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ی پذیر بررسی رابطة بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت
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 چکیده
های اجتماعی و فرهنگی یک جامعۀ مدنی و از جمله ترین مؤلفه یری اجتماعی از مهمپذمسئولیت

افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی با تأکید بر  ایهر جامعه یافتگی است که در های توسعه ویژگی

از دوران  هنجاری مطابق با فرهنگ همان جامعه را های ارزشی وتبعیت از قوانین مدنی جامعه، آموزه

هاى متقابل اجتماعى رو در رو به  پذیرى و کنشوسیلۀ ارتباطات اجتماعی، تعامل کودکی به

دهند، این فرآیند، منجر به توسعۀ پایدار جامعه مىغیرمستقیم آموزش مى هاى مستقیم و صورت

گردد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت

باشد. این اسالمی واحد کرمانشاه می آزاد اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهپذیری 

ها از  آوری داده مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تکنیک پیمایش انجام پذیرفت. جمع

ا از هطریق پرسشنامۀ توأم با مصاحبه انجام گرفت، سپس برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده

دهد بین سن، جنسیت، وضعیت تأهل و  استفاده گردید. نتایج پژوهش، نشان می SPSS22افزار نرم

پذیری اجتماعی رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از  محل سکونت با مسئولیت

بیشترین مقدار  =653/1betaدهد متغیر هوش فرهنگی راهبردی با بتای  رگرسیون، نشان می

انس متغیر وابسته را تبیین کرده است و در مرتبۀ دوم، متغیر مقطع تحصیلی با بتای واری

653/1beta=965/1، متغیر هوش فرهنگی انگیزشی باbeta= 033/1، متغیر هوش دانشی باbeta=  و

 قرار دارد.  =090/1betaدر پایان متغیر هوش فرهنگی کالمی با 
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 بیان مسئله

که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشی و فلسفی و معیار درستی و  0پذیری اجتماعیمسئولیت

یافتگی  های توسعهنادرستی رفتار شخص نسبت به خود و دیگران تعریف کرد، یکی از ویژگی

مراتب فراتر از حوزۀ فعالیت و تأثیر  به پذیری، (. امروزه مسئولیت91: 0606است )میرکمالی، 

پذیری اجتماعی در عرصۀ نهد، مسئولیتبود گام می« دوستیانسان»خود در گذشته که 

های های پیشگیرانه برای چالش حل وکار برای رسیدن به توسعه پایدار، در مورد ارائۀ راه کسب

ه خود را پیدا کرده است. از هایی از این دست نقش و جایگامحیطی و عرصهاجتماعی و زیست

باشند، بنابراین انسانآنجا که جوامع در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا می

های امروزی بیش از پیش باید مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند )بهرامی و 

 (. 33: 0605همکاران، 

دادن به تفکرات،  را توانایی نظمپذیری اجتماعی ( مسئولیت330: 9101) 9آلن و مینتروم

انجام  هایی کهعنوان مسئول انتخاب احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود به

 6(. آدلر02: 9112اند )مرگالر،  دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی آنها تعریف کرده می

(. چیبات 09: 0605زحمتکش،  داند )سعادتیپذیری را نشانۀ سالمت روان افراد میمسئولیت

داند که این فرایند از طریق افرادی مسئولیت اجتماعی را نتیجۀ فرایند یادگیری توسعه می

های اجتماعی  ای تغییر دهند که ارزششیوه توانند، محیط را به است که با هوشیاری خود می

 (. 53: 0803، 3کنند )چیبات آنها را منعکس می

عنوان فردی همکار،  ذیری اجتماعی را توانایی ابراز خود بهپ( مسئولیت0600دینی )

: 0608های اجتماعی تعریف کرده است )خشچیان و همکاران،  رسان و سازنده در گروه کمک

برخورد صادقانه با  ها به خودمان ومعنی متعلق بودن انتخاب پذیری اجتماعی، به(. مسئولیت30

کردن دیگران و سرزنش نکردن آنان بابت  مل مالحظهپذیری اجتماعی، شاآزادی است. مسئولیت

پذیری (. با توجه به تعاریف مسئولیت03: 0883، 5باشد )شارفمشکالت شخصی نیز می

پذیری اجتماعی، میزان تعهد و حس تعلق فرد را نسبت توان گفت که مسئولیت اجتماعی، می

یک نوع احساس تعهد و التزام  پذیری اجتماعی،دهد. مسئولیت به سایر افراد جامعه نشان می
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درونی در قبال جامعه و دیگران است که توأم با الزام اخالقی در فرد و در جهت تعالی و رشد 

  دهد.جامعه رخ می

ها، عدم  توجهی به دردها و نابسامانیتوان دریافت، علت اساسی بی با اندکی تعمق می 

مسئولیتی یا فرار از لکه ناشی از بیهای فکری خطرناک نیست، بنظارت عمومی، وجود تکیه

آن است. بنابراین امروزه، چه بسا افرادی را شاهدیم که  بار مسئولیت و شانه خالی کردن از زیر

های ذهنی رهایی بخشند و خویش را از  کنند تا خود را از کشمکشاز خود سلب مسئولیت می

ها کمک پذیری به انساناین مسئولیتکننده، نجات دهند؛ بنابر های خستهها و فعالیتقید تالش

چنین بپذیرند که خودشان کند که مسئولیت احساس، شناخت و رفتار خود را بپذیرند و هممی

مسئولیت سالمتی، موفقیت، ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط هستند )بهرامی و همکاران، 

حظۀ تولد تا آخر عمر، در (. از طرفی دیگر، انسان موجودی اجتماعی است که از ل33: 0605

های دیگر است. وی همواره باید بیاموزد که برد و همواره در تعامل با انسان اجتماع به سر می

 هایسری مهارتچگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید. این امر نیازمند یک

گیرد و یادگیری درست آنها پذیری آنها را فرا میاجتماعی است که فرد، طی یادگیری و جامعه

: 0608پذیری اجتماعی منجر شود )ایمان و جالئیان بخشنده، گیری مسئولیتتواند به شکل می

هوش فرهنگی  است که آیا (. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال91

  پذیری اجتماعی آنها تأثیر بگذارد.تواند بر میزان مسئولیت دانشجویان می

های متعددی قرار  تواند تحت تأثیر عوامل و زمینه پذیری اجتماعی افراد، میولیتمسئ 

تواند قابل مطالعه و بررسی باشد. مفهوم هوش  بگیرد؛ در این راستا تأثیر هوش فرهنگی افراد می

فرهنگی، برای نخستین بار توسط ارلی و انگ مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت 

های رفتاری صحیح به این الگوها  جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ یادگیری الگوهای

های  (. آنها معتقد بودند در مواجهۀ با موقعیت59: 9116، 0اند )ایرلی و آنگ تعریف کرده

های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری  توان عالئم و نشانه زحمت می فرهنگی جدید، به

های مورد نیاز بشر در هزارۀ سوم، توانایی تطبیق مستمر با  یان مهارتارتباط سود جست. در م

های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری است که توجه  افرادی از فرهنگ

شناسی، مدیریت و علوم ارتباطات را به  های مختلف علوم انسانی مانند روان بسیاری از حوزه

های مختلف آشنا باشند  ی نیاز به افرادی دارد که به فرهنگخود جلب کرده است. دهکدۀ جهان
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عنوان  ها ارتباط سازنده برقرار کنند؛ در این راستا، دانشجویان به و بتوانند با سایر ملیت

های اجتماعی که در جهت مطالعه و آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی جهان، نیاز  گروه

دیگر،  عبارت ن در راستای اهداف خود دارند؛ بهدوچندانی به این موضوع و استفاده از آ

ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه که به آنها خو  ها، سنت دانشجویانی که بتوانند با ارزش

رو شوند و با آنها ارتباط سودبخش و سازنده برقرار نمایند، افراد موفق تری  اند روبه گرفته

 خواهند بود. 

تواند زمینۀ  هوش فرهنگی در افزایش یا کاهش آن میبنابراین شناخت این مهم و نقش 

توسعه علمی، اجتماعی، افراد و به تبع آن جامعه را در پی داشته باشد. مطالعۀ این مسئله هم 

تواند به توسعۀ علمی، تدوین فرضیات و اثبات قضایای علمی در سطح نظری کمک  چنین می

تواند در سطح  پذیری اجتماعی میئولیتمؤثری نماید. شناخت ارتباط بین هوش فرهنگی و مس

پذیری دانشگاه و به تبع آن جامعه کمک کند. شناخت ارتباط بین هوش فرهنگی و مسئولیت

ها و ابزار  تواند مبنا و الگویی برای مطالعات دیگران و تدوین و طراحی فرضیه اجتماعی می

زان جامعه و مدیران آیندۀ جامعه سا پژوهش باشد. از طرفی، با توجه به اینکه دانشجویان؛ آینده

هایی هستند؛ بنابراین توجه به آنها و  هستند و از طرفی هر کدام از آنها نماینده خانواده

تواند به توسعۀ سالم جامعه در آینده  ریزی در راستای رفتارهای فرهنگی اجتماعی آنها می برنامه

 کمک نماید. 

