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چکیده
 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی،هدف از انجام پژوهش حاضر
 نفر از کلیه زنان شاغل در سازمان71 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، درتحقیق حاضر.شهرستان کرج بوده است
 ) و سالمت112( به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه هوش اجتماعی تت931 بهزیستی شهر کرج در سال
 برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل.اجتماعی کییز در اختیارشان قرار گرفت
 نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که بین هوش هیجانی با سالمت اجتماعی در.رگرسیون استفاده شده است
)P>1010(.بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج رابطه معناداری وجود دارد
 زنان شاغل، سالمت اجتماعی، هوش اجتماعی:واژه های کلیدی
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The Relationship between Social Intelligence and Social Health among Women
Employed in the Welfare Organization of Karaj city during the year 4102
Maryam Ajarloo0 & Habibollah Aghabashchi4
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between social intelligence and
social health among women working in the welfare organization of Karaj city. In this study,
071 women from all women working in the welfare organization of Karaj city during the year
4102 were selected as the sample group using a random sampling method. The social
intelligence questionnaire of TET (4112) and social health questionnaire of Keyes were the
data collection tools. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to
analyze the data. The results of this study indicate that there is a significant relationship
between emotional intelligence and social well-being among women employed in the welfare
organization of Karaj city (P> 1010)
Keywords: social intelligence; social health; employed women
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مقدمه
زنان نیمی از جمعیت انسانی جامعه را تشکیل می دهند .اگر نقش و جایگاه انسانی را به
عنوان اساس و محور توسعه پذیرفته باشیم ،منطقاً باید نقش وجایگاه زن را نیز به عنوان نیمی
از جمعیت انسانی ،در جوامع توسعه یافته پذیرا باشیم .مسأله زنان در جامعه در دو عرصه
خانواده و جامعه تبیین میشود .این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسالم
است ،سبب ارتقاء توانمندیهای بانوان و پیشرفت جامعه شده است .در سال های اخیر افزایش
قابل توجهی در میزان اشتغال زنان در جامعه مشاهده شده است .اشتغال و فعالیتهای
اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است .از نظر اسالم زنان میتوانند
در عرصههای مختلف علمی ،تحقیقاتی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند.
بیان مساله
تغییر نقش های سنتی زنان و تقاضای روز افزون آنان برای مشارکت در عرصه های مختلف،
امروزه به واقعیت انکار ناپذیر جامعه ایران تبدیل شده است .این وضعیت حاصل دگرگونی در
نظام ارزش ها ،رشد ،اندیشه مردم ساالری ،گسترش آگاهی عمومی ،رشد مطالبات مدنی،
ارتقای تحصیالت تخصصی زنان و همچنین تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در دهه های
اخیر است .در این زمینه می توان به افزایش نسبی سهم زنان شاغل اشاره کرد.
هوش اجتماعی دارای مولفه های ادراکی ،تحلیل-شناختی و رفتاری(مهارت ها) می باشد .با
هوش بودن در تجزیه و تحلیل رفتارهای اجتماعی دیگران نقش مرکزی و دوجانبه دارد .چرا که
شامل توانایی شناسایی انگیزهها و تلههای شناختی مربوط به افراد دیگر می باشد .به عالوه،
افراد با هوش اجتماعی باال قادر به تولید رفتار کافی برای به دست آوردن و رسیدن به اهداف
