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چکیده
مسئولیتپذیری اجتماعی از مهمترین مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعۀ مدنی و از جمله
ویژگیهای توسعهیافتگی است که در هر جامعهای افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی با تأکید بر
تبعیت از قوانین مدنی جامعه ،آموزههای ارزشی و هنجاری مطابق با فرهنگ همان جامعه را از دوران
کودکی بهوسیلۀ ارتباطات اجتماعی ،تعاملپذیرى و کنشهاى متقابل اجتماعى رو در رو به
صورتهاى مستقیم و غیرمستقیم آموزش مىدهند ،این فرآیند ،منجر به توسعۀ پایدار جامعه مى
گردد .بر این اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیت
پذیری اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه میباشد .این
مطالعه ،با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تکنیک پیمایش انجام پذیرفت .جمعآوری دادهها از
طریق پرسشنامۀ توأم با مصاحبه انجام گرفت ،سپس برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری دادهها از
نرمافزار  SPSS22استفاده گردید .نتایج پژوهش ،نشان میدهد بین سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و
محل سکونت با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطۀ معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج حاصل از
رگرسیون ،نشان میدهد متغیر هوش فرهنگی راهبردی با بتای  beta=1/653بیشترین مقدار
واری انس متغیر وابسته را تبیین کرده است و در مرتبۀ دوم ،متغیر مقطع تحصیلی با بتای
 ،beta=1/653متغیر هوش فرهنگی انگیزشی با ،beta=1/965متغیر هوش دانشی با  beta=1/033و
در پایان متغیر هوش فرهنگی کالمی با  beta=1/090قرار دارد.
واژگان کلیدی :هوش فرهنگی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،دانشجویان ،دانشگاه.
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بیان مسئله
مسئولیتپذیری اجتماعی 0که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشی و فلسفی و معیار درستی و
نادرستی رفتار شخص نسبت به خود و دیگران تعریف کرد ،یکی از ویژگیهای توسعهیافتگی
است (میرکمالی .)91 :0606 ،امروزه مسئولیتپذیری ،بهمراتب فراتر از حوزۀ فعالیت و تأثیر
خود در گذشته که «انساندوستی» بود گام مینهد ،مسئولیتپذیری اجتماعی در عرصۀ
کسبوکار برای رسیدن به توسعه پایدار ،در مورد ارائۀ راهحلهای پیشگیرانه برای چالشهای
اجتماعی و زیستمحیطی و عرصههایی از این دست نقش و جایگاه خود را پیدا کرده است .از
آنجا که جوامع در حال پیشرفت ،نیازمند افرادی مسئول و خودکفا میباشند ،بنابراین انسان
های امروزی بیش از پیش باید مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند (بهرامی و
همکاران.)33 :0605 ،
آلن و مینتروم )330 :9101( 9مسئولیتپذیری اجتماعی را توانایی نظمدادن به تفکرات،
احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود بهعنوان مسئول انتخابهایی که انجام
میدهند و پیامدهای فردی و اجتماعی آنها تعریف کردهاند (مرگالر .)02 :9112 ،آدلر

6

مسئولیتپذیری را نشانۀ سالمت روان افراد میداند (سعادتی زحمتکش .)09 :0605 ،چیبات
مسئولیت اجتماعی را نتیجۀ فرایند یادگیری توسعه میداند که این فرایند از طریق افرادی
است که با هوشیاری خود میتوانند ،محیط را بهشیوهای تغییر دهند که ارزشهای اجتماعی
آنها را منعکس میکنند (چیبات.)53 :0803 ،3
دینی ( )0600مسئولیتپذیری اجتماعی را توانایی ابراز خود بهعنوان فردی همکار،
کمکرسان و سازنده در گروه های اجتماعی تعریف کرده است (خشچیان و همکاران:0608 ،
 .)30مسئولیتپذیری اجتماعی ،بهمعنی متعلق بودن انتخابها به خودمان و برخورد صادقانه با
آزادی است .مسئولیتپذیری اجتماعی ،شامل مالحظهکردن دیگران و سرزنش نکردن آنان بابت
مشکالت شخصی نیز میباشد (شارف .)03 :0883 ،5با توجه به تعاریف مسئولیتپذیری
اجتماعی ،میتوان گفت که مسئولیتپذیری اجتماعی ،میزان تعهد و حس تعلق فرد را نسبت
به سایر افراد جامعه نشان میدهد .مسئولیتپذیری اجتماعی ،یک نوع احساس تعهد و التزام
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درونی در قبال جامعه و دیگران است که توأم با الزام اخالقی در فرد و در جهت تعالی و رشد
جامعه رخ میدهد.
با اندکی تعمق میتوان دریافت ،علت اساسی بیتوجهی به دردها و نابسامانیها ،عدم
نظارت عمومی ،وجود تکیههای فکری خطرناک نیست ،بلکه ناشی از بیمسئولیتی یا فرار از
مسئولیت و شانه خالی کردن از زیر بار آن است .بنابراین امروزه ،چه بسا افرادی را شاهدیم که
از خود سلب مسئولیت میکنند تا خود را از کشمکشهای ذهنی رهایی بخشند و خویش را از
قید تالشها و فعالیتهای خستهکننده ،نجات دهند؛ بنابراین مسئولیتپذیری به انسانها کمک
میکند که مسئولیت احساس ،شناخت و رفتار خود را بپذیرند و همچنین بپذیرند که خودشان
مسئولیت سالمتی ،موفقیت ،ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط هستند (بهرامی و همکاران،
 .) 33 :0605از طرفی دیگر ،انسان موجودی اجتماعی است که از لحظۀ تولد تا آخر عمر ،در
اجتماع به سر میبرد و همواره در تعامل با انسانهای دیگر است .وی همواره باید بیاموزد که
چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند یکسری مهارتهای
اجتماعی است که فرد ،طی یادگیری و جامعهپذیری آنها را فرا میگیرد و یادگیری درست آنها
میتواند به شکلگیری مسئولیتپذیری اجتماعی منجر شود (ایمان و جالئیان بخشنده:0608 ،
 .)91بر این اساس ،این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا هوش فرهنگی
دانشجویان میتواند بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنها تأثیر بگذارد.
مسئولیتپذیری اجتماعی افراد ،میتواند تحت تأثیر عوامل و زمینههای متعددی قرار
بگیرد؛ در این راستا تأثیر هوش فرهنگی افراد میتواند قابل مطالعه و بررسی باشد .مفهوم هوش
فرهنگی ،برای نخستین بار توسط ارلی و انگ مطرح شد .این دو ،هوش فرهنگی را قابلیت
یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها
تعریف کردهاند (ایرلی و آنگ .)59 :9116 ،0آنها معتقد بودند در مواجهۀ با موقعیتهای
فرهنگی جدید ،بهزحمت میتوان عالئم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری
ارتباط سود جست .در میان مهارتهای مورد نیاز بشر در هزارۀ سوم ،توانایی تطبیق مستمر با
افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری است که توجه
بسیاری از حوزههای مختلف علوم انسانی مانند روانشناسی ،مدیریت و علوم ارتباطات را به
خود جلب کرده است .دهکدۀ جهانی نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند
1 Earley and Ang
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و بتوانند با سایر ملیت ها ارتباط سازنده برقرار کنند؛ در این راستا ،دانشجویان بهعنوان
گروه های اجتماعی که در جهت مطالعه و آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی جهان ،نیاز
دوچندانی به این موضوع و استفاده از آن در راستای اهداف خود دارند؛ بهعبارتدیگر،
دانشجویانی که بتوانند با ارزشها ،سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه که به آنها خو
گرفتهاند روبه رو شوند و با آنها ارتباط سودبخش و سازنده برقرار نمایند ،افراد موفق تری
خواهند بود.
بنابراین شناخت این مهم و نقش هوش فرهنگی در افزایش یا کاهش آن میتواند زمینۀ
توسعه علمی ،اجتماعی ،افراد و به تبع آن جامعه را در پی داشته باشد .مطالعۀ این مسئله هم
چنین می تواند به توسعۀ علمی ،تدوین فرضیات و اثبات قضایای علمی در سطح نظری کمک
مؤثری نماید .شناخت ارتباط بین هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند در سطح
دانشگاه و به تبع آن جامعه کمک کند .شناخت ارتباط بین هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری
اجتماعی می تواند مبنا و الگویی برای مطالعات دیگران و تدوین و طراحی فرضیهها و ابزار
پژوهش باشد .از طرفی ،با توجه به اینکه دانشجویان؛ آیندهسازان جامعه و مدیران آیندۀ جامعه
هستند و از طرفی هر کدام از آنها نماینده خانوادههایی هستند؛ بنابراین توجه به آنها و
برنامهریزی در راستای رفتارهای فرهنگی اجتماعی آنها میتواند به توسعۀ سالم جامعه در آینده
کمک نماید.

