxwella & Thorpe
8.Weis & Sub
9. Boyatzis & Sala



پردازد که شامل دانش و آگاهی در می2و هوش بین فردي1دو جنبه هوش درون فردي
).2009، 3کراون(باشد مورد خود و دیگران می

»توانایی همراه بودن با دیگران«هوش اجتماعی را به عنوان ) 1927(ماس و هانت 
هوش اجتماعی ) 1989(کانتور و کیلستروم ). ٢٠٠٠کیلستروم و کانتور، (تعریف کرده اند 

. اندر مورد دنیاي اجتماعی تعریف کردهرا به عنوان پشتوانه و ذخیره دانش و آگاهی افراد د
هوش اجتماعی را به عنوان یک توانایی ضروري ) 2009(4نیجهولت، استاك و نیشیدا

5به نظر سلز. ر ارتباط، درك و تعامل مؤثر با دیگران تعریف کرده اندبراي افراد به منظو

اي به عنوان یک نوع هوش که در پشت تواند به طور گستردههوش اجتماعی می) 2007(
هوش ) 2007(6والنیوس، پوناماکی و ریمپال. تعامالت و رفتارها قرار دارد تعریف شود

.اندها، احساسها، افکار و رفتارها تعریف کردهاجتماعی را درك بهتر از روابط بین انسان
خواندن ذهن -1: عامل است8هوش اجتماعی متشکل از ) 2002(7عقیده بوزانبنا به

-2درك و شناخت افراد با استفاده از عالئم بدنی، اطالعات زبانی و غیرزبانی : افراد
فعال بودن در - 5تأثیر گذاشتن روي دیگران -4اجتماعی بودن -3مهارت شنیداري فعال 

درك - 8ترغیب و -7ت اجتماعی مشورت و حل مسائل به صور-6هاي اجتماعی زمینه
).2009، 8دوگان و ستین(چگونگی رفتار در زمینه هاي اجتماعی مختلف  

-می) هامهارت(شناختی و رفتاري -هاي ادراکی، تحلیلیهوش اجتماعی داراي مؤلفه

با هوش بودن در تجزیه و تحلیل رفتارهاي  اجتماعی دیگران نقش مرکزي و . باشد
مربوط به افراد 9هاي شناختیکه شامل توانایی شناسایی انگیزه ها و تلهچرا . دوجانبه دارد

به عالوه، افراد با هوش اجتماعی باال قادر به تولید رفتار کافی براي به . باشددیگر می
عنوان مثال، در به. ف اجتماعی خواستنی خود هستنددست آوردن و رسیدن به اهدا

آمیز به عنوان یابی به یک راه حل مسالمتستهاي متضاد، هوش اجتماعی در دموقعیت
کند یا آرام بودن باشد که آیا فرد پرخاشگري را انتخاب مییک عنصر مفید و با ارزش می
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1. Interpersonal intelligence
2. Intrapersonal intelligence
3. Crowne
4. Nijholt, Stock & Nishida
5. Sells
6. Wallenius, Punamaki & Rimpela
7. Buzan
8. Dogan & Cetin
9. Cognitive traps



انتخاب بین این دو نوع از رفتارهاي متضاد براي افراد با هوش از نظر اجتماعی، . را
).2000بژورکوئیست و استرمن، (اختیاري است  

. ها مورد اندازه گیري قرار گرفته استغلب به وسیله خودگزارشیهوش اجتماعی ا
پرسشنامه «گیري هوش اجتماعی ساخته شده است هایی که براي اندازهیکی از آزمون

پرسش دو 45پرسشنامه شامل این. باشدمی» )2008(1هوش اجتماعی آنگ تون تت
در . شوندغلط مشخص میها با گزینه صحیح وباشد و جوابمی) بلی، خیر(اي گزینه

ایران پس از ترجمه پرسشنامه هوش اجتماعی و اعمال اصالحات و تغییرات توسط چند 
شناسی، درستی برگردان آن توسط شش متخصص تأیید کارشناس زبان انگلیسی و روان

