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مقایسه هوش فرهنگی وهوش اجتماعی  مردان وزنان مهاجر شهرک امام  پژوهش این از هدف

شامل مردان وزنانی که  جامعه مقایسه ای -علیپژوهش   روش قه چمستانوساکنین بومی منط

درشهرک امام شهر چمستان زندگی می کردنداین شهرک نشینان از مهاجرینی هستند که از استان 

نمونه آماری و  سیستان وبلوچستان به این منطقه مهاجرت کردندهمچنین مردان وزنان بومی منطقه

زن بومی بطور تصادفی ازبین 33مرد و33زن مهاجر و  33مرد و 33نفر 110تعداد  :روش نمونه گیری

 هوش ابزار پرسشنامه ساکنین شهرک امام وهمچنین از مردان وزنان بومی منطقه انتخاب کردیدند

 و انگیزشی شناختی، یا دانشی فراشناختی، یا راهبردی) عامل 1 دارای و شده ارائه سوال 20 با فرهنگی

سوالی هوش اجتماعی است که در چهار بخش هوش اجتماعی  13چنین پرسشنامهوهم. است( رفتاری

داده ها از آزمون تجزیه وتحلیل .،مهارتهای ابتدایی،مهارتهای پیشرفته وهوش نادربه ارزیابی می پردازد

در این پژوهش درهوش فرهنگی نشان دادکه عامل راهبردی،  نتایجمستقل استفاده شد tنمونه ای

عامل رفتاری هوش فرهنگی در زنان بومی نسبت به سایر گروهها بیشتر است و در عامل دانشی و 

عامل انگیزشی هوش فرهنگی در مردان بومی باالتر از . مردان مهاجر این عوامل کمتر از سایرین است

باشدهمچنین  زنان بومی دارای باالترین هوش سایر گروهها و در زنان مهاجر کمتر از سایر گروهها می

در  مجموع میانگین هوش فرهنگی  .باشندنگی و مردان مهاجر دارای پایینترین هوش فرهنگی میفره

میانگین هوش . باشددر هر چهار عامل و در هوش فرهنگی کل در مورد بومیان باالتر از مهاجرین می

اجتماعی در چهاربخش در مردان وزنان بومی باالتر از مهاجرین بوده و مردان مهاجر نیزبجز 

درمهارتهای پیشرفته درسایر بخش ها از زنان مهاجر میانگین باالتری داشتنداما با احتمال 

درصدتفاوت معنی داری بین مردان وزنان بومی درهوش اجتماعی ،مهارتهای ابتدایی،مهارتهای 99

 .پیشرفته،و حتی در بعضی قسمت در هوش نادر از مردان و زنان مهاجر مشاهده میشود

 .مهاجرت، ،بومی هوش اجتماعی، هوش فرهنگی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای  میراثهای بهتر شناخت و یادگیری تداوم طریق از شخصی رشد برای افراد توانایی فرهنگی، هوش        

فرهنگی را به عنوان قابلیت فرد برای هوش )( ارلی و آنگ . گوناگون و رفتار موثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک متفاوت است

سازگاری موثر با قالبهای نوین فرهنگی تعریف می کنند و ساختار هوش فرهنگی را به انواع دیگر هوش از جمله هوش عاطفی و اجتماعی 

 های جنبه از برخی. دارد متنوع کاری محیطهای با زیادی بسیار ارتباط که است هوش از جدیدی دامنه فرهنگی هوشمربوط می دانند

بخشهای چالش برانگیز  بیشتر اما. اند جمله این از رفتاری سبک و موسیقی هنر، مثل آشکاری عوامل. دید توان می راحتی به را فرهنگ

. دعقاید، ارزشها، انتظارات، نگرشها و مفروضات عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمی شوند اما بر رفتار افراد موثرن. فرهنگ، پنهان است

هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند، در 

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

 وهوش اجتماعی ارتباطی،هوش هوش عاطفی، داردهوش هوش مختلف انواع بلکه هوش نوع یک نه انسان معتقدند روانشناسان      

 سال به که ای مقاله در نمود، طرح را اجتماعی هوش مفهوم که کسی نخستین و کلمبیا دانشگاه روانشناس ثورندایک، ریاضی ادوارد

 ها، سربازخانه بازی، زمین ها، ککود مهد در مکرر طور به اجتماعی هوش:  نوشت چنین رساند، چاپ به هارپر ماهانة مجلة در 1920

 می اشاره تورندایک. یافت را آن توان نمی آزمایشگاهی استاندارد و رسمی شرایط در اما کند، می خودنمایی حراج های سالن و کارخانجات

 پر که توانایی اسروانشن ، وکسلر دارددیوید حیاتی اهمیت رهبری، بویژه ها، عرصه از بسیاری در موفقیت برای اجتماعی هوش که کند

 در که داند می عمومی هوش همان را آن و نموده رد را اجتماعی هوش نموده ایجاد را امروز به تا هوشی بهره سنجش معیار ترین استفاده

 ما اجتماعی تبادالت -دانست مجزا انسانی روابط دنیای از را احساس یک پیدایش توان نمی .شود می گرفته کار به اجتماعی های موقعیت