پیشینۀ پژوهش
رحیمی و همکاران ( )0683در مطالعهای تحت عنوان بررسی رابطۀ بین هوش اخالقی و
سرمایۀ اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان انجام دادند .یافتهها نشان میدهد که
میانگین هریک از مؤلفههای هوش اخالقی ،سرمایۀ اجتماعی و مسئولیتپذیری ،از میانگین
نظری ،بیشتر است .بین هوش اخالقی و سرمایۀ اجتماعی با مسئولیتپذیری دانشجویان رابطۀ
مثبت و معنادار وجود دارد.
احمدی ( )0681در مطالعه ای تحت عنوان نگرش دینى و هوش فرهنگى (مورد مطالعه:
شهر سنندج) به این نتیجه رسید که سطح هوش فرهنگى شهروندان در شاخص هوش فرهنگى
و ابعاد چهارگانه در حد متوسط و متوسط رو به باال قرار دارد .این ،نشان از رضایتبخش بودن
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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.
سبحانی نژاد و آب نیکی ( )0681در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی مؤلفههای مسئولیت
پذیری اجتماعی در محتوای برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ نظری» به روش توصیفی از نوع تحلیل
محتوا به مطالعه پرداختند؛ که به این نتایج دست یافتند .انواع و ابعاد مسئولیتهای اجتماعی
قابل بررسی در محتوای برنامۀ درسی را میتوان به هفت نوع و سه بُعد تقسیم کرد که شامل
مسئولیت های؛ دینی ـ اجتماعی ،فرهنگی سیاسی ،اقتصادی ،شهروندی ـ اجتماعی،
زیستمحیطی و سازمانی ـ شغلی در ابعاد سه گانه شناختی ،عاطفی و عملکردی بود.
خدابخشی و عابدی ( )0600در پژوهشی تحت عنوان «بررسی و مقایسه تأثیر شیوههای
افزایش مسئولیتپذیری انضباط مثبت ،یادگیری مبتنی بر خود و واقعیت درمانی در دانش
آموزان راهنمایی شهر شهرضا» به مطالعه پرداختند .آنها به این نتایج دست یافتند که آموزش
مسئولیتپذیری به شیوۀ انضباط مثبت و واقعیت درمانی در پسران و دختران در هر سه نوع
سنجشوالد ،دبیر و خود (ارزیابی) و در هر دو مرحله پسآزمون و پیگیری مؤثر بوده است.
نتایج پژوهش میرزایی و دستبزرگی ( )0603تحت عنوان «بررسی رابطه نوعدوستی ،حس
همدلی و مسؤولیتپذیری اجتماعی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهواز» ،نشان داد که بین مؤلفههای نوعدوستی ،حس همدلی و مسؤولیتپذیری اجتماعی با
شادکامی ،رابطۀ معنیدار و چندگانه وجود دارد؛ بنابراین مؤلفههای نوعدوستی ،حس همدلی و
مسؤولیتپذیری اجتماعی پیشبینی کنندۀ شادکامی هستند.
راندولف 0و همکاران ( )9110در پژوهشی با عنوان «نقش رفتار نوعدوستانه ،توجه همدالنه
و انگیزش مسئولیت اجتماعی در اهداء خون» نشان داد که نمرۀ انگیزش مسئولیت اجتماعی و
رفتار نوعدوستانه مرتبط با فراوانی اهداکننده ،افزایشیافته ،اما اثرات آن کمتر است .رفتار
همدالنه ،ارتباطی با دفعات اهدا خون ندارد .اکثر افراد اهداکننده ،سطوح باالیی از ویژگیهای
اصلی جامعه پسند را دارا بودند (نوعدوستی ،همدلی و مسئولیت اجتماعی) ،اما این ویژگیها
عوامل اصلی مرتبط با تعداد دفعات اهدا خون نیستند.
انگ و داین )9115( 9در پژوهشی در بین  660دانشجوی بازرگانی رابطۀ بین شخصیت
افراد و چهار عامل هوش فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
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وجدانگرایی با بُعد فراشناختی هوش فرهنگی ،ارتباط معنیداری دارد ،شادابی و ثبات عاطفی
با جنبه رفتاری هوش فرهنگی در ارتباط است ،برونگرایی با ابعاد دانش ،انگیزش و رفتار
ارتباط معنیداری دارد.
مطالعات مذکور ،ما را در طراحی فرضیهها ،متغیرها و روش بهکار گرفته ،یاری نمودهاند و
هر کدام تالشی اندیشمند برای درک مسئولیتپذیری اجتماعی و میزان تأثیرپذیری آن از ابعاد
مختلف هوش فرهنگی بودهاند .هر کدام از زاویهای خاص به این مسئله نگاه کردهاند ،اما
هیچکدام بهصورت مستقیم به رابطۀ بین دو متغیر مذکور در این مطالعه نپرداختهاند و بنابراین
بررسی جامع این مسئله ،نیاز به تحلیلی جامع دارد؛ از طرفی اندازهگیری ابعاد متغیر هوش
فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی با استفاده از روشهای آماری چنـد متغیره ضروری است
تا نتایج بهدستآمده واقعاً نشاندهندۀ رابطۀ هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی باشد.

مروری بر مباحث نظری
1ـ رویکردهای مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعی
الف) رویکردهای حوزه روانشناسی :نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ شامل سه سطح مختلف
اخالق پیش عرف ،اخالق متعارف و اخالق پس عرف است .در سطح پیش عرف ،قضاوت
کودکان بیشتر مبتنی بر اجتناب از مجازات یا کسب پاداش است .در سطح دوم تأکید بر
نیازهای اجتماعی است ،ارزشها بر عالیق شخصی مقدم است (کلبرگ 69 :0823 ،0ـ  .)65این
سطح دو مرحله ،انتظارات بین فردی دو جانبه (که ارزشهای مقبول شخص و مراقبت و
وفاداری به دیگران ،اساس قضاوتهای اخالقی است) و حفظ نظام اجتماعی (که فهمیدن نظم و
قانون و عدالت و وظیفه که پایه استدالل اخالقی است) را شامل است .در مرحلۀ دوم این سطح،
فرد مسئولیتپذیری را یاد میگیرد .رسیدن به سطح سوم ،نشاندهندۀ اخالق واقعی است .او
این سطح را در اولویت اوّل و سپس جامعه را در اولویت دوم قرار میدهد .در این مرحله ،فرد
خود اصولی را انتخاب کرده و به آن پای بند است (اسلت 098 :9101 ،9ـ .)060
به اعتقاد بندورا ( )63 :0822انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط
اجتماعی بررسی شود (احمدی و جمهری 25 :0601 ،ـ  .)20در نظریۀ یادگیری اجتماعی
بندورا ،یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیری اقدام میکند .در یادگیری از راه
1 . Kohlberg
2 . Slote
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مشاهده ،چهار مرحله یا چهار فرایند وجود دارند؛ توجه ،به یادسپاری ،بازآفرینی ،حرکتی و
انگیزش یا تقویت (سیف .)908 :0603 ،بندورا معتقد است ،گرچه الگوهای واقعی ،در یادگیری
نقشی مهم بازی می کنند ،ولی امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و وسایل صوتی و ارتباطات
گسترده ،از الگوهای نمادین بیشتر استفاده میشود (بندورا .)60 :0822 ،از آنجا که سومین بعد
اساسی جالب توجه در آموزش مسئولیتپذیری اجتماعی ،بعد رفتاری آن است و در این بعد نیز
باید زمینه را برای کسب مهارتهای اجتماعی الزم برای اقدام به رفتار مسئوالنه اجتماعی
فراهم کنند ،به این ترتیب باید گفت نظریۀ بندورا منبع جالب توجهی برای تنظیم و ارائه سر
مشقهای رفتار مسئوالنه اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کمکدهنده به آن خواهد بود
(سبحانینژاد.)5 :0628 ،
ب) رویکردهای حوزۀ مدیریت و اقتصاد :در زمینه تئوریهای مرتبط با اقتصاد و
مدیریت میتوان نظریات کارول0و گاریا و مله 9را بررسی کرد (موحد و همکاران)031 :0689 ،
که در اینجا بهطور خالصه نظریات کارول و وود بیان میشود .کارول ،مسئولیت اجتماعی را
بهعنوان یک مفهوم کلی و وسیع در نظر میگیرد .او مسئولیتپذیری گروهی را به چهار دسته
تقسیم کرده است؛ مسئولیتپذیری گروهی اقتصادی ،مسئولیتپذیری قانونی و مشروع،
مسئولیتپذیری اخالقی و مسئولیتپذیری اختیاری (کارول938 :0888 ،؛ احمدی:0681 ،
 .)098بر طبق نظریه وود ،میتوان مسئولیتپذیری را به سه دسته تقسیم کرد؛ نهادی که
برگرفته از تمایلی برای حفظ مشروعیت به عنوان عاملی مسئول در یک محیط مشترک است،
مسئولیتپذیری سازمانی که در آن مسئولیتپذیری جمعی نتایج مربوط به حوزههای اوّلیه و
ثانویه اشتغال را شامل میشود ،مسئولیتپذیری فردی که در آن انتخابهای فردی مدیران و
مسئولیتپذیری شخصی آنها و هم چنین تمایالت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .از نظر
وود باید سه عامل را برای مسئولیتپذیری در نظر گرفت :محیط ،افراد ذینفع و مدیریت
مسائل (موحد و همکاران.)031 :0689 ،
ج) رویکردهای حوزۀ زیستی :بسیاری از مردم بدون آگاهی دست به تخریب محیطزیست
میزنند که پیامد آن بحران محیطزیست است .استفاده بیرویه از این منابع میتواند بهنوعی با به
فراموشی سپردن نسلهای آینده ،اسراف در استفاده از منابع موجود باشد که افراد در برابر این