.روایی صوري پرسشنامه نیز به تأیید هشت متخصص رسیده است. شده است
ن هیچ آزمون رسمی براي ارزیابی کمی هوش اجتماعی از آنجا که تاکنون در ایرا

هنجاریابی نشده است و ابزار معتبري براي سنجش هوش اجتماعی در ایران وجود ندارد، 
لذا هدف از انجام پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه هوش اجتماعی است که داراي 

.روایی و پایایی قابل قبولی باشد

روش
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه . یابی بودپژوهش حاضر از نوع زمینه

آباد غرب و کنگاور در سال هاي شهرهاي کرمانشاه، اسالمدانشجویان کارشناسی دانشگاه
و 2/22با میانگین سنی) دختر319پسر و 238(نفر  557بود که 1388-89تحصیلی 

.اي انتخاب شدندبه روش تصادفی خوشه51/2انحراف معیار 

ابزار 
اي ماده دو گزینه45این پرسشنامه داراي ): 2008تت، (پرسشنامه هوش اجتماعی 

شود و نمره هر آزمودنی گذاري میهاي آن با صفر و یک نمرهکه گزینه) بلی، خیر(است 
آنگ تون تت . امتیاز بیشتر به معناي هوش اجتماعی باالتر است. باشدمی45تا 0بین 

.آزمون را در حد مطلوب و قابل قبولی گزارش کرده استپایایی و اعتبار این) 2008(
گویه 33فرم اصلی این پرسشنامه شامل ):1999(پرسشنامه هوش هیجانی شرینک 

هاي خودانگیزي، خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاري اجتماعی و باشد و شامل مؤلفهمی
________________________________________________________________________________

1. Aung Tun Thet



همسانی . شودمیگذاري اي لیکرت نمرههاي اجتماعی است و با مقیاس پنج درجهمهارت
و روایی سازه این آزمون 85/0درونی این آزمون در نمونه ایرانی به روش آلفاي کرونباخ 

).1388امیرپور، (نیز مناسب گزاش شده است 

هایافته
. ارائه شده است1هاي توصیفی مربوط به آزمون هوش اجتماعی در جدول یافته

مستقل بر اساس متغیر tنتایج آزمونها و توزیع فراوانی آزمودنی-1جدول
هوش اجتماعی

شاخص
دانشگاه

انحرافمیانگین)درصد(فراوانیجنسیت
استاندارد

tp

٢۵/٣١٧٧/٣١۴/٢٢٧/٠)٩٨/٢٩(١۶٧دخترکرمانشاه

٣٣/٣١۵٣/٣)٠٨/٢٢(١٢٣پسر

١۴/٣٠۴۶/٢٧٣/١٣١/٠)١٠/١٣(٧٣دخترکنگاور

٣/٣١١٧/٣)۶٩/٩(۵۴پسر

اسالم آباد 
غرب

٧٣/٢٩٩/٣۴٢/٢٣۵/٠)١٨/١۴(٧٩دختر

٩/٢٨٧٩/٢)۵٩/١٠(۶١پسر

٨/٠-٢٧/٣١١۴/۴٢١/٠)٢٧/۵٧(٣١٩دخترکل

٣۶/٣١۴۵/٣)٧٢/۴٢(٢٣٨پسر

دهد که بین میانگین نمره هوش اجتماعی دانشجویان پسر و دختر نشان می1نتایج جدول 
منظور بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از به.معناداري وجود نداردگونه تفاوت در کل هیچ

.سه روش آلفاي کرونباخ، قابلیت اعتماد بازآزمایی و همبستگی دو نیمه استفاده شد
هاي  پرسشنامه و کل پرسشنامه و ضرایب مشخصات آماري گویه2در جدول 

به منظور بررسی قابلیت اعتماد آزمون از روش آلفاي . قابلیت اعتماد آورده شده است
. آمده است2کرونباخ استفاده شد که نتایج آن نیز در جدول 



قابلیت اعتماد پرسشنامه هوش اجتماعی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ-2جدول 
شماره 