 اجتماعی، آگاهی یابدیک می سازمان گسترده مقوله دو در اجتماعی، هوش محتوای.گردند می مان احساسات شدن برانگیخته موجب

 .دهیم می انجام آگاهی این براساس که عملی  اجتماعی، مهارت  دیگری و کنیم می حس دیگران دربارة آنچه یعنی

 عناصر هوش فرهنگی        

 

محققان معتقدند هوش فرهنگی در راستای . ی به عنوان توانایی فرد برای تطبیق با فرهنگهای جدید تعریف می شودهوش فرهنگ      

هوش عاطفی فرض می کند که افراد با فرهنگ خود آشنا هستند بنابراین برای تعامل با دیگران از . هوش عاطفی و اجتماعی است

گی جایی خودش را نشان می دهد که هوش عاطفی ناتوان است یعنی در جایی که با هوش فرهن. روشهای فرهنگی خود استفاده می کنند

عنصر شناختی، عنصر روانی و انگیزشی و عنصر : هوش فرهنگی سه بخش و عنصر اساسی دارد. افرادی در محیطهای ناآشنا سروکار داریم

در محیط و بازار جهانی، . رقابتی و قابلیت استراتژیک می دانند امروزه اکثر سازمانها و افراد، هوش فرهنگی را یک مزیت .فیزیکی و رفتاری

سازمانها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند، می . هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می شود

هوش فرهنگی به منزله چسبی است . نی استفاده کنندتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جها

افراد دارای هوش فرهنگی باال، قادرند اثر قابل توجهی بر استراتژی های . که می تواند در محیط متنوع، انسجام و هماهنگی ایجاد کند

داراییهای ارزشمند سازمان هستند و این افراد جز . بازاریابی و توسعه محصول برای گروههای مشتریان در کشورهای مختلف داشته باشند

  (.6)به خصوص در زمان بحران ارزش خود را بیشتر نمایان می سازند

 های هوش فرهنگی مؤلّفه          

 دانند هوش فرهنگی را شامل چهار مؤلّفه مین داین، وانگ         

  مؤلّفة فراشناختی          

این عنصر هوش فرهنگی، فرایندی را مورد توجه قرار . کند طریق استدالل می گی را از آن روشی است که یک فرد تجارب بین فرهن        

یک مثال برای این وضعیت وقتی است که کسی مفاهیم و . گیرند کار می دست آوردن و فهم دانش فرهنگی به افراد برای به دهد که  می

 .کند ش هماهنگ نبوده، تعدیل میتصاویر ذهنی خویش را براساس یک تجربة واقعی، که با انتظارات
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 مؤلّفة شناختی       

برای مثال، اطالعاتی در . کند ها را منعکس می هاست و دانش عمومی دربارة فرهنگ فرهنگ های  ها و تفاوت شناخت هرکس از شباهت     

 .دهد و رسوم و زبان ارائه می ت خانوادگی، آداب ها و باورها دربارة کار، زمان، ارتباطا و باورهای مذهبی و معنوی و ارزش  زمینة اعتقادات

 مؤلّفة انگیزشی      

اطمینان و اعتماد شخص به اینکه قادر است خود را با فرهنگ جدید تطبیق دهد مؤلّفة انگیزشی هوش فرهنگی، حجم و جهت انرژی     

های  است که در آن افراد دربارة توانایی  ی شامل سطحیبُعد انگیزشی هوش فرهنگ. دهد تعامل مؤثر در فرهنگ جدید را نشان می او برای 

ها و میزان رضایتی که از  خود در تعامالت میان فرهنگی اطمینان و اعتماد دارند و میزان گشودگی برای تجربة تعامل با مردم سایر فرهنگ

درک بعد   می انگیزشی وجود دارد که برایانطباقی و چارچوب عمو خود و خودباوری انگ و یابندطبق نظر ارلی آن تعامالت در خود می

 .:رود کاری انگیزشی به

 مؤلّفة رفتاری       

این عنصر . دهد های مختلف را نشان می قابلیت شخص برای نمایش اعمال کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افرادی از فرهنگ     

( اعمال آشکار فرد. )کنند گیرند چگونه عمل می جدید قرار می  هنگکند که افراد در شرایطی که در فر هوش فرهنگی بر این تمرکز می

 ـ35، ص 1311تسلیمی و همکاران، )به توانایی هر کس برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد « هوش فرهنگی رفتاری»

 هوش فرهنگی زیربنای سازگاری اجتماعی       

 
ن مبنایی برای تفسیر رفتارها و تجربه های انسانی در گروه ها مورد توجه قرارداده فرهنگ در معنای کلی عقاید و ارزش ها را به عنوا      

فرهنگ مفهومی وسیع و در عین حال ساده می باشد و همین جامعیت یا سادگی است که آن را از لحاظ معنایی . و بر آن تاکید می نماید

ن معنا به گروه هایی اشاره می نماید که در آن انسان ها در تجربه های فرهنگ در ای. برای ما به یک مفهوم کامال بنیادی تبدیل می نماید

تاکید می نماید فرهنگ  2001« وولف»در واقع همانطور که . یکدیگر شریک بوده و به واسطه همین شراکت به فهم دنیا نائل می شوند

رهنگ و عناصر آن دارای ارزش ها و اعتقادات از آنجا که ف. مسیری است برای درک جهان و طریقی است برای شکل دهی به رفتارها