1 Carroll
2 Gareia and meleh
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بحران مسئولیت دارند .اگرچه مسئله زیباشناختی در تولید از اصول بااهمیت است ،اما پرداختن
به مسائلی چون حفظ محیط طبیعی که همگان از آن بهره میبرند یا پرداختن به امنیت محصول
در تولید ،به حیات انسانها ربط پیدا میکند (بیرهوف.)21 :0602 ،
در این حوزه ،نظریات واینر و بیرهوف0801( 0ـ )9110قابل بررسی است .با اعتقاد به اینکه
قوت و ضعف احساس مسئولیت ،پیشزمینهای مهم برای رفتارهای اجتماعی مطلوب و نامطلوب
محیطی (معضالت زیستمحیطی) است ،نظریۀ «رفتار اجتماعی مبتنی بر مسئولیت» خود را
ارائه میدهد .این نظریه بر این پایه استوار است که «نسبتدادن مسئولیت ،موجب بروز واکنش
عاطفی می شود که این خود عامل اصلی ظهور رفتارهای مثبت و منفی اجتماعی و محیطی
است» (به نقل از قضاوی و همکاران .)063 :0600 ،بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود
دربارۀ معضالت زیستمحیطی و با انجام دادن پژوهشهای مرتبط با آن ،مطالعات واینر را بسط
داد .او بیان میدارد که معضالت زیستمحیطی ،ناشی از رفتار نامطلوب محیطی افراد است که
بر اثر ضعف احساس مسئولیت زیستمحیطی در دوران کودکی در افراد بهوجود میآید (به نقل
از قضاوی و همکاران.)063 :0600 ،
طبق نظریۀ همدلی – نوعدوستی واتسون 9شخصی که شاهد یک موقعیت اضطراری است،
در او همدلی برانگیخته میشود و این انگیزه او را وادار به دخالت و ارائه کمک میکند و به این
خاطر که کمک به دیگران خوشایند است و شخص از این کار احساس خوبی پیدا میکند
(کریمی .)38 :0605 ،واتسون معتقد است که تحت سه نوع از شرایط خاص ،خود را بهجای
دیگران گذاشتن و واکنشهای توأم با همدلی تسهیل میشود :مشاهدهگر شخصاً درگذشته
تجارب مشابهی داشته است و بههمین دلیل ،درک عمیقتری از شرایط فرد نیازمند بهدست
میآورد .دوم اینکه مشاهدهگر به فرد آسیبدیده وابسته است ،این وابستگی ممکن است بر
اساس روابط خانوادگی ،دوستی یا احساسات عاشقانه استوار باشد و در نهایت دیگران به
مشاهدهگر آموخته اند که شرایط افراد نیازمند را در ذهن خود مجسم کند و یا شخصاً در این
زمینه تالش کرده است .چنین آموزشهایی ،مستقیماً موجب تشدید احساس همدلی میشود و
شخص بهراحتی میتواند خود را بهجای دیگری بگذارد (به نقل از بیرهوف.)63 :0602 ،
د) رویکردهای حوزۀ جامعهشناسی :نظریههای مسئولیتپذیری اجتماعی را میتوان به
دو دسته نظریههای خُردنگر و کلنگر تقسیم کرد .نظریههای خُردنگر ،شکلگیری مسئولیت
1 . Vainer Birhoph
2 . Watson
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پذیری اجتماعی را به عوامل فردی و به موقعیت کنشگر نسبت میدهند .در مقابل نظریههای
کالننگر ،مسئولیتپذیری اجتماعی را بر اساس خصوصیات و عوامل ساختاری ،تبیین میکنند.
بیرهوف ( ،)96 :0602مسئولیتپذیری اجتماعی را بهعنوان یک ویژگی شخصیتی عالی در
افراد میدید که در روابط با دیگران و در موقعیتهای گوناگون و در عمل خود را نشان میدهد.
به زعم وی ،داوطلبانه بودن عمل مسئولیت اجتماعی است که به آن ارج و منزلتی باال میبخشد.
از نظر وی ،در مسئولیتپذیری اجتماعی ،نوعی کنترل درونی بر فرد حاکم گشته که این امر،
برای برقراری روابط مبتنی بر همدلی ،توجه به حقوق دیگران و بهطور کلی نظم اجتماعی دارای
اهمیت است.
میلر ،0در کتاب «کنش اجتماعی» از دو نوع کنش فردی و اجتماعی یاد کرده و اظهار می
دارد؛ که مسئولیتپذیری و اخالق مسئولیت الزمۀ کنش جمعی است .وی ضمن اشاره به سه نوع
مسئولیت یعنی مسئولیت طبیعی ،مسئولیت مبتنی بر نقش و مسئولیت اخالقی ،توجه به حقوق
را اصلیترین عنصر در آنها میداند .بهزعم میلر ،عامل وابستگی افراد به یکدیگر و درگیری آنها در
امور گوناگون جامعه ،عامل مسئولیتپذیری اجتماعی میباشد (میلر.)003 :0882 ،
وبر ،9فرد و کنش او را بهعنوان واحد اساسی تحلیل خود در نظر میگرفت .او در این راستا
از چهار نوع کنش اجتماعی یاد میکرد؛ که عبارتاند از :کنش سنتی ،کنش عاطفی ،کنش
عقالنی معطوف به ارزش و کنش عقالنی معطوف به هدف .از نگاه وبر ،مسئولیتپذیری
اجتماعی را میتوان به کنش عقالنی معطوف به ارزش نسبت داد .کنشی که بر اساس آن
هنجار ،اخالق و نوعدوستی بهعنوان یک ارزش برجسته میباشند .از این رو ،است که ماکس
وبر ،مسئولیتپذیری اجتماعی را مترادف با اخالق مسئولیت میدانست و مهمترین خصلت آن
را آزادی و آزاد بودن فرد عنوان میکرد (مرادی.)82 :0680 ،
پارسونز ،)0850( 6تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی را از ویژگی های شخصیتی افراد می
دانست که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد .وی مسئولیتپذیری اجتماعی
افراد و نهادها را به منظور انتظام بخشیدن به نظام اجتماعی مهم میدید .پارسونز در کتاب
نظام اجتماعی ،نظم اجتماعی را به اجزاء خردتر تجزیه می کند .از نظر پارسونز ،هریک از این
اجزاء ،در دادوستد با اجزاء دیگر قرار دارند و در این میان ضمن رفع نیازهای یکدیگر ،به رفع
1 Miller
2 Weber
3 Parsons
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نیازهای کل نظام اجتماعی نیز کمک می کنند .پارسونز اظهار میدارد که در درون هریک از
خرده نظام ها ،کنشگران با توجه به نقش های خود ایفای نقش میکنند .تعهد یا همان
مسئولیت پذیری اجتماعی در رفتار کنشگران اجتماعی در قالب این موقعیتهای اجتماع
جامعه ای جایی که عرصۀ تعامالت و کنش های اجتماعی است ،قابل بررسی است (توسلی،
 09 :0605و چلبی 83 :0625 ،ـ .)03
پارسونز ،با تأکید بر عامگرایی آن را بهعنوان یکی از عوامل اجتماعی میخواند؛ که منجر به
افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی کنشگران میشود .عامگرایی یکی از عناصر ساختی نظام
کنش در فرایند انتخاب های دوتایی است که کنشگران در موقعیت انجام عمل میبایست .بر
اساس استانداردهای هم نقش ،با دیگران برخورد نمایند .این نوع عمل و تصمیمگیری ،نقطۀ
مقابل خاصگرایی خواهد بود که در آن دامنۀ قضاوت و عمل محدود به کنشگران آشنا میباشد
(استونر.)052 :0628 ،0
دورکیم )0600( 9بر اهمیت اخالق اجتماعی یا مدنی برای دور ماندن جامعه از بیهنجاری
تأکید داشت .دغدغۀ اساسی وی دست یافتن به همبستگی و نظم جدیدی بود که با توجه به
شرایط صنعتی عصر مدرن راهگشا باشد؛ بنابراین از دو نوع همبستگی سخن میراند؛
همبستگی مکانیکی که مختص جوامع ماقبل مدرن بود و روابط بر اساس نظام عقاید و ارزشها
و سنتهای مشترک شکل میگرفت .در این نوع از جوامع وجدان جمعی از اهمیت باالیی
برخوردار بود .در مقابل ،در همبستگی ارگانیکی که مختص جوامع کنونی است ،نظام تقسیم
کار گسترده تر گشته و روابط افراد بر اساس هنجارهایی که قراردادها حاکم است ،توسعه می
یابد .دورکیم ،عالوه ب ر عوامل ساختاری ،بر لزوم کنترل و الزامهای درونی نیز تأکید داشت .او
این مهم را از طریق بسط نظامهای اعتقادی و دینی در جامعه ممکن میدانست (جالییپور و
محمدی.)30 :0602 ،
هر چند بر نیروهای حرفه ایی و تخصصی برای جذب افراد در خود در دوران مدرن نیز
تأکید داشت .بهزعم وی ،کاهش در اعتقادات و دینداری افراد ،زمینه بیهنجاری اجتماعی را
فراهم میسازد ،پس با توجه به آنها میتوان از بیهنجاری در جامعه کاست؛ بهعبارتدیگر،
داشتن التزام به هنجارهای دینی و انجام مناسک مذهبی در باال بردن مسئولیتپذیری
اجتماعی کنشگران تأثیر اساسی دارد.
1 Estoner
2 Durkhiem
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 -2هوش فرهنگی و نظریههای مرتبط با آن
واژۀ «هوش فرهنگی» نخستینبار ،توسط ایرلی و انگ 9116( 0ـ  )9113از محققان «مدرسه
کسبوکار» لندن سال  2003میالدی مطرح شد و بهعنوان نظریۀ جدیدی در دنیای مدیریت و
روانشناسی سازمانی پدیدار گشت .این دو «هوش فرهنگی» را به «قابلیت یادگیری الگوهای
جدید در تعامالت فرهنگی و ارائۀ پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها» تعریف کردهاند.
هوش فرهنگی نوع بدیعی از هوش است که ارتباط زیادی با محیط کاری متنوع فرهنگی دارد.
«هوش فرهنگی» در واقع ،تعریف «هوش» در عرصۀ فرهنگ است .هوش فرهنگی به افراد اجازه
میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می
دهند ،راحتتر عمل کردن با توجه به شرایط محیطی است (فیاضی و دیگران36 :0605 ،ـ.)30
بزرگ ترین درماندگی انسان ،ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران است .هوش
فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیطهای دارای تنوع فرهنگی
میباشد .ویژگیهای شخصیتی ،نسبتاً پایدار هستند و این ویژگیها الگوهای پایداری از این
دسته هستند که طرز فکر ،احساس و رفتار افراد چگونه است .پژوهشهای جدید بر مدلهای
چند عاملی شخصیتهای میان فرهنگی تمرکز دارند که استدالل میکند بیشتر شخصیتها را
بر اساس چندین ویژگی عمومی دستهبندی کرد .ویژگیهایی مانند وظیفهشناسی ،پایداری
عاطفی ،ابتکار اجتماعی ،دلپذیر بودن ،آمادگی و فراخی تجربهکردن مسائل ،همدلی فرهنگی و
برونگرایی (دیگمن .)396 :0881 ،9هوش فرهنگی به افراد اجازه میدهد تا تشخیص دهند
دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند ،در نتیجه ،موانع
ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی میدهد.