اجتماعی خواستنی خود هستند .سالمت کیفیتی از زندگی است که تعریف آن مشکل بوده و
اندازه گیری واقعی آن حتی شاید غیر ممکن باشد .متخصصان تعاریف متعددی از این مفهوم
ارائه داده اند اما تقریباً همۀ تعاریف یك موضوع مشترك دارند و آن مسئولیت در قبال خود و
انتخاب سبك زندگی سالم می باشد (باباپور.)2: 92 ،این مفهوم را چند سال بعد"دونالد" و
همکارانش در سال  372مطرح کردند و استدالل آنها این بود که سالمت امری فراتر از گزارش
Cognitive traps
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عالیم بیماری ،میزان بیماری ها و قابلیت های کارکردی فرد است .آنها معتقد بودند که رفاه و
آسایش فردی امری متمایز از سالمت جسمی و روانی است .براساس برداشت آنان سالمت
اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب می شود و هم می تواند تابعی
از آن باشد .سنجش محتوای سالمت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر "فرد" و در رابطه با
تعامالت میان فردی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت و در اندازه گیری آن ارکان
عینی و ذهنی هر دو در تعریف منظور شده بود .آنچه در بیشتر پژوهش ها مدنظر قرار گرفته
سالمت روان شناختی و هیجانی است و به سالمت اجتماعی توجه چندانی نشده است .در
کشور ما با وجود کاستی های موجود ،به خصوص در مناطق محروم ،برای سالمت جسمی افراد
گام های مناسبی برداشته شده است؛ اما آنچه نبود آن در تمام عرصه های کشور محسوس
است ،بی توجهی به ابعاد روانی و اجتماعی سالمت است .این بی توجهی به جنبۀ اجتماعی
سالمت در عصر ارتباطات و جهانی سازی ،موجب افزایش آسیبپذیری افراد در ابعاد روانی،
خودکشی ،گرایش به مصرف دخانیات ،فرار از خانه ،افت تحصیلی و سایر آسیب های اجتماعی
میشود و از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه خاص شود .اهمیت سالمت اجتماعی در
حدی است که اشخاص برخوردار از سالمت اجتماعی ،با موفقیت بیشتری می توانند با مشکالت
ناشی از ایفای نقشهای اصلی اجتماعی کنار بیایند .آنان در خانواده هایی زندگی میکنند که
ثبات و انسجام بیشتری دارند و میتوانند در فعالیتهای جمعی بیشتر مشارکت کنند و باید
انتظار داشت تطابق آنان باهنجارهای اجتماعی بیشتر باشد .این وضعیت میتواند نقش مهمی
داشته باشد در پیشگیری از انحراف که ابعادی فراتر از قلمرو رفتارهای فردی دارد (عبداهلل تبار،
 .) 9: 927به طور کلی چیزی که اغلب پژوهشها نشان میدهند این است که بررسی سالمت
اجتماعی در بین زنان شاغل موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد .بنابراین در پژوهش
حاضر رابطه بین هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی در بین کارکنان زن شاغل در سازمان
بهزیستی در سال  39مورد بررسی قرار می گیرد و آنچه که به عنوان سوال پژوهش مطرح است
این است که آیا بین متغیر هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی در بین زنان شاغل در بهزیستی
رابطه معنی داری وجود دارد؟
ضرورت پژوهش
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یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف ،سالمت اجتماعی آن جامعه است.
سالمت اجتماعی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هرجامعه ایفا می کند .از آنجایی
که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است؛ لذا
پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهتدهی مناسب رفتار و عالیق و
نیازهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و معین شده می باشد و از آنجا که سالمت اجتماعی
نقش عمده ای در کارکرد در تمام زمینه های فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارد بدیهی است که
برنامهریزی صحیح و جامع در تامین سالمت اجتماعی کارکنان مخصوصاً زنان شاغل کامال
ضروری به نظر می رسد .بر همین اساس برنامه ریزان جوامع توسعه یافته تالش میکنند که
میزان سالمت اجتماعی افراد جامعه خود را ارتقا بخشند و یکی از راههای ارتقا سالمت اجتماعی
