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رابطه میان هوش هیجانی وادراک تعامالت اجتماعی
شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 921 -942

كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

سحر محمدزاده ساري

چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه میان هوش هیجاني با ادراك تعامالت اجتماعي در
میان دانشجويان رشته روانشناسي ومهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسالمي تهران صورت گرفت .
پژوهش از نوع توصیفي -همبستگي بود .به همین منظور از بین كلیه دانشجويان دختر و پسر
مقطع كارشناسي رشته هاي روانشناسي ومهندسي صنايع كه در سال تحصیلي  69در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مشغول به تحصیل بودند.60دانشجو بصورت تصادفي ساده به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب و بر اساس رشته تحصیلي در دو گروه قرار گرفتند .سپس جهت بررسي رابطه
هوش هیجاني با ادراك تعامالت اجتماعي گروه نمونه ،مقیاس هاي هوش هیجاني بار-آن و ادراك
تعامالت اجتماعي كارل آر گالس بعنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه مورد اجرا قرار گرفت.
در پايان داده هاي بدست آمده با روش هاي آماري همبستگي و رگرسیون به وسیله نرم افزار
SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .يافته هاي بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد كه يک
همبستگي و رابطه قوي بین اين دو متغیر هوش هیجاني و ادراك تعامالت اجتماعي وجود دارد .
همچنین تحلیل يافته ها نشان داد بین هوش هیجاني ادراك تعامالت اجتماعي رابطه معناداري
وجود دارد .بطور كلي با توجه به نتايج بدست آمده از يافته هاي پژوهش مي توان گفت بین هوش
هیجاني با ادراك تعامالت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
واژگان کلیدي :هوش هیجاني ،ادراك تعامالت اجتماعي

306
1394-0057 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS
permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ، 1931ص 921-942
ISSN: 1394-0057
http://www.joih.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir

پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران

www.Listjournal.ir

پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ConferenceList.ir

مقدمه
از جمله مهم ترين جنبه هاي زندگي هر فرد ،ادراك اجتماعي 1اوست .افراد در زندگي روزمره خود همواره در حال قضاوت درباره
رفتارهاي ديگران هستند و مي خواهند بدانند ديگران چه چیزي را دوست دارند؟ چه كاري را مي خواهند انجام دهند؟ و چرا
رفتار خاصي از خود نشان مي دهند؟ بنابراين در هر يک از اين موارد با ادراك ديگران روبه رو هستند .از آن جا كه ما انسان ها
بصورت اجتماعي زندگي مي كنیم ،درك درست و دقیق رفتارهاي ديگران نقش مهمي در زندگي مان ايفا مي كند )آذربايجاني و
ديگران .)1961،ادراك ،شامل آگاهي از رويدادها ،مردم ،اشیاء و موقعیت ها مي شود و مستلزم جستجو ،به دست آوردن و
پردازش اطالعات است جرج 2در فرآيند طبیعي ادراك مي خواهیم از عواطف و احساسات ديگران اطالع پیدا كنیم .عوامل
زودگذري همچون تغییر خلق ،هیجان ،خستگي و بیماري همگي ممکن است بر نحوه تفکر و رفتار ما تأثیر بگذارد .از طريق
كسب اطالعات صحیح از احساسات ديگران ،گام نخست را در زمینه ادراك اجتماعي بر مي داريم و نیازمنديم علل رفتار ديگران
و صفات ماندگار افراد را بدانیم .فرآيندي كه از طريق آن در پي كسب اطالعات درباره فهم چرايي بر مي آيیم .به عبارت ديگر
ادراك تعامل اجتماعي فرآيند فعالي است كه موجب  ،فهم و درك رفتار ديگران مي شود و داراي اشکال متفاوت مثبت و منفي
است تورسک )(2013معتقدند كه ادراك تعامل اجتماعي مثبت ،ارزيابي هاي خطرآفرين بسیار خوش بینانه و ادراك تعامل
اجتماعي منفي ،ارزيابي هاي خطرآفرين و بسیار بدبینانه اي را موجب مي شوند .به عبارت ديگر اگر به جاي تمركز بر جنبه هاي
منفي در ارتباط هاي اجتماعي بر جنبه هاي مثبت مانند شکل دادن يک رابطه دوستانه صحیح و كمک به دوستان ،توجه شود
خطرپذيري افراد نیز افزايش مي يابد.
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يکي ديگر از عوامل مؤثر بر كسب موفقیت در زندگي ،تحصیل و شغل ،هوش هیجاني بیان شده است.نلیس(2015) 1و همکاران،
آنتوناكیس 2و همکاران (2015،هوش هیجاني به معناي داشتن مهارت خودشناسي است .بدين معني كه فرد بداند چه كسي است
يا افکار ،عواطف ،احساسات و ويژگي هاي رفتاري اش چیست .مهارتي است براي ارزيابي و هدايت ،كه موجب تغییر توانايي هاي
انسان براي رسیدن به تعالي ،توسعه و ايجاد احساس مثبت در زندگي مي شود)آقايار و شريفي (1394،به نظر گلمن ) (2015هوش
هیجاني شامل ويژگي هايي چون توانايي تهییج و برانگیختن خود ،استقامت و پايداري در مقابل شکست ،از دست ندادن روحیه ،پس
راندن افسردگي و يأس در هنگام تفکر ،همدلي و صمیمیت و امید داشتن است)ترجمه پارسا(1392،گلمن ،هوش هیجاني را به
عنوان بهترين عامل پیش بیني كننده موفقیت در زندگي معرفي كرد كه هر شخصي مي تواند به آن دست يابد و مي توان آن را يک
خصیصه شخصیتي به حساب آورد)به نقل از رهنورد و جويبار)1961،
هوارد گاردنر )(2013نیز هوش هیجاني را شامل دو مؤلفه" هوش درون فردي "و " هوش میان فردي "مي داند .هوش درون فردي
مبین آگاهي فرد از احساسات و هیجانات خويش ،ابراز باورها و احساسات خود ،احترام به خويشتن ،تشخیص استعدادهاي ذاتي،
استقالل در انجام كارهاي مورد نظر ،و در مجموع میزان كنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود است .هوش میان فردي به
توانايي درك و فهم ديگران اشاره دارد و مي خواهد بداند ،چه چیزهايي انسان را بر مي انگیزد .به اعتقاد سالووي و ماير ،هوش
هیجاني نوعي هوش اجتماعي است كه با توانايي نظارت بر هیجانات خود و ديگران ،تشخیص آنها و استفاده از اطالعات براي
راهنمايي اعمال و تفکر خود ،سر و كار دارد( سالوي و ماير 2111،؛( به نقل از )رهنورد و جويبار( 1394 ،با اندكي تأمل بر تعاريف
فوق مي توان متوجه شد كه در اكثر آنها روي يک نقطه مشترك توافق وجود دارد و آن توانايي درك و كنترل هیجانات است و اينکه
هوش هیجاني مي تواند ،عامل مهمي براي موفقیت در روابط شخصي ،خانوادگي و شغلي باشد .با توجه به مطالب و ويژگي هايي كه
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درباره تفکر انتقادي و هوش هیجاني به آن ها اشاره شده مي توان دريافت كه هر دو از اركان اساسي رسیدن به موفقیت هستند؛