 پیشینۀ پژوهش

ای تحت عنوان بررسی رابطۀ بین هوش اخالقی و  طالعه( در م0683رحیمی و همکاران )

دهد که  ها نشان می پذیری دانشجویان انجام دادند. یافته سرمایۀ اجتماعی با میزان مسئولیت

پذیری، از میانگین  های هوش اخالقی، سرمایۀ اجتماعی و مسئولیت میانگین هریک از مؤلفه

پذیری دانشجویان رابطۀ  جتماعی با مسئولیتنظری، بیشتر است. بین هوش اخالقی و سرمایۀ ا

 مثبت و معنادار وجود دارد. 

ای تحت عنوان نگرش دینى و هوش فرهنگى )مورد مطالعه:  ( در مطالعه0681احمدی )

شهر سنندج( به این نتیجه رسید که سطح هوش فرهنگى شهروندان در شاخص هوش فرهنگى 

بخش بودن  ه باال قرار دارد. این، نشان از رضایتو ابعاد چهارگانه در حد متوسط و متوسط رو ب
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وضعیت هوش فرهنگى است. نتایج تحلیلى تحقیق نیز حاکى از ارتباط معنادار و البته معکوس 

 میان نگرش دینى با شاخص هوش فرهنگى و سه بعد از ابعاد چهارگانه هوش فرهنگى هستند. 

های مسئولیت شناسایی مؤلفه» ( در پژوهشی تحت عنوان0681سبحانی نژاد و آب نیکی )

به روش توصیفی از نوع تحلیل « پذیری اجتماعی در محتوای برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ نظری

های اجتماعی  محتوا به مطالعه پرداختند؛ که به این نتایج دست یافتند. انواع و ابعاد مسئولیت

بُعد تقسیم کرد که شامل  توان به هفت نوع و سه قابل بررسی در محتوای برنامۀ درسی را می

های؛ دینی ـ اجتماعی، فرهنگی سیاسی، اقتصادی، شهروندی ـ اجتماعی،  مسئولیت

 محیطی و سازمانی ـ شغلی در ابعاد سه گانه شناختی، عاطفی و عملکردی بود.  زیست

های بررسی و مقایسه تأثیر شیوه»( در پژوهشی تحت عنوان 0600خدابخشی و عابدی )

انضباط مثبت، یادگیری مبتنی بر خود و واقعیت درمانی در دانش پذیرییتافزایش مسئول

به مطالعه پرداختند. آنها به این نتایج دست یافتند که آموزش « آموزان راهنمایی شهر شهرضا

شیوۀ انضباط مثبت و واقعیت درمانی در پسران و دختران در هر سه نوع  پذیری بهمسئولیت

 آزمون و پیگیری مؤثر بوده است. ارزیابی( و در هر دو مرحله پسوالد، دبیر و خود )سنجش

دوستی، حس  بررسی رابطه نوع»( تحت عنوان 0603بزرگی ) نتایج پژوهش میرزایی و دست

پذیری اجتماعی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  همدلی و مسؤولیت

پذیری اجتماعی با  تی، حس همدلی و مسؤولیتدوس های نوع ، نشان داد که بین مؤلفه«اهواز

دوستی، حس همدلی و  های نوع دار و چندگانه وجود دارد؛ بنابراین مؤلفه شادکامی، رابطۀ معنی

 بینی کنندۀ شادکامی هستند.  پذیری اجتماعی پیش مسؤولیت

النه دوستانه، توجه همد نقش رفتار نوع»( در پژوهشی با عنوان 9110و همکاران ) 0راندولف

نشان داد که نمرۀ انگیزش مسئولیت اجتماعی و « و انگیزش مسئولیت اجتماعی در اهداء خون

یافته، اما اثرات آن کمتر است. رفتار  دوستانه مرتبط با فراوانی اهداکننده، افزایش رفتار نوع

های  ژگیهمدالنه، ارتباطی با دفعات اهدا خون ندارد. اکثر افراد اهداکننده، سطوح باالیی از وی

ها  دوستی، همدلی و مسئولیت اجتماعی(، اما این ویژگی اصلی جامعه پسند را دارا بودند )نوع

 عوامل اصلی مرتبط با تعداد دفعات اهدا خون نیستند. 

دانشجوی بازرگانی رابطۀ بین شخصیت  660( در پژوهشی در بین 9115) 9انگ و داین 

رسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد و چهار عامل هوش فرهنگی را مورد بر
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داری دارد، شادابی و ثبات عاطفی  شناختی هوش فرهنگی، ارتباط معنیگرایی با بُعد فرا وجدان

گرایی با ابعاد دانش، انگیزش و رفتار  با جنبه رفتاری هوش فرهنگی در ارتباط است، برون

 داری دارد. ارتباط معنی

اند و  کار گرفته، یاری نموده ها، متغیرها و روش به طراحی فرضیهمطالعات مذکور، ما را در 

پذیری اجتماعی و میزان تأثیرپذیری آن از ابعاد  هر کدام تالشی اندیشمند برای درک مسئولیت

اند، اما  ای خاص به این مسئله نگاه کرده اند. هر کدام از زاویه مختلف هوش فرهنگی بوده

اند و بنابراین  رابطۀ بین دو متغیر مذکور در این مطالعه نپرداختهصورت مستقیم به  کدام به هیچ

گیری ابعاد متغیر هوش  بررسی جامع این مسئله، نیاز به تحلیلی جامع دارد؛ از طرفی اندازه

های آماری چنـد متغیره ضروری است  پذیری اجتماعی با استفاده از روش فرهنگی و مسئولیت

 پذیری اجتماعی باشد.  دهندۀ رابطۀ هوش فرهنگی و مسئولیت نشانآمده واقعاً  دست تا نتایج به

 مروری بر مباحث نظری 

 پذیری اجتماعیـ رویکردهای مرتبط با مسئولیت1

نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ شامل سه سطح مختلف  شناسی: الف( رویکردهای حوزه روان

عرف، قضاوت اخالق پیش عرف، اخالق متعارف و اخالق پس عرف است. در سطح پیش 

کودکان بیشتر مبتنی بر اجتناب از مجازات یا کسب پاداش است. در سطح دوم تأکید بر 

(. این 65ـ  69: 0823، 0ها بر عالیق شخصی مقدم است )کلبرگ نیازهای اجتماعی است، ارزش

های مقبول شخص و مراقبت و  سطح دو مرحله، انتظارات بین فردی دو جانبه )که ارزش

های اخالقی است( و حفظ نظام اجتماعی )که فهمیدن نظم و یگران، اساس قضاوتوفاداری به د

شامل است. در مرحلۀ دوم این سطح،  قانون و عدالت و وظیفه که پایه استدالل اخالقی است( را

دهندۀ اخالق واقعی است. او  گیرد. رسیدن به سطح سوم، نشانپذیری را یاد میفرد مسئولیت

دهد. در این مرحله، فرد سپس جامعه را در اولویت دوم قرار می یت اوّل واین سطح را در اولو

 (. 060ـ  098: 9101، 9خود اصولی را انتخاب کرده و به آن پای بند است )اسلت

پرتو روابط  ( انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در63: 0822به اعتقاد بندورا )

(. در نظریۀ یادگیری اجتماعی 20ـ  25: 0601 اجتماعی بررسی شود )احمدی و جمهری،

کند. در یادگیری از راه بندورا، یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیری اقدام می
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مشاهده، چهار مرحله یا چهار فرایند وجود دارند؛ توجه، به یادسپاری، بازآفرینی، حرکتی و 

گرچه الگوهای واقعی، در یادگیری  معتقد است، (. بندورا 908: 0603انگیزش یا تقویت )سیف، 

کنند، ولی امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و وسایل صوتی و ارتباطات نقشی مهم بازی می

(. از آنجا که سومین بعد 60: 0822شود )بندورا،  گسترده، از الگوهای نمادین بیشتر استفاده می

تماعی، بعد رفتاری آن است و در این بعد نیز پذیری اجاساسی جالب توجه در آموزش مسئولیت

های اجتماعی الزم برای اقدام به رفتار مسئوالنه اجتماعی باید زمینه را برای کسب مهارت

فراهم کنند، به این ترتیب باید گفت نظریۀ بندورا منبع جالب توجهی برای تنظیم و ارائه سر 

دهنده به آن خواهد بود  ماعی کمکهای اجتهای رفتار مسئوالنه اجتماعی و مهارتمشق

  (.5: 0628نژاد،  )سبحانی

های مرتبط با اقتصاد و  در زمینه تئوری ب( رویکردهای حوزۀ مدیریت و اقتصاد:

( 031: 0689را بررسی کرد )موحد و همکاران،  9و گاریا و مله0توان نظریات کارول مدیریت می

شود. کارول، مسئولیت اجتماعی را  بیان میطور خالصه نظریات کارول و وود  که در اینجا به

پذیری گروهی را به چهار دسته گیرد. او مسئولیتعنوان یک مفهوم کلی و وسیع در نظر می به