شناخت عواملی است که در افزایش این بعد از سالمتی تاثیرگذار است .برای انجام برنامه ریزی
صحیح و جامعه الزم است پژوهش هایی در زمینه شناخت میزان سالمت اجتماعی زنان شاغل
و همچنین شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن انجام پذیرد.
چارچوب نظری
اگر نقش و جایگاه انسانی را به عنوان اساس و محور توسعه پذیرفته باشیم ،منطقاً باید
نقش وجایگاه زن را نیز به عنوان نیمی از جمعیت انسانی ،در جوامع توسعه یافته پذیرا باشیم.
در سال های اخیر افزایش قابل توجهی در میزان اشتغال زنان در جامعه مشاهده شده است.
اشتغال و فعالیتهای اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است.
روانشناسان اولیه اعتقاد داشتند که قسمت اجتماعی مغز در پستاندارانی که در گروه زندگی می
کنند ،پیچیده تر است .در اینجا هوش اجتماعی به عنوان مفهوم زنده ماندن در بشرهای ابتدایی
شکل میگیرد به این دلیل که شناخت کسانی که به شما احترام می گذارند و نحوه ای که آنها
با دیگران ارتباط برقرار می کنند توانایی کلیدی برای زنده ماندن در گروه می باشد (لووجی ،
 .) 1: 112ثرندایك ( ) 3 1به عنوان اولین کسی است که هوش اجتماعی را به عنوان
توانایی برای شناخت و مدیریت زن و مرد ،دختر یا پسر و عمل کردن عاقالنه براساس این
شناخت در روابط انسانی تعریف می کند .وی در مجله هانتلی هارپر بیان کرده هوش اجتماعی
Lovejoy
Srndayk
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خودش را به وفور در مهدهای کودك ،زمین بازی ،سربازخانه ها ،شرکت ها و سالن های حراج
نشان می دهد اما در شرایط استاندارد و رسمی آزمایشگاه ها در نظر گرفته نمی شود (گلمن،
 .) 119ثرندایك ابتدا هوش اجتماعی را به عنوان یك مؤلفه که توسط نمرات بهره هوشی اندازه
گیری می شود ،مورد بررسی قرارداد و سرانجام هوش اجتماعی را از اشکال انتزاعی و مکانیکی
هوش متمایز ساخت وآن را به عنوان قابلیت درك افراد و عاقالنه عمل کردن در روابط انسانی
تعریف کرد .پرتئوس ( 393؛ به نقل از پرون و پرون )13: 92 ،اظهار داشت هوش به معنای
بسیار عمومی عبارت از ظرفیت گسترش طیف و پیچیدگی محرك های متناسب است و منظور
از محرك های متناسب  ،محرك هایی هستند که پاسخ آنها از نظر زیست شناختی به نفع
ارگانیزم است  .وی همچنین تصریح کرد که در هوش ظرفیت ایجاد واکنش های همنوا (پاسخ
های طرح ریزی شده) علیه یك طیف فزاینده محرك های متناسب با آنهاست .محرك های
متناسب در انسان وسیعاً ناشی از دیگران و حاصل روابط اجتماعی اند.
گلمن ( ) 119ابعاد زیر را برای هوش اجتماعی درنظر می گیرد:
آگاهی اجتماعی :که اشاره به طیف یا گستره ای دارد که از حس کردن فوری حاالت
درونی دیگران برای شناخت احساسات و افکارشان شروع می شود تا به موقعیت اجتماعی کل
دست یابند .این بعد شامل:
دقت همدالنه  :شناخت افکار ،احساسات و تمایالت افراد دیگر و پیش بینی کردن آنها
سازگاری:گوش دادن با پذیرش کامل ،سازگارشدن با فرد
همدلی :احساس کردن با دیگران ،حس کردن نشانه های عاطفی غیرکالمی
شناخت اجتماعی :شناخت نحوة کار جهان اجتماعی (گلمن )22: 119،
مهارت اجتماعی :حس کردن نحوه ی احساسات دیگران یا شناخت آنچه آنها فکر می کنند
یا تمایل به انجام آن دارند به عنوان آگاهی اجتماعی نمی تواند تعامالت کامل را ضمانت کند به
همین دلیل مهارت اجتماعی در کنار آگاهی اجتماعی مطرح میشود تا به تعامالت مؤثر
بیانجامد .این بعد نیزشامل:
توجه :نگران بودن درباره ی نیازهای دیگران و عمل کردن به طور صحیح
تأثیر :تأثیر گذاشتن بر نتایج تعامالت اجتماعی
ابرازخود :آشکارکردن خودمان به طور واضح
Goleman
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هماهنگی :تعامل داشتن به آرامی در سطح غیرکالمی
کیهلستروم و سانتر ( . 327به نقل از نادری و همکاران )91: 931.در نظریه هوش
اجتماعی اشان توانایی حل مشکل و عملکرد سازگارانه را مورد تأکید قرارمی دهند .آنها هوش