هاگویه 
تعداد 
نمونه 

انحراف میانگین
استاندارد

همبستگی با نمره 
)سطح معناداري(کل

آلفا در 
صورت حذف

١۵۵٧٩٠/٠٣٠۵/٠١۴۶/٠٠(٠۵/٧٧/٠)٠
٢۵۵٧۵٧/٠۴٩۶/٠٣۶۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٣۵۵۵٧٠/٠۴۵٧/٠١۵/٠٠(٠۴/٧٧/٠)٠
۴۵۵۶٩٣/٠٢۶١/٠١۴٠٠(٧/٠۵/٧٧/٠)٠
۵۵۵٧٧٧/٠۴٢۴/٠٠۶/٧٨/٠)٢٣٩/٠(٠
۶۵۵۴۶٩/٠۴۶٢/٠٢٠۶/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٧۵۵٧۵١/٠۵٠١/٠٣۶۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٨۵۵٧٣٩/٠۴٨٨/٠١۵٠٠(٢/٠۴/٧٧/٠)٠
٩۵۵٧۴٠/٠۴٧٧/٠)٠٠٨/٠(٩٠/٠١٣٨/٠

١٠۵۵٧١۶/٠٣۶۵/٠۴٠/٠)۴٧٨/٠)٢١/٠
١١۵۵٢٨٣/٠٣٧٢/٠۴۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
١٢۵۵٧٧٩/٠۴٧٧/٠)٠٢/٠(٠٧/٠١٢/٠
١٣۵۵٧٧٩/٠۴٠۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠٢٨٣/٠
١۴۵۵٧۴۴/٠۴٧٨/٠)١/٠(- ٩٧/٠١٢٨/٠
١۵۵۵٧٩١/٠٢٩٠/٠١۵٧٧/٠)٠٢/٠(٨/٠
١۶۵۵٧۵٢/٠۵٧٨/٠)١٨٣/٠(- ٠٠/٠٠٧/٠
١٧۵۵۵٩٣/٠٢۵٢/٠٠۵/٢(- ٠۶/٧٨/٠)٠
١٨۵۵٧۶٠/٠۴٧٧/٠)٠٠/٠(٩٢/٠١٨/٠
١٩۵۵٧۴۴/٠۴٧٧/٠)٠٠١/٠(٩٧/٠١٧/٠
٢٠۵۵٧٧۴/٠۴٧٧/٠)٠٠/٠(٣٧/٠٢٧/٠
٢١۵۵۶۶٠/٠۴٩١/٠٢۵٧٧/٠)٠٠/٠(٩/٠
٢٢۵۵٧٧/٠)٠٠/٠(٧٨٣/٠٣٨٠/٠٢١٨/٠
٢٣۵۵۴٨٠/٠٣٩٩/٠۵۴۶/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٢۴۵۵٧۶۴/٠۴٨٢/٠۴۴٧٧/٠)٠٠/٠(٨/٠
٢۵۵۵٧٩٢/٠٢٧٠/٠٣۶۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٢۶۵۵٢٩٢/٠٢٧۴/٠٠۴٣/٠ -)۴٧٨/٠)١/٠
٢٧۵۵٧٨٨/٠٣٢٨/٠۴١۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٢٨۵۵٧۶٠/٠۴٧٧/٠)٠٠/٠(٩١/٠٢٨/٠
٢٩۵۵٧٧۴/٠۴۴٧٧/٠)٠٠١/٠(١/٠١٧٨/٠
٣٠۵۵٧۶۴/٠۴٧٧/٠)٠٠/٠(٨٠/٠٣١/٠
٣١۵۵١۵۶/٠۴٩٧/٠٣۴۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٣٢۵۵٧٨٩/٠٣١٨/٠٣۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٣٣۵۵٧٨/٠)١٣/٠(٧٨٧/٠٣٣٧/٠٠٧٩/٠
٣۴۵۵۵٧۴/٠۴٣٨/٠۴۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٣۵۵۵٧٧/٠)٠٠/٠(٧٨٩/٠٣١٢/٠٢٨/٠
٣۶۵۵٧۶٧/٠۴٢٧/٠٢۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
٣٧۵۵٧۴٣/٠۴٩۶/٧٧/٠)٠٠١/٠(٠١٧/٠
٣٨۵۵٧٧٣/٠۴۴٧/٠٣۶/٧٧/٠)٠٠/٠(٠