 ...بسیاری است و از آنجا که جهان پر از مسیرهایی بسیار دیدنی است به همین دلیل شاهد رفتارهای متفاوتی هستیم

به دست در سال های اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ و سازگاری انسان ها با مبانی فرهنگی انجام گردیده است این نتیجه گیری      

می آید که بعضی اشخاص به نحو موثرتری می توانند با فرهنگ خود و فرهنگ های دیگر سازگار شده و به نحو بهتری تنوعات فرهنگی را 

بر این اساس بود که مفهومی وارد عرصه تحلیل رفتار و توجیه سازگاری موردنظر شد که در ادامه به آن پرداخته . مورد پذیرش قرار دهند

عبارت است از توانایی برای رشد خود از طریق یادگیری پیوسته و درک مطلوب  CQ هوش فرهنگی چیست؟ هوش فرهنگی یا .می شود

از آنجا که (. 2003وندون و که . )تنوعات فرهنگی، ارزش ها، تعقل گرایی و درک انسان ها در بستر فرهنگ و تفاوت های رفتاری آنها

ف و متنوعی به فعالیت می پردازیم و مفهوم جهانی شدن تداخل فرهنگی را دامن زده است این امروزه ما در موقعیت های کاری مختل

 .توانمندی برای سازمان ها، کارکنان و مدیران حائز اهمیت بسیار است

 
 بعضی از. هوش فرهنگی حوزه مدرنی است، از هوشمندی که امکان میانجی گری در فضاهای کاری متنوع متغیری را مطرح می کند     

جنبه های فرهنگی مساله کامال قابل دیدن است و آشکارا می توان این هوشمندی را در نحوه برخورد برخی افراد و در رفتارهایی که انجام 

در هر حال فهم بیشتر موقعیت ها و بخش های چالش برانگیز فرهنگ ها مرتبط اند با عقاید، ارزش ها، انتظارات، . می دهند مشاهده کرد

فرهنگ ها برنامه هایی هستند که ما را هدایت می کنند تا . مفروضه هایی که به طور آشکار یا نهان قابل مشاهده و ارزیابی اندنگرش ها و 

به نحو خاصی عمل نماییم و مهمترین مفهومی که در اینگونه رفتارها قابل مشاهده است و توجیه گر رفتار کسانی است که در یک 

مفهوم به هنجار بودن یا نرمال بودن است، قاعدتا نرمال بودن برای فرهنگی متفاوت از . عمل می کنند فرهنگ مطابق با هنجارهای آن

بنابراین هوش فرهنگی به افراد کمک می نماید که میکندفرهنگ دیگر است اما هر فرهنگی برای خود مفاهیمی از چگونه زیستن را مطرح 
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کسی که دارای هوش فرهنگی باالیی است حصارهای فرهنگی را درک . مدیریت نمایند به نحو موثری تفاوت های بین فرهنگی را کنترل و

نموده و می داند همین حصارها است که می تواند رفتار ما و دیگران را چارچوب بندی نماید و همان است که می تواند نحوه فکر کردن و 

در عین حال .را کاهش میدهدرد قادر است که این بندها و حصارها واکنش نشان دادن را در موقعیت های مختلف توجیه نماید اما همین ف

کسی که دارای هوش فرهنگی باالیی است این آمادگی را دارد که اختالف فرهنگی را درک نموده و با قدرت در این عرصه فعالیت نماید، 

دنیای معاصر امروز عبارت است از یک توانایی در واقع هوش فرهنگی به عنوان یک مفهوم در . عرصه ای که پر است از تفاوت و اختالف

از دید وندن هوش فرهنگی عبارت است از تشخیص اهمیت مسائل مهم در عرصه روابط بین فردی و به اندازه (. 2003وندن . )شناختی

وه بر این آن را  عال.کردیا هوش شناختی تصور  IQ هوش هیجانی و هوش اجتماعی حائز اهمیت می باشد و آن را می توان کامل کننده

می توان توانایی برای اصال ح رفتارهای کال می وغیرکال می دانست که در موقعیت های خاص یا تعامال ت ویژه ای قادر است افراد را 

مورد تایید ( 2003)ارائه شده است و توسط ارلی و مسکویسکی ( 2003)مجموعه آنچه بیان گردید توسط ارلی وانگ . )راهنمایی نماید

اگر چه تحقیقات تجربی در زمینه هوش فرهنگی بسیار جدید می باشد اما نتایجی که به دست آمده بسیار امید بخش  . است ار گرفتهقر

امروزه نتایج تحقیقاتی که در زمینه هوش فرهنگی انجام شده نشان داده است که آن را می توان پیش بینی کننده سازگاری . است

 ، (2003، ون دنی وانگ 2003، ارلی وانگ 2003ارلی و مسکویسکی )آمیز و انجام وظایف محوله دانست  فرهنگی و تصمیم گیری موفقیت

ی عاطف،با افزایش فهم ما نسبت به نتایج علمکردهایمان رابطه داشته و با عواملی چون توانایی های عمومی شناختی،هوش CQ عال وه بر

رابطه مثبتی با احساس سازگاری و موقعیت هایی که  CQ خال صه توانایی باال دربه طور  .است مرتبط ندوزی ا تجربه برای وگشودگی

