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  مقدمه
زيستي يا طبيعي براي استفاده بيشتر از يك دست در انجـام كارهـاي    برتري يك اولويت دست
كـه  زمـاني  .كدام نيمكره براي انجام آن تكليف غالب باشدكه دارد به اين بستگي كه  استويژه 

كـه  دسـت و درصـورتي  راسـت  هـا آنبه  ،كنندافراد اغلب اوقات از دست راست خود استفاده مي
زماني به فرد دوسوتوان گفتـه  . شوددست گفته ميها چپرا ترجيح دهند به آنچپ خود دست
 ميزان مسـاوي اسـتفاده كنـد   طوريكسان و تقريباً بهشود كه در طول زمان از هر دو دست بهمي

-مغز كه عملكردهاي فكري، حسي و حركتي را كنتـرل مـي  شر پيشق ).2007قياس و آديل، (
هريـك از دو نيمكـره مغـز    . ترل دگرسو بر بدن تقسيم شده اسـت كند، به دو نيمكره با يك كن

، يعني ترجيح بـراي اسـتفاده از يـك طـرف     1جانبيبرتري .دهدرا انجام مي ايويژهعملكردهاي 
، بستگي به اين دارد كه كدام نيمكره مغزي غالب ويژه بدن بيش از سمت ديگر در انجام تكاليف

ـ  روان .افتد هنوز مشخص نيسـت تفاق ميي اجانبكه چرا برتريدليل اين. است ويـژه  هشناسـان ب
. داننـد شدن مياي يا جانبيمستقيم تسلط نيمكرهبرتري را شاخص غيرشناسان دستروانعصب
-هم پيوند يافتهشناختي بهنظر ژنتيكي و زيست ازاي كرهـو تسلط نيمبرتري طوركه دستهمان

ـ دارفتار يك فرد ها و راند، تأثيرات متفاوتي بر توانايي هـاي متفـاوتي در مـورد ايـن     ديـدگاه . دن
-برتر و يا چپصورت راستشان ممكن است بههاي فطريها و تواناييانسان. تأثيرات وجود دارد
برتري در ارتباط با مشـكالت زيـادي اسـت، ولـي     هيچ شكي نيست كه چپ. برتر توصيف شوند

. اسـت هـا  نين در ارتباط با افـزايش توانـايي  اند كه چپ برتري همچمطالعات مختلف نشان داده
هـوش  انـواع  برترها در شرايط گوناگون سطح بااليي از كند كه چپبيان مي) 2002( مانوسمك

برتري ارتبـاطي بـا سـطح هـوش     كه دست ده استشگونه فرض اينبنابراين ؛ دهندرا نشان مي
 .داشته باشد

هاي متفاوتي از هوش زمينه. يابدمل ميطورپيوسته تكاوضوع هوش بسيار جذاب است و بهم
 2كليتوانايي ذهني  نظريهاز  پژوهشگراناز بسياري . قرارگيرد تواند موردآزمايشهست كه مي
، گاتفردسون( تعريف شود هابا پيچيدگيعنوان توانايي مقابله تواند بهيكنند كه محمايت مي

 نظريهاين ). 2006، آلبرشت( ه مخالفندچندگانهاي نظريه با معموالً ،پژوهشگران اين). 2002
 مجموعهعنوان يك تواند بهدارند هوش مي دارد كه باور ي قرارپژوهشگرانمورد حمايت ديگر 

هاي متفاوت از بنابراين هوش). 2006، گاردنر( تعريف شود خودكارمكانيسم محاسباتي نيمه
  ). 2006ان، كورن هابر و گاردنر، مور( گذارندبلكه بر يكديگر تأثير مي ،يكديگر مجزا نيستند

                                                 
1. lateralization 
2. general mental ability 
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شناخت توانايي  »هوش اجتماعي«عنوان هوش را به 1920كه ثرندايك در سال مانيز زا
- كارهاي ساختن و بهمهارت »مكانيكيهوش «، افراد و توانايي عمل خالقانه در روابط انساني

 ؛اصول علمي تعريف كرد توانايي كاربرد كلمات، اعداد و »انتزاعي هوش« و بردن ابزار و وسايل
هوش ) 2009( جهولت، استاك و نيشيدان. ترين موضوع بحث تبديل شدهوش اجتماعي به مهم

منظور ارتباط، درك و تعامل مؤثر با ديگران عنوان توانايي ضروري براي افراد بهاجتماعي را به
عنوان يك نوع اي بهطورگستردهتواند بههوش اجتماعي مي) 2007( نظر سلزهب. اندتعريف كرده

 النيوس، پوناماكي و ريمپالو .تعريف شود ،هوش كه در پشت تعامالت و رفتارها قرار دارد
ها، افكار و رفتارها تعريف ها، احساسهوش اجتماعي را درك بهتر از روابط بين انسان) 2007(

و  1فرديهوش درونعنوان دو نوع هوش فردي كه به دو جنبه را بهآن) 2009( كراون . اندكرده
 .است تعريف كرده استكه شامل دانش و آگاهي در مورد خود و ديگران  2فرديهوش بين

خواندن ذهن  .1 .است عامل هشت، هوش اجتماعي متشكل از )2002( مطابق با نظر بوزان
اري مهارت شنيد .2 ،كالميافراد و شناخت افراد با استفاده از عالئم بدني و ارتباط كالمي و غير