اجتماعی را به عنوان پایه ی شناختی شخصیت که چندگانه و دارای ابعاد و وظایف خاص بوده
و در هر زمینه معنیدار زندگی دوباره طرحریزی می شود ،توصیف میکنند .آنها مدعی هستند
که هوش اجتماعی می تواند از طریق انعطاف پذیری و توانایی حل مشکل عملی در موقعیت
های روزمره مشخص شود .آنها هوش اجتماعی را به عنوان مجموعه ی دانشی که ترکیبی از دو
نوع شناخت است ،توصیف می کنند:
الف) اطالعات درباره ی مردم و توالیهای عمل در حین موقعیت های خاص (شناخت اجتماعی
بیانی)
ب) قوانینی که بهکارگیری اطالعات منجر شده و طرحریزی عمل را راهنمایی می کند (شناخت
اجتماعی روش کار).
شناخت اجتماعی بیانی شامل اطالعات درباره ی مردم و عملشان و مهارت های شناختی که
شناختن ،فهمیدن و تعبیر و تفسیر کردن رفتارهای اجتماعی را هدایت می کند ،است.
بر اساس مدل گرینسپین (). 373هوش اجتماعی شامل  9عامل عمده است:
حساسیت اجتماعی،بینش اجتماعی،ارتباط اجتماعی
در این مدل حساسیت اجتماعی به عنوان توانایی استنباط کردن معنای اشارات موقعیتی و
شخصی که د ر یك لحظه ی خاصی از زمان اتفاق می افتد تعریف می شود (کونینگوم337 ،
.)01:
توانایی حساسیت اجتماعی شامل نقش بازی کردن و استنباط اجتماعی است .گرفتن نقش
به شخص اجازه میدهد تا آنچه دیگری فکر یا احساس می کند را بشناسد .همچنین اشاره به
مهارت هایی برای شناخت آنچه دیگران می بینند (ادراکی) ،فکرمی کنند (شناختی) و احساس
می کنند (عاطفی) دارد .در هنگام گرفتن نقش ادراکی ،برای شخص مهم فهمیدن نحوه ای
است که افراد دیگر چیزها را می بینند .گرفتن نقش شناختی یا توانایی شخص برای فهمیدن
آنچه طرف مقابل فکرمی کند در ارتباط است ایفای نقش عاطفی اشاره به مهارت شناخت آنچه
دیگران فکر می کنند (همدلی) ،دارد (دریزکول.) 7: 111 ،
Greenspan
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عامل بعدی بینش اجتماعی است و به عنوان توانایی تامل کردن روی معانی موقعیت ها و
فرایندهای بین فردی توصیف می شود (کونینگوم  9 .)10: 337،توانایی این عامل  :درك
اجتماعی ،بینش روانشناسانه و قضاوت اخالقی است.
داشتن درك اجتماعی به معنای شناختن فرایندها و موقعیتهای اجتماعی است .درك
اجتماعی با آگاهی های بین فردی و شناخت فرایندهای اجتماعی همچون دوستی ،تعامالت
همکاران ،همشاگردیها و رهبری ارتباط دارد .بینش روانشناسانه یا شناختن ویژگیهای
شخصی و فرایندهای انگیزشی از طریق خواستن از مردم تا ویژگیها یا صفاتی را به اعمال
دیگران درحین موقعیت های اجتماعی نسبت دهند ،به دست می آید.
توانایی سوم قضاوت اخالقی است .این بعد اشاره به تونایی فرد برای رسیدگی کردن بر
جنبه های اخالقی تعامالت اجت ماعی داشته و مستلزم تمایز قائل شدن بین خوب و بد است.
ارتباط اجتماعی شامل ارتباط ارجاعی و حل مشکل اجتماعی می شود .ارتباط ارجاعی منعکس
کنندة توانایی انتقال دادن آن چیزی است که اشخاص دیگر متمایل به دریافت آن هستند .حل
مشکل در زمینه اجتماعی ،دست کم قوة اقناعی را که مستلزم صداقت و حیله است ،درگیر می
کند.
مفهوم سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت مورد
توجه قرار گرفته است.سالمت اجتماعی اینگونه تعریف شده است" :ارزشگذاری شرایط یك فرد
و کارایی او در جامعه" که این بازتابی از " سالمت اجتماعی مثبت" میباشد (کییز 332 ،
 .) 0:این نشانگر این حقیقت است که بازتاب سالمت اجتماعی بازتاب درك افرد از
تجربیاتشان در محیط اجتماعی میباشد که در تضاد با مالکهای سالمت اجتماعی از حیث میان
فردی قرار میگیرد یعنی مالکهایی چون حمایت اجتماعی یا مالکهایی که در سطح اجتماعی
شکل اجرایی به خود میگیرند مثل ارزیابیهای سرمایه اجتماعی .لذا سالمت و سالمت اجتماعی
را باید به گونهای مفهوم سازی کرد که شامل خود اثباتگری فرد در گروههای اجتماعی و اعتبار
و تصدیق این مورد برای افراد مختلف شود (روزنفلد  .)91: 337 ،کییز( ) 332معتقد است
که مدل سالمت اجتماعی (که در امتداد سالمت روانی مطرح میشود و زمینه کارکرد مثبت را