پذیری قانونی و مشروع، پذیری گروهی اقتصادی، مسئولیتمسئولیت تقسیم کرده است؛

: 0681؛ احمدی، 938 :0888پذیری اختیاری )کارول، پذیری اخالقی و مسئولیتمسئولیت

پذیری را به سه دسته تقسیم کرد؛ نهادی که توان مسئولیت (. بر طبق نظریه وود، می098

عنوان عاملی مسئول در یک محیط مشترک است،  برگرفته از تمایلی برای حفظ مشروعیت به

ه و های اوّلیپذیری جمعی نتایج مربوط به حوزهپذیری سازمانی که در آن مسئولیتمسئولیت

های فردی مدیران و پذیری فردی که در آن انتخابشود، مسئولیت ثانویه اشتغال را شامل می

چنین تمایالت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. از نظر پذیری شخصی آنها و هممسئولیت

نفع و مدیریت پذیری در نظر گرفت: محیط، افراد ذیوود باید سه عامل را برای مسئولیت

 (. 031: 0689)موحد و همکاران، مسائل 

زیست  بسیاری از مردم بدون آگاهی دست به تخریب محیطج( رویکردهای حوزۀ زیستی: 

نوعی با به  تواند به رویه از این منابع می زیست است. استفاده بی زنند که پیامد آن بحران محیط می

د باشد که افراد در برابر این های آینده، اسراف در استفاده از منابع موجو فراموشی سپردن نسل
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بحران مسئولیت دارند. اگرچه مسئله زیباشناختی در تولید از اصول بااهمیت است، اما پرداختن 

برند یا پرداختن به امنیت محصول  به مسائلی چون حفظ محیط طبیعی که همگان از آن بهره می

 (. 21: 0602کند )بیرهوف،  ها ربط پیدا می در تولید، به حیات انسان

( قابل بررسی است. با اعتقاد به اینکه 9110ـ0801) 0در این حوزه، نظریات واینر و بیرهوف

ای مهم برای رفتارهای اجتماعی مطلوب و نامطلوب  زمینه قوت و ضعف احساس مسئولیت، پیش

خود را « رفتار اجتماعی مبتنی بر مسئولیت»محیطی( است، نظریۀ محیطی )معضالت زیست

دادن مسئولیت، موجب بروز واکنش  نسبت»هد. این نظریه بر این پایه استوار است که دارائه می

شود که این خود عامل اصلی ظهور رفتارهای مثبت و منفی اجتماعی و محیطی  عاطفی می

(. بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود 063: 0600)به نقل از قضاوی و همکاران، « است

های مرتبط با آن، مطالعات واینر را بسط  با انجام دادن پژوهش محیطی ودربارۀ معضالت زیست

محیطی، ناشی از رفتار نامطلوب محیطی افراد است که دارد که معضالت زیستداد. او بیان می

آید )به نقل وجود می محیطی در دوران کودکی در افراد به بر اثر ضعف احساس مسئولیت زیست

 . (063: 0600از قضاوی و همکاران، 

شخصی که شاهد یک موقعیت اضطراری است،  9دوستی واتسون نوع –طبق نظریۀ همدلی 

کند و به این  شود و این انگیزه او را وادار به دخالت و ارائه کمک می در او همدلی برانگیخته می

کند  خاطر که کمک به دیگران خوشایند است و شخص از این کار احساس خوبی پیدا می

جای  (. واتسون معتقد است که تحت سه نوع از شرایط خاص، خود را به38: 0605)کریمی، 

گر شخصاً درگذشته  شود: مشاهده های توأم با همدلی تسهیل می دیگران گذاشتن و واکنش

دست  تری از شرایط فرد نیازمند به همین دلیل، درک عمیق تجارب مشابهی داشته است و به

دیده وابسته است، این وابستگی ممکن است بر  آسیبگر به فرد  آورد. دوم اینکه مشاهده می

اساس روابط خانوادگی، دوستی یا احساسات عاشقانه استوار باشد و در نهایت دیگران به 

اند که شرایط افراد نیازمند را در ذهن خود مجسم کند و یا شخصاً در این  گر آموخته مشاهده

شود و  موجب تشدید احساس همدلی می هایی، مستقیماً زمینه تالش کرده است. چنین آموزش

  (.63: 0602جای دیگری بگذارد )به نقل از بیرهوف،  تواند خود را به راحتی می شخص به

توان به  پذیری اجتماعی را میهای مسئولیتنظریهشناسی: د( رویکردهای حوزۀ جامعه

گیری مسئولیت کلهای خُردنگر، ش نگر تقسیم کرد. نظریه های خُردنگر و کلدو دسته نظریه
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های دهند. در مقابل نظریهپذیری اجتماعی را به عوامل فردی و به موقعیت کنشگر نسبت می

 کنند.  پذیری اجتماعی را بر اساس خصوصیات و عوامل ساختاری، تبیین مینگر، مسئولیت کالن

در عنوان یک ویژگی شخصیتی عالی  پذیری اجتماعی را به(، مسئولیت96: 0602بیرهوف )

دهد. های گوناگون و در عمل خود را نشان می دید که در روابط با دیگران و در موقعیتافراد می

بخشد. زعم وی، داوطلبانه بودن عمل مسئولیت اجتماعی است که به آن ارج و منزلتی باال می به

مر، پذیری اجتماعی، نوعی کنترل درونی بر فرد حاکم گشته که این ااز نظر وی، در مسئولیت

طور کلی نظم اجتماعی دارای  برای برقراری روابط مبتنی بر همدلی، توجه به حقوق دیگران و به

 اهمیت است. 

از دو نوع کنش فردی و اجتماعی یاد کرده و اظهار می« کنش اجتماعی»، در کتاب 0میلر

ه نوع پذیری و اخالق مسئولیت الزمۀ کنش جمعی است. وی ضمن اشاره به سدارد؛ که مسئولیت

مسئولیت یعنی مسئولیت طبیعی، مسئولیت مبتنی بر نقش و مسئولیت اخالقی، توجه به حقوق 

زعم میلر، عامل وابستگی افراد به یکدیگر و درگیری آنها در  داند. بهترین عنصر در آنها می را اصلی

 (. 003: 0882باشد )میلر، پذیری اجتماعی میامور گوناگون جامعه، عامل مسئولیت

گرفت. او در این راستا عنوان واحد اساسی تحلیل خود در نظر می ، فرد و کنش او را به9برو

اند از: کنش سنتی، کنش عاطفی، کنش  کرد؛ که عبارت از چهار نوع کنش اجتماعی یاد می

پذیری عقالنی معطوف به ارزش و کنش عقالنی معطوف به هدف. از نگاه وبر، مسئولیت

ه کنش عقالنی معطوف به ارزش نسبت داد. کنشی که بر اساس آن توان ب اجتماعی را می

باشند. از این رو، است که ماکس  عنوان یک ارزش برجسته می دوستی به هنجار، اخالق و نوع

ترین خصلت آن  دانست و مهمپذیری اجتماعی را مترادف با اخالق مسئولیت میوبر، مسئولیت

 (. 82: 0680د )مرادی، کر را آزادی و آزاد بودن فرد عنوان می

های شخصیتی افراد می پذیری اجتماعی را از ویژگی(، تعهد و مسئولیت0850) 6پارسونز

پذیری اجتماعی دانست که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. وی مسئولیت

ر کتاب دید. پارسونز دمنظور انتظام بخشیدن به نظام اجتماعی مهم می افراد و نهادها را به

کند. از نظر پارسونز، هریک از این نظام اجتماعی، نظم اجتماعی را به اجزاء خردتر تجزیه می

اجزاء، در دادوستد با اجزاء دیگر قرار دارند و در این میان ضمن رفع نیازهای یکدیگر، به رفع 
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ریک از دارد که در درون هکنند. پارسونز اظهار می نیازهای کل نظام اجتماعی نیز کمک می

کنند. تعهد یا همان های خود ایفای نقش می ها، کنشگران با توجه به نقش خرده نظام

های اجتماع پذیری اجتماعی در رفتار کنشگران اجتماعی در قالب این موقعیتمسئولیت

های اجتماعی است، قابل بررسی است )توسلی،  ای جایی که عرصۀ تعامالت و کنشجامعه

 (. 03ـ  83: 0625و چلبی،  09: 0605

خواند؛ که منجر به عنوان یکی از عوامل اجتماعی می گرایی آن را به پارسونز، با تأکید بر عام

گرایی یکی از عناصر ساختی نظام  شود. عام پذیری اجتماعی کنشگران میافزایش مسئولیت

ت. بر بایسهای دوتایی است که کنشگران در موقعیت انجام عمل می کنش در فرایند انتخاب

گیری، نقطۀ  اساس استانداردهای هم نقش، با دیگران برخورد نمایند. این نوع عمل و تصمیم

باشد  آن دامنۀ قضاوت و عمل محدود به کنشگران آشنا می گرایی خواهد بود که در مقابل خاص

  (.052: 0628، 0)استونر

هنجاری  امعه از بیبر اهمیت اخالق اجتماعی یا مدنی برای دور ماندن ج (0600) 9دورکیم

تأکید داشت. دغدغۀ اساسی وی دست یافتن به همبستگی و نظم جدیدی بود که با توجه به 

راند؛ شرایط صنعتی عصر مدرن راهگشا باشد؛ بنابراین از دو نوع همبستگی سخن می

ها  همبستگی مکانیکی که مختص جوامع ماقبل مدرن بود و روابط بر اساس نظام عقاید و ارزش

گرفت. در این نوع از جوامع وجدان جمعی از اهمیت باالیی های مشترک شکل می تو سن

برخوردار بود. در مقابل، در همبستگی ارگانیکی که مختص جوامع کنونی است، نظام تقسیم 

تر گشته و روابط افراد بر اساس هنجارهایی که قراردادها حاکم است، توسعه می کار گسترده

های درونی نیز تأکید داشت. او  ر عوامل ساختاری، بر لزوم کنترل و الزامیابد. دورکیم، عالوه ب

پور و  دانست )جالیی های اعتقادی و دینی در جامعه ممکن می این مهم را از طریق بسط نظام

 (. 30: 0602محمدی، 

ایی و تخصصی برای جذب افراد در خود در دوران مدرن نیز  هر چند بر نیروهای حرفه

هنجاری اجتماعی را داری افراد، زمینه بی زعم وی، کاهش در اعتقادات و دین به تأکید داشت.