 هاي اجتماعيبودن در زمينهفعال .5 ،ديگران بر   گذاشتن تأثير .4 ،بودناجتماعي .3 ،فعال
درك چگونگي رفتار  .8ترغيب و  .7 ،صورت اجتماعيهمشورت و حل مسائل ب .6 ،)محبوبيت(

رساندن  انجام عنوان توانايي بهبه هوش اجتماعيدرمجموع  .هاي مختلف اجتماعيدر زمينه
 هوش اجتماعي. شودها مطرح ميكردن در رابطهفردي و خردمندانه رفتارف و كارهاي بينوظاي
يابي دهد كه رفتار مناسب را جهت دستشود كه به فرد اجازه ميمي تي شناختهيعنوان قابلبه

-هوشمعني بابه هوش اجتماعيرسد كه نظر ميطور بهاين. به يك هدف مشخص داشته باشد
  ).2009كراون، ( هاآنست نه درباره ا هاهن در رابطبود

يكي از اين . وجود آمدند، ساختارهاي مربوط ديگري بههوش اجتماعيبعد از سير تكاملي 
 هوش هيجاني عبارت .هوش هيجاني است ،محبوبيت زيادي دارد پژوهشگرانساختارها كه نزد 

ماير و (ست ا خود و ديگرانها در از ظرفيت ادراك، ابراز، شناخت، كاربرد و مديريت هيجان
و  استالعاده هوش هيجاني يك توانايي فوق) 2000( نظر ماير و سالوويبه). 2000سالووي،

بهر به بهترين نحو هاي خود ازجمله هوشتوانيم از ساير مهارتكند كه چگونه ميمشخص مي
كند هايي اشاره ميتها و قابلياي از تواناييمجموعهدر مجموع هوش هيجاني به .استفاده كنيم

كاب، استرينزيكو، ، مكباربي، كروگر( استهاي ضروري زندگي اجتماعي انسان ويژگياز كه 
  ).2009، همكارانو زامبوني 

                                                 
1. Interpersonal intelligence 
2. Intrapersonal intelligence 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 پورو احمد علي را سلگيزه

 1391زمستان )/ 24( 4شماره / 6سال / شناسي كاربرديفصلنامه روان                                           106

ك بـراي  يهايي با يكديگر دارند، در نتيجه هرهاي مغز از لحاظ ساختاري و كنشي تفاوتنيمكره
ـ    نـد ايـن تخصـص   هرچ ،اندتخصص يافته ايويژهكاركردهاي شناختي  ه يـافتگي نسـبي اسـت ن

-هاي مغز و تفاوت چـپ كنشي نيمكره يافتگيبا توجه به تخصص ).2007قياس و آديل، (مطلق
رود كه اين دو گروه از لحـاظ عملكردهـاي   انتظار مي ،ايدر تسلط نيمكرهها برترو راستها برتر

 برتر و چـپ  يك دو گروه راستبنابراين تفك. هايي داشته باشندهم تفاوت هيجاني و اجتماعي با
  . برتر از يكديگر اهميت زيادي دارد

هاي هيجاني كه برتري جانبي فعاليت شواهدي را فراهم كرده برداري عصبيتصويرمطالعات 
 كهاينتا  ،منطقه خاصي در هر دو نيمكره تعلق داشته باشدبسيار پيچيده و ممكن است به

نيمكره  كندديدگاه سنتي فرض مي. ديدگاه مطرح است در اين رابطه چند. جانبي شده باشد
كند و در درك و بيان زش همه اشكال هيجاني بازي مينقش اساسي و مركزي را در پردا راست
هاي چپ و هنيز نقش مجزايي را براي نيمكر 1فرضيه ظرفيت .در همه ابعاد نقش دارد هاهيجان

 هايچپ براي هيجان ده نيمكرهعمطابق اين قا .گيرددر نظر ميراست در ابعاد مختلف هيجاني 
ويژه در قشرپيشاني منفي مثل ترس، به هايبراي هيجان نيمكره راستمثل شادكامي و  مثبت

ويژه در قشرپيشاني قدامي به نيمكره راستمنفي در  هايهيجانجانبي برتري. جانبي نقش دارد
هاي شخصيتي پايدار كه سبك حالت روحي موقت شخص و هم به ويژگيممكن است هم به

 ).1999، ديويدسون و ايروين( شود، بستگي داشته باشدناميده مي 2عاطفي
نقش اساسي و مركزي را در  راست نيمكرهكند بر نظريه نيمكره راست كه فرض ميعالوه

 هايهيجانبندي تقسيمبا  در رابطهو نظريه ظرفيت  كندپردازش همه اشكال هيجاني بازي مي
مورد  شناختيروان عصب هايهطوروسيعي در مطالعكه به ي، نظريه ديگراستو منفي مثبت 

شادكامي، تعجب،  يكي كندتقسيم مي را به دو نوع اصلي هاهيجاناست، استفاده قرار گرفته
- هيجان عنوانبهكه ، است عالقه يا نگراني مانند پيچيدهديگري و ترس، خشم، تنفر و ناراحتي 

شناختي كه نشانگر افكار دروني  اتاجتماعي و تظاهر هايهيجانو ا رفتارها در رابطه بهاي 
كوهن، ويل رايت، هيل، - ؛ بارون2002، آدولفز، بارون ـ كوهنو ترانل(شوند قلمداد مي ،هستند