Keyes
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فراهم میکند) شامل یکپارچگی اجتماعی ،ایفای نقش اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی و خودشکوفایی اجتماعی است.
یکپارچگی اجتماعی :منظور از یکپارچگی اجتماعی ،ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن
کیفیت همراهی او با جامعه اطرافش است (کییز ) 91: 332 ،احساس تعلق میتواند جنبه ای
محوری از سالمت باشد و لذا یکپارچگی با دیگران در محیط و جامعه اطراف میبایست حاصل
یك تجربه مشترك شباهت با دیگران باشد (کییز و شاپیرو .)91: 111،نبود حس یکپارچگی
اجتماعی در باالترین سطح خود به خودکشی میانجامد .افراد سالم احساس میکنند که جزئی از
جامعهاند لذا یکپارچگی اجتماعی میان احساس اشتراك فرد با دیگرانی است که واقعیت
اجتماعی او را میسازند و به جامعه خود تعلق دارند .یکپارچگی اجتماعی متکی بر مفاهیمی
چون انسجام اجتماعی (دورکیم) ،بیگانگی فرهنگی و انزوای اجتماعی (سیمن) و آگاهی طبقاتی
مارکس است .از نطر دورکیم هماهنگی اجتماعی و سالمت اجتماعی بازتابی از ارتباط افراد با
یکدیگر از طریق هنجارهاست .سیمن معتقد است که بیگانگی فرهنگی عبارتست از گسست
فردو جامعه ،طرد جامعه و یا این نگرش که جامعه نمیتواند انعکاسی از ارزشها و سبکهای
فرهنگی فرد باشد .انزوای اجتماعی عبارتست از خدشه دار شدن روابط فرد که به زندگی او
معنا میدهند و نقش حمایتی برای او دارند .یکپارچگی اجتماعی هم مثل مفهومی که مارکس
از آگاهی طبقاتی میدهد دربرگیرنده عضویت جمعی و سرنوشت جمعی است.
ایفای سهم اجتماعی :ایفای سهم اجتماعی عبارتست از ارزیابی ارزش اجتماعی که فرد دارد
و شامل این عقیده است که آیا فرد جزئی مهم از جامعه است و چه ارزشی را به جهان خود
اضافه میکند .ایفای سهم اجتماعی با مفاهیم بازدهی و مسئولیت پذیری شباهت دارد .بازدهی
فردی به این معنا است که عقیده داشته باشیم میتوانیم رفتار خاصی را از خود نشان دهیم و به
اهداف ویژهای برسیم .مسئولیت اجتماعی عبارتست از تعیین الزامات فردی برای نقشآفرینی در
جامعه .این بعد از سالمت اجتماعی معرف این است که این افراد فکر میکنند آنچه که انجام
میدهند برای جامعه ارزشمند است یا نه؟ این نگرش هم راستا با درونمایه ایست که مارکس
مطرح میکند مبنی بر اینکه انسانها ماهیتاً زاینده اند (کییز .) 90: 332 ،اگر بخواهیم که از
خودبیگانگی را به زبان اقتصادی مطرح کنیم عبارتست از کاهش ارزش زندگی یك فرد و
فعالیتهای روزمرهای که انجام میدهد .موارد همتای ایفای سهم اجتماعی ،ایجاد انگیزه رفتار
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است .اریکسون معتقد بود که میانسالی دورهای است که افراد میتوانند طبق میل خود در
جامعه ایفای نقش کنند بویژه با آماده کردن نسل آینده تا به اعضای خالق جامعه مبدل شوند.
انسجام اجتماعی :انسجام اجتماعی قابل قیاس با بی معنا بودن زندگی است و شامل دیدگاه
هایی می شود در این باره است که جامعه قابل سنجش و قابل پیش بینی است .از حیث
روانشناختی ،افراد سالم زندگی شخصی خود را با معنا و منسجم می بینند (ریف323 ،
 .) 171:آنتونوفسکی معتقد است که احساس انسجام در وجود فرد میتواند نشانهای برای
سالمتی او باشد :افرادی که از انسجام برخوردارند تالش میکنند در هنگام مواجهه با رویدادهای
غیرقابل پیش بینی ،انسجام خود را حفظ کنند .انسجام اجتماعی درك فرد از کیفیت جهان
اجتماعی خود و شیوه سازماندهی و عملکرد آنست (کییز ) 99: 332 ،این مقوله باقابلیت
معنابخشی به وجود شخص است (کییز و شاپیرو . )9 : 111 ،افرادی که سالمترند به ماهیت
جهان اجتماعی خود عالقمندند و میتوانند شیوه عملکرد آن را درك کنند .کییز معتقد است و
"که انسجام اجتماعی عبارت از درك این موضوع است که "جامعه را میتوان درك کرد و
عقالنی و قابل پیش بینی می باشد" (کییز.) 11: 332،
شکوفایی اجتماعی :منظور از شکوفایی اجتماعی" ،ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه
است" (کییز .) 1 : 332،شکوفایی اجتماعی شامل درك افراد از این موضوع است که آنها
هم از رشد اجتماعی سود خواهند برد و اینکه نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال
شکوفاییاند که نوید توسعه بهینه را می دهد و هرچند این امر برای همه افراد درست نیست
(کییز و شاپیرو )99: 111 ،با اینحال سالمت شامل دیدگاهی خوشبینانه از آینده احتمالی
است .در حالی که خودمختاری عبارت است از حس کنترل شخصی بر سرنوشت خویش،
شکوفایی اجتماعی دربرگیرنده این درك است که جامعه کنترل آینده خود را در دست دارد .با
توجه به دیدگاههای کییز ،این مفهوم خصوصیت مشترکی با مفهوم "خودشناسی " ماسلو دارد
و نیز بیارتباط با تاکید ریف بر رشد فردی نیست .شکوفایی اجتماعی انعکاس میزان کارکرد
مناسب افراد است که حاصل و ثمره استقبال آنها از تجربیات جدید و رشد مداوم میباشد
(کییز ) 11 : 332 ،شکوفایی اجتماعی به موازات خود مختاری ،به معنای تاوان جامعه برای
کنترل فرد است .تمرکز اصلی در شناسایی پتانسیل اجتماعی هم معطوف به درونمایه پتانسیل

