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 چكيده
آموزان پایه دهم مدارس پسرانه های اجتماعی دانشرابطه هوش فرهنگی و مهارت)هدف از این پژوهش بررسی  

 -این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق از نوع توصیفی. است بوده( سالم شهر تهران

کلیه دانش آموزان پایه دهم مدارس پسرانه سالم  را پژوهش این در مطالعه موردجامعه آماری . باشدهمبستگی می

-کل دانش تعداد که. می شود، تشکیل می دهد شامل را دبیرستان در مقطع متوسطه دوره دوم1 شهر تهران که

نفر بر اساس جدول   4 ای تصادفی ساده که با استفاده از روش خوشه. بود نفر  66آموزان در زمان انجام تحقیق

های هوش فرهنگی آنگ و آوری اطالعات پرسشنامهابزار جمع. مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند

-بود که بین دانش (  99 )توسط ایندربیتزن و فوستر (TISS)نوجوانان اجتماعی هایو مهارت( 114 )همکاران

دامنه، کمینه، بیشینه، )های آمار توصیفی فرضیات با استفاده از روش. آوری گـردید آموزان توزیع و سپس جمع

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و ) و استنباطی( میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی و کشیدگی

های پژوهش نشان داد که بین هوش ها یافتهبا توجه به تحلیل داده. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( امگام به گ

داری های اجتماعی رابطه مثبت و معنیبا مهارت( بعد فراشناختی و انگیزشی)فرهنگی به طور کلی و دو بعد آن
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 مقدمه

 مقوله با آشنایی هستیم شاهد جهانی بافت در را روزافزونی تغییرات که کنونی محیط در

 به که دارد افرادی به نیاز جهانی، کار محیط. آیدمی نظر به ضروری و ، الزم هوش فرهنگی

 را مختلف هایفرهنگ از افرادی با مستمر تطبیق توانایی آشنا باشد و های مختلففرهنگ

 جهانی جدید، جهان. کنند برقرار ها ارتباط مناسبفرهنگ افراد سایر با بتوانند و داشته

 جهانی همگی هـاسازمان و بازارهـا، محصوالت. است فزاینده دانش رشد با شتابان پویا، پیچیده،

 ثابت، جهان اطمینان، غیرخطی جایگزین جهان آشوب، عدم. اندشده فرهنگی چند و متعدد

 توانایی فرد. فرهنگی دارند به  هوش منظور افراد نیاز این برای. است شده خطی و مطمئن

 و کرده است عادت هـابه آن از آنچه متفاوت رسوم و آداب و هـاسنت هـا،ارزش با تطبیق برای

منبع  هوش فرهنگی،. فرهنگی است هوش معرف فرهنگی، متفاوت محیط یك رکار کردن د

 (.66   پور، تهرانی و رحمانی) است رقابتی ایجاد مزیت برای ایبالقوه

 به نسل هر هایمهارت و رفتارها ها،ارزش مجموعه انتقال به جوامع، و هاتمدن دوام و بقاء     

 به مفهوم بدین را اجتماعی کردن بار اصطالح اولین ایبر ، دورکیم امیل. دارد بعد بستگی نسل

 و مناسب جامعه در او نقش ایفای شودمی باعث شدن اجتماعی(.  34  آشتیانی،)برد  کار

 را نقش بیشترین مدرسه و خانواده(. نیا کریم ترجمه ،996 ،  اوپنهایم)شود  شناخته مطلوب

 اجتماعی عامل مدرسه که بود معتقد 4ولیک. دارند های اجتماعی بر عهدهمهارت انتقال در

 اجتماعی هایمهارت. است دیگران با همدلی، وفاداری و همکاری محبت، آموختن و فرد کردن

 اجتماعی براصول تکیه با های رسمیشود، در محیطمی طبیعی آموخته طور به درخانواده که

می آموخته دکان و نوجوانانتربیتی به کو علوم و شناسی روان دانش گیری کار به با و شدن

 (.ترجمه نظری نژاد ، 96 ،  میلبرن و کارتلج) شود

                                                           

  - Cultural Intelligence (CQ) 
  - Dorkheim 
  - Openhaym 
  - Cooley 
   - Cartledge & Milburn 
 



 46 ...دانش آموزان پایه دهم مدارس  رابطه هوش فرهنگی و مهارت های اجتماعی

تواند باعث کاهش در تعداد رفتارهای نامناسب در کالس درس های اجتماعی می آموزش مهارت

 .آموز با همساالن و بزرگساالن شود مانند پرخاشگری و بهبود روابط شخصی دانش

ی گوناگون، مهارتی نیست که همگان آن را داشته باشند؛ این هاتوانایی تعامل مؤثر در فرهنگ