  ).2005، كوهن و ديويد-هام، الورنس، موريس، بارونبرام ،؛ شاو2001راست و پالمب، 
فرضيه را ارائه كردند كه نوع اين ) 1994( باكرز، هومن و دگاه اساس اين دي در نهايت و بر

اساس بر .دشوطورمتفاوتي توسط هر دو نيمكره مغز نشان داده ميبه ،هاآنا، نه ظرفيت ههيجان
اصلي است،  ياههيجان ، نيمكره راست مسئول پردازشهاآن ةو مطابق با مشاهد فرضيهاين 
 هومن و بوك رز،. دارد پيچيده اجتماعي ياههيجانه ب اختصاصكه نيمكره چپ حاليدر

                                                 
1. valence hypothesis  
2. affective style 
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پيچيده، شامل كنترل ارادي  ياههيجانكردند عنوان خود  هايهپايه مشاهد ، بر)1994(
 ،شوندنيمكره چپ تنظيم و تعديل مي توسطو  آموختههيجاني، بعدها درطول رشد  هايتظاهر

-فته و توسط نيمكره راست تنظيم مييادر ابتدا رشدو اصلي ابتدايي  ياههيجانكه يحالدر
مربوط به  هاياوليه فطري مثل ترس و خشم و تظاهر ياههيجاناعتقاد بر اين است كه . شوند
اصلي چهره مثل خشم و ي اههيجان .شوندنيز توسط نيمكره راست تنظيم و تعديل مي هاآن

يا  ءسرعت به شيبهدهند اطالعات كه اجازه ميكالمي هستند هاي گوياي غير، جلوهنفرت
شويتز و ريد، ( در مراحل اوليه رشد توسط نوزاد انسان اههيجان اين ،يابدمحيط جديد انتقال 

اجتماعي مثل گناه و حسادت و قواعد نمايشي  ياههيجان مقابل در .شوندمي آموخته) 2005
وسيله نمايش هتوانند بقواعد نمايشي مي. شوندتوسط نيمكره چپ تنظيم مي هاآنوابسته به 

رغم نقش اساسي و مؤثر هوش هيجاني به .اوليه براي اهداف اجتماعي تنظيم شوندي اههيجان
دانش ) 2009و همكاران،  كروگر( هاي زندگي اجتماعي روزانهو اجتماعي در مقابله با چالش

 تنتايج حاصل از پژوهش رز و مونو. شدن وجود داردبا جانبي هاآنارتباط  كمي در مورد
 جنس و تأثيردر رابطه با فرضيه ظرفيت از  ،اههيجان ايشدن نيمكرهجانبي در مورد) 2011(

ضايعه مغزي حمايت نكرد، اما از فرضيه نيمكره راست در  دچارگروهي از افراد در افزايش سن 
از فرضيه نوع هيجان ها آنهمچنين نتايج پژوهش . جانبي هيجاني حمايت كردمورد برتري

هاي اصلي و ابتدايي ترتيب كه افراد سالخورده در توانايي درك و فهم محركاينرد، بهحمايت ك
  . نداشتنداجتماعي مشكلي  -هاي هيجانيديده بودند ولي در درك محركآسيب

اي به بررسي ارتباط ميان هوش هيجاني و تسلط ر مطالعهد) 2010( شيلو و كيكاسترو
از  %5/4نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن بودند كه . دانشجو پرداختند 122نيمكره راست 

همچنين در . استاي قابل تبيين چهره ياههيجانواريانس تسلط نيمكره راست براي پردازش 
گري و  .باالي هوش هيجاني در ارتباط با تسلط بيشتر نيمكره راست بود هايهمردان نمر
همه قشر مغز، تماالً مناطق ديگري پيشاني جانبي و احقشر پيش يافتنددر) 2004( تامپسون

نتايج . كنداين يافته از فرضيه نوع هيجان حمايت ميو  را كنترلانواع رفتارهاي هوشمندانه 
-به سه گروه افراد سالم در موردنيز ) 2008( تسوري، الويدور و آهارون پرتزشامي هايآزمايش
گروه عنوان به سمت چپ و راست يپيشانپيش قشربه  آسيب داراي انو بيمار گروه گواهعنوان 

 وسمت راست  پيشانيپيش قشروسيله اصلي ترجيحاً به ياههيجانآزمايش نشان داد كه 
رز و  .شودنيمه چپ مغز پردازش مي پيشانيپيشقشر پيچيده ترجيحاً توسط  ياههيجان

بيماران  درپيچيده  ياهعملكرد بازشناسي هيجاندر پژوهشي نشان دادند ) 1994( همكارانش
ضايعه  دارايبيماران و ، است معناداري آسيب ديدهطورچپ به پيشانيپيشقشر ضايعه  داراي
در مطالعه . ندداراصلي  ياههيجانتري در بازشناسي راست عملكرد ضعيف پيشانيپيشقشر 
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) زيرچاپ(نيا و سلگي هاي آن و در مطالعه صفاريتفاوت هوش هيجاني و مؤلفه) 1387(سلگي 
نتايج پژوهش برغمدي . وت ميزان هوش اجتماعي در دانشجويان دختر و پسر معنادار نبودتفا

در . هاي هوش هيجاني در دختران و پسران معنادار نيستنشان داد تفاوت بين مؤلفه) 1387(
؛ كروگر و )2010(؛ كاستروشيلو و كي )2011(رز و مونوت توسط شده نتايج گزارشمجموع 