 :برای مثال. فهم ما را از رفتارهای افراد افزایش می دهد CQ عال وه بر این نگاهی به مولفه های مرتبط با. ویژگی آن تنوع می باشد دارد

CQ راهبردی و CQ بنابراین کسانی که توانایی باال یی در سازگاری با شرایط . می باشد رفتاری پیش بینی کننده عملکرد وانجام وظایف

ون . )درون فرهنگی و برون فرهنگی دارند قادرند عملکرد باال یی در مجموعه های کاری که دارای ویژگی های چند فرهنگی هستند دارند

در ( کال می وغیر کال می)یی در سازگاری های رفتاری مشابه این مسئله این واقعیت است که کسانی که توانایی باال ( 2003دنی و انگ 

موقعیت های خاص فرهنگی دارند مخازن انعطاف پذیری از جنبه های پاسخ دهی و رفتاری دارند که در اجرای وظایف به آنها کمک می 

ارتباط دارد در نهایت ون دنی رفتاری با افزایش عملکرد  CQ نماید به خصوص در رابطه با مجموعه های متنوع فرهنگی بنابراین وجود

 . رفتاری هر کدام پیش بینی کننده جنبه های مرتبط با سازگاری اند CQ انگیزشی و CQ تصریح می کند که( 2003)وانگ 

 مفهوم هوش فرهنگی       

نگی را این دو،هوش فره. مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققین مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد      

آنها معتقد بودند در .قابلیت یاد گیری الگو های جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده اند

. مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید، به زحمت می توان عالئم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان ازآنها در برقراری ارتباط سود جست

ر این مورد، فرد باید با توجه به اطالعات موجود یک چار چوب شناختی مشترک تدوین کند، ولو اینکه این چارچوب فاقد درک کاملی از د

هوش فرهنگی در واقع توانایی بروز عکس العمل متقابل و مؤثر در برابر افرادی (.3:2003ایرلی وانگ ، )رفتارها و هنجارهای محلی باشد 

توانایی )هوش فرهنگی نیز مانند سایر گونه های هوش از جمله هوش اجتماعی . زمینه های فرهنگی متفاوت می باشنداست که دارای 

از سطوح مختلفی تشکیل ( توانایی تعدیل و به کار گیری شرایط حسی دیگران)و هوش احساسی ( عکس العمل متقابل در برابر دیگران

که از طریق دانش و آگاهی تفاوتهای فرهنگی را تشخیص دهیم و بتوانیم به درستی در هوش فرهنگی ما را قادر می سازد . شده است

یک مدیر هوشمند از نظر فرهنگی قادر است با کمک تجربه های بسیار خود همان رفتاری را از خود بروز .فرهنگهای متفاوت رفتار کنیم

 (.11:2006تریاندیس ، )دهد که به طور کامل ، مناسب شرایط موجود باشد 

روبرت . مطرح شده است توجه نمود "روزن "البته در بررسی هوش فرهنگی باید به مفهوم موازی آن با عنوان سواد فرهنگی که توسط     

اظهار داشته که سواد جهانی ویژگی  "درسهایی درباره ی مدیران تجاری و فرهنگ های ملی: سواد جهانی  "روزن در کتاب خود با عنوان 

هر چه دنیا از لحاظ اقتصادی منسجم تر می شود تمایزات فرهنگی بیشتر خود نمایی می کنند . عالی در سطح دنیاست الزم برای مدیریت

 سواد . 
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 :    اجتماعی  مهارت      

 بر تکیه با اجتماعی مهارت.  نیست ثمر پر رابطة یک کنندة تضمین تنهایی به آنها، مقاصد و افکار شناخت یا دیگری احساسات درک

 :باشد می زیر موارد شامل اجتماعی های آوردمهارت می پدید را روان و مؤثر روابطی برقراری امکان تماعی،اج آگاهی

  انطباق و هماهنگی -1

 می فردی بین برخوردهای در اصطکاک رفتن بین از موجب انطباق، و سازگاری کالمی، غیر سطح در روان و مناسب متقابل رفتارهای

 هماهنگی در ناتوانی. باشد می نیز ها جنبه سایر بنای سنگ دهد، می تشکیل را اجتماعی های مهارت اساس و پایه که ویژگی این. گردد

 .شود می او اجتماعی تعامالت شئن کمرنگ موجب و کند می تضعیف را فرد اجتماعی توانایی انطباق، و

 وجود ابراز -2

 تواند می که است این در بزرگ رهبر یا معلم و قوی سخنران یک جذبة .است وجود ابراز های جنبه از یکی مؤثر،جذبه نحو به خود معرفی

 سازد، می خود مجذوب را مردم از کثیری جمع پرابهت، شخصیتی که هنگامی. بیاورد پدید ما درون در خواهد می خود که را احساسی هر

 به گاهی آن، مهار و عواطف بروز از «ودداریخ» قابلیت.کنند می ترغیب خود احساسات و افکار با شدن عاطفی سرایت چنین شاهد ما

 نشان را خود دانی آداب اجتماعی های موقعیت تمام در قابلیت، این در ماهر افراد. شود می محسوب وجود ابراز در موفقیت کلید عنوان