به تازگی  .است که در فضای جهانی شدن این توانمندی اهمیت بیشتری یافته است در حالی

هوش. شود و عالقه پژوهشگران را به خود جلب کرده استنامیده می فرهنگی این مهارت هوش

طیف مناسب در میان و عملکرد فهم امکان است که به افراد توانمندی فرهنگی، قابلیت و

فهم در انسجام فرهنگی موجب توسعه ادراک و هوش .دهدها را میای از فرهنگگسترده

های توانایی برای فعالیت اثربخش در فرهنگ فرهنگی، هوش. شودمی فرهنگیتعامالت میان

درون   و چین که در حوزة  انهند، ایر مانند بنابراین درکشورهایی .تـاس ملی، قومی و سازمانی

عالئی، ) توجه و استفاده قرارگیرد مورد تواندنیز می بسیاری دارند تنوع فرهنگی خود،  مرزی 

 (.  9  میرمحمدی، 

توانند خود را با که میاست مشترک بین افرادی هایترین مشخصهفرهنگی یکی از مهمهوش

هایی که سازمان دانشجویان یا کارکنانموزان، دانش آمتفاوت سازگار کنند، مانند  هایفرهنگ

کنش  فرهنگی توانایی پردازند، هوشمی ارـل یا کـبیگانه به تحصی در کشورها یا شهرهای

 (. 66  ادیب، )نظر فرهنگی با هم متفاوت هستند با مردمی است که از متقابل مؤثر

موسیقی و سبك رفتاری از این  توان دید؛ مثل هنر،می راحتی های فرهنگ را بهجنبه ازبرخی

ها، عقاید، ارزش. بر انگیز فرهنگ، پنهان است های چالشبیشتر بخش ماا .باشندمی جمله

شوند، اما بر رفتار افراد که دیده نمی عناصری از فرهنگ هستند و مفروضات، هاانتظارات، نگرش

می دیگران چگونه فکر دهد تا تشخیص دهندمی فرهنگی به افراد اجازه هوش. مؤثر هستند

 را کاهش موانع ارتباط بین فرهنگی دهند در نتیجه،می رفتاری پاسخ کنند و چگونه به الگوهای

 و انسجام متنوع، محیط در تواندمی که است چسبی منزله به فرهنگی وشـه .دهدمی

 (.  6  ، نثاراحمدی جان فیاضی،)کند ایجاد هماهنگی

. است اجتماعی جهانی، سالمت دارای ابعاد جسمی، روانی و براساس تعریف سازمان بهداشت

 اجتماعی سالمت به مفهوم ارتباط بین افراد، لذّت بردن از جمع دوستان، آشنایان و بُعد

و توانایی   های اجتماعیاین بُعد شامل سطوح مهارت. باشدهای حمایتی میشبکه از برخورداری

 . تر استجامعه بزرگاز خود به عنوان عضوی از  هرشخص شناخت

                                                           

  - Social skills 
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و پرورش و نظام تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن افراد و نیز  یکی از اهداف مهم آموزش

 ها بتوانند در جامعه به اجتماعی مورد نیاز به آنان است تا از این طریق، آن هایمهارت آموزش

  (.91  پاشا، )کنند بر قرار سالمی راحتی روابط

ای همیشه مورد بی توجهی قرار اعی به عنوان جزئی از دروس مدرسهاجتم رفتارهایمتأسفانه 

شود که دانش آموز از خود رفتاری نامناسب و و فقط زمانی به این مهم توجه می است گرفته

ها و لذا با توجه به اجتماعی بودن انسان. باشد، نشان دهدنظر اولیاء می که مورد مغایر با آن چه

برای برآوردن نیازهای عاطفی و اجتماعی الزم است با  با دیگران ها به تعاملاحتیاج آن

بدانند آشنا شده و به طرز صحیحی به کار  با دیگران پیچیدگی قواعدی که باید برای تعامل

نیست و سالمت زندگی فردی و  سالم میسر بدون کسب مهارت اجتماعی، امکان ارتباط. برند

اجتماعی شدن آدمی در  اساس هارت اجتماعیکسب م. اجتماعی تهدید و مختل خواهد شد

 است قرار گرفته توجهیبی ها بوده است که در دو یا سه قرن اخیر موردتمامی فرهنگ

 (.69  سلیمانی، )

دهیم که در زندگی فردی و اجتماعی به کار  آموزان آموزش می در مدارس محتوایی را به دانش

ای از مطالب در زندگی اجتماعی  عمدهدر سبد یادگیری مدارس، بخش . آید ها نمیآن

آید و برای ارتقای کیفیت باید بخشی از سبد یادگیری را سبك  آموزان کمتر به کار می  دانش

 .آموز، آموزش دهیم های اجتماعی و مقتضات زندگی ایرانی و اسالمی را به دانش کنیم و مهارت