؛ گوئل، شورن )2004(؛ گري و تامپسون )2008( امي تسوري و همكاران؛ ش)2009(همكاران، 
هاي برتري و قابليت در ارتباط با دست) 1994(؛ رز و همكاران )2004( شيزلي و گرفمن

ضروري  هاپژوهش تفاوت در نتايجبنابراين با درنظر گرفتن . هيجاني و اجتماعي متفاوت است
همين جهت اين به .شودمطالعه ماعي و هيجاني اجت برتري و هوشدست بينارتباط  است

هيجاني با توجه به دست برتري اجتماعي و هوشتعيين و مقايسه هوشهدف پژوهش با 
هيجاني و مقايسه هاي هوشبرتري و مؤلفهارتباط بين دست  تعييندانشجويان و همچنين 

  .زير آزمون شود يهاهفرضيتا  شد انجام هيجاني با توجه به جنساجتماعي و هوشهوش
هوش ، دانشجويان راست دست در مقايسه با دانشجويان چپ دست از ميزان هوش اجتماعي .1

باالتري مهارت اجتماعي  و هوشياري اجتماعي ،خودكنترلي ،خودآگاهي، خودانگيزيهيجاني، 
  .برخوردارند

تفاوت مر هاي آن در دانشجويان دختر و پسهوش هيجاني و مؤلفهسطح هوش اجتماعي و . 3
  .است

  

 روش 
مقطع  جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان دختر و پسر و ايمقايسه -پژوهش حاضر علي

-89در سال تحصيليكه  بود 93000 تعداد به استان كرمانشاه دانشگاه 6كارشناسي 
 ينا هب و تصادفياي مرحلهچنداي گيري خوشهشيوه نمونه .مشغول به تحصيل بودند1388
آباد غرب و كرمانشاه و از كه از بين شهرهاي استان كرمانشاه سه شهر كنگاور، اسالم بود ترتيب
 ، علميآزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، آزاد اسالمي دانشگاههاي به نام دانشگاه 6بين 

ر كه دو پيام نور  آزادرازي،  دانشگاه 3 طورتصادفيبه ،كاربردي، پيام نور، علوم پزشكي و رازي
علوم انساني، علوم  گروهرشته  274از ميان سپس . شدانتخاب داشتند  دانشجو 40000كل 

شناسي، رياضي، علوم اجتماعي، شناسي، زيستشته رواناين ظه دانشگاه ر پايه و فني مهندسي
تعداد توجه به با . شدو از هر رشته نيز يك كالس انتخاب  ،و حقوقيخ، مهندسي كامپيوتر تار

دانشجويان و شيوه دسترس هاي چپ دست بهزمودنيآ ،افراد چپ دست در هر كالسبسيار كم 
 چپدانشجوي  90،آزمودني 180در نهايت و تصادفي ساده  شيوهراست دست همان كالس به

  . دست انتخاب شد راست دانشجوي 90دست و 
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  ابزار پژوهش
 ظور بررسي هوشمن به 2008در سال توسط تت  اين مقياس .هوش اجتماعي مقياس .1

هاي آن با صفر و گزينهكه  است خير يا بلي ايگزينهماده دو 36داراي  واجتماعي تهيه شده 
- معناي هوشامتياز بيشتر به. است 36تا  صفرشود و نمره هر آزمودني بين گذاري مييك نمره

در نمونه  ضريب پايايي اين پرسشنامه را) زيرچاپ(سلگي نيا و صفاري. اجتماعي باالتر است
را  و قابليت بازآزمايي آن 76/0نيمه آن را  ، همبستگي دو78/0كرونباخ  ايراني به روش آلفاي

  .ودب 83/0روايي آزمون در پژوهش حاضر  با استفاده از آلفاي كرونباخ . اندگزارش كرده 75/0
م فر. شد تنظيم 1999ل شرينك در سا اين پرسشنامه توسط. هوش هيجانيپرسشنامه . 2

، 15، 9، 1( گويه 7 هاي خودانگيزيو شامل مؤلفه استگويه  33اصلي اين پرسشنامه شامل 
 7 خودكنترلي ،)33و  32، 27، 24، 14 ،12، 10، 6( گويه 8 خودآگاهي ،)31و  26، 21، 20

و  )29 و 25، 22، 17، 4، 3( گويه 6 هشياري اجتماعي ،)30و  23، 18، 16، 11، 5، 2( گويه
اي ليكرت  درجه 5با مقياس گذاري نمرهو  )28، 19، 13، 8، 7( گويه 5تماعي اجهاي مهارت
و روايي سازه اين  85/0روش آلفاي كرونباخ همساني دروني اين آزمون در نمونه ايراني به. است

ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر  ).1388اميرپور، ( آزمون نيز مناسب گزاش شده است
 .دست آمدبه 86/0تا  79/0ها بين و براي مؤلفه 84/0براي كل آزمون 

 و شد ساخته) 1987( چاپمنچاپمن و  توسطاين پرسشنامه  .برتري دستپرسشنامه . 3
هايي مانند شود تا مشخص كنند كه فعاليتدر آن از افراد خواسته مي و استماده  10شامل 