 .برخوردارند نفس به اعتماد از و دهند می

 گذاری اثر -3

 گذاری اثر قابلیت از استفاده با قادرند که هستند کسانی اجتماعی ارتباطات در افراد نتری موفق اجتماعی های تبادل نتیجة به دهی شکل

 .کنند دنبال خود از تبعیت به را دیگران. کنند بدل سازنده نتیجه به را گویی و گفت هر مهارت و داری خویشتن با و خود

  رسیدگی و توجه ابراز-1

 توجه بلکه نیست کافی دلسوزی و همدلی تنها اجتماعی هوش در.احتیاجات این طبق رب کردن عمل و سایرین احتیاجات به دادن اهمیت

 باشد می آن کافی شرط دیگران از حمایت و رسیدگی و

  :هوش اجتماعی        

 واالیی ارزش ما فرهنگ. است عاطفی کند،هوش می ایفا افراد موفقیت عدم و موفقییت بر هم چشمگیری نقش که عواملی از یکی.       

 وجود که است شده ثابت امروزه. است گرفته نشات اجتماعی هوش از واقع در عمومی هوش این اما است، شده قائل عمومی هوش برای

. است شده اثر بی کامالً داد، می قرار هم روی در رو را منطق و عاطفه که قدیمی باور و دارد اهمیت فکرکردن عاقالنه برای عاطفه

 می کار به زندگی به مربوط امور تمامی در آدمی پیشرفت و رشد برای تعاملی صورت به هم فیعاط وهوش عقلی هوش قیاس بنابراین،

 عواملی تمامی. است وابسته وی ومنطقی عاطفی های قابلیت منسجم عملکرد به زندگی در چالش و سازگاری برای شخص توانایی. روند

 ی بهره با کسانی و کنند عمل ضعیف خود اجتماعی و شغلی ی حیطه و یزندگ در باال، هوشی بهره دارای افراد برخی تا شود می باعث که

 می ما که است این جا این در مهم ی نکته. است عاطفی هوش از ناشی باشند، موفق زندگی شئون تمامی در پایین حتی و متوسط هوشی

 داشته تری غنی محیط و تر، واقعی دوستانی تر، صمیمی ای خانواده بهتر زندگی عاطفی، هوش مختلف وجوه کارگیری به با تنها نه توانیم

 و دهیم آموزش مان دانشجویان و مان کودکان به است کاربردی و عملی های مهارت حکم در که را ویژگی این توانیم می بلکه باشیم،

 و سازمانها افراد، .باشند داشته تری روشن ی آینده دارند، که ای بالقوه هوش کمک با بتوانند تا کنیم ایجاد بهتری های فرصت ها آن برای

 فکر به باید ها دانشگاه میان این در میشوند، روبرو شکست با و شده ایستا حالت دچار کنند، همگام تحوالت با را خود نتوانند که جوامعی

 توسعه و تقویت. دهند نجات بیکاری از را خود و کرده استفاده علمی دستاوردهای از پویا حرکتی با بتواند که باشند بروندادهایی پرورش

 با را آنان شغلی وضعیت آینده در و شده ها دانشگاه التحصیالن فارغ اشتغال معضل حل موجب تواند می ها دانشگاه در کارآفرینی مهارت

 در را تمشکال و ها فرصت تحصیل، مدت طول در باید دانشجویان از هریک. سازد تر شفاف شان دانشگاهی تخصصی و رشته نوع به توجه

 رشته موظف های آموزش بر عالوه را الزم های آموزش خود، های ایده اجرای برای و کنند مطرح را هایی ایده آن برای. باشند داشته نظر
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بدین منظور ماتالش کردیم در این پژوهش به بررسی هوش اجتماعی و تاثیر آن برروی مهاجرینی که از اوائل  کنند طی خود، به مربوط

 ه استان مازندران مهاجرت کردند رابا بومیان محلی بررسی کنیمانقالب ب

 : تاریخچه هوش اجتماعی       

 حال در که نمود مطرح هوشی نوظهوربهره بامفهوم را اجتماعی هوش ،ثورندایک 1920 سال در اجتماعی، هوش تاریخچه پرتو در       

 انسان های توانایی گیری اندازه برای هایی روش یافتن آن فهد و بود سنجی روان نام به روانشناسی علم در جدیدی زمینه به دادن شکل

 بردند سوال زیر را اجتماعی هوش اهمیت بودند، داده رائه را هوشی های آزمون ترین معروف از یکی که کسلر، ،و1922 سال دراواخر. بود

 سی میان آن از که راشمرد جداگانه یهوش قابلیت بیست و صد ،گیلفورد1920 سال اواخر در. دانستند معمولی هوش همان را آن و

 عملکرد مورد در را داری بینی معنی پیش داشت مبذول که زیادی تالش رغم علی نتوانست وی ولی بود اجتماعی هوش به مربوط قابلیت

 "یفرد بین هوش" و استرنبرگ "کاربردی هوش" جمله از اجتماعی هوش جدیدتر های مدل.دهد ارائه اجتماعی دنیای در افراد

 دقیق و کامل طور به که است نشده ارائه اجتماعی هوش زمینه در منسجمی نظریه هنوز اما.آوردند دست به را بیشتری گاردنرمعروفیت