ابعاد هوش فرهنگی از نظر آیرلی و آنگ
هوش فرهنگی راهبردی ـ فراشناختی :این استراتژی ،بیانگر فرایندهایی است که افراد برای
کسب و درک دانش فرهنگی بهکار میبرند .این امر ،زمانی اتفاق میافتد که افراد در مورد
فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت میکنند .استراتژی هوش فرهنگی ،شامل تدوین
استراتژی پ یش از برخورد میان فرهنگی ،بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشههای
ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است.
1 Earley and Ang
2 Digman
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هوش فرهنگی شناختی ـ دانشی :این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای
فرهنگی است و دانش عمومی و نقشههای ذهنی و شناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان
میدهد .جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستمهای اقتصادی و قانونی،
هنجارهای تعامل اجتماعی ،عقاید مذهبی ،ارزشهای زیباییشناختی و زبان دیگراست.
هوش فرهنگی ـ انگیزشی :بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی
از فرهنگ های مختلف است .این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی و
اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه میدهد ،در موقعیتهای فرهنگی مختلف بهصورتی
اثربخش عمل کند.
هوش فرهنگی ـ رفتاری :این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای
کالمی و غیرکالمی را در بر میگیرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف مناسب هستند.
رفتار هوش فرهنگی مجموعهای از پاسخهای رفتاری منعطفی را شامل میشود که در موقعیت
های مختلف بهکار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصالح و
تعدیل برخوردارند (ایرلی و آنگ.)55 :9116 ،

نظریه روانشناسی بینفرهنگی
ارلی و موساکوفسکی 0هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء دانستهاند :شناختی ،فیزیکی و
احساسی ،انگیزشی .هرچند که تمام افراد در هر سه زمینه به یک اندازه ،توانمند نیستند ،اما
هریک از قابلیتها بدون دو قابلیت دیگر بهطور جدی با مانع مواجه میشود (ارلی و
موساکوفسکی .)031 :9113 ،ارلی و موساکوفسکی بر مبنای نتایج حاصل از یک پیمایش که
در  31کشور مختلف و در میان  9111نفر از مدیران به انجام رسیده است ،نشان دادهاند که
هرچند سهم اندکی از هوش فرهنگی را میتوان ذاتی و درونی تلقی کرد ،اما بیتردید بخش یا
سهم مهمی از هوش فرهنگی هر فرد ناشی از آموزش و یادگیری است .مدل مراحل ششگانه
ارلی و موساکوفسکی را می توان دارای سه مرحلۀ اساسی دانست هرچند که آنان خود از شش
گام صحبت کردهاند .این مراحل شامل ارزیابی اوّلیه از هوش فرهنگی افراد ،ارائه آموزش
متناسب با نیاز هریک از افراد ارزیابی شده و در نهایت ارزیابی مجدد از هوش فرهنگی افراد
می شوند .با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مجدد ،این مرحله میتواند پایان برنامۀ آموزشی و
یا آغاز برنامه آموزشی جدید باشد.
1 Earley & Mosakowski
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مراحل ششگانه تقویت هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و ماساکوفسکی به شرح زیر است:
 ) 0گام اوّل :با استفاده از آزمون هوش فرهنگی ،نقاط قوت و ضعف افراد مشخص میشود تا
بر اساس آن بتوان برای مراحل بعد برنامهریزی کرد.
 )9آموزشهایی برای فرد تدارک دیده میشود که بر نقاط ضعف وی تمرکز دارد .بهعنوان
مثال فردی که در بعد فیزیکی هوش فرهنگی ضعف دارد ،در یک کالس رفتاری مشارکت
میکند .کسی که در بعد شناختی هوش فرهنگی ضعف دارد ،در یک دوره برای تقویت استدالل
قیاسی و توان تحلیل مشارکت میکند.
 ) 6الزم است افراد در یک دورۀ آموزش عمومی مشارکت داده شوند .مثالً اگر در ابعاد
انگیزشی نقاط ضعفی وجود دارد ،مناسب است مجموعهای از تمرینها را برای افراد تعریف کرد.
مثل اینکه اگر قرار است با فردی از فرهنگ بیگانه مصاحبهای انجام شود ،مراحل این مصاحبه و
چگونگی آن آموزش داده شود.
 )3الزم است تا یک ارزیابی واقعگرایانه از مجموعه منابعی که در اختیار داریم داشته باشیم.
به عنوان مثال ،در نقش یک مدیر ،مشخص کنیم که آیا دارای افرادی با مهارتهای الزم برای
اجرای دوره آموزشی خاصی در واحد سازمانی خود هستیم یا خیر؟ یک ارزیابی واقعگرایانه از
حجم کاری و مدت زمانی که برای تقویت هوش فرهنگی در اختیار داریم ضروری است.
 )5فرد در یک محیط فرهنگی که نیازمند شناخت آن است وارد شود.
 )3ارزیابی مجددی از هوش فرهنگی فرد به انجام میرسد تا پیشرفت وی را اندازهگیری و
نقاط ضعف باقیماندهاش را تعیین و در جهت رفع آن برنامههای آموزشی جدیدی تدارک دیده
شود (رضایی کالنتری و معیری.)32 :0683 ،