 كن، استفاده از قيچي، كبريتكردن با پاكزدن، پاكزدن، مسواككردن، چكشنوشتن، نقاشي
  . دهندگوشتي و استفاده از چاقو را با كدام دست انجام ميزدن، استفاده از قاشق، استفاده از پيچ

نمره ( راست با دست هميشهگزينه  پنجها به هر سؤال بر مبناي انتخاب يكي از پاسخ آزمودني
) 4نمره ( چپ دست، اغلب با )3نمره ( دست اغلب با هر دو ،)2نمره ( راست با دست اغلب، )1

 20دست، بين  عنوان راستبه 20كمتر از بنابراين نمره . است) 5نمره ( چپدست و هميشه با 
) 1987( چاپمن و چاپمن. شوددست شناخته مي عنوان چپبه 40دوسوتوان و بيشتر از  40تا 

را همبستگي آن و 97/0را ايي آنو قابليت اعتماد بازآزم 96/0همساني دروني اين پرسشنامه را 
آلفاي كرونباخ اين ) 1385( پورعلي. اندگزارش كرده 83/0برتري  با ارزيابي رفتاري دست

گزارش  92/0و قابليت اعتماد بازآزمايي آن را  97/0را كردن آننيمهو ضريب دو 94/0آزمون را 
  .دست آمدبه 92/0ي كرونباخ روايي آزمون در پژوهش حاضر با استفاده از آلفا. است كرده

صورت و به پژوهشگرها را زير نظر كنندگان در هر كالس پرسشنامهتمامي شركت. شيوه اجرا
  . دقيقه بود 40تا  35ها بين زمان الزم براي تكميل پرسشنامه. دندكرگروهي تكميل 
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  هايافته
 31دختر و  59( ستدچپ هاآننفر  90دانشجو بود كه  180نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر 

-همه دانشجويان متعلق به خرده. بودند )پسر 39دختر و  51( دستنيز راستنفر  90و  )پسر
-اجتماعي و فرهنگي مشابهي زندگي ميفرهنگ كرد و ساكن استان كرمانشاه بودند و در بافت

ني و ميانگين س ،سال17-26دامنه در  46/22 دست چپدانشجويان كل ميانگين سني . كردند
ميانگين سني . قرار داشت سال 18 -24دامنه سني در  25/23 دست راستدانشجويان كل 

  . بود 91/2با انحراف معيار  71/22كليه دانشجويان 
  

  دانشجويان چپ دست و راست دستهاي آن در هيجاني و مؤلفههاي توصيفي هوششاخص. 1جدول 

دست، باالترين ميانگين مربوط به متغير  دست و چپ تدر دو گروه راس 1در جدول 
  .استخودآگاهي و كمترين ميانگين مربوط به مهارت اجتماعي 

  
  ن دختر و پسرهوش اجتماعي در دانشجويامتغير  مقايسه. 2جدول 

01/0<P     **05/0<P* 

  .استاجتماعي دانشجويان دختر و پسر ميانگين هوشتفاوت  نبودنمعنادارحاكي از  2جدول 
  

  در دانشجويان چپ دست و راست دست هوش اجتماعي مقايسه. 3جدول 

01/0<P     **05/0<P* 

 )انحراف استاندارد(ميانگين   
 تراست دس چپ دست

 هوش هيجاني

 )04/3(03/20 )99/2(98/21 خودانگيزي
 )51/3(09/29 )9/2(92/26 خودآگاهي
 )03/2(97/20 )76/2(28/21 خودكنترلي

 )75/3(96/23 )45/3(45/19 هوشياري اجتماعي
 )48/3(87/18 )16/3(06/15 مهارت اجتماعي

 )03/4(58/109 )34/3(24/106 كل 

 t درجه آزادي  انحراف معيار ميانگين فراواني اجتماعيهوش
  32/0  68 3/4 79/21 70  پسر
  108 19/4 58/21 110  دختر

 t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  ميانگين  فراواني  

هوش 
  اجتماعي

  ٨٨  ۵٨/٣  ٢۵/٢۴  ٩٠ راست دست  ۴۶/٢**  ٨٨  ١۵/٢  ۵/٢١  ٩٠  چپ دست
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دست  دست و چپ ميانگين هوش اجتماعي دانشجويان راستتفاوت معنادار  حاكي از 3جدول 
   .استدست  دست نسبت به دانشجويان چپراستو باالتر بودن هوش اجتماعي دانشجويان 

 
 هاي آن در دو گروه دختر و پسرمؤلفه نتايج تحليل واريانس هوش هيجاني و. 4جدول 

01/0<P     **05/0<P*   
  .ستين هاي آن در  دانشجويان دختر و پسر معنادارهوش هيجاني و مؤلفهتفاوت  4در جدول 

  
 دانشجويان چپ دست و راست دست هاي آن دراني و مؤلفهتحليل واريانس چندمتغيري هوش هيج .5جدول 

  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه F  ارزش  اثر  متغير
  178  5  55/2528  **    99/0  اثر پياليي  

  178  5  55/2528**    06/0  المبداي ويلكز  تعامل
  178  5  55/2528**    35/6  تي هوتلينگ  
  178  5  55/2528**    35/6  يورريشه بزرگترين  

01/0<P     **05/0<P* 

 F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات   متغير
  37/0  84/1 1 84/1 بين گروهي  