 معرض در چندان اجتماعی هوش اخیر، های سال در.( 950-992داشته گلمن،ص کاربردی جنبه و سازد متمایز هوشی بهره از را آن

 است بوده تحقیقی مورد این در استثناء یک. اند ورزیده غفلت آن از چشمگیری نحو به اجتماعی شناسان وانر و است نداشته قرار توجه

  2012درسال اند داده انجام اجتماعی هوش به سالوی راجع و مایر که

ار گیرد اما تحقیق جامع ای از هوش اجتماعی در حوزه مهاجرین نشده یا در دسترس نیست تاآثار و نتایج آن مورد بررسی قر     

 نتیجه این به ایران برتر شرکت صد بروی موردی مطالعه با تحقیق درتحقیقات در زمینه اثربخشی هوش اجتماعی چنین می گوید که 

 قرن در مخصوصا کند می ایفا مدیران موفقیت در را مهمی نقش انسانی های مهارت مهمترین از یکی عنوان به عاطفی هوش که رسید

 رسید نتیجه این به خود ت تحقیقا در( 2010(نائیجی. باشیم  می کار و کسب و تجارت دردنیای نیز گیری چشم ییراتتغ شاهد که حاضر

 چند های محیط در ها آن بین فرهنگی های تفاوت درک و کارکنان با ارتباط توانایی برقراری رهبران مهم های قابلیت از یکی که

 مهم های چالش از بسیاری گوی پاسخ تواند می که شود می مطرح فرهنگی هوش و طفیهوش عا امروزه ها قابلیت این است فرهنگی

 یک عنوان به تواند می هیجانی هوش( 1999(وهمکاران نادری تحقیقات از حاصله نتایج.فرهنگی باشد چند کاری های محیط در رهبری

 رضایت باعث و کرده خلق را خوشایند کاری محط یک تواند می هیجانی هوش رود کار به تعهدسازمانی افزایش جهت ای مداخله روش

 روابط در اعتماد افزایش برای کاوش منظور به(، 1991(همکارش پورو زارع که تحقیقی شوددر ارتقای سازمان و کارآمد مدیریت شغلی

 انجام ایشان عاطفی حسطو و بانکی شعب روسای مالی کارآمدی بین ممکن پیوندهای بررسی و ومشتریان بانکی های حوزه روسای بین

 بین معناداری روابط عالوه، به انتظارات، و دانش اطمینان، قابلیت: باشد می اساسی مولفه سه دارای اعتماد شدکه حاصل نتیجه این دادند،

 آن از حاکی( 2001)همکارش و مقدمی تحقیق نتایج .گردید مشاهده شعب روسای مالی کارآمدی با عاطفی وهوش اعتماد متغیر دو هر

 عمل مورد ای وظیفه الزامات و رهبر شخصیت به وابسته اما است معین و متعدد گرچه ابعاد این است بعدی چند یک رفتار رهبری که بود

 به خانواده، ماهیانه درآمد که بود آن از حاکی( 2005) استفانسون و کلوفستن اتیو، تحقیقات نتایج.کند می دستانش تغییر زیر و او

 و دارد داری معنی و مثبت رابطه کارآفرینی های مهارت با کارآفرینی روحیه و دانشگاه در کارآفرینی توسعه آموزش های روش کارگیری

 توسعه بررسی لذا. ندارد داری معنی رابطه دانشجویان کارآفرینی های مهارت با دانشگاهها دروس سرفصلهای و آموزش دانشگاهها محتوای

 پژوهش های یافته باشد می عالی آموزش نظام در آموزشی کیفیت ارزیابی های جنبه از یکی دانشجویان کارآفرینی های ومهارت روحیه

 وجود معناداری ی رابطه کارکنان شغلی دلبستگی با عاطفی هوش و شغلی های بین ویژگی که داد نشان( 1995(عمادزاده همکاران

 ومشارکت پذیر انعطاف ای روحیه بودن دارا با الزم، تخصص داشتن بر عالوه که دارد نیاز افرادی به انسانی نیروی نظر از جدید داردجامعه

 .خوداست های توانایی بهبود در العمر مادام آموزش فرایند در پیوسته طور به و پیشقدم متنوع های مسئولیت پذیرش در جویانه

 :مهاجـرت انـواع        

 و است مهاجر نفر یک دنیا جمعیت از نفر 33 هر از و دارد وجود مهاجر میلیون 153 از بیش جهان سراسر در حاضر حال در      

 در. کنند می زندگی پیشرفته کشورهای در مهاجران از% 60 حدود. دهند می تشکیل را دنیا جمعیت کل از% 3 حدود رقمی مهاجران

 تا 1990 سال از. باشد می مهاجر فرن یک نفر هفتاد هر از توسعه حال در کشورهای در. است مهاجر نفر یک نفر ده هر از مزبور کشورهای

 2003 تا 1963 سال از. دهد می نشان را% 11 حدود در رشدی این و شده اضافه دنیا مهاجران تعداد به نفر میلیون یک و بیست 2000
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 زمان به توجه با تمهاجر کرد؛ تقسیم آن انواع به توان¬می مختلف عوامل به توجه با را مهاجرت. است شده برابر دو دنیا مهاجرین تعداد