دیگر،  عبارت هنجاری در جامعه کاست؛ بهتوان از بی سازد، پس با توجه به آنها میفراهم می

پذیری داشتن التزام به هنجارهای دینی و انجام مناسک مذهبی در باال بردن مسئولیت

 ر اساسی دارد. اجتماعی کنشگران تأثی
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 های مرتبط با آن هوش فرهنگی و نظریه -2

مدرسه »( از محققان 9113ـ  9116) 0بار، توسط ایرلی و انگ نخستین« هوش فرهنگی»واژۀ 

عنوان نظریۀ جدیدی در دنیای مدیریت و  میالدی مطرح شد و به 2003سال  لندن« وکارکسب

قابلیت یادگیری الگوهای »را به « فرهنگی هوش»شناسی سازمانی پدیدار گشت. این دو  روان

اند. تعریف کرده« های رفتاری صحیح به این الگوهاجدید در تعامالت فرهنگی و ارائۀ پاسخ

هوش فرهنگی نوع بدیعی از هوش است که ارتباط زیادی با محیط کاری متنوع فرهنگی دارد. 

وش فرهنگی به افراد اجازه در عرصۀ فرهنگ است. ه« هوش»در واقع، تعریف « هوش فرهنگی»

کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میمی

(. 30ـ36 :0605تر عمل کردن با توجه به شرایط محیطی است )فیاضی و دیگران، دهند، راحت

ان است. هوش ترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگر بزرگ

های دارای تنوع فرهنگی  فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیط

ها الگوهای پایداری از این  های شخصیتی، نسبتاً پایدار هستند و این ویژگی باشد. ویژگیمی

های  لهای جدید بر مد دسته هستند که طرز فکر، احساس و رفتار افراد چگونه است. پژوهش

ها را  کند بیشتر شخصیتهای میان فرهنگی تمرکز دارند که استدالل می چند عاملی شخصیت

شناسی، پایداری  هایی مانند وظیفه بندی کرد. ویژگی بر اساس چندین ویژگی عمومی دسته

کردن مسائل، همدلی فرهنگی و  عاطفی، ابتکار اجتماعی، دلپذیر بودن، آمادگی و فراخی تجربه

دهد تا تشخیص دهند (. هوش فرهنگی به افراد اجازه می396: 0881، 9ایی )دیگمنگر برون

دهند، در نتیجه، موانع  کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدیگران چگونه فکر می

 دهد. ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می

 آنگ ابعاد هوش فرهنگی از نظر آیرلی و 

هوش فرهنگی راهبردی ـ فراشناختی: این استراتژی، بیانگر فرایندهایی است که افراد برای 

افتد که افراد در مورد برند. این امر، زمانی اتفاق می کار می کسب و درک دانش فرهنگی به

کنند. استراتژی هوش فرهنگی، شامل تدوین دیگران قضاوت می فرایندهای فکری خود و

های  تعدیل نقشه یش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد واستراتژی پ

 ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است. 
                                                           
1  Earley and Ang 

2  Digman 
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های  این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت هوش فرهنگی شناختی ـ دانشی:

های دیگر را نشان رد از فرهنگهای ذهنی و شناختی ف نقشه دانش عمومی و فرهنگی است و

قانونی،  های اقتصادی و دهد. جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستممی

 شناختی و زبان دیگراست.  های زیبایی مذهبی، ارزش هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید

رادی تعامل با اف های دیگر وهوش فرهنگی ـ انگیزشی: بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ

 های مختلف است. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی واز فرهنگ

صورتی  های فرهنگی مختلف بهدهد، در موقعیتاعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می

 اثربخش عمل کند. 

ارهای قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفت این رفتار هوش فرهنگی ـ رفتاری:

های مختلف مناسب هستند. گیرد که برای برخورد با فرهنگکالمی و غیرکالمی را در بر می

شود که در موقعیت های رفتاری منعطفی را شامل می ای از پاسخ رفتار هوش فرهنگی مجموعه

آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصالح و کار می های مختلف به

 (. 55: 9116برخوردارند )ایرلی و آنگ،  تعدیل

 فرهنگی شناسی بین نظریه روان

اند: شناختی، فیزیکی و  هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء دانسته 0ارلی و موساکوفسکی

احساسی، انگیزشی. هرچند که تمام افراد در هر سه زمینه به یک اندازه، توانمند نیستند، اما 

شود )ارلی و  طور جدی با مانع مواجه می قابلیت دیگر بهها بدون دو  هریک از قابلیت

(. ارلی و موساکوفسکی بر مبنای نتایج حاصل از یک پیمایش که 031: 9113موساکوفسکی، 

اند که  نفر از مدیران به انجام رسیده است، نشان داده 9111کشور مختلف و در میان  31در 

تردید بخش یا  تی و درونی تلقی کرد، اما بیتوان ذا هرچند سهم اندکی از هوش فرهنگی را می

گانه  سهم مهمی از هوش فرهنگی هر فرد ناشی از آموزش و یادگیری است. مدل مراحل شش

توان دارای سه مرحلۀ اساسی دانست هرچند که آنان خود از شش  ارلی و موساکوفسکی را می

هنگی افراد، ارائه آموزش اند. این مراحل شامل ارزیابی اوّلیه از هوش فر گام صحبت کرده

متناسب با نیاز هریک از افراد ارزیابی شده و در نهایت ارزیابی مجدد از هوش فرهنگی افراد 

تواند پایان برنامۀ آموزشی و  شوند. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مجدد، این مرحله می می

 یا آغاز برنامه آموزشی جدید باشد. 

                                                           
1  Earley & Mosakowski 
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 فرهنگی از دیدگاه ارلی و ماساکوفسکی به شرح زیر است:گانه تقویت هوش  مراحل شش

شود تا  ( گام اوّل: با استفاده از آزمون هوش فرهنگی، نقاط قوت و ضعف افراد مشخص می0

 ریزی کرد.  بر اساس آن بتوان برای مراحل بعد برنامه

عنوان  شود که بر نقاط ضعف وی تمرکز دارد. به هایی برای فرد تدارک دیده می ( آموزش9

مثال فردی که در بعد فیزیکی هوش فرهنگی ضعف دارد، در یک کالس رفتاری مشارکت 

کند. کسی که در بعد شناختی هوش فرهنگی ضعف دارد، در یک دوره برای تقویت استدالل  می

 کند.  قیاسی و توان تحلیل مشارکت می

 اگر در ابعاد ( الزم است افراد در یک دورۀ آموزش عمومی مشارکت داده شوند. مثال6ً

ها را برای افراد تعریف کرد.  ای از تمرین انگیزشی نقاط ضعفی وجود دارد، مناسب است مجموعه

ای انجام شود، مراحل این مصاحبه و  مثل اینکه اگر قرار است با فردی از فرهنگ بیگانه مصاحبه

 چگونگی آن آموزش داده شود. 

ز مجموعه منابعی که در اختیار داریم داشته باشیم. گرایانه ا ( الزم است تا یک ارزیابی واقع3

های الزم برای  عنوان مثال، در نقش یک مدیر، مشخص کنیم که آیا دارای افرادی با مهارت به

گرایانه از  اجرای دوره آموزشی خاصی در واحد سازمانی خود هستیم یا خیر؟ یک ارزیابی واقع

 رهنگی در اختیار داریم ضروری است. حجم کاری و مدت زمانی که برای تقویت هوش ف

 ( فرد در یک محیط فرهنگی که نیازمند شناخت آن است وارد شود. 5

گیری و  رسد تا پیشرفت وی را اندازه ( ارزیابی مجددی از هوش فرهنگی فرد به انجام می3

 های آموزشی جدیدی تدارک دیده اش را تعیین و در جهت رفع آن برنامه نقاط ضعف باقیمانده

 (. 32: 0683شود )رضایی کالنتری و معیری، 

 چارچوب نظری پژوهش

 آن بنا شده است، تلفیق دیدگاه نظری پارسونز و آرلی و آنچه چارچوب نظری این پژوهش بر

آنگ با تأکید بر هوش فرهنگی و دیدگاه پارسونز با تأکید بر مسئولیت آنگ است. نظریۀ آرلی و

ها ن تحلیل را در این راستا ارائه دهند. هریک از این نظریهتوانند بهتری پذیری اجتماعی، می