Shapiro

311

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال هشتم ،شماره سی و پنج ،تابستان 3131

اجتماعی و توسعه آن به عنوان خودشناسی  ،خوشبختی و رشد فردی (ریف ) 73 : 323
است .کارکرد بهینه ناشی از باز بودن فرد در برابر تجربیات تازه و تالش برای رشد دائم است.
شکوفایی اجتماعی هم این ایدههای مربوط به رشد و توسعه را در برمیگیرد.
پذیرش اجتماعی :پذیرش اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرش
مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی خود را توامان می پذیرند
نمونه هایی از سالمت روانی و اجتماعی هستند (ریف  .) 7 : 323منظور از پذیرش اجتماعی،
درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است (کییز .) 71 : 332 ،پذیرش
اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به
ماهیت انسانها است که همگی آنها باعث می شوند فرد درکنار سایر اعضای جامعه انسانی،
احساس راحتی کند (کییز و شاپیرو .)99 : 332 ،کسانی که دیگران را می پذیرند به این درك
رسیدهاند که افراد به طور کلی سازنده هستند (کییز .) 1 : 332 ،همان گونه که سالمت
روانی شامل پذیرش خود میشود ،پذیرش دیگران در جامعه هم میتواند به سالمت اجتماعی
بینجامد (کییز.) 332: 1 ،
طباطبایی و همکاران ( ،) 931در پژوهش خود با عنوان رابطه هوش اجتماعی با مهارت
کارآفرینی و خالقیت دانش آموزان هنرستانهای شیراز نشان دادند که بین هوش اجتماعی و
ابعاد آن با مهارتهای کارآفرینی و خالقیت دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .آقا
احمدی و همکاران ( ) 931در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ هوش اجتماعی با مهارت
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس به مطالعه تأثیر ویژگیهای هوش
اجتماعی از قبیل پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به عنوان
مؤلفه های اصلی بر روی مهارت کار آفرینی پرداختند .نتایج بدست آمده از یافته های پژوهش
رابطه میان هوش اجتماعی و مهارت های کار آفرینی را تأیید کرده است علیزاه اقدم و همکاران
( ، ) 939در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان
دانشگاه پیام نور مشگین شهر به این نتیجه رسیدند که سالمت اجتماعی ارتباط معناداری با
ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی؛ یعنی سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،سالمت روابط اجتماعی و
سالمت محیطی دارد .بوم و باربارا ( ،) 1 1در پژوهش خود با عنوان هوش اجتماعی باال و
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رشد کارآفرینان در ارتباط با رشد سرمایه گذاری های جدید نشان دادند هوش اجتماعی باال
تأثیر زیادی بر رشد کارآفرینی در زمینه ایجاد سرمایه گذاری های جدید دارد و موجب سرمایه
گذاری های منطقی توسط کارآفرینان می شود.