ها را  ناخواسته از دوره ابتدایی بچهها  ایم که خانواده هم اکنون فضایی در آموزش ایجاد کرده

 در چنین شرایطی دیگر فرصتی برای آماده کردن دانش. کنند برای موفقیت در کنکور آماده می

های الزم  ماند، با تغییراتی در محتوا، کتب درسی و آموزش آموزان در زندگی اجتماعی باقی نمی 

-آموزان پس از فارغ اکنون دانش .توان به تدریج از چنین معضلی عبور کرد به معلمان می

آموز  بهره هستند، به عنوان مثال یك دانش های فردی بی التحصیل شدن از مدرسه از مهارت

 دانش که داند چگونه از یك آچار استفاده کند، در برنامه ششم توسعه آمده است حتی نمی

توسعه این کار فراهم آموزان دوره متوسطه باید یك مهارت را فرا بگیرند و زمینه الزم برای 

 (.96  ، بطحایی) است

پرورش باید همسو و منطبق با نیازهای فردی و اجتماعی باشد و خودش را سازگار  و  آموزش

پرورش ناکارآمد است و به دلیل تغییرات سریع و  و  کند، اگر این اتفاق رخ ندهد، آموزش

های خودش را منطبق با نیازها  شپرورش باید بتواند آموز و  گسترده بیرون از مدرسه، آموزش
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پرورش  و  بخشی در آموزش تر و با دقت بیشتر تغییر دهد و اگر این اتفاق نیفتد اثر سریع

 ایم که چرا دانش آموزان وقتی از مدرسه فارغ امروز در معرض این سؤال قرارگرفته. نداریم

جامعه کمتر آشنا  نیاز وردهای م ها و مؤلفه های اجتماعی و ارزش شوند با ویژگی التحصیل می 

پرورش با نیازهای جامعه  و  باید بپذیریم که اگر آموزش ،کنند هستند و کمتر مالحظه می

 (.93  ، بطحایی) کند همسو نشود به موفقیت دست پیدا نمی

-هوشه رابط این پژوهش، شناخت محقق درمسئله اصلی لذا با توجه به مسائل بیان شده، 

 .باشدمی پایه دهم مدارس پسرانه سالم شهر تهران آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و فرهنگی

 

 تحقيقاوليه  مدلمبانی نظری و 

 هوش فرهنگی 

 نیبه ا حیصح یرفتار یهاو ارائه پاسخ یدر تعامالت فرهنگ دیجد یهاالگو یریادگی تیقابل     

 .( 11 ،  ارلی وآنگ) الگوها

نگ در سال آو سپس ارلی و   11  خستین بار ارلی در سالرا برای ن «هوش فرهنگی»واژه      

های بین کار بردند تا توصیف کننده توانایی فرد برای سازگاری مؤثر در موقعیت به  11 

واژه به این دلیل انتخاب شد که بر هر دو جنبه هوش و فرهنگ تأکید  این. فرهنگی باشد

انسان امروزه به صورت  ،ه جهانی شدنمتغیر شغلی و مسأل زیرا با توجه به شرایط. داشت

چه به صورت همکار و چه به  ،فرهنگی متفاوت هایاجتناب ناپذیری با افراد دارای پیشینه

ای سازگاری با این شرایط مستلزم توانایی ویژه گیرد کهمی صورت مشتری در کنش متقابل قرار

 .( 11 نگ، آارلی و ) ایماست که ما آن را هوش فرهنگی نامیده

 :پردازیمها میآن از یك هر تعریف به که باشدمی مولفه چهار دارای فرهنگی هوش

 استدالل آن طریق از را فرهنگی بین هایتجربه فرد که است روشی : مولفه فراشناختی (الف

 کار، به فرهنگی دانش کسب و فهم برای افراد که دهدمی قرار توجه را مورد و فرآیندی کندمی

 (.114 ،  ارلی و پیترسون) گیرندمی

                                                           

  - Eerly & Ang      
  - Metecognitive Component 
  - Eerly & Peterson 
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به  مربوط موارد از فرد یك شناخت به مربوط فرهنگیهوش از بعد این : مولفه شناختی (ب

 در اطالعاتی نظیر هافرهنگ مورد در عمومی دانش که هاستهای فرهنگها و تفاوتشباهت

ارتباطات  ان،زم کار، مورد در باورها و هاارزش و معنوی، ، باورهای مذهبیاعتقادات مورد

،  و موساکوفسکی ارلی) دهدمی انعکاس را و زبان ها، هنجارهارسوم، ارزش و خانوادگی، آداب

 114.) 