 :گردد می تقسیم دسته دو به مهاجرت

 ها مهاجرت نوع این در. آید می حساب به موقتی باشد یکسال از کمتر مقصد در اقامت مدت اگر(: موقت)مدت کوتاه های مهاجرت( الف

 برداشت از بعد معموالً که الس از معینی فصل در افراد آن در که هایی مهاجرت مانند دارد وجود قبلی محل به بازگشت قصد نوعی

 محل به فعالیت و کار فصل در دوباره و کنند می مهاجرت دارد وجود فعالیتی و کار امکان آن در که مناطقی به است کشاورزی محصول

 به ریستتو زیرا است صادق نیز توریست مورد در مهاجرت نوع این(.  11: 1311 جوانان، ملی سازمان گزارش) گردند می باز خود قبلی

 اصلی سرزمین از غیر به ناحیه یک یا و کشور یک در شغلی داشتن بدون طوالنی ولو مدت به بازگشت قصد با که شود می اطالق فردی

 .برد سر به خود

 و انگیزه که کرد قبول باید البته است، دائمی مهاجرت باشد یکسال از بیش مقصد در اقامت مدت اگر(: دائم)بلندمدت های مهاجرت( ب 

 ..شود می محسوب دائم های مهاجرت در عامل مهمترین بازگشت عدم قصد

 :مهاجرت های نظریه و آرا در عمده های دیدگاه

 عملکرد پدیده، این عامل عنوان به مهاجر فرد و آورد می حساب به کار نیروی توزیع بازار برای سازوکاری را مهاجرت ؛اقتصادی  دیدگاه

 مانند) غیرملموس و ملموس های هزینه از اعم متصور های¬هزینه کلیه بخش این در و کند می ارزیابی فایده–هزینه اصل قالب در را خود

 بر هزینه از بیش ای فایده درصورتیکه و گیرد می نظر رادر( آن نظایر و محیط با انطباق های هزینه مسافرت، هزینه کار، کردن پیدا هزینه

 .                                                       ندک می اقدام مهاجرت به باشد مرتبت آن

 مانند هایی¬انگیزه ارادی، عوامل بر عالوه و داند نمی مهاجرت انگیزاننده بر بفرد منحصر عامل را اقتصاد عامل ؛اجتماعی دیدگاه

 .گیرد نمی نادیده نیز را فرهنگی و ژادین قومی، عوامل خاص، نقاط در زندگی به تمایل زیستی، شرایط تحمل عدم یا تحمل تحصیل،

 مهاجرپذیر مناطق سوی از طرفه یک صورت به معمول طور به که گردد می بر مقرراتی و قوانین به ابتدا مهاجرت تبیین: سیاسی دیدگاه

 به آغاز در حداقل که دانگیز می بر را خاصی های مهاجرت مواردی در نیز امور سیاسی پیامدهای و شود می تحمیل فرست مهاجر مناطق به

 به سیاسی های مهاجرت غیرملموس های جنبه از یکی گیرد، می قرار آن مقابل در مواردی در حتی و است اقتصادی های انگیزه از دور

 و همنوایی ایجاد زورمدارانه، های سیاست اعمال دلیل به که مواردی در گردد¬می بر مهاجرفرست مناطق فرهنگی و نژادی قومی، ترکیب

 شود، مواجه اساسی مشکالت با منطقه یک دهنده تشکیل فرهنگی و نژادی قومی، مختلف های گروه بین همبستگی های¬علقه تحکیم

 .گیرد می شکل اند شده تشکیل خاص گروهی اکثریت از که هایی¬مکان در ملی های آرمان به تفاوت بی نوعی

 کافی ها مهاجرت تحلیل و درک شناخت، برای را بعدی تک های نگرش و دارد تأکید مهاجرت مسأله به جامع نگرش بر سیستمی دیدگاه

 بلکه گذارند، نمی تأثیر مهاجرت بر هم از جدا و تنها صورت به اقتصادی و سیاسی فرهنگی، تاریخی، ارتباط دیدگاه این منظر از. داند نمی

 ها آن نظر به. بخشند می تداوم را آن و کنند می فراهم تیمهاجر مبادالت برای را الزم بستر ناپذیر تفکیک های مجموعه عنوان به

 دو آن بین موجود های علقه سایر با تنگاتنگی طور به یابند می جریان مهاجرتی مقصد و مبدأ های سرزمین بین که المللی بین های مهاجرت

 تبدیل بالنده و پویا جریانی به و داده شکل را رتمهاج که آورند می وجود به را سیستمی و شده تنیده درهم که هایی علقه. دارند ارتباط

 تحلیل و توصیف واحد علت دارای و بعدی تک را مهاجرت که کند می ملزم را ما مند نظام و شناختی جامعه نگاه یک کلی طور به.کنند می

 .شود مداخله آن در انبوهی اجتماعی عوامل و نکرده

 :مهاجرت های انگیزه و علل       

 بررسی دهند، قرار تأثیر تحت را کوچ خانوادگی و فردی گیری تصمیم توانند می که را مختلف عوامل از ای گسترده  نهدام شناسان جامعه      

 قبیل از جغرافیایی عوامل خانواده،  اندازه و ساخت نژاد، آموزش، جنس، سن، مانند شناختی جمعیت عوامل توان می جمله از. اند نموده