اند بخشی از زوایای این مسئله را روشن سازند و هر کدام به یک یا چند عامل از عواملی  توانسته

 اند.  سازند، پرداختهکه موضوع پژوهش را متأثر می

دانست که فراد میهای شخصیتی ا پذیری اجتماعی را از ویژگیپارسونز، تعهد و مسئولیت

پذیری اجتماعی افراد و نهادها را تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. وی مسئولیت
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دید. پارسونز در کتاب نظام اجتماعی، نظم منظور انتظام بخشیدن به نظام اجتماعی مهم می به

اجزاء در دادوستد با  کند. از نظر پارسونز، هریک از ایناجتماعی را به اجزاء خردتر تجزیه می

اجزا دیگر قرار دارند و در این میان، ضمن رفع نیازهای یکدیگر، به رفع نیازهای کل نظام 

 (. 68: 0850کنند )پارسونز،  اجتماعی نیز کمک می

 دهد تا تشخیص دهند دیگرانآنگ، هوش فرهنگی به افراد اجازه می از نظر آرلی و

دهند و به افراد قدرت مدیریت های رفتاری پاسخ میکنند و چگونه به الگوچگونه فکر می

تر عمل های جدید و راحتفرهنگی سازگاری سریع با موقعیت دهد. هوشتنوع فرهنگی می

(. آیرلی و 30ـ  36: 0605کردن با توجه به شرایط محیطی است )فیاضی و همکاران، 

فراشناختی بیانگر  آنگ، ابعاد هوش فرهنگی را در چهار بخش هوش فرهنگی راهبردی ـ

برند. هوش فرهنگی  کار می فرایندهایی که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به

های فرهنگی است. هوش فرهنگی ـ  شناختی ـ دانشی: بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت

های  های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ انگیزشی: بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ

های رفتاری منعطفی را شامل  ای از پاسخ لف است و هوش فرهنگی ـ رفتاری: مجموعهمخت

آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت  کار می های مختلف به شود که در موقعیت می

گذشته  های (. پژوهش55: 9116ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردارند )ایرلی و آنگ، 

ها بهتر باشد؛ بنابراین این نظریهموضوع پژوهش می عوامل دیگری بر دهندۀ تأثیر نیز نشان

 کننده مدل پژوهش باشند.  توانند تبیین می

 
 : مدل تجربی پژوهش1نمودار 
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 های پژوهش فرضیه

 داری وجود دارد. پذیری اجتماعی، رابطۀ معنیبین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت -

داری وجود پذیری اجتماعی، رابطۀ معنین مسئولیتبین بعد رفتاری هوش فرهنگی و میزا -

 دارد. 

داری وجود پذیری اجتماعی، رابطۀ معنیبین بعد دانشی هوش فرهنگی و میزان مسئولیت -

 دارد. 

داری پذیری اجتماعی، رابطۀ معنیبین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و میزان مسئولیت -

 وجود دارد. 

داری پذیری اجتماعی، رابطۀ معنین مسئولیتبین بعد راهبردی هوش فرهنگی و میزا -

 وجود دارد. 

 پذیری اجتماعی، تأثیر دارند. ای بر میزان مسئولیتمتغیرهای زمینه -

 روش پژوهش

این مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تکنیک پیمایش انجام پذیرفت. از آنجا که 

ها از طریق آوری داده باشد، لذا جمعبه میابزار متناسب با روش پیمایشی پرسشنامه و مصاح

های درجۀ  تواند معرف خاطر اینکه پرسشنامه، بهتر می ساخته انجام گرفت، به پرسشنامۀ محقق

 آخر هریک از مفاهیم و متغیرها را مورد سنجش قرار دهد. 

د جامعۀ آماری مورد مطالعه، کلیۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واح

نفر بود.  9383(، تعداد کل آنها برابر 0686باشند که در زمان پژوهش )سال کرمانشاه می

چنین براساس نظرات استادان راهنما آزمون و هم هنجاریابی پرسشنامه با استفاده از عمل پیش

و مشاور در یک مطالعۀ مقدماتی انجام گرفت. قابل ذکر است که افرادی که در مطالعۀ مقدماتی 

کار گرفته شدند، در پرسشنامه نهایی وارد نشدند و لذا تعیین آلفای کرونباخ برای ابزار  به

 دست آمد.  سنجش در مطالعه مقدماتی به

با توجه به اینکه دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه دارای 

های فوق ضرورت دارد. از  تهباشد، لذا تفکیک دانشجویان در هریک از رشهای مختلفی می رشته

نفر فیزیک  093نفر در رشته حقوق و علوم سیاسی،  0219کل جامعۀ آماری دانشجویان تعداد 
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نفر مهندسی  010نفر زبان و ادبیات،  021نفر علوم تربیتی و تربیت بدنی،  985و ریاضی، 

 ند. باشنفر در رشته جغرافیا مشغول به تحصیل می 033نفر کشاورزی،  063شیمی، 

 وضعیت جامعۀ آماری و حجم نمونه 1جدول شماره 

 نمونه جامعه رشته نمونه جامعه رشته

 09 010 ( مهندسی شیمی5 909 0219 ( حقوق و علوم سیاسی0

 02 063 ( کشاورزی3 05 093 ( فیزیک و ریاضی9

 90 033 ( جغرافیا2 62 985 ( علوم تربیتی و تربیت بدنی6

 665 9383 جمع کل 90 021 ( زبان و ادبیات3

ای استفاده گیری تصادفی طبقهگیری تصادفی ساده و نمونهدر این پژوهش، از دو روش نمونه 

نیست، به ناچار باید  به عمل آمد. با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، همگن

تخاب گردد. لذا در ای متناسب اندر ابتدا جامعۀ آماری تقسیم شود و از درون هر قسمت، نمونه

شود و سپس با  های مختلف، نمونه مشخص می مطالعۀ حاضر، ابتدا متناسب با جمعیت رشته

استفاده از روش تصادفی ساده، دست به انتخاب نمونه موجود در هر گروه زده شد. در انتخاب 

ح حجم نمونه از جدول مورگان استفاده به عمل آمد. جهت انتخاب نمونه در این پژوهش سط

 665درصد در نظر گرفته شد و تعداد نمونه بر حسب جدول مورگان  85و اطمینان  15/1خطای 

دست آوردن روایی ابزار پژوهش، از روایی صوری  دست آمد. در پژوهش حاضر، برای به نفر به

ها و اظهارنظر اساتید و کارشناسان طراحی گویه استفاده شده است. جهت اعتبار صوری پس از

های مناسب منجر شد. های هر طیف، در نهایت به گزینش گویهدر راستای سنجش گویهدانشگاه 

دست آوردن پایایی ابزار پژوهش نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ که در  برای به

 ( ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیرها را نشان داده شده است. 9جدول شمارۀ )

 کرونباخ ابعاد متغیرهاضریب آلفای  2جدول شماره 

 میزان آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیرها

 /.20 3 هوش فرهنگی راهبردی

 /.89 3 هوش فرهنگی دانشی

 /.01 3 هوش فرهنگی انگیزشی

 /.05 3 هوش فرهنگی رفتاری

 /.25 3 پذیری در مقابل دوستان مسئولیت

 /.05 3 پذیری در برابر دانشگاه مسئولیت

 /.21 0 پذیری در برابر جامعه یتمسئول

 /.23 3 پذیری در برابر خانواده مسئولیت

 



  638 پذیری اجتماعی... رسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتبر

 

پذیری اجتماعی )متغیر وابسته( و هوش فرهنگی )متغیر  برای سنجش دو مفهوم مسئولیت

 مستقل( به این صورت اقدام گردید؛ 

و پذیری اجتماعی آن را بایدها و نبایدهای ارزشی  پذیری اجتماعی: مسئولیت مسئولیت

فلسفی و معیار درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود و دیگران تعریف کرد. در این 

پذیری در  پذیری اجتماعی در چهار بعد، براساس دیدگاه پارسونز )مسئولیت مطالعه، مسئولیت

گویه( مورد سنجش  0گویه و جامعه با  3گویه، دانشگاه با  3گویه، خانواده با  3برابر دوستان با 

 ار گرفت. قر

های  هوش فرهنگی: قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ

 3رفتاری صحیح به این الگوها. در این مطالعه، هوش فرهنگی در چهار بعد )بعد رفتاری با 

گویه( قابل بررسی و  3گویه و بعد راهبردی با  3گویه، بعد انگیزشی با  3گویه، بعد دانشی با 

 العه است. مط

 ها  تجزیه و تحلیل داده

نفر از دانشجویان  651هایی است که توسط های پژوهش، حاصل استخراج پرسشنامهداده

تکمیل گردید و اساس تجزیه و تحلیل  تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

العات الزم، مورد بازبینی ها، کلیۀ اطها قرار گرفتند. پس از پایان یافتن گردآوری دادهیافته

گیری، متغیرها و گویه قرارگرفته و پس از ساختن دفترچۀ کد کامپیوتری بر اساس سطوح اندازه

استخراج گردید. در مرحلۀ بعد، کلیۀ اطالعات به کامپیوتر منتقل  های مورد نظر کدگذاری و