 تاکید فرهنگی بین تعامالت به نسبت فرد انگیزش یا نگرش اهمیت بر : مولفه انگیزشی (ج

 (. 11 ارلی و آنگ،) دارد

:رفتاری مولفه (د
 فرهنگی اثربخش تعامل برای که است یفرد خاص رفتارهای ای ازمجموعه4

 (. 11 ارلی و آنگ، ) ضرورت دارد

 : میالدی هوش فرهنگی را شامل چهار مؤلفه به شرح زیر تعریف کردند (113 ) و همکاران آنگ

 مؤلفه فرا شناختی  .      

کند این راهبرد بیانگر به این معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می

 . برندافراد برای کسب و کار و درک دانش فرهنگی به کار می که است ایندهاییفر

 مؤلفه شناختی .      

های های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشهها و تفاوتاین دانش، بیانگر درک فرد از شباهت

 . دهدهای دیگر را نشان میشناختی فرد از فرهنگ و ذهنی

 مؤلفه انگیزشی  .      

 . های مختلف استهای دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگانگر عالقۀ فرد به آزمودن فرهنگبی

  مؤلفه رفتاری .4     

-های کالمی و غیرکالمی را در بر میرفتار از آن دسته این رفتار، قابلیت فرد برای سازگاری با 

 .های مختلف مناسبندبرای برخورد با فرهنگکه  گیرد

 

 مهارت اجتماعی

                                                           

  - Cognitive Component 
  - Eerly & Mosakowski 

  - Motivational Component 

  - Behavioral Component 
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 مربوط 961   آرگیل و گراسمن کارهای به اجتماعی هایمهارت حوزه در مطالعات رشد     

 -ماشین و ماشین -انسان تعامل هایشباهت درباره را تحقیقی مشترک طور ها بهآن .شودمی

 اصطالح و شد انجام حوزهاین درمطالعه  برای خطوطی ترتیببه این و کردند انسان طراحی

آرگیل در سال  شناس اجتماعی اهل بریتانیا به نام میشلروان توسط جتماعیهای امهارت

 .گردید مطرح  93 

 پوسر و فیتز 963  سال در ،( 11 )  اسپنس اعتقاد به
اجتماعی  مهارت بر هامهارت بحث در 

 الگوهای و بگیرد یاد را دیگران با ارتباط نحوه باید انسان کهاین به مخصوصا تاکید کردند،

 درباره ایمقاله کندون، و آرگیل سال همان در .کند کسب گروهش از ای راتماعی پیچیدهاج

 تحلیل به مستقیما را حرکتی هایمهارت شکل آن در که چاپ رساندند به های اجتماعیمهارت

 کندون، و آرگیل مقاله چاپ زمان از فاصله هاسال پس از .ارتباط دادند های اجتماعیمهارت

 از نقل به ،4هرناندز) است آمده وجود اجتماعی به مهارت حوزه در از ادبیات عظیمی سیل

 (.69   انصاری،

 تعامل در دیگران با گونهآن تا سازندقادر می را  فرد که پسندی جامعه اکتسابی رفتارهای     

 پنج. اجتناب ورزد هاآن منفی هایواکنش از و فراخوانده را آنان های مثبتکه واکنش باشد

 و مسئولیت پذیری خویشتنداری، قاطعیت، همکاری،: کندمی تسهیل را این تعامالت عامل

 (.69  زادگان جهرمی، ازبهمن نقل ، به گرشام و الیوت)همدلی

کنند که هریك به می های اجتماعی را به پنج طبقه تقسیممهارت( 991 )گرشام و الیوت     

تقسیم  شود که اینبین افراد و به خصوص کودکان می باعث تسهیل برقراری رابطه نوبه خود

 :است بندی به قرار زیر

می را شامل مختلف کردن به دیگران و شرکت در امور رفتارهایی چون کمك که :همکاری.  

  .شود

 .شودکه رفتارهایی از قبیل تقاضا کردن و پاسخ دادن آشکار را شامل می: قاطعیت . 

  .که در ارتباط با بزرگساالن و حفظ اموال خود است: یریمسئولیت پذ.  

  .گیردکه رفتارهایی از قبیل احساس محبت و همدلی را در بر می: همدلی. 4

                                                           

  - Grossman   & Argyle 

  - Spence 

  - Fitts & Pohser 

  - Hernandez 

  - Gresham  & Elliot 
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یر یپذ تیمسئول  

 

تیقاطع  

 مهدلی

رفتاری هوش فرهنگی  

یمهکار   

انگیزشی فرهنگی هوش  

شناختی هوش فرهنگی  

یختشنافرا یفرهنگ  هوش  

یشتندار یخو   

اجتماعیهای مهارت   هوش فرهنگی 

 .که شامل رفتارهایی از قبیل صبور بودن و تحمل کردن است: خویشتنداری.  