درون  خودانگيزي
 گروهي

57/6546 178  22/49    

     179 41/6548 كل  
  23/0  04/0 1 04/0 بين گروهي  

درون  خودآگاهي
 گروهي

89/2586 178  45/19    

     179 93/2586 كل  
  85/1  25/22 1 25/22 بين گروهي  

درون  خودكنترلي
 گروهي

16/1598 178  01/12    

     179 41/1620 كل  
  07/1  80/7 1 80/7 بين گروهي  

درون  هشياري اجتماعي
 گروهي

74/968 178  28/7    

     179 54/976 كل  
  52/6  87/94 1 87/94 بين گروهي  

درون  مهارت اجتماعي
 گروهي

94/1933 178  54/14    

     179 81/2028 كل  
  04/1  17/11 1 86/11 بين گروهي  
درون  كل

 گروهي
46/3018 178  67/10    

     179 32/3020 كل  
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 .اختالف دارد هاگروه ها با سايرهحداقل يكي از گرو دهدنشان مي 5در جدول سطح معناداري 
  .استفاده شد تحليل واريانسازهاي آن هوش هيجاني و مؤلفهاختالف ميانگين  تعيينبراي 

  
  

  هاي آنو مؤلفههوش هيجاني  هايهميانگين نمربرتري براثر دستتحليل واريانس  .6جدول 

01/0<P     **05/0<P*    
هاي خودآگاهي، هوشياري همچنين مؤلفهو هيجاني  بين هوشتفاوت دهد نشان مي 6جدول 
 و دانشجوياناست دار امعندست  دست و چپ دانشجويان راستاعي و مهارت اجتماعي اجتم

  .است باالتردست  راستدانشجويان تمام متغيرهاي مذكور در ميانگين 
  

 گيريبحث و نتيجه
هيجاني هاي هوشاجتماعي و هيچ يك از مؤلفهپژوهش تفاوت معناداري در هوشاين هاي يافته

 سلگي، )زيرچاپ( نيا و سلگيصفاري اين يافته همسو با نتايج پژوهش .ددر دو جنس نشان ندا
و نشان داد هوش اجتماعي پژوهش اين نتايج   همچنين .است) 1387( و برغمدي) 1387(

دست از  دانشجويان راستدارد و تفاوت دست  دست و چپ راست انشجوياند هوش هيجاني
ميانگين همچنين مشخص شد  .برخوردارندباالتري  و هوش هيجانياجتماعي ميزان هوش

 F ميانگين مربعات  درجه آزادي مجموع مربعات متغير مستقل  منبع
  
دست 
  برتري

  

  87/1** 89/228 89/2281 هوش هيجاني
  36/0  122/3 1 122/3 خودانگيزي
  18/2*  5/20 1 5/20 خوداگاهي

  204/0  52/3 1 52/3 خودكنترلي
  68/1**  61/23 1 61/23 هوشياري اجتماعي

  95/3**  25/34 1 25/34 مهارت اجتماعي
  
  خطا

    96/121 178 51/9757 هوش هيجاني
    487/8 178 97/678 خودانگيزي
    394/9 178 51/751 خوداگاهي

    28/17 178 78/1382 خودكنترلي
    97/13 178 29/1118 هوشياري جتماعي
    67/8 178 85/693 مهارت اجتماعي

     180 00/964923 هوش هيجاني  كل
     180 00/39926 خودانگيزي
     180 00/64557 خوداگاهي

     180 00/39463 خودكنترلي
     180 00/35316 هوشياري اجتماعي

     180 00/25353 مهارت اجتماعي
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از  خودآگاهي، هوشياري اجتماعي و مهارت اجتماعي باالتر در مؤلفهدست  دانشجويان راست
تفاوت بين دو گروه انگيزي و خوددر مؤلفه خودكنترلي  ولي، دانشجويان چپ دست است

) 2008( و همكاران تسوريي، شام)2009( كروگر و همكاران ها با نتايجاين يافته. نبود معنادار
حاصل  و با نتايجهمخوان ، )2003( ، بارـ ان، ترانل، دنبرگ و بچارا)2004( و همكاران و گوئل

 .همخوان استنا) 2002( و مك مانوس )2010( كاستروشيلو و كي از پژوهش
حاكي از آن است كه هوش  ،در اين زمينه هاپژوهشآمده از نتايج دستتلويحات كلي به

كل در. برتري است شدن مسلط مغزي مرتبط با دستماعي و هوش هيجاني نوعي از جانبياجت
افراد راست دست ازميزان هوش اجتماعي و  نشان داد كه در كل نمونه، پژوهشنتايج اين 
پيچيده  هايهيجانو پردازش  ربرخوردارند كه هر دو نيازمند درك و تفسي تريهيجاني باال

هاي شناختي و عملكردي در زمينه به وجود تفاوتپژوهشگران سياري از ب رابطه، اين در. است
صالحيت ونترومديال چپ منجر به عدم پيشانيپيشقشر  آسيب به .اندبرتري اشاره كرده دست

 عادي در خلق و شخصيتفردي و تغييرات غيرتعامالت بين اجتماعي و هيجاني، اختالل در
 و )2003 ،و همكاران ان بارـ( اعي و هوش هيجانيهوش اجتم ؛)2009 و همكاران، كروگر(

 و همكاران گوئل. شودمي) 2003برگر و آهارون ـ پرتز،  تومر، شامي ـ تسوري،( همدلي
كردن نامتقارن است و در استدالل پيشانيپيشقشر كنند كه درگيرشدن بيان مي) 2004(