بويژه زماني كه در حیطه تعلیم و تربیت مطرح شوند .چرا كه ذهن و جسم انسان ارتباط تنگاتنگي با هم دارند ،و آنچه انسان درباره
اش فکر مي كند و حتي نحوه انديشیدن او تحت تأثیر احساسات و محیط اطرافش است .و هر چه انسان در درك ذهنیات و افکارش
توانمندتر باشد ،بیشتر مي تواند بر آن ها كنترل داشته و در صورت لزوم تغییراتي در آن ها ايجاد كند.
مطالعات ديگري نیز با هدف بررسي رابطه بین هوش هیجاني با ساير متغیرها صورت گرفته است ،از جمله مشهدي و
همکاران )(1390در پژوهشي كه رابطه هوش هیجاني و مؤلفه هاي آن با عاليم اضطرابي در دانشجويان را مورد بررسي قرار دادند
نشان دادند كه هوش هیجاني با عاليم اضطرابي رابطه ي معکوس دارد و مولفه هاي وضوح هیجانات و اصالح خلق قادرند كه عاليم
اضطرابي را پیش بیني كنند .منتظرغیب و احقر )(1394در پژوهش خود كه بر روي  300دانشجوي دوره كارشناسي انجام دادند،
به اين نتیجه دست يافتند كه بین هوش هیجاني و كمرويي در دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد؛ و هوش هیجاني به عنوان يک
تعديل گر كمرويي عمل مي كند و دانشجويان با هوش هیجاني در سطح باال ،كمرويي كمتري را تجربه مي كنند .مقدم و
همکاران )(1394در پژوهشي كه به بررسي رابطه هوش هیجاني با خالقیت دانشجويان پرداخته اند به اين نتیجه دست يافته اند كه
بین هوش هیجاني با خالقیت رابطه ي معنادار وجود دارد .از بین مؤلفه هاي هوش هیجاني مؤلفه خودمديريتي با خالقیت رابطه ي
معناداري دارد .همچنین نتايج نشان داد كه بین میانگین نمره ي دانشجويان در خالقیت از نظر مقاطع تحصیلي مختلف از نظر
هوش هیجاني تفاوت معناداري وجود دارد.بین دانشجويان دختر و پسر از نظر میزان هوش هیجاني و خالقیت تفاوت معناداري
وجود ندارد.
با توجه به مطالب و پژوهش هاي فوق و اهمیت هوش هیجاني در ايجاد سالمت روان و موفقیت افراد در زندگي و امر آموزش و
تحصیل پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي اين موضوع و پاسخ به اين سؤال كه آيا بین هوش هیجاني با ادراك تعامالت
اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد؟انجام شد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر در حقیقت نوعي تحقیق بنیادي بود .اين پژوهش با هدف كشف روابط بین متغیرها انجام شد .هدف اساسي اين نوع
پژوهش تبیین روابط بین پديده هاي موجود در تحقیق بود كه منجر به افزودن دانش در اين زمینه مي گرددحافظ نیا (1392).
روش مورد استفاده در اين پژوهش ،توصیفي است .در طرح مورد بحث با توجه به اين كه اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه
هاي پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري مي شود پژوهش از نوع زمینه يابي نیز است.
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفي -همبستگي بود؛ كه با هدف بررسي رابطه هوش هیجاني و مقیاس مثبت تعامالت اجتماعي در
دانشجويان را نیز مورد بررسي قرار داد.
جامعه آماري پژوهش شامل كلیه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در دو رشته روانشناسي و مهندسي صنايع كه در سال
تحصیلي 96در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مشغول به تحصیل بودند 60دانشجو كه داراي شرايط مورد نظر پژوهشگر از جمله :
مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي روانشناسي ومهندسي صنايع ورود به دانشگاه از طريق آزمون كنکور و داراي
میانگین سني  30سال بودند.
جهت ارزيابي و اندازه گیري متغیرهاي پژوهش ازدوپرسشنامه هوش هیجاني بار -آن )(Bar-onو پرسشنامه ادراك تعامالت
اجتماعي گالس )(Glassاستفاده شد.
پرسشنامه هوش هیجانی بار -آن شامل  133سؤال و  15خرده مقیاس مي باشد جهت بررسي مجموعه قابلیت ها ،صالحیت ها
و مهارت هاي غیرشناختي در نظر گرفته شده كه بر توانايي شخص براي موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهاي محیطي تأثیر
دارند .اين پرسشنامه براي گروه هاي هدف از سن  18سال تا سنین باالتر ،مشروط به اين كه از حد متعارفي از تحصیالت حداقل
ديپلم برخوردار باشند قابل اجراست و در دو جنس زن و مرد كاربرد دارد.
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خرده مقیاس هاي اين پرسشنامه شامل حل مسأله )(Problem solvingشادماني )(Happiness
استقالل )(Indepedenceتحمل استرس ) (StressTolereranceخودشکوفايي ) )Self- actualization
خودآگاهي هیجاني(Emotional self-Awareness) ،واقع گرايي )