شماره 
هاگویه 

تعداد 
نمونه 

انحراف میانگین
استاندارد

همبستگی با نمره 
)سطح معناداري(کل

آلفا در 
صورت حذف

٣٩۵۵۴٩٨/٠١٢٧/٠٠٩۵/٠(٠۶/٧٨/٠)٠
۴٠۵۵٧٢٣/٠۴٩(- ٢٢/٠٠٠٢/٠۶/٧٨/٠)٠
۴١۵۵٣٣۶/٠۴٧٧/٠)٠٠٨/٠(٨١/٠١٣٧/٠
۴٢۵۵٧٧/٠)٠٠٨/٠(٧٩٨/٠١٢٧/٠١٣٩/٠
۴٣۵۵۵٩٨/٠١٢٧/٠١٩۴/٧٧/٠)٠٠/٠(٠
۴۴۵۵٧۵٢/٠۵٧٧/٠)٠٠/٠(٠٠/٠٢٩٩/٠
۴۵۵۵٧٨۴/٠٣۶۵/٧٧/٠)٠٠/٠(٠٣٠٨/٠
۵۵۵٣١/٣١٩٢/٣١٧٨/٠کل

بر اساس یافته . است1و 0و پنج گویه به ترتیب حداقل و حداکثر نمره تمام چهل
36/0تا 12/0و انحراف استاندارد آن از 98/0تا 16/0هاي جدول میانگین گویه ها از 

. است92/3و 31/31میانگین و انحراف استاندارد کل پرسشنامه نیز به ترتیب .باشدمی
ها  و نمره کل بین همالحظه می شود همبستگی بین گوی2همانگونه که در جدول 

و 40، 39، 33، 26، 17، 16، 14، 10، 5هاي  بین گویه. در نوسان است564/0و 05/0
دهد که در ستون دیگر جدول نیز نشان می. نمره کل هیچ گونه همبستگی وجود ندارد

هاي  در صورت حذف گویه. کندصورت حذف هر گویه آلفاي کرونباخ چقدر تغییر می
آلفاي . یابدافزایش می78/0آلفاي کرونباخ به 40، 39، 33، 26، 17، 16، 14، 10، 5

ضریب آلفا 2بنابراین براساس نتایج حاصله در جدول . است78/0کرونباخ کل آزمون 
.باشددار میمعنی99/0بدست آمد که در سطح 78/0براي کل پرسشنامه 

. ونیمه کردن نیز استفاده شدهمانطور که ذکر شد براي برآورد قابلیت اعتماد از روش د
به منظور بررسی قابلیت اعتماد . بدست آمد76/0ضریب گوتمن دو نیمه کردن آزمون نیز 
دانشجو به روش تصادفی انتخاب شدند و دو 60به روش باز آزمایی، از میان کل نمونه 

ضریب همبستگی بین دو بار. هفته بعد مجدداً آزمون هوش اجتماعی را تکمیل نمودند
با . گزارش شده است که نشان دهنده قابلیت اعتماد باالي آزمون است75/0اجراي آزمون 

، 26، 17، 16، 14، 10، 5هاي توان گفت که با حذف گویهتوجه به نتایج به دست آمده می
به همین دلیل در تحلیل . یابدآلفاي کرونباخ افزایش و طول آزمون کاهش می40و39، 33

.گویه کاهش یافت36دند و تعداد گویه ها به گویه حذف ش9این 



هاي آزمون و نمره کل جهت مطالعه همسانی درونی سؤاالت، همبستگی بین سؤال
براي دستیابی به این هدف از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که . آزمون محاسبه شد

، دو آزمون به منظور مطالعه روایی همزمان آزمون. ارائه شده است2نتایج آن در جدول 
هوش اجتماعی و هوش هیجانی همزمان اجرا و همبستگی نمرات کل دو آزمون محاسبه 