 اكنون. اندآوردهدستتماعي بهچپ در استدالل اج پيشانيپيشقشر  شواهدي نيز براي همكاري
 هايگري هيجانراست در ميانجي پيشانيپيشقشر كه حالياند كه دراين نظريه را همه پذيرفته

فهم  و دركفردي را در بهچپ ممكن است نقش منحصر پيشانيپيشقشر ، نقش دارداصلي 
عقيده سازگار است كه  اين تفاوت در عملكرد با اين. اجتماعي بازي كندپيچيده  هايهيجان
. شوندعنوان بخشي از وراثت تكاملي ما پردازش ميطورخودكار بهابتدايي و اصلي به هايهيجان

هاي شوند و نسبت به ويژگيطي رشد كسب ميپيچيده ثانويه  هايهيجانديگر عبارتبه
 .انتزاعي و پيچيده موقعيت محرك حساس هستند

عنوان فوقاني چهره، به اتكنند كه تظاهرپيشنهاد مي) 2001( پرودان، اربلو، تستا و رز،
- به چهره تركه تظاهرات پايينصورتي، دروسيله نيمكره راستبخشي از سيستم هيجاني اوليه به

در مجموع  .شودعنوان بخشي از سيستم هيجاني اجتماعي توسط نيمكره چپ پردازش مي
كه مبني بر اين) 1994( همكارانشه رز و ح از فرضيووضحاصل از پژوهش حاضر بههاي يافته

، است اصلي درمقابل پيچيده تأثير نوع هيجانشدت تحتجاني بهبرتري جانبي پردازش هي
هاي در موقعيت درستعنوان قابليت درك و تفسير و رفتار بههوش اجتماعي  .كندحمايت مي

اجتماعي كه شامل اجزاء عنوان يك توانايي و مهارت و همچنين به) 2009، كراون( اجتماعي
همچنين شامل عناصر  و) 2007 بژوركوئيست،( تحليلي و رفتاري -ذهني، شناختي ادراكي،
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شامل  نيزهيجاني هوش و، است) 2008 رجيو و ريچارد،( اطالعات هيجاني و كنترل هيجاني
و  )2000ماير و سالوي،( ها در خود و ديگرانظرفيت درك، شناخت، كاربرد و مديريت هيجان

ي دو، هراست )2003امرلينگ و گلمن،( عنوان توانايي مرتبط و همبسته با هوش اجتماعيبه
ند كحاضر پيشنهاد مي پژوهش نتايجبنابراين . استهاي هيجاني پيچيده نيازمند مهارت هااين

   .استچپ  پيچيده مهارتي است كه مربوط به نيمكره هايهيجانيادگيري درك و فهم 
ه برتري جانبي توان نتيجه گرفت كاضر ميپژوهش ح هاييافتهرنظرگرفتن با دمجموع در 

يافته  اين. ستا هامتأثر از نوع هيجان عمدتاًكه بل نيستتأثير فرهنگ پردازش هيجاني تحت
 و كاستروشيلو و كي) 2007( بژوركوئيست ،)2011( يج پژوهش رز و مونوتاهمسو با نت

فراد براي در انتخاب ا اجتماعي و هيجاني،در آموزش هوشتواند ميحاضر يافته  .است) 2010(
ويژه در و همچنين در درمان، به استهيجاني و اجتماعي بااليي مشاغلي كه نيازمند هوش

  .كاربردهاي مهمي داشته باشد هاهيجانمداخالت مربوط به آموزش تنظيم شناختي 
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  هيجانيپرسشنامه هوش 
  هميشه  اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

گيرم، باز هم برايي كه تمام تالش خود را به كار ميحتي وقت. 1
 .دانمرا مقصر ميكارهاي انجام نشده، خود 

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
مشكالت من آنقدر زيادوليدارد،مشكالتيكسيهر كه دانممي. 2

 .ضي باشم باشمتوانم از خودم رااست كه نمي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
مراكهايمسالهدقت آنشوم، قادر نيستم باكه متاثر ميوقتي. 3

 .كنم شناسايي كندناراحت مي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
بعضي از افراد باعث مي شوند در من احساس بدي نسبت به خودم. 4

 .ايجاد شود

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 ريزد،هم ميكنم يا اوضاع برايم بهوقتي چيزي را خراب مي. 5
زنم، غير از يك بازنده خودم مياي به سرزنش كننده هايحرف

-مقم، من هرگز كار خوبي انجام نمياح چيزي نيستم، من يك
 .دهم

 .زده هستمتلباس پوشيدن و رفتار خودم خجال از شيوه .6 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
عاطفه نشان دهم احساسبايست از خودمهايي كه ميدر موقعيت. 7

 .كنمراحتي نمي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
دست دادن و بغل كردن كسي كه از نزديكان من نيست برايم. 8

 .نامانوس و غير طبيعي است

 يشههم اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
دستكه بهزمانيخواهم، تاميياودارمدوستكه را چيزي .9

 .كندمشغول مي را ذهنم ام، نياورده

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
ممكن است مواردي براي اصالح شدن در من وجود داشته باشد .10

 .ولي خودم را آنطور كه هستم دوست دارم
 .شودنم كه بعد ها باعث پشيماني من ميكچيزهايي را بيان مي .11 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
وي، توانمند و سرشار از انرژيلحظاتي است كه خودم را خيلي ق .12