Teshiny Reality

(روابط بین

فردي )(interpersonal Relationshipخوش بیني )(Optimismعزت نفس )) Self Regardكنترل
تکانه )(Impulse Controlانعطاف پذيري(Flexibility) ،مسؤلیت پذيري اجتماعي (Social–Responsibility) ،
همدلي )(Empathyخودابزاري ) ،(Assertivenessگزينه هاي پاسخگويي به پرسشنامه بر روي طیف  5درجه اي لیکرت
(كامالً موافقم  5و كامالً مخالفم
•

تنظیم شده اند و در بعضي سؤال ها با محتواي منفي يا معکوس از يک به(  5كامالً موافقم  1وكامالً مخالفم ) 5انجام مي
شود .به منظور تسهیل مقايسه نمرات آزمودني ها نمرات خام به نمرات استاندارد با میانگین  100و انحراف استاندارد 15
تبديل مي شوند.

اعتبار مقیاس هاي  15گانه توسط بار-آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ بین  69%تا  86%با میانگین  76 %گزارششده است .او سپس آن را از طريق بازآزمايي پس از يک ماه  85%و پس از چهار ماه  75 %گزارش كرده است .همچنین جهت
بررسي روايي پرسشنامه ،ضريب همبستگي نمره هاي حاصل از اين پرسشنامه با ساير پرسشنامه هاي معتبر هوش هیجاني محاسبه
شده كه نشان دهنده روايي قابل قبول براي پرسشنامه مي باشد(به نقل از مخبريان نژاد(1396) ،در ايران نیز پرسشنامه هوش
هیجاني بار-آن اولین بار توسط مخبريان نژاد) (1396هنجاريابي و نتايج ضريب اعتبار كل پرسشنامه  91 %را گزارش نموده است.
پرسشنامه ادراك تعامالت اجتماعی
يک پرسشنامه خودگزارش دهي است كه به منظور ارزيابي دو عامل افکار مثبت و منفي نسبت به تعامل هاي اجتماعي ساخته شده
است .اين پرسشنامه شامل  30سؤال است كه بر پايه مقیاس  5درجه اي (1-اين فکر اصالً به ذهن من نرسیده است؛ 2-اين فکر
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خیلي كم به ذهن من رسیده است؛  3-اين فکر گاهي به ذهن من رسیده است 4-اين فکر خیلي زياد به ذهن من رسیده است؛ و
5اين فکر همیشه به ذهن من رسیده است ارزيابي مي شود .در نمره گذاري اين آزمون دو نتیجه به دست خواهد آمد :يکي درستون افکار مثبت و ديگري در ستون افکار منفي .براي هر ستون ،نمرات متفاوت  15پاسخ را جمع مي نمايیم .در اين مقیاس
افرادي كه در مقیاس فرعي تفکر منفي نمره بااليي به دست مي آورند ،تمايل دارند در موقعیت هاي اجتماعي عصبي باشند و با
حفظ افکار انتقادي در مورد تعامل با ديگران عصبي بودنشان را تشديد كنند .آنها آنقدر به ناتواني اجتماعي خود معتقد هستند كه
در مورد نابجا بودن هیچ موقعیتي ترديد نمي كنند ،حتي مطمئن هستند كه آن موقعیت موجب طرد انها خواهد شد .نمره باال در
مقیاس فرعي تفکر مثبت ،برعکس ،نشانه ي افرادي است كه در اجتماع كمتر اضطراب دارند و به مهارت خود از نظر روابط اجتماعي
و آنچه در واقع وجود دارد معتقد هستند .اين افراد ،در موقعیت هاي اجتماعي ،با نگرش مثبت حضور مي يابند .آنها معتقد هستند
كه عصبي شدن ضرورت ندارد و حتي اگر واكن مورد انتظار را نداشته باشند ،خیلي ناراحت نخواهند شد .شعار آنها احتماالً اين
است " :هر كه از خطر بگريزد خطیر نباشد "يا " كسي كه خطر نکند به جايي نمي رسد ".با اين نوع نگرش ،نزديک شدن به
ديگران بسیار آسان است .اعتبار اين پرسشنامه در پژوهش كوباياشي ) ()(2010برابر با  1/39ودر پژوهش هاديان ) ( 1394برابر
با  1/39گزارش شده است.
روش اجراي تحقیق
در اين پژوهش جهت بررسي رابطه هوش هیجاني و ادراك تعامالت اجتماعي ،ابتدا 60دانشجو از بین دانشجويان روانشناسي
ومهندسي صنايع  ،كه داراي شرايط مورد نظر پژوهشگر بودند بصورت تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و براساس رشته
تحصیلي در دو گروه قرار گرفتند.

جدول  1:شاخصهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق
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حل مساله