 

 

 مدل تحقیق     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حليلی تحقيق ،  برگرفته از ادبيات تحقيق؛ مدل ت(9)نمودار شماره 

 

 : تحقيق یها هيفرض

 :یاصل فرضيه

پایه دهم مدارس پسرانه سالم شهر  آموزان اجتماعی دانشهای مهارت و فرهنگی بین هوش     

  .وجود دارد معناداری رابطهتهران 

 :یفرع فرضیه های      

پایه دهم مدارس  آموزان اجتماعی دانشهای تمهار و فراشناختی فرهنگی بین هوش.       

  .وجود دارد معناداری رابطهپسرانه سالم شهر تهران 
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پایه دهم مدارس  آموزان اجتماعی دانش هایشناختی و مهارت بین هوش فرهنگی .      

  .وجود دارد معناداری رابطهپسرانه سالم شهر تهران 

پایه دهم مدارس  آموزان اجتماعی دانش هایهارتانگیزشی و م فرهنگی بین هوش.       

 .وجود دارد معناداری رابطهپسرانه سالم شهر تهران 

پایه دهم مدارس پسرانه  آموزان اجتماعی دانش هایرفتاری و مهارت بین هوش فرهنگی. 4     

 .وجود دارد معناداری رابطهسالم شهر تهران 

 

 روش تحقيق

پژوهش از نظر  هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها  نیته شده در ابه کار گرف قیروش تحق     

 مورد آماری جامعه .است یکمی  و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع همبستگ

 1  کلیه دانش آموزان پایه دهم مدارس پسرانه سالم شهر تهران که را پژوهش این در مطالعه

-کل دانش که تعداد. دهدشود، تشکیل میمی شامل را ومدبیرستان در مقطع متوسطه دوره د

به تفکیك مدارس پسرانه (  ) درجدول ، کهباشدمی نفر  66آموزان در زمان انجام تحقیق

 . استآورده شده 

 

 جامعه آماری( 9)جدول

 آموز در پایه دهمتعداد دانش مناطق مدارس ردیف

 11    سالم تجریش  

  3   سالم اسالم  

  6   الم ایران زمینس  

  3   سالم دیباجی 4

 44 4 سالم شهید زین الدین  

  6   سالم صادقیه 6

      سالم همت 3

 9  6 سالم یوسف آباد 6

 1  9 سالم ندای اندیشه 9

 49    سالم نجم الثاقب 1 
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ه دهم دانش آموز پای نفر   66 بین مورگان، از جدول اساس بر آماری نمونه تحقیق این در

 به توجه با حاضر تحقیق در .گردید انتخاب نفر  4  کل تهران، در مدارس پسرانه سالم شهر

 گردیده استفاده رابطه و تفاوت های آزمون دسته دو هر از فرضیات نوع و متغیرها سنجش سطح

 و گزارش برای استنباطی و توصیفی هایروش از پژوهش ماهیت و طرح نوع به توجه با. است

 .شد استفاده هاداده شپرداز

دامنه، کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی و  از توصیفی قسمت در     

 . شد استفاده توصیفی اطالعات برایکشیدگی 

 استفاده همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و گام به گام ضریب از استنباطی قسمت در     

 .گرفت تحلیل قرار مورد SPSS افزار نرم از استفاده با و جها استخراداده نهایت در و شد

 

 :آمار  استنباطی

 آزمون فرضیه ها ی تحقیق     

های تحقیق از ، برای بررسی فرضیه(مهارت اجتماعی)با توجه به نرمال بودن متغیر پاسخ      

 .ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

 
 آموزانفرهنگی دانشفرهنگی و ابعاد هوشو هوشاجتماعی همبستگی بين مهارتضریب(7)جدول

همبستگی 

 پیرسون

 هوش

 فرهنگی

 هوش

 فراشناختی

 هوش

 شناختی

 هوش

 انگیزشی

  هوش

 رفتاری

 جتماعیا مهارت

سطح معنی 

 داری

 تعداد

17 31** 17 66** 17 1  17   * 1716  

17116 1711  17  1 171 3 17 96 

 4   4   4   4   4  

 

 

 
 

 :فرضیه اصلی

پایه دهم مدارس پسرانه سالم شهر آموزان دانشاجتماعی های مهارت وفرهنگی  هوشبین      

  .دارد وجودمعناداری  رابطهتهران 

**. P< 171  

*. P< 171  
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 :نتیجه بیانگر این است که( )با توجه به جدول     

  171سطح است و  در ( 31 17)ضریب همبستگی بین مهارت اجتماعی و هوش فرهنگی 

 توجه با لذا. ( p<171)همبستگی معناداری بین مهارت اجتماعی و هوش فرهنگی وجود دارد

 .گرددمی فرضیه تایید نتایج، به

 