زیه و تحلیل گرفت. سپس برای پردازش و تجسازی صورتشد و کارهای الزم برای شاخص

 استفاده گردید.  SPSS22افزار ها از نرمآماری داده

گویان زن  درصد پاسخ 5/59از لحاظ توصیفی ویژگی نمونه پژوهش بدین شرح بوده است: 

سال بوده از لحاظ  61باشند، میانگین سنی پاسخگویان  درصد پاسخگویان مرد می 0/32و 

اند. از میان  درصد متأهل بوده 5/69گویان مجرد و  درصد پاسخ 5/32وضعیت تأهل 

درصد در مقطع دکترا مشغول به  0/0درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  8/80گویان  پاسخ

درصد  2/9درصد در شهرستان و  62درصد در مرکز استان،  6/31تحصیل بودند، هم چنین 

 در روستا سکونت داشتند. 
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 بررسی فرضیات

 پذیری اجتماعی پژوهش با مسئولیت ای الف: رابطۀ بین متغیرهای زمینه

پذیری  ای، فقط تحصیالت تأثیر معناداری بر روی مسئولیت از بین تمام متغیرهای زمینه

اجتماعی دارد. متغیرهایی مانند سن، جنسیت، محل سکونت و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر 

دهد که  ماری، نشان مینظر شد و نتایج آ پذیری نداشت، لذا از آوردن نتایج آن صرف مسئولیت

( بوده و در 85/9پذیری اجتماعی در میان دانشجویان مقطع ارشد برابر با ) میانگین مسئولیت

شود، این مقادیر با  گونه که مالحظه می ( بوده است. همان69/3میان دانشجویان مقطع دکتری )

( و =325/5tبرابر با ) tآمده حاکی از آن است که آماره  دست های به یکدیگر تفاوت دارند. یافته

توان نتیجه  ( است. پس می=15/1Sigشده ) سطح معناداری حاصل کمتر از مقدار پذیرفته

پذیری اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی متفاوت است و مقطع  گرفت که میزان مسئولیت

 پذیری اجتماعی مؤثر است.  تحصیلی فرد بر مسئولیت

پذیری اجتماعی بر  مستقل پیرامون مسئولیت دو نمونه t: نتایج آزمون 3جدول شماره 

 حسب مقطع تحصیلی

 

 داری وجود دارد.  رابطۀ معنیپذیری اجتماعی،  ب: بین هوش فرهنگی و مسئولیت

آمده از انجام آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر هوش فرهنگی و  دست نتایج به

و  30/1باره، ضریب همبستگی  دهد. در این دار را نشان می پذیری اجتماعی، رابطۀ معنی مسئولیت

هوش فرهنگی با توان نتیجه گرفت که  باشد؛ که می می (Sig=111/1درصد ) 88سطح معناداری 

گیرد. نتایج  پذیری اجتماعی رابطه دارد. پس این فرضیۀ پژوهش، مورد تأیید قرار می مسئولیت

حاکی از این قضیه است که هر اندازه هوش فرهنگی افراد بیشتر باشد، به تبع آن، میزان 

 رود.  میپذیری دانشجویان در قبال خانواده، دانشگاه، دوستان و سایر افراد باالتر  مسئولیت

 متغیر

 
 فراوانی مقطع تحصیلی

 پذیری مسئولیت

 اجتماعی

 آزمون آماری

 سطح معناداری tمقدار 

 پذیری اجتماعی مسئولیت
 85/9 610 ارشد

325/5 
111/1 

 69/3 92 دکتری 



  620 پذیری اجتماعی... رسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتبر

 

: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر هوش فرهنگی و 4جدول شماره 

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 

 

 

 

داری  تماعی، رابطۀ معنیپذیری اج فرضیۀ اوّل: بین بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیت

 وجود دارد. 

پذیری  بین دو متغیر بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیت 3نتایج حاصل از جدول شمارۀ 

 88که در سطح معناداری  385/1دهد. ضریب همبستگی  دار را نشان می اجتماعی، رابطۀ معنی

فتاری هوش فرهنگی با توان نتیجه گرفت که بعد ر باشد. می مورد قبول می (Sig=111/1درصد )

 پذیری اجتماعی رابطه وجود دارد.  مسئولیت

: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد کالمی هوش فرهنگی و 5جدول شمارۀ 

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 

داری  پذیری اجتماعی، رابطۀ معنی فرضیۀ دوم: بین بعد دانشی هوش فرهنگی و مسئولیت

 وجود دارد. 

آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد دانشی هوش فرهنگی و  دست نتایج به

گی باره، ضریب همبست دهد. در این دار را نشان می پذیری اجتماعی، رابطۀ معنی مسئولیت

توان نتیجه گرفت که بعد  باشد؛ که می می (Sig=111/1درصد ) 88و سطح معناداری  626/1

 پذیری اجتماعی رابطه وجود دارد.  دانشی هوش فرهنگی با مسئولیت

 

 آزمون آماری پذیری اجتماعی هوش فرهنگی و مسئولیت

 ضریب همبستگی پیرسون 30/1

111/1 Sig 

 تعداد معتبر 666

 آزمون آماری پذیری اجتماعی بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیت

 ضریب همبستگی پیرسون 385/1

111/1 Sig 

 تعداد معتبر 666
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: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد دانشی هوش فرهنگی و 6جدول شماره 

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 

پذیری اجتماعی، رابطۀ  فرضیۀ سوم: بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیت

 داری وجود دارد.  معنی

نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی و  

دهد. براساس نتایج همبستگی بین دو  دار را نشان می پذیری اجتماعی، رابطۀ معنی ئولیتمس

توان  قبول بوده و می درصد قابل 85باشد که در سطح حداقل  می 503/1متغیر مذکور برابر 

 پذیری اجتماعی رابطه معناداری دارد.  نتیجه گرفت که بعد انگیزشی هوش فرهنگی با مسئولیت

: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی 7جدول شماره 

 پذیری اجتماعی و مسئولیت

ی اجتماعی، رابطۀ پذیر فرضیۀ چهارم: بین بعد راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیت

 داری وجود دارد.  معنی

آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد راهبردی هوش فرهنگی و  دست نتایج به

باره، ضریب همبستگی  دهد. در این دار را نشان می پذیری اجتماعی، رابطۀ معنی مسئولیت

ن نتیجه گرفت که بعد توا باشد؛ که می می (Sig=111/1درصد ) 88و سطح معناداری  305/1

 پذیری اجتماعی، رابطه وجود دارد.  راهبردی هوش فرهنگی با مسئولیت

 آزمون آماری پذیری اجتماعی نگی و مسئولیتبعد دانشی هوش فره

 ضریب همبستگی پیرسون 626/1

111/1 Sig 

 تعداد معتبر 666

 آزمون آماری پذیری اجتماعی بعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیت

 ضریب همبستگی پیرسون 503/1

111/1 Sig 

 تعداد معتبر 666
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: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد راهبردی هوش فرهنگی 8جدول شماره 

 پذیری اجتماعی و مسئولیت

 تحلیل رگرسیون چندگانه

بینی و تبیین تغییرات واریانس متغیر وابسته از  هدف از کاربرد تحلیل رگرسیون چندگانه، پیش

پذیری اجتماعی، از عوامل متعددی  طریق متغیر مستقل است. در این پژوهش نیز مسئولیت

ات هوش فرهنگی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگرفته شده پذیرد. در اینجا تأثیر تأثیر می

 پذیری اجتماعی، مورد سنجش قرار گیرد.  است و سعی شده، رابطۀ هر بعد با متغیر مسئولیت

کننده تأثیر متغیر مستقل مورد بررسی در دستگاه  های تبیین برای پردازش شکل

آنکه بدانیم آیا خطاها از یکدیگر  گام استفاده شده است. برای به رگرسیونی، از روش گام

مستقل هستند یا نه، از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. مقادیر این آزمون معموالً بین 

دهندۀ  است که نشان 583/0باشد. میزان دوربین واتسون در این پژوهش،  می 5/9تا  5/0

 باشد.  استقالل خطاها می

داری تحلیل واریانس رگرسیون  سطح معنی وجود رابطۀ خطی بین متغیرها: از آنجا که

درصد است. پس فرض  15/1منظور قطعیت وجود رابطۀ خطی بین متغیرها کمتر از  به

و  VIFشود. دو آماره  بودن رابطۀ بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، تأیید می خطی

Tolerance شود.  خطی در مدل استفاده می برای سنجش همTolerance  بوده  3/1از باالتر

خطی بین متغیرهای  نرسیده است؛ بنابراین در این مدل، مشکل هم 5/9به  VIFاست و حداکثر 

 مستقل وجود ندارد. 