چارچوب نظری پژوهش
آنچه چارچوب نظری این پژوهش بر آن بنا شده است ،تلفیق دیدگاه نظری پارسونز و آرلی و
آنگ است .نظریۀ آرلی و آنگ با تأکید بر هوش فرهنگی و دیدگاه پارسونز با تأکید بر مسئولیت
پذیری اجتماعی ،میتوانند بهتری ن تحلیل را در این راستا ارائه دهند .هریک از این نظریهها
توانسته اند بخشی از زوایای این مسئله را روشن سازند و هر کدام به یک یا چند عامل از عواملی
که موضوع پژوهش را متأثر میسازند ،پرداختهاند.
پارسونز ،تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی را از ویژگیهای شخصیتی افراد میدانست که
تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد .وی مسئولیتپذیری اجتماعی افراد و نهادها را
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بهمنظور انتظام بخشیدن به نظام اجتماعی مهم میدید .پارسونز در کتاب نظام اجتماعی ،نظم
اجتماعی را به اجزاء خردتر تجزیه میکند .از نظر پارسونز ،هریک از این اجزاء در دادوستد با
اجزا دیگر قرار دارند و در این میان ،ضمن رفع نیازهای یکدیگر ،به رفع نیازهای کل نظام
اجتماعی نیز کمک میکنند (پارسونز.)68 :0850 ،
از نظر آرلی و آنگ ،هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران
چگونه فکر می کنند و چگونه به الگو های رفتاری پاسخ می دهند و به افراد قدرت مدیریت
تنوع فرهنگی میدهد .هوش فرهنگی سازگاری سریع با موقعیت های جدید و راحتتر عمل
کردن با توجه به شرایط محیطی است (فیاضی و همکاران 36 :0605 ،ـ  .)30آیرلی و
آنگ ،ابعاد هوش فرهنگی را در چهار بخش هوش فرهنگی راهبردی ـ فراشناختی بیانگر
فرایندهایی که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند .هوش فرهنگی
شناختی ـ دانشی :بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت های فرهنگی است .هوش فرهنگی ـ
انگیزشی :بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های
مخت لف است و هوش فرهنگی ـ رفتاری :مجموعه ای از پاسخ های رفتاری منعطفی را شامل
می شود که در موقعیت های مختلف به کار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت
ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردارند (ایرلی و آنگ .)55 :9116 ،پژوهش های گذشته
نیز نشان دهندۀ تأثیر عوامل دیگری بر موضوع پژوهش می باشد؛ بنابراین این نظریهها بهتر
می توانند تبیین کننده مدل پژوهش باشند.

نمودار  :1مدل تجربی پژوهش
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فرضیههای پژوهش
-

بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری وجود دارد.

-

بین بعد رفتاری هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری وجود
دارد.

-

بین بعد دانشی هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری وجود
دارد.

-

بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری
وجود دارد.

-

بین بعد راهبردی هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری
وجود دارد.

-

متغیرهای زمینهای بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی ،تأثیر دارند.

روش پژوهش
این مطالعه ،با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تکنیک پیمایش انجام پذیرفت .از آنجا که
ابزار متناسب با روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه میباشد ،لذا جمعآوری دادهها از طریق
پرسشنامۀ محققساخته انجام گرفت ،بهخاطر اینکه پرسشنامه ،بهتر میتواند معرفهای درجۀ
آخر هریک از مفاهیم و متغیرها را مورد سنجش قرار دهد.
جامعۀ آماری مورد مطالعه ،کلیۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه میباشند که در زمان پژوهش (سال  ،)0686تعداد کل آنها برابر  9383نفر بود.
هنجاریابی پرسشنامه با استفاده از عمل پیشآزمون و همچنین براساس نظرات استادان راهنما
و مشاور در یک مطالعۀ مقدماتی انجام گرفت .قابل ذکر است که افرادی که در مطالعۀ مقدماتی
به کار گرفته شدند ،در پرسشنامه نهایی وارد نشدند و لذا تعیین آلفای کرونباخ برای ابزار
سنجش در مطالعه مقدماتی بهدست آمد.
با توجه به اینکه دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه دارای
رشتههای مختلفی میباشد ،لذا تفکیک دانشجویان در هریک از رشتههای فوق ضرورت دارد .از
کل جامعۀ آماری دانشجویان تعداد  0219نفر در رشته حقوق و علوم سیاسی 093 ،نفر فیزیک
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و ریاضی 985 ،نفر علوم تربیتی و تربیت بدنی 021 ،نفر زبان و ادبیات 010 ،نفر مهندسی
شیمی 063 ،نفر کشاورزی 033 ،نفر در رشته جغرافیا مشغول به تحصیل میباشند.
جدول شماره  1وضعیت جامعۀ آماری و حجم نمونه
رشته
 )0حقوق و علوم سیاسی
 )9فیزیک و ریاضی
 )6علوم تربیتی و تربیت بدنی
 )3زبان و ادبیات

جامعه
0219
093
985
021

نمونه
909
05
62
90

جامعه
010
063
033
9383

رشته
 )5مهندسی شیمی
 )3کشاورزی
 )2جغرافیا
جمع کل

نمونه
09
02
90
665

در این پژوهش ،از دو روش نمونهگیری تصادفی ساده و نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده
به عمل آمد .با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش ،همگن نیست ،به ناچار باید
در ابتدا جامعۀ آماری تقسیم شود و از درون هر قسمت ،نمونهای متناسب انتخاب گردد .لذا در
مطالعۀ حاضر ،ابتدا متناسب با جمعیت رشتههای مختلف ،نمونه مشخص میشود و سپس با
استفاده از روش تصادفی ساده ،دست به انتخاب نمونه موجود در هر گروه زده شد .در انتخاب
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده به عمل آمد .جهت انتخاب نمونه در این پژوهش سطح
خطای  1/15و اطمینان  85درصد در نظر گرفته شد و تعداد نمونه بر حسب جدول مورگان 665
نفر بهدست آمد .در پژوهش حاضر ،برای بهدست آوردن روایی ابزار پژوهش ،از روایی صوری
استفاده شده است .جهت اعتبار صوری پس از طراحی گویهها و اظهارنظر اساتید و کارشناسان
دانشگاه در راستای سنجش گویههای هر طیف ،در نهایت به گزینش گویههای مناسب منجر شد.
برای بهدست آوردن پایایی ابزار پژوهش نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ که در
جدول شمارۀ ( )9ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیرها را نشان داده شده است.
جدول شماره  2ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیرها
متغیرها

تعداد گویهها

میزان آلفای کرونباخ

هوش فرهنگی راهبردی
هوش فرهنگی دانشی
هوش فرهنگی انگیزشی
هوش فرهنگی رفتاری
مسئولیتپذیری در مقابل دوستان
مسئولیتپذیری در برابر دانشگاه
مسئولیتپذیری در برابر جامعه
مسئولیتپذیری در برابر خانواده

3
3
3
3
3
3
0
3

./20
./89
./01
./05
./25
./05
./21
./23
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برای سنجش دو مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی (متغیر وابسته) و هوش فرهنگی (متغیر
مستقل) به این صورت اقدام گردید؛
مسئولیتپذیری اجتماعی :مسئولیتپذیری اجتماعی آن را بایدها و نبایدهای ارزشی و
فلسفی و معیار درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود و دیگران تعریف کرد .در این
مطالعه ،مسئولیتپذیری اجتماعی در چهار بعد ،براساس دیدگاه پارسونز (مسئولیتپذیری در
برابر دوستان با  3گویه ،خانواده با  3گویه ،دانشگاه با  3گویه و جامعه با  0گویه) مورد سنجش
قرار گرفت.
هوش فرهنگی :قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای
رفتاری صحیح به این الگوها .در این مطالعه ،هوش فرهنگی در چهار بعد (بعد رفتاری با 3
گویه ،بعد دانشی با  3گویه ،بعد انگیزشی با  3گویه و بعد راهبردی با  3گویه) قابل بررسی و
مطالعه است.

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای پژوهش ،حاصل استخراج پرسشنامههایی است که توسط  651نفر از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه تکمیل گردید و اساس تجزیه و تحلیل
یافتهها قرار گرفتند .پس از پایان یافتن گردآوری دادهها ،کلیۀ اطالعات الزم ،مورد بازبینی
قرارگرفته و پس از ساختن دفترچۀ کد کامپیوتری بر اساس سطوح اندازهگیری ،متغیرها و گویه
های مورد نظر کدگذاری و استخراج گردید .در مرحلۀ بعد ،کلیۀ اطالعات به کامپیوتر منتقل
شد و کارهای الزم برای شاخصسازی صورتگرفت .سپس برای پردازش و تجزیه و تحلیل
آماری دادهها از نرمافزار  SPSS22استفاده گردید.
از لحاظ توصیفی ویژگی نمونه پژوهش بدین شرح بوده است 59/5 :درصد پاسخگویان زن
و  32/0درصد پاسخگویان مرد می باشند ،میانگین سنی پاسخگویان  61سال بوده از لحاظ
وضعیت تأهل  32/5درصد پاسخگویان مجرد و  69/5درصد متأهل بوده اند .از میان
پاسخگویان  80/8درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  0/0درصد در مقطع دکترا مشغول به
تحصیل بودند ،هم چنین  31/6درصد در مرکز استان 62 ،درصد در شهرستان و  9/2درصد
در روستا سکونت داشتند.
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بررسی فرضیات
الف :رابطۀ بین متغیرهای زمینهای پژوهش با مسئولیتپذیری اجتماعی
از بین تمام متغیرهای زمینهای ،فقط تحصیالت تأثیر معناداری بر روی مسئولیتپذیری
اجتماعی دارد .متغیرهایی مانند سن ،جنسیت ،محل سکونت و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر
مسئولیتپذیری نداشت ،لذا از آوردن نتایج آن صرفنظر شد و نتایج آماری ،نشان میدهد که
میانگین مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان مقطع ارشد برابر با ( )9/85بوده و در
میان دانشجویان مقطع دکتری ( )3/69بوده است .همانگونه که مالحظه میشود ،این مقادیر با
یکدیگر تفاوت دارند .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که آماره  tبرابر با ( )t=5/325و
سطح معناداری حاصل کمتر از مقدار پذیرفتهشده ( )Sig=1/15است .پس میتوان نتیجه
گرفت که میزان مسئولیتپذیری اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی متفاوت است و مقطع
تحصیلی فرد بر مسئولیتپذیری اجتماعی مؤثر است.
جدول شماره  :3نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل پیرامون مسئولیتپذیری اجتماعی بر
حسب مقطع تحصیلی
متغیر