 :فرضیه فرعی اول     

پایه دهم مدارس آموزان دانشاجتماعی های مهارت و فرا شناختی فرهنگی هوشبین      

  .دارد وجود معناداری رابطهپسرانه سالم شهر تهران 

 :نتیجه بیانگر این است که( )با توجه به جدول     

  171و در سطح  است( 66 17)ضریب همبستگی بین مهارت اجتماعی و هوش فراشناختی 

 با لذا. ( p<171)همبستگی معناداری بین مهارت اجتماعی و هوش فراشناختی وجود دارد 

 .گرددمی فرضیه تایید نتایج، به توجه

 

 :رعی دومفرضیه ف

پایه دهم مدارس پسرانه آموزان دانشاجتماعی های مهارت و شناختی فرهنگی هوشبین      

  .دارد وجودمعناداری  رابطهسالم شهر تهران 

 :نتیجه بیانگر این است که( )با توجه به جدول     

  171و در سطح   است(  1 17)ضریب همبستگی بین مهارت اجتماعی و هوش شناختی 

 توجه با لذا. ( p>171)تگی معناداری بین مهارت اجتماعی و هوش شناختی وجود نداردهمبس

 .گرددنمی فرضیه تایید نتایج، به

 

 :فرضیه فرعی سوم

پایه دهم مدارس پسرانه آموزان دانشاجتماعی های مهارت و انگیزشی فرهنگی هوشبین      

  .دارد وجودمعناداری  رابطهسالم شهر تهران 

 :نتیجه بیانگر این است که( )ا توجه به جدولب     
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  171و در سطح   است(    17)ضریب همبستگی بین مهارت اجتماعی و هوش انگیزشی 

 توجه با لذا. ( p<171)همبستگی معناداری بین مهارت اجتماعی و هوش انگیزشی وجود دارد

 .گرددمی فرضیه تایید نتایج، به
 

 :فرضیه فرعی چهارم

پایه دهم مدارس پسرانه آموزان دانشاجتماعی های مهارت و رفتاری فرهنگی هوشبین      

  .دارد وجودمعناداری  رابطهسالم شهر تهران 

 :نتیجه بیانگر این است که( )با توجه به جدول     

  171و در سطح   است(  1716)ضریب همبستگی بین مهارت اجتماعی و هوش رفتاری 

 توجه با لذا. ( p>171)ت اجتماعی و هوش رفتاری وجود نداردهمبستگی معناداری بین مهار

 .گرددنمی فرضیه تایید نتایج، به

به طور کلی میزان همبستگی مهارت اجتماعی و متغیرهای پیش بین نزدیك به هم است و      

 .ضریب همبستگی متغیر هوش فرهنگی نسبت به بقیه بیشتر است

 

 (دهروش رگرسیون خطی سا)هاآزمون فرضیه

های اجتماعی دانش آموزان براساس هوش فرهنگی از آزمون برای پیش بینی مهارت     

 .آمده است(  )نتایج حاصل از این آزمون در جدول. رگرسیون خطی ساده استفاده شد

 مهارت اجتماعی: متغیر مالک

 هوش فرهنگی: بینمتغیر پیش

 
 بر اساس هوش فرهنگی خالصه الگوی رگرسيون خطی ساده مهارت اجتماعی(9)جدول

 

 :فرضیه اصلی

 مدل
-متغیر پیش

 بین
R 

R   تعدیل

 شده
F 

B 
 T استاندارد

سطح معنی 

 داری

گام به 

 گام

هوش 

 فرهنگی
171 9 171   37    17 3  7666 17116 
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پایه دهم مدارس پسرانه سالم شهر آموزان دانشاجتماعی های مهارت وفرهنگی  هوشبین      

  .دارد وجوداری معناد رابطهتهران 

توان استنباط کرد که بین متغیر می   F=37    , p<171از نتایج آزمون تحلیل واریانس      

رابطه خطی معناداری وجود دارد و ( مهارت اجتماعی)و متغیر مالک ( هوش فرهنگی)بین پیش

تغیر و مدل رگرسیون خطی ساده با م  بینی مهارت اجتماعی استهوش فرهنگی قادر به پیش

بینی مهارت اجتماعی بهتر از برخی داری در پیشبین هوش فرهنگی به صورت معنیپیش

این امر بیانگر این است . است   171تعدیل شده برابر با    Rمقدار . های تصادفی استروش

. بینی استدرصد از واریانس مهارت اجتماعی توسط هوش فرهنگی قابل پیش  7 که جمعا 

دهد که برای هر واحد نشان می 3 17به سطح معناداری و مقدار بتا برابر با همچنین با توجه 

 .یابدافزایش می  3 17افزایش در نمرات هوش فرهنگی، نمرات مهارت اجتماعی 

 (روش رگرسیون گام به گام)هاآزمون فرضیه     

ی هوش آموزان براساس ابعاد هوش فرهنگی یعنبینی مهارت اجتماعی دانشبرای پیش     

فراشناختی، هوش شناختی، هوش انگیزشی و هوش رفتاری از آزمون رگرسیون خطی چندگانه 

 . آمده است( 4)نتایج حاصل از آن در جدول. به روش گام به گام استفاده شد

 مهارت اجتماعی: متغیر مالک

هوش فراشناختی، هوش شناختی، هوش انگیزشی و : بین وارد شده در مدلمتغیرهای پیش

 رفتاریهوش

 