های رگرسیونی متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، مقطع  فرض شدن پیش با محقق

تحصیلی، هوش فرهنگی راهبردی، هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی کالمی و هوش 

گی دانشی، وارد مدل رگرسیونی شدند که از این میان متغیرهای مقطع تحصیلی، هوش فرهن

فرهنگی راهبردی، هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی کالمی در مدل رگرسیونی باقی ماندند 

و متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل از دستگاه رگرسیونی خارج شد. یکی دیگر از مشکالت در 

 آزمون آماری پذیری اجتماعی بعد راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیت

 تگی پیرسونضریب همبس 305/1

111/1 Sig 

 تعداد معتبر 666
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وجود متغیرهای اسمی است. این قبیل متغیرها باید از حالت اسمی  اجرای تحلیل رگرسیون،

ای تبدیل شوند که در این  صورت تصنعی )مجازی( به متغیرهای فاصله بودن خارج شوند و به

صورت متغیر تصنعی یا مجازی  پژوهش، متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت ابتدا به

 سپس آنها را وارد مدل رگرسیونی شدند.  ای تبدیل کردیم و به متغیرهای فاصله

 مانده در مدل رگرسیونی شده و باقی متغیرهای واردشده، خارج 9جدول 

 شده از مدل متغیرهای خارج مانده در مدل متغیرهای باقی متغیرهای واردشده به مدل

 سن ـ سن

 جنس  جنس

 وضعیت تأهل ـ وضعیت تأهل

 ـ مقطع تحصیلی مقطع تحصیلی

 ـ هوش فرهنگی راهبردی نگی راهبردیهوش فره

 ـ هوش فرهنگی انگیزشی هوش فرهنگی انگیزشی

 ـ هوش فرهنگی کالمی هوش فرهنگی کالمی

 ـ هوش فرهنگی دانشی هوش فرهنگی دانشی

 

درصد است؛  8/56شده  دهد که ضریب تبیین تصحیح نشان می 01نتایج جدول شمارۀ  

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  8/56اند  توانسته یعنی متغیرهای مستقل در این مطالعه،

وسیلۀ متغیرهایی خارج از این مطالعه قابل تبیین  مانده به درصد باقی 0/33تبیین کنند. 

 خواهد بود. 

 ضرایب مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیره 11جدول 

 

هر چه متغیرهای مستقل، میزان واریانس بیشتری از متغیر وابسته را تبیین کنند، به همان 

دهد که روابط خطی بین متغیرهای  نشان می 00شود. جدول شمارۀ  تر می بزرگ Fصورت آماره 

 اجتماعی معنادار است.  پذیری واردشده به آزمون تحلیل واریانس متغیر مسئولیت

  

 ین واتسوندورب اشتباه معیار شده ضریب تبیین تصحیح ضریب تبیین Rضریب همبستگی 

268/1 533/1 568/1 352/1 583/0 
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 تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره 11جدول 

و بتای متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است و  bبیانگر ضرایب  09جدول شمارۀ 

دهد که ورود هریک از متغیرهای جدید چه تأثیری بر ضرایب سایر متغیرها دارد. با  نشان می

توان به این نتیجه رسید که متغیر هوش فرهنگی راهبردی با بتای  توجه به جدول زیر، می

653/1Beta= سته را تبیین کرده است و در مرتبۀ دوم، ترین مقدار واریانس متغیر واب بیش

، =965/1Beta، متغیر هوش فرهنگی انگیزشی با =653/1Betaمتغیر مقطع تحصیلی با بتای 

 =090/1Betaو در پایان متغیر هوش فرهنگی کالمی با  =033/1Betaمتغیر هوش دانشی با 

 قرار دارد. 

 مدل رگرسیونیمانده در  های مربوط به متغیرهای باقی آماره 13جدول 

 متغیر
ضریب 

(B) 

خطای 

 استاندارد
(Beta) t sig 

 های هم خطیآماره

Tolerance VIF 

 ـ ـ 930/1 023/0 ـ 990/1 931/1 مقدار ثابت

هوش فرهنگی 

 راهبردی
633/1 139/1 653/1 013/0 111/1 263/1 650/0 

 012/0 816/1 111/1 861/0 653/1 013/1 898/1 مقطع تحصیلی

ش فرهنگی هو

 انگیزشی
028/1 163/1 965/1 611/5 111/1 299/1 605/0 

هوش فرهنگی 

 دانشی
082./ 156/1 033/1 380/1 111/1 818/1 011/0 

هوش فرهنگی 

 کالمی
180/1 163/1 090/1 506/9 109/1 310/1 333/0 

 گیری بحث و نتیجه

دمی است که اثرات آن را ترین بخش تربیت آترین و هدفمند پذیری اجتماعی از مهممسئولیت

ها و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، مذهبی، توان در زندگی انسان جانبه می ای همه گونه به

ANOVA 

Method  میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات F Sig 

 
Stepwise 

 008/03 5 586/01 اثر رگرسیونی

 918 691 815/33 باقیمانده 111/1 183/22

  695 380/032 کل
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پذیری اجتماعی، عامل اتصال و پیونددهنده جوامع هنری و اخالقی آنها مشاهده کرد. مسئولیت

 های اجتماعی است.  گروه و

ر، به بررسی نحوه تأثیرگذاری هوش فرهنگی با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاض

پذیری اجتماعی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بر مسئولیت

کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال که آیا بین هوش فرهنگی 

ای وجود دارد. نتایج  ابطهپذیری اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی چه ر و مسئولیت

دهد که بین سن، جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت با  پژوهش حاضر، نشان می

 پذیری اجتماعی، رابطۀ معناداری وجود ندارد.  مسئولیت

پذیری  دهد بین بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیت نتایج حاصل از همبستگی، نشان می

دارد. این نتیجه، با نتایج حاصل از مطالعات ون داین  ( رابطۀ معناداری وجودr=38/1اجتماعی )

دهد که افراد با هوش فرهنگی  باشد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می ( همسو می9115)

گرایی با بعد  برند و هم چنین وجدان های مختلف لذت می باالتر، واقعاً از تعامل با افراد از فرهنگ

داری دارد. شادابی و ثبات عاطفی با جنبۀ رفتاری هوش  نیشناختی هوش فرهنگی ارتباط معفرا

داری دارد. نتایج فرهنگی در ارتباط است، برونگرایی با ابعاد دانش، انگیزش و رفتار ارتباط معنی

پذیری  دهد. بین بُعد دانشی هوش فرهنگی و مسئولیت حاصل از آزمون همبستگی نشان می

ود دارد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داری وج ( رابطۀ معنیr=62/1اجتماعی )

( رابطۀ r=59/1پذیری اجتماعی ) دهد بین بُعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیت می

( و خدابخشی و 9115داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات ون داین ) معنی

دهد بین بُعد  ان میباشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نش ( همسو می0605عابدی )

داری وجود دارد.  ( رابطۀ معنیr=30/1پذیری اجتماعی ) راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیت

باشد.  ( همسو می9110( و راندولف )9115این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات ون داین )

زان های فرهنگی و می دهد که همه ابعاد هوش نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می

درصد از تغییرات  53اند  رفته توانسته هم اند و روی تحصیالت باهم وارد معادله رگرسیونی شده

پذیری را تبیین نمایند. این نتیجه، با نتایج حاصل از مطالعات ون داین  متغیر مسئولیت

 باشد.  ( همسو می0681( و سبحانی نژاد و آب نیکی )9115)

دهد که  اسی اجتماعی و مخصوصاً بندورا نشان میشن این نتایج براساس دیدگاه روان

های اجتماعی الزم برای اقدام به رفتار  پذیری در بعد رفتاری، منوط به کسب مهارت مسئولیت
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های متفاوت کسب کنند. این  توانند در ارتباط با فرهنگ مسئوالنه اجتماعی است که افراد می

ستم معانی فرهنگی خود برای ارتباط و شناخت دهد که افراد بتوانند از سی اتفاق زمانی رخ می

ها استفاده نمایند. از طرفی، براساس دیدگاه بیرهوف  های فرهنگی در آن فرهنگ بهتر مؤلفه

عنوان یک ویژگی شخصیتی عالی در افراد که نوعی کنترل  پذیری اجتماعی را بهمسئولیت

های گوناگون و در عمل خود را  وقعیتدید که در روابط با دیگران و در مدرونی بر فرد دارد، می

بایست بر دهد. از طرفی پارسونز نیز به اینکه کنشگر باید در موقعیت انجام عمل، مینشان می

 گذارد.  اساس استانداردهای هم نقش، با دیگران برخورد نمایند، صحه می

ه به فرد ای است کهمچنین براساس دیدگاه استرنبرگ هوش فرهنگی توانایی و مهارت ویژه

طور اثربخش به انجام وظیفه  های چندفرهنگی بتواند بهدهد تا در موقعیتاین امکان را می

های اجتماعی مناسب در ( باال، مهارتIQبپردازد. او معتقد است که افراد زیادی با داشتن )

 باشد.خورند که علت اصلی آن پایین بودن هوش فرهنگی میتعامالت خود شکست می

دور از هرگونه  تواند زمینۀ برخوردهای صحیح و به توان گفت هوش فرهنگی، می می بنابراین

های فرهنگی نظام اجتماعی  قضاوت ارزشی )راهبردی فراشناختی(، شناخت هنجارها و ارزش

های متفاوت و  شود )شناختی دانشی(، ایجاد انگیزه برای ورود به فرهنگ که در آن وارد می

کارگیری کردارها و رفتارهای منطقی  سازنده با دیگران )انگیزشی( و به برقراری ارتباط و تعامل

 آورد.  قبول برای ارتباط موفق )رفتاری( فراهم می و قابل

توان برای مواجهۀ مناسب با  ترین توانمندی است که می از آنجایی که هوش فرهنگی، مهم

های  و صحیح مؤلفهکند با درک سریع  کار گرفت، کمک می های چندفرهنگی به موقعیت

طور ذاتی در تعامل با  فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز دهیم. انسان به