. آورده شده است3گردید که نتایج آن در جدول 

همبستگی نمرات کل دو آزمون هوش اجتماعی و هوش هیجانی-3جدول
هوش هیجانیهوش اجتماعی

٧۵/٠**١هوش اجتماعی

٧۵/٠١**هوش هیجانی

N۵۵٧۵۵٧

.باشدمعنادار می99/0بر اساس داده هاي جدول، ضریب همبستگی باال و در سطح 

گیرينتیجهبحث و
پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی و روایی آزمون هوش اجتماعی در بین 

هدف اصلی پژوهش حاضر این بود که . دانشجویان دانشگاههاي استان کرمانشاه انجام شد
اي داراي قابلیت اعتماد و اعتبار مناسب در اختیار پژوهشگران قرار دهد تا بتوان پرسشنامه

در محاسبه پایایی این . از آن براي کمی کردن هوش اجتماعی در تحقیقات استفاده کرد
ابزار از سه روش محاسبه آلفاي کرونباخ، همبستگی به روش دو نیمه کردن و ضریب 

زمون هوش اجتماعی برحسب ضریب آلفاي کرونباخ نشان پایایی آ. بازآزمایی استفاده شد
همچنین پایایی بازآزمایی آزمون نیز رضایت . داد که همسانی درونی مقیاس خوب است

. بخش بود
تأیید اعتبار همزمان پرسشنامه هوش اجتماعی با نمره کلی پرسشنامه هوش هیجانی که 

هاي دیگر این پژوهش یز از یافتهاز مطالعه ضریب همبستگی بین دو آزمون به دست آمد ن
بدست آمدن همبستگی باال بین نمرات کل آزمون هوش اجتماعی و هوش هیجانی . بود

هاي انسان توان توانایینمی«: کندباشد که اشاره میمی) 1990(همسو با گفته هاي سالوي 



هوش باید کنند که تمامی اشکال اشاره می) 2003(1امرلینگ و گلمن. »را از هم جدا کرد
آنها معتقدند که هوش اجتماعی و هوش هیجانی با . اي از همبستگی را نشان دهنددرجه

- هاي هوش اجتماعی میها و آموزشتمرین. هاي متفاوتی هستنداند، اما هوشهم مرتبط
تواند تواند رشد هوش هیجانی را تقویت کند و رشد هوش هیجانی نیز به نوبه خود می

. نمایندبنابراین آنها به طور مثبتی همدیگر را تقویت می. ذیه نمایدهوش اجتماعی را تغ
هاي خودآگاهی، همدلی و خودکنترلی، خودانگیزي، هوشیاري اجتماعی و مهارت

. اند، همگی براي هوش اجتماعی الزم هستندهاي هوش هیجانیاجتماعی که از مؤلفه
قص از یک راه حل هستند و هایی ناهیجانی بدون هم تنها بخشاجتماعی و هوشهوش

.براي داشتن یک زندگی مفید، خالق و سازنده وجود هر دو الزم است
همچنین از دیگر نتایج این پژوهش عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان هوش 

- توان به برگزاري سلسله کارگاهاجتماعی دانشجویان دختر و پسر بود که در تبیین آن می
هاي استان براي دگی و هوش هیجانی از طرف دانشگاههاي زنهاي آموزشی مهارت

دانشجویان دختر و پسر اشاره نمود که باعث آموزش و رشد و تقویت هوش اجتماعی 
.دانشجویان شده است

به طور کلی نتیجه این پژوهش مبین آن است که نسخه فارسی پرسشنامه هوش 
و اعتبار قابل قبولی برخوردار اجتماعی در دانشجویان استان کرمانشاه از قابلیت اعتماد

تواند مورد استفاده محققان و و به منظور سنجش هوش اجتماعی دانشجویان میاست 
در نهایت با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش به دانشجویان . متخصصان قرار گیرد

انجام ها نیز شود که این پژوهش در سایر گروههاي استان کرمانشاه پیشنهاد میدانشگاه
.شود
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بیشتري از هوش اجتماعیاهمیت ) IQ(من معتقدم که میزان هوش طبیعی ٣

.، در رسیدن به خوشبختی دارد) درك مطلوب از روابط بین فردي(
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