مسئولیتپذیری اجتماعی

مسئولیتپذیری

مقطع تحصیلی

فراوانی

ارشد

610

9/85

دکتری

92

3/69

اجتماعی

آزمون آماری
مقدار t

5/325

سطح معناداری
1/111

ب :بین هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری وجود دارد.
نتایج بهدستآمده از انجام آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیدار را نشان میدهد .در اینباره ،ضریب همبستگی  1/30و
سطح معناداری  88درصد ( )Sig=1/111میباشد؛ که میتوان نتیجه گرفت که هوش فرهنگی با
مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه دارد .پس این فرضیۀ پژوهش ،مورد تأیید قرار میگیرد .نتایج
حاکی از این قضیه است که هر اندازه هوش فرهنگی افراد بیشتر باشد ،به تبع آن ،میزان
مسئولیتپذیری دانشجویان در قبال خانواده ،دانشگاه ،دوستان و سایر افراد باالتر میرود.

بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی620  ...

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

هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

1/30

Sig

1/111

تعداد معتبر

666

فرضیۀ اوّل :بین بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری
وجود دارد.
نتایج حاصل از جدول شمارۀ  3بین دو متغیر بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری
اجتماعی ،رابطۀ معنیدار را نشان میدهد .ضریب همبستگی  1/385که در سطح معناداری 88
درصد ( )Sig=1/111مورد قبول میباشد .میتوان نتیجه گرفت که بعد رفتاری هوش فرهنگی با
مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول شمارۀ  :5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد کالمی هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی
آزمون آماری

بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

1/385

Sig

1/111

تعداد معتبر

666

فرضیۀ دوم :بین بعد دانشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیداری
وجود دارد.
نتایج بهدست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد دانشی هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیدار را نشان میدهد .در اینباره ،ضریب همبستگی
 1/626و سطح معناداری  88درصد ( )Sig=1/111میباشد؛ که میتوان نتیجه گرفت که بعد
دانشی هوش فرهنگی با مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه وجود دارد.

 629فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال شانزدهم /شماره  / 58تابستان 0688

جدول شماره  :6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد دانشی هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی
آزمون آماری

بعد دانشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

1/626

Sig

1/111

تعداد معتبر

666

فرضیۀ سوم :بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ
معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیدار را نشان میدهد .براساس نتایج همبستگی بین دو
متغیر مذکور برابر  1/503میباشد که در سطح حداقل  85درصد قابلقبول بوده و میتوان
نتیجه گرفت که بعد انگیزشی هوش فرهنگی با مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه معناداری دارد.
جدول شماره  :7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی
و مسئولیتپذیری اجتماعی
آزمون آماری

بعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

1/503

Sig

1/111

تعداد معتبر

666

فرضیۀ چهارم :بین بعد راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ
معنیداری وجود دارد.
نتایج بهدست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر بعد راهبردی هوش فرهنگی و
مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معنیدار را نشان میدهد .در اینباره ،ضریب همبستگی
 1/305و سطح معناداری  88درصد ( )Sig=1/111میباشد؛ که میتوان نتیجه گرفت که بعد
راهبردی هوش فرهنگی با مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطه وجود دارد.

بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی626  ...

جدول شماره  :8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر بعد راهبردی هوش فرهنگی
و مسئولیتپذیری اجتماعی
آزمون آماری

بعد راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

1/305

Sig

1/111

تعداد معتبر

666

تحلیل رگرسیون چندگانه
هدف از کاربرد تحلیل رگرسیون چندگانه ،پیشبینی و تبیین تغییرات واریانس متغیر وابسته از
طریق متغیر مستقل است .در این پژوهش نیز مسئولیتپذیری اجتماعی ،از عوامل متعددی
تأثیر میپذیرد .در اینجا تأثیر ات هوش فرهنگی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگرفته شده
است و سعی شده ،رابطۀ هر بعد با متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی ،مورد سنجش قرار گیرد.
برای پردازش شکلهای تبیین کننده تأثیر متغیر مستقل مورد بررسی در دستگاه
رگرسیونی ،از روش گامبه گام استفاده شده است .برای آنکه بدانیم آیا خطاها از یکدیگر
مستقل هستند یا نه ،از آزمون دوربین واتسون استفاده شد .مقادیر این آزمون معموالً بین
 0/5تا  9/5می باشد .میزان دوربین واتسون در این پژوهش 0/583 ،است که نشاندهندۀ
استقالل خطاها میباشد.
وجود رابطۀ خطی بین متغیرها :از آنجا که سطح معنیداری تحلیل واریانس رگرسیون
بهمنظور قطعیت وجود رابطۀ خطی بین متغیرها کمتر از  1/15درصد است .پس فرض
خطیبودن رابطۀ بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،تأیید میشود .دو آماره  VIFو
 Toleranceبرای سنجش همخطی در مدل استفاده میشود Tolerance .باالتر از  1/3بوده
است و حداکثر  VIFبه  9/5نرسیده است؛ بنابراین در این مدل ،مشکل همخطی بین متغیرهای
مستقل وجود ندارد.
با محققشدن پیشفرضهای رگرسیونی متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،مقطع
تحصیلی ،هوش فرهنگی راهبردی ،هوش فرهنگی انگیزشی ،هوش فرهنگی کالمی و هوش
فرهنگی دانشی ،وارد مدل رگرسیونی شدند که از این میان متغیرهای مقطع تحصیلی ،هوش
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
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اجرای تحلیل رگرسیون ،وجود متغیرهای اسمی است .این قبیل متغیرها باید از حالت اسمی
بودن خارج شوند و بهصورت تصنعی (مجازی) به متغیرهای فاصلهای تبدیل شوند که در این
پژوهش ،متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و محل سکونت ابتدا بهصورت متغیر تصنعی یا مجازی
به متغیرهای فاصلهای تبدیل کردیم و سپس آنها را وارد مدل رگرسیونی شدند.
جدول  9متغیرهای واردشده ،خارجشده و باقیمانده در مدل رگرسیونی
متغیرهای واردشده به مدل

متغیرهای باقیمانده در مدل

متغیرهای خارجشده از مدل

سن

ـ

سن
جنس

جنس
وضعیت تأهل

ـ

وضعیت تأهل

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

ـ

هوش فرهنگی راهبردی

هوش فرهنگی راهبردی

ـ

هوش فرهنگی انگیزشی

هوش فرهنگی انگیزشی

ـ

هوش فرهنگی کالمی

هوش فرهنگی کالمی

ـ

هوش فرهنگی دانشی

هوش فرهنگی دانشی

ـ

نتایج جدول شمارۀ  01نشان می دهد که ضریب تبیین تصحیحشده  56/8درصد است؛
یعنی متغیرهای مستقل در این مطالعه ،توانستهاند  56/8درصد از تغییرات متغیر وابسته را
تبیین کنند 33/0 .درصد باقی مانده به وسیلۀ متغیرهایی خارج از این مطالعه قابل تبیین
خواهد بود.
جدول  11ضرایب مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیره
ضریب همبستگی R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تصحیحشده

اشتباه معیار

دوربین واتسون

1/268

1/533

1/568

1/352

0/583

هر چه متغیرهای مستقل ،میزان واریانس بیشتری از متغیر وابسته را تبیین کنند ،به همان
صورت آماره  Fبزرگتر میشود .جدول شمارۀ  00نشان میدهد که روابط خطی بین متغیرهای
واردشده به آزمون تحلیل واریانس متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی معنادار است.

بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی625  ...