میانگین
3/84

انحراف استاندارد
0/71

كجي
-0/04

كشیدگي
-0/13

شادماني

3/74

0/74

-0/31

-0/18

استقالل

3/20

1/52

-0/12

-0/21

تحمل فشار رواني

3/33

0/89

-0/22

-0/25

خودشکوفايي

3/94

0/73

-0/32

-0/23

خودآگاهی هیجانی

3/25

0/86

-0/42

-0/45

واقع گرایی

3/20

0/53

-0/46

0/30

روابط بین فردي

3/53

0/75

0/22

0/42

خوش بینی

3/27

1/36

-0/11

-0/001

عزت نفس

3/45

0/83

-0/48

0/22

کنترل تکانش

3/93

0/72

-0/42

0/41

انعطاف پذیري

3/83

0/47

0/53

-0/51

3/40

0/79

0/76

-0/18

مسوولیت

پذیري

اجتماعی
همدلی

3

1/16

0/27

-0/82

خود ابرازي

3/44

0/63

-0/27

-0/45

ادراك تعامل اجتماعی

3/82

0/74

-0/28

-0/47

نتايج حاصل از جدول فوق شاخصهاي توصیفي شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،كجي و كشیدگي نمرات را در مولفههاي هوش
هیجاني و ادراك تعامل اجتماعي را نشان مي دهد .همان طور كه مالحظه مي شود مولفه خودشکوفايي و همدلي داراي بیشترين و
كمترين میانگین است .مقادير كجي و كشیدگي همه نمرات بین  2-و  2+است .لذا توزيع نمرات به صورت نرمال است .

جدول ضریب همبستگی پیرسون بین مولفههاي هوش هیجانی و ادراك تعامل اجتماعی
ادراك تعامل

مولفه هاي هوش هیجانی
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اجتماعی
حل مساله

**0/39

شادماني

**0/54

استقالل

**0/49

تحمل فشار رواني

**0/58

خودشکوفايي

**0/27

خودآگاهی هیجانی

**0/41

واقع گرایی

0/008

روابط بین فردي

**0/28

خوش بینی

**0/33

عزت نفس

0/09

کنترل تکانش

**0/36

انعطاف پذیري

**0/52

مسوولیت پذیري اجتماعی

**0/15

همدلی

**0/32

خود ابرازي

**0/55

**در سطح معناداري  0/001با  99درصد اطمینان و* در سطح معناداري  0/05با  95درصد اطمینان
نتايج حاصل از جدول فوق همبستگي بین مولفه هاي هوش هیجاني و ادراك اجتماعي را نشان میدهد .همان طور كه مالحظه
میشود همبستگي بین حل مساله ،شادماني ،استقالل ،تحمل فشار رواني ،خودشکوفايي ،خودآگاهي هیجاني ،روابط بین فردي،
خوشبیني ،كنترل تکانش ،انعطافپذيري ،همدلي و خودابرازي با ادراك تعامل اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .يعني هر
چه میزان اين متغیرها بیشتر شود میزان ادراك تعامل اجتماعي نیز بیشتر میشود .
جدول خالصه مدل رگرسیون
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مدل

R

مجذورR

مجذور  Rتعديل شده

خطاي استاندارد برآورد

1

0/77

0/60

0/51

0/52

نتايج حاصل از جدول فوق نشان میدهد كه مقدار  Rتعديل شده برابر با  0/51است .اين بدان معناست كه  51درصد واريانس
متغیر مالك (ادراك تعامل اجتماعي) توسط مولفه هاي هوش هیجاني تبیین میشود .خطاي استاندارد برآورد نیز برابر با 0/52
است .

در ادامه براي بررسي معناداري رگرسیون يعني آزمون اينکه آيا متغیرهاي پیش بین ميتوانند در پیش بیني متغیر مالك مؤثر
باشند يا خیر از آزمون تحلیل واريانس يکراهه ) (ANOVAاستفاده ميشود .نتايج اين آزمون در جدول زير ارايه شده است .
جدول نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین
مجموع

درجه آزادي

مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

20/66

15

1/34

باقیمانده

11/66

44

0/27

11/58

59

كل

F

Sig.

0/001 5/12

همان گونه كه در جدول فوق مالحظه ميشود  Fبه دست آمده در مدل پیش بین  12/5بوده و در سطح  01/0معنادار است .نتايج
اصلي رگرسیون در جدول زير مي آيد .ستون بتا در اين جدول به عنوان ضريب به منظور پیش بیني مقدار  Yدر معادله رگرسیون
مورد استفاده قرار مي گیرد.
جدول ضرايب رگرسیون مربوط به مولفه هاي هوش هیجاني
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مولفه هاي هوش هیجانی

b

خطاي
استاندارد

مقدار ثابت

0/45

0/15

بتا

t

Sig.