 خالصه الگوی رگرسيون چندگانه مهارت اجتماعی براساس ابعاد هوش فرهنگی(6)جدول

 

ماعی دانش آموزان با توجه به نتایج آزمون کننده مهارت اجتبینیدر بررسی متغیرهای پیش     

تغییرات مهارت %   7  که دهدمی نشان آمده دست بهتعدیل شده    Rرگرسیون گام به گام، 

 ضریب زاویه خط رگرسیونی. گردداجتماعی توسط عامل هوش فراشناختی تبیین می

 مدل
-متغیر پیش

 بین
R 

R   تعدیل

 شده
F 

B 
 T استاندارد

سطح معنی 

 داری

گام به 

 گام

هوش 

 فراشناختی
171   171   67396 17 66  7966 1711  



9911پایيز ، هشتاجتماعی، سال دوازده، شماره چهل و  پژوهش ةفصلنام  64 

β=17 66 فراشناختی،  دهد که برای هر واحد افزایش در نمرات هوشاست و این نشان می

 فرهنگی شهو ابعاد سایر که درحالییابد واحد افزایش می 66 17نمرات مهارت اجتماعی 

 اند،نداشته وابسته متغیر پیشگویی در تاثیری( هوش شناختی، هوش انگیزشی و هوش رفتاری)

 .به طوری که در معادله رگرسیون منظور نشدند و از مدل خارج شدند

 

 :فرضیه فرعی اول

پایه دهم مدارس آموزان دانشاجتماعی های مهارت و فرا شناختی فرهنگی هوشین ب     

  .دارد وجودمعناداری  رابطهپسرانه سالم شهر تهران 

کند که فقط تغییرات در نمرات هوش فراشناختی گزارش شده به تایید می( 4)نتایج جدول     

مدل رگرسیونی . ت اجتماعی استبینی واریانس نمرات مهارصورت معناداری قــادر به پیش

دهد که به صورت کند و این نشان میواریانس کلی در مهارت اجتماعی را تبیین می%  7 

بین شود و مدل رگرسیون خطی ساده با متغیر پیشبینی میداری مهارت اجتماعی پیشمعنی

های ی روشبینی مهارت اجتماعی بهتر از برخداری در پیشهوش فراشناختی به صورت معنی

 .F=67396و     p=1711  :تصادفی است
 

 گيرینتيجه

های پردازند از پایهها میها و خرده فرهنگاغلب افراد زمانی که به تعامل با سایر فرهنگ     

های مختلف طور کامل مطلع نیستند و از برقراری ارتباط با افرادی با فرهنگ به فرهنگی خود

توانند رفتار کسانی را که دارای فرهنگ متفاوت هستند درک ینم و کننداحساس ناراحتی می

شود راهی نظام یافته و مجموعه فرهنگی یاد می هوش قابلیتی که از آن تحت عنوان. نمایند

های متفاوت، به طور خرده فرهنگ ها وفرهنگ ه باهکند تا در مواجفنونی است که کمك می

مهم اجتماعی، سیاسی و  از موضوعات بودن یکیچندفرهنگی (.   11 ،  آنگ)مؤثر عمل کرد

میان فرهنگی از  تعامالت مبحث فرهنگی در جوامع چند. آیدمی فرهنگی جوامع مدرن به شمار

معانی و  ها،اندیشه مبادله اهمیت بسیاری برخوردار است تعامالت میان فرهنگی به عنوان فرایند

 پیوندد که ادراکاتمی لف، هنگامی به وقوعهای مختکاالهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگ

و  برای پیشبرد تعامالت. ها به اندازه کافی مجزا هستندهای نمادین آنفرهنگی و سیستم

                                                           

  - Ang 
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یکی از مواردی . اندنموده ارتباطات میان فرهنگی، محققان به وجود پیش نیازهای بسیاری اشاره

مبانی فرهنگی انجام  ها باسازگاری انسان های اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ وسال که در

فرهنگی  چند بحث هوش فرهنگی و اثر آن بر تعامالت میان فرهنگی در جوامع گردیده است،

های تفاوت کند به نحوه مؤثریهوش فرهنگی به افراد کمك می (. 9  احمدی، قاسمی، )است

 ی باالیی است حصارهایکسی که دارای هوش فرهنگ. کند بین فرهنگی را کنترل و مدیریت

تواند رفتار ما و دیگران را چارچوب است که می داند همین حصارهامی فرهنگی را درک کرده،