کند. اثر آن به حدی است که بدون  دیگران نیازهای خود را بر طرف ساخته و گذران امور می

  اجتماعی دارد. پذیری  شود و این ارتباطی نزدیک با مسئولیت آن، زندگی لنگ می

توان استنباط کرد که تقویت مسئولیت اجتماعی دانشجویان به استحکام و  طور کلی می به

شود. از آنجا که این  ها، اصول و تعهدات در جامعه و برای خود دانشجویان منجر می رشد ارزش

مهم در زندگی افراد جامعۀ هدف اساسی و محوری نظام اجتماعی است، لذا میزان تحقق این 

 رود.  شمار می وانمندی نظام اجتماعی بههدف شاخص ت

گیری برای تحقق اهداف دانشگاه است. از  ریزی، فرایند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم برنامه

المللی،  های ملی و بین این رو، دانشگاه آزاد اسالمی برای پیشرفت و توفیق در عرصۀ رقابت
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های خود را  ها باید بخشی از برنامه نشگاهریزی است؛ بنابراین مراکز آموزشی و دا نیازمند برنامه

های آموزشی،  های تقویتی، باال بردن سطح دانش عمومی با استفاده از دوره به آموزش، کالس

پذیری اجتماعی افراد و دانشجویان را تقویت نمایند. تمرکز مدیران اجرایی جامعه بر  مسئولیت

شناسان در جهت  شناسان و جامعه رواننظران و  های آموزشی و دعوت از صاحب برگزاری دوره

پذیری افراد  تواند در ارتقای روحیۀ مسئولیت افزایی، می های عملی و مهارت انجام کارگاه

های غیر حساس  خصوص دانشجویان( نقش مؤثری داشته باشند. همچنین سپردن مسئولیت )به

عنوان همکار و دخالت دادن  ههای بین سازمانی ب به دانشجویان و اعتماد به آنها در انجام پروژه

های  های آنها در تدریس، پژوهش و فعالیت آنها در برگزاری امتحانات و حتی استفاده از مهارت

نفس را برای آنها تقویت کند و از  تواند حس اعتمادبه نسبتاً ساده در قالب کار دانشجویی، می

 ماید. ها ن طرفی آنها را مهیای ورود به دانشگاه و ورود به سازمان

منظور طراحی و  ها به های آموزشی مانند دانشگاه شود که نظام همچنین پیشنهاد می

های اجتماعی دانشجویان، ابعاد روانی  ریزی جهت پیشرفت تحصیلی و ارتقای مهارت برنامه

ها،  شخصیت و هوش فرهنگی فراگیران را سنجش کنند. در این راستا برگزاری همایش

هایی همچون بازدید و گردش علمی و فرهنگی، پژوهش و مسابقات  برنامه ها و سمینارها، کارگاه

 شود.  های گروهی پیشنهاد می و ارائه فعالیت

پذیری  های اوّلیه، جامعه ای دارد، لذا در سال العاده از طرفی آموزش در مدرسه، اهمیت فوق

ی به آنها داده کودک و هم چنین در جریان ارتباط با همساالن در مدرسه آموزش کار گروه

های زندگی را فراگیرند. در نهایت اینکه هماهنگی  شود و مدیریت تعامالت اجتماعی و مهارت

ای  گونه سازی، ایجاد و رشد مسئولیت اجتماعی در دانشجویان به نهادهای اجتماعی در زمینه

اری باشد که دانشجویان تشویق به دوست داشتن همنوع، تمرین وفاق جمعی، همسازی و سازگ

ای فراهم شود که بتوانند روابط و مناسبات خود را با مردم محکم سازند و  گونه شوند و شرایط به

 گرایی و مصالح اجتماعی در عین حفظ منافع فردی باشد.  رفتارشان بر اساس روحیه جمع
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 منابع

ان، نشر (. متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه ی مهرداد میردامـادی، تهـر0628استونر، راب ) -

 مرکز.

، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری. 9شناسی رشد  ( روان0601احمدی، حسن و جمهری، فرهاد ) -

 تهران: انتشارات پردیس. 

( نگرش دینى و هوش فرهنگى )مورد مطالعه: شهر سنندج(، مجله معرفت، 0681احمدی، یعقوب ) -

 . 060ـ096، صص 032سال بیستم، شماره 

های اجتماعی در  ( نقش یادگیری مهارت0608یهه، جالئیان بخشنده )ایمان، محمدتقی، وج -

 . 00ـ  66شناسی کاربردی، صص  گیری مسئولیت اجتماعی، جامع شکل

( بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش 0605بهرامی، فاطمه؛ ملکیان، حسین و عابدی، محمدرضا ) -

، صص 02صفهان. فصلنامۀ آموزه، شمارۀ آموزان. دورۀ راهنمایی شهر ا پذیری در بین دانش مسئولیت

35 – 30 . 

شناسی اجتماعی، ترجمۀ  ( رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روان0602بیرهوف، هانس ورنر، ) -

 رضوان صدقی نژاد، تهران، نشرگل آذین. 

 شناسی دین، تهران. انتشارات سخن.  ( جامعه0605توسلی، غالمعباس ) -

 های متأخر جامعه شناسی، تهران، نشر نی.  ( نظریه0602جمال ) جالئی پور، حمیدرضا و محمدی، -

 شناسی نظم و تحلیل نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.  ( جامعه0625چلبی، مسعود ) -

پذیری در  های افزایش مسئولیت ( بررسی روش0600خدابخشی، مهدی و عابدی، محمدرضا ) -

، مطالعات روان شناختی، 0603ـ  05آموزان دورۀ راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی  دانش

 . 062ـ  003صص.  ;0, شماره 5دوره 

های هوش هیجانی نظریه بار ـ  ( بررسی مؤلفه0608خشچیان ژاله؛ مهران، گلنار و اکبرزاده، نسرین ) -

صص.  ;3, شماره 3های نوین تربیتی، دوره  های درسی سال اوّل دوره متوسطه، اندیشه ان در کتاب

 . 58ـ  66

 (، تقسیم کاراجتماعی، ترجمۀ حسن حبیبی، تهران، نشرقلم. 0600یم، امیل )دورک -

های مقابله با بحران، با هوش  ( بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و سبک0600دینی، فائزه ) -

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.  های تهران، پایان هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه

( بررسی رابطۀ بین هوش اخالقی و 0683، سیداحمد و محمدیان، آسیه )رحیمی، حمید؛ مدنی -

 . 093ـ  010، صص. 03، شماره 5پذیری دانشجویان، دوره  سرمایۀ اجتماعی با میزان مسئولیت
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( رابطۀ هوش فرهنگی با سبک رهبری مدیران 0683کالنتری مرضیه و معیری، مریم ) رضایی -

لمللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، ا مدارس بهشهر، اوّلین کنفرانس بین

 ای آینده ساز، دانشگاه پیام نور نکا.  شرکت علمی پژوهشی و مشاوره

ریزی درسی کنونی ـ دوره ابتدایی  پذیری اجتماعی در برنامه ( مسؤولیت0628سبحانی نژاد، مهدی ) -

 شگاه تربیت مدرس. نامۀ دکتری، تهران: دان ایران و طرحی برای آینده. پایان

پذیری  های مسئولیت (، بررسی میزان توجه به مؤلّفه0681نیکی، زهرا ) نژاد، مهدی و آب سبحانی -

های  ، اندیشه0608ـ  0681اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال 

 013ـ  58، صص. 0نوین تربیتی دوره هشتم، شماره 

( بررسی تأثیر آموزش راهبردهای ان. ال. پی بر میزان 0605کش، زینب )سعادتی، ابوطالب و زحمت -

، 0، شماره 9پذیری دانش آموزان شهر بجنورد، پژوهشنامه تربیتی، دوره  سالمت روان و مسئولیت

 . 05ـ  0صص. 

شناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات  شناسی پرورشی، روان ( روان0603اکبر ) سیف، علی -

 آگاه. 

فرهنگی، نیاز مدیران در قرن تنوع، ماهنامه  ( هوش0605نثاراحمدی، هدی ) اضی، مرجان و جانفی -

 . 30ـ  36، صص 029تدبیر، سال هفدهم، شماره 

( تحلیل محتوای 0600قضاوی، منصوره؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ عابدی، احمد و اسماعیلی، مریم ) -

های نوین  لحاظ معضالت زیست محیطی، اندیشه های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به کتاب

 . 059ـ  092، صص 3، شماره 3تربیتی، دوره 

 شناسی اجتماعی. انتشارات ارسباران. تهران.  ( روان0605کریمی، یوسف ) -

پذیری اجتماعی  (، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با مسئولیت0680مرادی، گلمراد ) -

سالۀ دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، گروه کارکنان شرکت نفت کرمانشاه، ر

 جامعه شناسی. 

( مقایسه رابطۀ بین عوامل فرهنگی و میزان 0689موحد، مجید؛ صالحی، رزگار؛ حسینی، مریم ) -

، 38شناسی کاربردی، شماره  پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه، مجله جامعه مسوولیت
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