 .دانممي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
شوم دست و پاي خوده ميوقتي با كسي كه عصباني است مواج .13

 .كنممي را گم
 .من نياز دارم متفاوت از ديگران باشم .14 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
م با تمام موانع سر راهگيرم كه كاري انجام دهوقتي تصميم مي .15

 .شومدرگير مي
 .ست بكشمقادر نيستم از فكر كردن به مشكالت د .16 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
 ايم با او سرد وكه شخصي را واقعا نشناختهزمانياست تاالزم. 17

 .تفاوت برخورد كنيمبي      
 .گيرم تا گريه نكنمتمام تالش خود را به كار مي .18 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
حتياستمشكلبرايم)دارمدوستت(مثلهاييچيز گفتن. 19

 .احساس را دارمآن  واقعاً كه وقتي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
گيرم حتي اگر كسي ناظر بر كارممن تمام تالشم را به كار مي .20

 .نباشد
 .شومخسته و دلتنگ مي .21 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
 .كنماد لياقت دارند از آنها تقدير ميوقتي كه افر .22 ميشهه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
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 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
 كنند، نگرانبه آنها فكر نميبراي چيزهايي كه ديگران حتي .23

 .شوممي     
 .براي پيشرفت نياز به تشويق و تحريك ديگران دارم .24 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
 .با افراد هيجاني احساس راحتي نمي كنم .25 هميشه اغلب گاهي تبندر هيچ وقت
 .است)بن بست(هاي كورزندگي من پر از راه .26 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت

 .از كارم راضي نيستم مگر آن كه كسي از من تمجيد كند .27 هميشه اغلب گاهي بندرت وقتهيچ 

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
راهسرعتبهكنمميپيدااطالعديگريفردمشكالت از قتيو .28

 .كندمي ذهنم خطوربه متعددي هايحل

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
دهم كه مردم از من انتظار دارند حتيمن كارهايي را انجام مي .29

 .نباشم اگر موافق آنها

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
ت كوچك واكنشمقابل مشكالدركهگويندمينمبه اطرافيان .30

 .دهمبيش از حد نشان مي

 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
هر چند كه كارها را پيش برده باشم باز هم خودم را به خاطر كم .31

 .كنمكاري سرزنش مي
 .دانمت ميمن به داليلي كه نمي توانم بفهمم خود را بدبخ .32 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
 .من به توانايي خودم اعتماد دارم .33 هميشه اغلب گاهي بندرت هيچ وقت
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 نادرست درست .  معموال افراد خنده رو، خلق و خوي خجالتي و يا پرخاشگر دارند .11
 نادرست درست .جتماع راستي و صداقت استبهترين روش در ا .12
 نادرست درست .اثبات اينكه فردي اشتباه مي كند، راه خوبي براي پيروزي در يك مناظره است .13
 نادرست درست .             پيروزي در يك بحث نياز به قدرت زيادي دارد .14
 رستناد درست .        بيشتر سخنران ها به طور ذاتي افرادي كسالت آورند .15
 نادرست درست .معموال اولين قضاوت و برداشت من از مردم درست نيست .16
 نادرست درست .    من از پذيرايي و سرگرم كردن دوستانم با دادن ميهماني لذت مي برم .17
 نادرست درست .       من در بحث و مذاكره به راحتي مي توانم ديگران را متقاعد كنم .18
 نادرست درست .، اغلب اجازه مي دهم بقيه افراد تصميم بگيرندمن در يك بحث يا اختالف نظر .19
 نادرست درست .من هميشه رابطه خوبي با ديگران داشته ام .20
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 نادرست درست .من چهره افراد را به خوبي به ياد مي آورم .21
 نادرست درست .من اسامي افراد را به خوبي به ياد مي آورم .22
 نادرست درست .   د من چه فكري مي كنندبراي من واقعا مهم نيست ديگران در مور .23
 ترين خدمات يا تسهيالتاز عالي...)فروشگاه، مسافرت، رستوران و(كه باشم جا هر در .24

 .كنماستفاده مي     
 نادرست درست

 نادرست درست .    من مجلس گرم كن خالقي هستم .25
 نادرست درست .من دوست دارم بدانم مغز انسان چيست و چگونه كار مي كند .26
 نادرست درست .ديگران دوست دارند كه حرف هاي مرا به خاطر بسپارند .27
 نادرست درست .    من در شرايط جسماني خوبي هستم .28
 نادرست درست .من در شرايط روحي مناسبي هستم .29
 نادرست درست .          ارتباط با حيوانات براي من اهميت زيادي ندارد .30
 نادرست درست .         خسته كننده هستندمراسمات و تشريفات براي من .31
 ي كنم عمرم با آنها هدر مي رود و بعضي از افراد خاص براي من كسالت آورند و احساس م .32

 .سعي مي كنم از آنها دوري كنم      
 نادرست درست

 نادرست درست .وقتي كسي از من تقاضاي كمك يا مشورت كند، با كمال ميل قبول مي كنم .33
 نادرست درست .من با اطرافيانم هستم، سعي مي كنم راحت باشند و به آنها خوش بگذرد زماني كه .34
 نادرست درست . موفقيت تا حد زيادي به شانس بستگي دارد .35
 نادرست درست .    من از زندگيم هدف و تصور روشني دارم .36
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