های مختلف توجیه کند؛ اما همین موقعیت و نحوة فکر کردن و واکنش نشان دادن را در بندی

ی باالیی دارای هوش فرهنگ که این بندها و حصارها را کاهش دهد کسی که فرد قادر است

عرصه فعالیت  که اختالفات فرهنگی را درک  کرده با قدرت در این است این آمادگی را دارد

مفهوم  در واقع، هوش فرهنگی به عنوان یك .و اختالف است هایی که پر از تفاوتکند؛ عرصه

ح توان توانایی برای اصالعالوه بر این، آن را می. است در دنیای معاصر یك توانایی شناختی

های خاص یا تعامالت ویژه، قادر است افراد موقعیت غیرکالمی دانست که در و کالمی رفتارهای

 (. 9   میرمحمدی، عالئی،)کند را راهنمایی

های مفیدی است که برای تمامی دانش آموزان و مهارت اجتماعی یکی از برنامه      

 (.69  لیمانی، س) نمایدکفایت شخصی و اجتماعی کمك می دانشجویان در جهت

های فرهنگی خود جوان همانند دیگر اقشار جامعه، با حفظ معیارها و ارزش وجوان نوقشر      

 و جزایری عسگری، حریرچی،)باشندبا شرایط محیط زیستی، اجتماعی خود می تطبیق نیازمند

  .(66  میرویسی، 

سهیل یادگیری افراد و های اجتماعی جنبه مهمی از مدرسه کارآمد است و در تمهارت     

نقش  داشته باشند، یادگیری برای انگیزش و حمایت احساس دیگران که ایمدرسه ایجاد محیط

  (.69  سلیمانی، ) کندمی مهمی ایفا

ها  آموزان در زندگی فردی و اجتماعی نیاز دارند تا سطحی از مهارت را بدانند و بچه دانش     

مواردی مانند . ها نیاز دارندتمرین کنند که در زندگی اجتماعی به آن باید در مدرسه مسائلی را

شود  وگو، صبوری و مدارا کردن با دیگران، این موارد در مدارس بسیار کم تمرین می تفکر، گفت

 (.96  بطحایی، )ها است و بخشی از مشکالت بیرون از مدرسه نیز ناشی از این ضعف

عه باید این مطالبه را داشته باشند که در کالس درس یك بخش ها و همه آحاد جام خانواده     

های اخالقی و اجتماعی زندگی تعلق داشته باشد طوری که  از یادگیری به تمرین مهارت
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های  ها کارشان به طالق و پله و ازدواج به دلیل نبود این مهارتالتحصیلیفارغ فرزندان ما بعد از

 (.93  بطحایی، )دادگستری نرسد

 هایمهارت و فرهنگی هوش سنجش شده جهت محاسبه همبستگی ضریب به توجه با     

 آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و فرهنگی هوش بین که شد گرفته نتیجه اجتماعی،

 هوش فراشناختی که بعد شد مشخص همچنین. دارد معناداری وجود و مثبت همبستگی

 فرهنگی اهمیت هوش گرفتن نظر در با دارد ماعیهای اجتمهارت بر را تأثیر بیشترین فرهنگی

 آموزانبین دانش در مبحث این پیرامون به این که توجه با و اخیر دهه چند در هاسازمان در

 .است شده موضوع پرداخته این به است، نگرفته صورت پژوهشی تاکنون

 به فرهنگی تنوع ایران کشور در که جاییآن از گفت توانمی فوق هاییافته تبیین در     

در مقطع متوسطه بیشترین  تحصیل ادامه برای آموزدانش قشر و شودمی دیده چشمگیر صورت

های نهایی تحصیل خود، به اردوهای گذراند و در سالزمان و وقت خود را در محیط مدرسه می

 بای مطالعات محیط یك در و شوندمی جدا خود خانواده ازروند و آموزشی و فوق برنامه می

 بهتری نحوة به دـباشن داشته را الزم اجتماعی مهارت اگر، کنندیـم زندگی متنوع هایفرهنگ

که این موضوع . آورند دست به فرهنگی تعارضات ساختن مرتفع برای را الزم انگیزة توانندمی

 .تواند در موفقیت تحصیلی آنان نقش بسزایی داشته باشدمی

پژوهش، احتماال  های فرعی دوم و چهارمفرضیه تائید عدم هب توجه با حاضر پژوهش در     

های اجتماعی و آموزان با مفاهیم هوش فرهنگی و مهارتآشنایی دانش بودن چون کم عواملی

 در که. است شده فرعی دوم و چهارم فرضیه رد آموزشی در این راستا موجب نبود جلسات

برنامه ریزی، اجرا و  ایهای مشخص شدهلرا بنابر سرفص جلسات آموزشی بایستی راستا همین

 .کنترل نماییم
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