3

0/001

1حل مساله

0/47

0/18

2/66 0/46

0/01

2شادماني

0/39

0/13

3/13 0/39

0/001

3استقالل

0/17

0/11

1/53 0/25

0/13

4تحمل فشار رواني

0/10

0/10

0/001 0/13

0/32

5خودشکوفايي

0/13

0/13

0/98 0/13

0/33

6خودآگاهی هیجانی

0/21

0/12

1/82 0/25

0/07

7واقع گرایی

0/40

0/15

0/23 0/02

0/82

8روابط بین فردي

0/08

0/11

0/71 0/08

0/48

9خوش بینی

0/28

0/13

2/62 0/30

0/03

10عزت نفس

0/13 0/009

0/07 0/01

0/94

11کنترل تکانش

0/36

0/14

2/56 0/35

0/01

12انعطاف پذیري

0/31

0/16

1/94 0/20

0/04

13مسوولیت پذیري اجتماعی

0/09

0/10

0/82 0/09

0/42

14همدلی

0/39

0/11

0/126 0/21

0/21

15خود ابرازي

0/23

0/15

1/05 0/19

0/14

در جدول فوق ضرايب استاندارد نشده و استاندارد شده (بتا) ارايه شده است .در مورد اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در پیشگويي
معادله رگرسیون بايد از مقادير بتا استفاده كرد .از آن جا كه مقادير بتا استاندارد شده است بنابراين از طريق آن مي توان در مورد
اهمیت نسبي متغیرها قضاوت كرد .بزرگ بودن مقدار بتا نشان دهنده اهمیت نسبي متغیرها و نقش آن در پیشگويي متغیر وابسته
مي باشد .در اين جدول مقدار  tتک تک ضرايب رگرسیون و سطح معناداري آن ها نیز در آخرين ستون آمده است .همان طور كه
در جدول فوق مشاهده ميشود اثرات همه متغیر معنادار شده و آن ها در پیشگويي متغیر مالك سهم دارند .در اين جا مي توان
قضاوت كرد كه متغیرهاي حل مساله ،شادماني ،خوشبیني ،كنترل تکانش و انعطاف پذيري پیش بیني كننده متغیر ادراك تعامل
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اجتماعي بوده ولي بقیه متغیرها داراي اهمیت نیستند .متغیر حل مساله سهم بیشتري در پیشگويي متغیر مالك دارد .به طور كه
يک واحد تغییر در انحراف معیار ان باعث مي شود تا انحراف معیار متغیر مالك به اندازه  0/47واحد تغییر كند .ميتوان با توجه به
ضرايب حاصل شده در جدول فوق معادله رگرسیون زير را براي متغیر مالك به صورت زير نوشت:
) انعطاف پذيري( )0/31 +كنترل تکانش( )0/36 +خوش بیني( )0/28 +شادماني( ) 0/39+حل مساله ( 0/47اداراك
تعامل اجتماعي
نتیجه گیري:
به طور كلي يافته هاي پژوهش نشان داد بین هوش هیجاني و روانشناسي مهندسي صنايع با ادراك تعامالت اجتماعي رابطه
معناداري وجود دارد.
در بررسي فرضیه اول مبني بر« وجود رابطه بین هوش هیجاني و ادراك تعامالت اجتماعي »مقدار رابطه برابر حل مسئله )(0/39
شادماني) (0/54استقالل ) (0/49تحمل مشاور رواني  (10/49خود شکوفايي )2/70خودآگاهي هیجاني )(0/41خود
ابرازي )(10/55روابط بین فردي ) (0/28خوش بیني )(0/33كنترل تکاتش )(0/36انطاف پذيري ) (0/52همدلي )(0/32
نشان داد يک همبستگي و رابطه قوي بین اين دو متغیر وجود دارد .بنابراين مي توان گفت بین هوش هیجاني و ادراك تعامالت
اجتماعي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.وهمچنین ضريب همبستگي نسبتاً قوي بین متغیرهابود.

محدودیت هاي پژوهش
•

از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر مي توان به كمبود پیشینه پژوهش بويژه در ارتباط با متغیر ادراك تعامالت
اجتماعي و بررسي رابطه آن با هوش هیجاني اشاره نمود.

•

تعداد پايین نمونه آماري ،محدود شدن جامعه آماري به دانشجويان و در نتیجه عدم امکان تعمیم نتايج يکي ديگر از
محدوديت هاي پژوهش حاضر بود.
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از آنجايي كه در اين پژوهش نمونه مورد بررسي از شرايط خاص مقطع كارشناسي ارشد ،رشته تحصیلي خاص برخوردار
بود ،اين شرايط نیز امکان تعمیم نتايج به دانشجويان ساير مقاطع و رشته ها را محدود مي سازد.

•

وقت گیر بودن تکمیل پرسشنامه بار-آن به دلیل تعداد سؤاالت و در نتیجه نیاز به توجیه نمودن دانشجويان و تشويق آن
ها به تکمیل پرسشنامه يکي ديگر از محدوديت هاي پژوهش حاضر بود.
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