جدول  11تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره
ANOVA

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

01/586

5

03/008

باقیمانده

33/815

691

918

کل

032/380

695

Method

Stepwise

Sig

F

22/183

1/111

جدول شمارۀ  09بیانگر ضرایب  bو بتای متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است و
نشان می دهد که ورود هریک از متغیرهای جدید چه تأثیری بر ضرایب سایر متغیرها دارد .با
توجه به جدول زیر ،می توان به این نتیجه رسید که متغیر هوش فرهنگی راهبردی با بتای
 Beta=1/653بیشترین مقدار واریانس متغیر واب سته را تبیین کرده است و در مرتبۀ دوم،
متغیر مقطع تحصیلی با بتای  ،Beta=1/653متغیر هوش فرهنگی انگیزشی با ،Beta=1/965
متغیر هوش دانشی با  Beta=1/033و در پایان متغیر هوش فرهنگی کالمی با

Beta=1/090

قرار دارد.
جدول  13آمارههای مربوط به متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیونی
متغیر

ضریب
()B

خطای
استاندارد

()Beta

t

sig

آمارههای هم خطی
Tolerance

VIF

مقدار ثابت

1/931

1/990

ـ

0/023

1/930

ـ

ـ

هوش فرهنگی
راهبردی

1/633

1/139

1/653

0/013

1/111

1/263

0/650

مقطع تحصیلی

1/898

1/013

1/653

0/861

1/111

1/816

0/012

هوش فرهنگی
انگیزشی

1/028

1/163

1/965

5/611

1/111

1/299

0/605

هوش فرهنگی
دانشی

./082

1/156

1/033

1/380

1/111

1/818

0/011

هوش فرهنگی
کالمی

1/180

1/163

1/090

9/506

1/109

1/310

0/333

بحث و نتیجهگیری
مسئولیتپذیری اجتماعی از مهمترین و هدفمندترین بخش تربیت آدمی است که اثرات آن را
بهگونهای همهجانبه میتوان در زندگی انسانها و در ابعاد مختلف فکری ،اجتماعی ،مذهبی،

 623فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال شانزدهم /شماره  / 58تابستان 0688

هنری و اخالقی آنها مشاهده کرد .مسئولیتپذیری اجتماعی ،عامل اتصال و پیونددهنده جوامع
و گروههای اجتماعی است.
با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر ،به بررسی نحوه تأثیرگذاری هوش فرهنگی
بر مسئولیت پذیری اجتماعی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه پرداخته است .این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال که آیا بین هوش فرهنگی
و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی چه رابطهای وجود دارد .نتایج
پژوهش حاضر ،نشان می دهد که بین سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و محل سکونت با
مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد.
نتایج حاصل از همبستگی ،نشان میدهد بین بعد کالمی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری
اجتماعی ( )r=1/38رابطۀ معناداری وجود دارد .این نتیجه ،با نتایج حاصل از مطالعات ون داین
( )9115همسو میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش ،نشان میدهد که افراد با هوش فرهنگی
باالتر ،واقعاً از تعامل با افراد از فرهنگهای مختلف لذت میبرند و هم چنین وجدانگرایی با بعد
فراشناختی هوش فرهنگی ارتباط معنیداری دارد .شادابی و ثبات عاطفی با جنبۀ رفتاری هوش
فرهنگی در ارتباط است ،برونگرایی با ابعاد دانش ،انگیزش و رفتار ارتباط معنیداری دارد .نتایج
حاصل از آزمون همبستگی نشان میدهد .بین بُعد دانشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری
اجتماعی ( )r=1/62رابطۀ معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان
میدهد بین بُعد انگیزشی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ( )r=1/59رابطۀ
معنیداری وجود دارد .این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات ون داین ( )9115و خدابخشی و
عابدی ( )0605همسو میباشد .نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان میدهد بین بُعد
راهبردی هوش فرهنگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ( )r=1/30رابطۀ معنیداری وجود دارد.
این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات ون داین ( )9115و راندولف ( )9110همسو میباشد.
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که همه ابعاد هوشهای فرهنگی و میزان
تحصیالت باهم وارد معادله رگرسیونی شدهاند و رویهمرفته توانستهاند  53درصد از تغییرات
متغیر مسئولیت پذیری را تبیین نمایند .این نتیجه ،با نتایج حاصل از مطالعات ون داین
( )9115و سبحانی نژاد و آب نیکی ( )0681همسو میباشد.
این نتایج براساس دیدگاه روانشناسی اجتماعی و مخصوصاً بندورا نشان میدهد که
مسئولیتپذیری در بعد رفتاری ،منوط به کسب مهارتهای اجتماعی الزم برای اقدام به رفتار
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مسئوالنه اجتماعی است که افراد میتوانند در ارتباط با فرهنگهای متفاوت کسب کنند .این
اتفاق زمانی رخ میدهد که افراد بتوانند از سیستم معانی فرهنگی خود برای ارتباط و شناخت
بهتر مؤلفههای فرهنگی در آن فرهنگها استفاده نمایند .از طرفی ،براساس دیدگاه بیرهوف
مسئولیتپذیری اجتماعی را به عنوان یک ویژگی شخصیتی عالی در افراد که نوعی کنترل
درونی بر فرد دارد ،میدید که در روابط با دیگران و در موقعیتهای گوناگون و در عمل خود را
نشان می دهد .از طرفی پارسونز نیز به اینکه کنشگر باید در موقعیت انجام عمل ،میبایست بر
اساس استانداردهای هم نقش ،با دیگران برخورد نمایند ،صحه میگذارد.
همچنین براساس دیدگاه استرنبرگ هوش فرهنگی توانایی و مهارت ویژهای است که به فرد
این امکان را میدهد تا در موقعیتهای چندفرهنگی بتواند بهطور اثربخش به انجام وظیفه
بپردازد .او معتقد است که افراد زیادی با داشتن ( )IQباال ،مهارتهای اجتماعی مناسب در
تعامالت خود شکست میخورند که علت اصلی آن پایین بودن هوش فرهنگی میباشد.
بنابراین میتوان گفت هوش فرهنگی ،میتواند زمینۀ برخوردهای صحیح و بهدور از هرگونه
قضاوت ارزشی (راهبردی فراشناختی) ،شناخت هنجارها و ارزشهای فرهنگی نظام اجتماعی
که در آن وارد میشود (شناختی دانشی) ،ایجاد انگیزه برای ورود به فرهنگهای متفاوت و
برقراری ارتباط و تعامل سازنده با دیگران (انگیزشی) و بهکارگیری کردارها و رفتارهای منطقی
و قابلقبول برای ارتباط موفق (رفتاری) فراهم میآورد.
از آنجایی که هوش فرهنگی ،مهمترین توانمندی است که میتوان برای مواجهۀ مناسب با
موقعیتهای چندفرهنگی بهکار گرفت ،کمک میکند با درک سریع و صحیح مؤلفههای
فرهنگی مختلف ،رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز دهیم .انسان بهطور ذاتی در تعامل با
دیگران نیازهای خود را بر طرف ساخته و گذران امور میکند .اثر آن به حدی است که بدون
آن ،زندگی لنگ میشود و این ارتباطی نزدیک با مسئولیتپذیری اجتماعی دارد.
بهطور کلی می توان استنباط کرد که تقویت مسئولیت اجتماعی دانشجویان به استحکام و
رشد ارزشها ،اصول و تعهدات در جامعه و برای خود دانشجویان منجر میشود .از آنجا که این
مهم در زندگی افراد جامعۀ هدف اساسی و محوری نظام اجتماعی است ،لذا میزان تحقق این
هدف شاخص توانمندی نظام اجتماعی بهشمار میرود.
برنامهریزی ،فرایند آگاهانه و سیستماتیک تصمیمگیری برای تحقق اهداف دانشگاه است .از
این رو ،دانشگاه آزاد اسالمی برای پیشرفت و توفیق در عرصۀ رقابتهای ملی و بینالمللی،
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نیازمند برنامهریزی است؛ بنابراین مراکز آموزشی و دانشگاهها باید بخشی از برنامههای خود را
به آموزش ،کالس های تقویتی ،باال بردن سطح دانش عمومی با استفاده از دورههای آموزشی،
مسئولیت پذیری اجتماعی افراد و دانشجویان را تقویت نمایند .تمرکز مدیران اجرایی جامعه بر
برگزاری دورههای آموزشی و دعوت از صاحبنظران و روانشناسان و جامعهشناسان در جهت
انجام کارگاههای عملی و مهارتافزایی ،میتواند در ارتقای روحیۀ مسئولیتپذیری افراد
(به خصوص دانشجویان) نقش مؤثری داشته باشند .همچنین سپردن مسئولیتهای غیر حساس
به دانشجویان و اعتماد به آنها در انجام پروژههای بین سازمانی بهعنوان همکار و دخالت دادن
آنها در برگزاری امتحانات و حتی استفاده از مهارتهای آنها در تدریس ،پژوهش و فعالیتهای
نسبتاً ساده در قالب کار دانشجویی ،میتواند حس اعتمادبهنفس را برای آنها تقویت کند و از
طرفی آنها را مهیای ورود به دانشگاه و ورود به سازمانها نماید.
همچنین پیشنهاد میشود که نظامهای آموزشی مانند دانشگاهها بهمنظور طراحی و
برنامهریزی جهت پیشرفت تحصیلی و ارتقای مهارتهای اجتماعی دانشجویان ،ابعاد روانی
شخصیت و هوش فرهنگی فراگیران را سنجش کنند .در این راستا برگزاری همایشها،
سمینارها ،کارگاهها و برنامه هایی همچون بازدید و گردش علمی و فرهنگی ،پژوهش و مسابقات
و ارائه فعالیتهای گروهی پیشنهاد میشود.
از طرفی آموزش در مدرسه ،اهمیت فوقالعادهای دارد ،لذا در سالهای اوّلیه ،جامعهپذیری
کودک و هم چنین در جریان ارتباط با همساالن در مدرسه آموزش کار گروهی به آنها داده
شود و مدیریت تعامالت اجتماعی و مهارتهای زندگی را فراگیرند .در نهایت اینکه هماهنگی
نهادهای اجتماعی در زمینهسازی ،ایجاد و رشد مسئولیت اجتماعی در دانشجویان بهگونهای
باشد که دانشجویان تشویق به دوست داشتن همنوع ،تمرین وفاق جمعی ،همسازی و سازگاری
شوند و شرایط بهگونه ای فراهم شود که بتوانند روابط و مناسبات خود را با مردم محکم سازند و
رفتارشان بر اساس روحیه جمعگرایی و مصالح اجتماعی در عین حفظ منافع فردی باشد.

بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی628  ...

منابع
 استونر ،راب ( .) 0628متفکران بزرگ جامعه شناسی ،ترجمه ی مهرداد میردامـادی ،تهـران ،نشرمرکز.
 احمدی ،حسن و جمهری ،فرهاد ( )0601روانشناسی رشد  ،9نوجوانی ،جوانی ،میانسالی و پیری.تهران :انتشارات پردیس.
 احمدی ،یعقوب ( ) 0681نگرش دینى و هوش فرهنگى (مورد مطالعه :شهر سنندج) ،مجله معرفت،سال بیستم ،شماره  ،032صص 096ـ.060
 ایمان ،محمدتقی ،وجیهه ،جالئیان بخشنده ( )0608نقش یادگیری مهارتهای اجتماعی درشکلگیری مسئولیت اجتماعی ،جامعشناسی کاربردی ،صص  66ـ .00
 بهرامی ،فاطمه؛ ملکیان ،حسین و عابدی ،محمدرضا ( )0605بررسی و مقایسه راهکارهای افزایشمسئولیتپذیری در بین دانشآموزان .دورۀ راهنمایی شهر اصفهان .فصلنامۀ آموزه ،شمارۀ  ،02صص
.30 – 35
 بیرهوف ،هانس ورنر )0602( ،رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ،ترجمۀرضوان صدقی نژاد ،تهران ،نشرگل آذین.
 توسلی ،غالمعباس ( )0605جامعهشناسی دین ،تهران .انتشارات سخن. جالئی پور ،حمیدرضا و محمدی ،جمال ( )0602نظریههای متأخر جامعه شناسی ،تهران ،نشر نی. چلبی ،مسعود ( )0625جامعهشناسی نظم و تحلیل نظم اجتماعی ،تهران ،نشر نی. خدابخشی ،مهدی و عابدی ،محمدرضا ( )0600بررسی روشهای افزایش مسئولیتپذیری دردانشآموزان دورۀ راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی  05ـ  ،0603مطالعات روان شناختی،
دوره  ,5شماره  ;0صص 003 .ـ .062
 خشچیان ژاله؛ مهران ،گلنار و اکبرزاده ،نسرین ( )0608بررسی مؤلفههای هوش هیجانی نظریه بار ـان در کتابهای درسی سال اوّل دوره متوسطه ،اندیشههای نوین تربیتی ،دوره  ,3شماره  ;3صص.
 66ـ .58
 دورکیم ،امیل ( ،)0600تقسیم کاراجتماعی ،ترجمۀ حسن حبیبی ،تهران ،نشرقلم. دینی ،فائزه ( )0600بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و سبکهای مقابله با بحران ،با هوشهیجانی در میان دانشجویان دانشگاههای تهران ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا.
 رحیمی ،حمید؛ مدنی ،سیداحمد و محمدیان ،آسیه ( )0683بررسی رابطۀ بین هوش اخالقی وسرمایۀ اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان ،دوره  ،5شماره  ،03صص 010 .ـ .093

 601فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال شانزدهم /شماره  / 58تابستان 0688

 رضاییکالنتری مرضیه و معیری ،مریم ( )0683رابطۀ هوش فرهنگی با سبک رهبری مدیرانمدارس بهشهر ،اوّلین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم تربیتی ،ساری،
شرکت علمی پژوهشی و مشاورهای آینده ساز ،دانشگاه پیام نور نکا.
 سبحانی نژاد ،مهدی ( )0628مسؤولیتپذیری اجتماعی در برنامهریزی درسی کنونی ـ دوره ابتداییایران و طرحی برای آینده .پایاننامۀ دکتری ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 سبحانینژاد ،مهدی و آبنیکی ،زهرا ( ،)0681بررسی میزان توجه به مؤلّفههای مسئولیتپذیریاجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال  0681ـ  ،0608اندیشههای
نوین تربیتی دوره هشتم ،شماره  ،0صص 58 .ـ 013
 سعادتی ،ابوطالب و زحمتکش ،زینب ( )0605بررسی تأثیر آموزش راهبردهای ان .ال .پی بر میزانسالمت روان و مسئولیت پذیری دانش آموزان شهر بجنورد ،پژوهشنامه تربیتی ،دوره  ،9شماره ،0
صص 0 .ـ .05
 سیف ،علیاکبر ( )0603روانشناسی پرورشی ،روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران :انتشاراتآگاه.
 فیاضی ،مرجان و جاننثاراحمدی ،هدی ( )0605هوشفرهنگی ،نیاز مدیران در قرن تنوع ،ماهنامهتدبیر ،سال هفدهم ،شماره  ،029صص  36ـ .30
 قضاوی ،منصوره؛ لیاقتدار ،محمدجواد؛ عابدی ،احمد و اسماعیلی ،مریم ( )0600تحلیل محتوایکتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران بهلحاظ معضالت زیست محیطی ،اندیشههای نوین
تربیتی ،دوره  ،3شماره  ،3صص  092ـ .059
 کریمی ،یوسف ( )0605روانشناسی اجتماعی .انتشارات ارسباران .تهران. مرادی ،گلمراد ( ،)0680بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعیکارکنان شرکت نفت کرمانشاه ،ر سالۀ دکتری تخصصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،گروه
جامعه شناسی.
 موحد ،مجید؛ صالحی ،رزگار؛ حسینی ،مریم ( )0689مقایسه رابطۀ بین عوامل فرهنگی و میزانمسوولیت پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه ،مجله جامعهشناسی کاربردی ،شماره ،38
صص 28 .تا .80
 میرزایی ،علی و دست بزرگی ،زهرا ( ،)0683رابطه نوعدوستی ،حس همدلی و مسؤولیتپذیریاجتماعی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،جلد چهارم ،شماره اوّل،
صفحات  50ـ .53
 میرکمالی ،سیدمحمد ( ،) 0606نقش اخالق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی ،مجلهروانشناسی و علوم تربیتی ،سال سی و سه ام ،شماره  ،0صص  990ـ .910

600  ...بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی

-

Allen, A. Mintrom, M (2010) Responsibility and School Governance, Educational Policy
Originally. Published Online.
Ang, S. & Dyne, V. L (2005) Conceptualization of cultural intelligence: Definition,
distinctiveness, and nomological network. In S. Ang & L. Van Dyne

-

Bandura, A (1977) Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice  ـHall.

-

Bier Hoff, H. W, (2001) Prosocial Behavior. In M. Hewstone & W. Stroebe, (Eds. )
Introduction to Social Psychology, (3rd ed) Oxford, Blackwell.
Carroll, A (1999) “Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct”.
Academy of Management Review, Vol. 4, pp. 268–296.
Chebat, J (1986) "Social Responsibility, Locus of Control and Social Class. The journal

-

of social psychology. Vol. 126, pp. 559  ـ561.
-

Digman, T. M (1990) Personality Structure: Emergence of the five factor model, Annual
Rnnual Review of psychology, Vol. 41, pp. 417  ـ440.

-

Earley, P. C. & Mosakowski, E (2004) "Cultural Iintelligence". Harvard Business
Review, 82 (10), pp. 139  ـ146.

-

Earley, P. C. Ang, S (2003), Cultural intelligence: Individual Interactions across Cultures.
Stanford, CA: Stanford.
Kohlberg, L, (1976) Moral stages and moralization: The cognitivedevelopmental
approach. Moral Development and Behavior: Theory ,Research and Social Issues.

-

Mergler, A. S, (2007) Relationships between personal responsibility, emotional
intelligence and self steem in adolescents and young adults. The Australian Educational
and Developmental Psychologist,Vol. 24, no. 1, pp: 5  ـ18.

-

Miller, D. T (1997) Altruism and threat to a belief in a just world, Journal of Experimental
Social Psychology, Vol. 13, pp. 113  ـ124.

-

Parsons, T. & Shils, E (1951) Toward a General Theory of Action, Cambridge, Mass.
Randolph, S, (2008) The Role of Altruistic Behavior, Empathetic and social
Responsibility Motivation in Blood Donation Behavior. Transfusion, Vol 48 ,pp. 43  ـ54.

-

Sharf, Richard. S (1996) Theories of psychotherapy and counseling: concepts and cases,
Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.
Slote, M, (2010) Sentimentalist moral education. Theory and Research in Education, 8
(2), Pp. 125.