روش شناسی
روش پژوهش مورد استفاده به صورت توصیفی است که از جامعه آماری این پژوهش که
کلیه زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهر کرج در سال  931که تعداد کل آنها  911نفر بوده
است با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد  71نفر با توجه به جدول مورگان و
کرجسی ،از آنها به عنوان گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه هوش اجتماعی تت ( ) 112و
پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز در اختیار آنها قرار گرفت .و داده های بدست آمده با استفاده
از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلییل قرار گرفت.
ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش اجتماعی تت() 112
این پرسشنامه توسط تت( ) 112طراحی و هنجار شده است و دارای  10ماده دو گزینه ای
است (بلی ،خیر) که گزینه های آن با صفر و یك نمره گذاری می شود و نمره هر آزمودنی بین
 1تا  10می باشد .در این پرسشنامه امتیاز بیشتر به معنای هوش اجتماعی باالتر است .تت
( ) 112پایایی و اعتبار این آزمون را در حد مطلوب و قابل قبول بیان کرده است .در پژوهشی
در ایران صفاری نیا و همکاران ( ) 931به بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه مذکور در
دانشجویان دانشگاه های استان کرمانشاه پرداختند 007 .نفر از دانشجویان ( 92پسر و 9 3
دختر) با میانگین سنی  0و انحراف استاندارد  00به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای
انتخاب شدند .همه آزمودنیها پرسشنامه هوش اجتماعی (تت ) 112 ،را تکمیل نمودند .بررسی
همسانی درونی پرسشنامه نشان داد که آلفای کرونباخ پرسشنامه  ، 1072همبستگی دو نیمه
آن  1079و قابلیت باز آزمایی آن  1070بدست آمد .به علت همبستگی باالی پرسشنامه با
پرسشنامه هوش هیجانی ،روایی همزمان مقیاس نیز تأیید شد .این پرسشنامه دارای نمره
گذاری معکوس نمی باشد.
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پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز
این پرسشنامه دارای  2سؤال بوده و  0زیر مقیاس شکوفایی اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد .نمره
گذاری گویه ها با استفاده از مقیاس  0درجه ای لیکرتی به صورت کامالً موافق ،موافق ،نظری
ندارم ،مخالف و کامالً مخالف صورت می گیرد .باباپور و همکاران ( ) 922برای بررسی پایایی
این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفای به دست آمده برای کل
مقیاس  1072و برای هر یك از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از  107برای انسجام
اجتماعی 1071 ،برای پذیرش اجتماعی 1071 ،برای مشارکت اجتماعی 1071 ،برای خود
شکوفایی اجتماعی و  1071برای همبستگی اجتماعی ،که نشان می دهد این ابزار از پایایی
مطلوبی برخوردار است.
نتایج
در جدول به بررسی ویژگی ها و پرسش های جمعیت شناسی با میانگین ،و انحراف استاندارد
می پردازیم.
جدول -3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف
استاندارد

کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

71
71
71
71
71
71

2091
70 9
9093
201
20 7
230 2

9001
1093
9019
1079
10 3
9012

1
1
0
1
3
0

0
1
0
0
0

71

20 9

2071

0

تعداد

سالمت
اجتماعی
هوش
اجتماعی

شکوفایی
انسجام
اجتماعی
کت
مشار
اجتماعی
همبستگی
اجتماعی
پذیرش
اجتماعی
سالمت
اجتماعی
اجتماعی(نمره
کل)

1
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در این قسمت رابطه بین هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی در بین کارکنان زن شاغل در
سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال  39با استفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -1نتایج ضریب همبستگی و ضرایب برآورد

Rهمبستگی

R

sig

10970

10100

10111

هوش اجتماعی و سالمت اجتماعی

همان طور که نتایج ضریب همبستگی نشان میدهد مقدار ضریب همبستگی میان
متغیرهای هوش اجتماعی و سالمت اجتماعی  1/970می باشد .و هوش اجتماعی می تواند
 10/01درصد تغییرات مربوط به متغیر سالمت اجتماعی را پیش بینی کند.
همچنین در ادامه به منظور پیش بینی متغیر سالمت اجتماعی از آزمون تحلیل رگرسیون
نیز استفاده شد.
جدول  -1تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر وابسته سالمت اجتماعی

رگرسیون

منابع
تغییرات

مجموع
مجذورات

رگرسیون

33 003

باقیمانده
کل

درجه
آزادی

977 0197

92

199270917

93

میانگین
مجذورات

F

sig

33 003

110
70

10111

1 013
7

با توجه به جدول  ،9نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مقدار  F= 11/70به دست آمده
در سطح  1/33اطمینان معنی دار است.
جدول -1ضرایب تاثیررگرسیونی هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی

مقدار ثابت

B
0903 0

میزان خطا
90

Beta

t
70993

sig
10111
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0 12

10 10

10970

0291

10111

همان طور که جدول شماره  1نشان می دهد هوش اجتماعی در سطح معناداری  1/1با
متغیر مالك سالمت اجتماعی ارتباط معنی دار دارد زیرا سطح معنی داری محاسبه شده
(  )10111از مقدار مالك (  )1/1کمتر است و مقدار  tبه دست آمده آن نیز معنی دار می
باشد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیر مستقل هوش اجتماعی می تواند میزان
سالمت اجتماعی را در زنان شاغل در سازمان بهزیستی به صورت مثبت پیش بینی کند.
نتایج
براساس یافته های به دست آمده ،نتایج نشان داد که هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی
ارتباط معنی دار دارد .یافته ها و نتایج این پژوهش با پژوهش های طباطبایی و همکارن
( ،) 931آقا احمدی وهمکاران ( ،) 931علیزاه اقدم و همکاران ( ،) 939استیفن ،جانل،
گیلبرت ،میشل ( ) 1 1همسو است .سالوی و همکارانش(، 111به نقل ازاقدم و همکاران
 )091 : 339،به این نتیجه رسیدند که احتماال افرادی که می توانند به احساسات خود توجه
کرده  ،آنها ر ا درك نمایند و حالت های خلقی خود را بازسازی کنند  ،خواهند توانست تأثیر
اتفاقات استرس زا را به حداقل رسانده و راحتت تر با آن مقابله کنند  .آنهایی که توجه ،تمایز و
بازسازی اندکی دارند ،برای فهم هیجانهایشان دچار نشخوارهای ذهنی میشوند .این نشخوارها
در غیاب توجه ،تمایز و بازسازی منجر به برانگیختگی طوالنی مدت فیزیولوژیکی شده و
پیامدهای منفی بدنبال خواهد داشت .هاکسیمی و مارو (  33به نقل از باباپور )9: 920 ،به
نقل از سالووی و همکاران ( ) 111دریافتند که نشخوارهای ذهنی منفی به دوره های مزمن
افسردگی منجر میشود .دالیل تایید را میتوان این گونه بیان کرد که زنان دارای هوش هیجانی
باال در برابر عوامل تنش زا ،دارای قدرت کنترل بیشتری هستند و مدیریت کنترل فشار روانی را
به خوبی انجام میدهند .این توانایی ها به آنها کمك می کند تا در رویارویی با مشکالت انعطاف
پذیر بوده و هیجانهای خود را کنترل کنند .زنانی که قادر به مواجه هوشمندانه با هیجانهای
خویش هستند ،خویشتندارترند ،اعتماد به نفس باالیی دارند.در جمع بندی کلی ،میتوان گفت
که امروزه بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ هیجانی توانمند باشد بهتر می تواند
با چالشهای زندگی مواجه شود و توانش های هیجانی در تشخیص پاسخ های هیجانی مناسب
در مواجهه با رویدادهای روزمره ،گسترش دامنه بینش و ایجاد نگرش مثبت درباره وقایع و
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هیجانات ،نقش مؤثری دارند .بنابراین ،افرادی که توانایی تشخیص ،کنترل و استفاده از این
توانشهای هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی ،احساس رضایتمندی و سالمت روانی بیشتری
برخوردار خواهند شد.
پیشنهاد ها
پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده تأثیرات فرهنگی نیز بر سالمت اجتماعی کارکناان درنظر گرفته شود.
 تحقیقی با برر سی رابطه هوش اجتماعی و سالمت اجتمااعی باا در نظار گارفتن فاکتورهاایجمعیت شناختی مانند سن و میزان تحصیالت و وضعیت تاهل و  ...انجام شود.
 افراد جامعه برای اینکه در روابط خود و در مواجهه با مشاکالت دچاار تعاار و افساردگینشوند نیاز به آگاهی و دانش در برقراری ارتباط با یکدیگر دارند .برگزاری کارگاه های آموزشای
مهارت های ارتباطی برای افراد در این زمینه می تواند به ارائه ی آموزش مهارت های ارتباطی
(کالمی ،غیر کالمی ،حرف زدن و گوش کردن) زیر نظر مراکز مشاوره و بهداشت بپردازد.
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