 قبیل از گرایشی عوامل و شغل و درآمد قبیل از اقتصادی عوامل رفاهی، امکانات به تمایل مانند اختیشن روان-اجتماعی عوامل فاصله،

 .برد نام را آن مانند و خویشاوندان و دوستان به بودن نزدیک درآمد، و اقتصادی وضعیت بهبود به تمایل
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 -2اکولوژیکی، فشارهای: هستند مؤثر مهاجرت برای ریگی تصمیم در عامل چهار نظری دیدگاه از که معتقدند( 2001)همکاران و فاوست

 ..روانشناختی های انگیزه -1اقتصادی، های انگیزه -3هنجاری، عوامل

 :مهاجرت فرهنگی -اجتماعی های پیامد       

 یکی یافته، توسعه کشورهای شهری جوامع از بسیاری در دارد، جمعیتی و اجتماعی مختلف انفعاالت و فعل در اساسی نقش مهاجرت      

 کم جمعیت تعداد افزودن بر عالوه مهاجرتی فرایند این. باشد می ها آن در المللی بین مهاجران تعداد افزایش جدید و مهم های چالش از

 به نیاز و برد می باال ای مشاهده قابل طور به را شهری محرومیت شکل موارد از بسیاری در که گردد-می شهری فرهنگی تنوع باعث درآمد،

 دهد می رخ جامعه یک در که ای فرارونده حرکت یا و اجتماعی مقوله هر گمان بی.کند می تر اهمیت با را فرهنگی تنوع هبردیرا سند یک

 ..باشد مستثنی قاعده این از تواند نمی نیز مهاجرت و است منفی معایبی احیاناً و مثبت پیامدهای دارای خود دنبال به

 می پدید ها ارزش مراتب سلسله حتی و اجتماعی-فرهنگی تغییرات برای را الزم  زمینه ها هاجرتم. دارد تأثیر نیز دینداری بر مهاجرت

 مهاجران دینی و اجتماعی فرهنگی، هنجارهای در ناهمگونی و اجتماعی فرهنگی، رسوم و آداب و مناسبات در تغییرات نتیجه در و آورند

 مراتب سلسله البته،. است دینی عقاید نیز باورها این از یکی و است تأثیرگذار جرمها فرد باورهای در مهاجرت بنابراین،. دارد پی در را

 باشد مؤثر آن شمردن اهمیت کم یا دینی مسائل به دادن اولویت در تواند می افراد ارزشی

  :ها فرضیه

 .دارد دار وجودهوش فرهنگی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان تفاوت معنی بین: فرضیه اول

 .دار وجود داردهوش اجتماعی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان تفاوت معنی بین :: فرضیه دوم

 : سوال تحقیق

 دار وجود دارد؟هوش فرهنگی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان تفاوت معنی آیابین

 دار وجود دارد؟شهر چمستان تفاوت معنیهوش اجتماعی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی  آیابین

 :هدف کلی

 مقایسه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی مردان وزنان مهاجر شهرک امام وساکنین بومی منطقه چمستان -1

 ارائه رهنمود و پیشنهاد به سازمانها و ارگانهای مربوطه جهت ارزیابی برنامه ها-2

 :اهداف جزئی

 ش اجتماعی مردان وزنان مهاجر شهرک امام وساکنین بومی منطقه چمستانمقایسه هوش فرهنگی و هو بررسی و-1

 :نوع روش تحقیق -الف

 مقایسه ای -علی: روش تحقیق

شامل مردان وزنانی که درشهرک امام شهر چمستان زندگی می کردنداین شهرک نشینان از مهاجرینی هستند که : جامعه آماری

 مهاجرت کردندهمچنین مردان وزنان بومی منطقه چمستان از استان سیستان وبلوچستان به این منطقه

زن بومی بطور تصادفی ازبین ساکنین 33مرد و33زن مهاجر و  33مرد و 33نفر 110تعداد  :نمونه آماری و روش نمونه گیری 

اجرت نموده شهرک امام که اینها از مهاجرینی هستند که زمان اوائل انقالب از استان سیستان وبلوچستان به مازندران مه

 وهمچنین از مردان وزنان بومی منطقه انتخاب کردیدند
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 روش گرداوری اطالعات -ب

 20 با فرهنگی هوش از دو پرسشنامه هوش فرهنگی و هوش اجتماعی استفاده شد پرسشنامه...:ابزار گرد اوری اطالعات-پ

 این عبارات به پاسخ. است( رفتاری و انگیزشی شناختی، یا دانشی یافراشناختی، راهبردی) عامل 1 دارای و شده ارائه سوال

هوش  همچنین پرسشنامه  .است آمده بدست سواالت نمرات مجموع از عامل هر امتیازهای و بوده گزینه ای 5 پرسشنامه

نشان  22تا  12های  کشد؛ پرسش هوش اجتماعی را به تصویر می 11تا  1های  پرسش. است شده ارائه سوال 13با  اجتماعی

های هوش  دهد مهارت نشان می 33تا  23های  پرسش. شده استهای ابتدایی هوش اجتماعی کسب  بعضی مهارت کههد د می

درصد به  30های زیر  در هر گروه پاسخ. استافرادی  بودن نادر دهندهنشان  13تا  31پرسش . است باالتر متوسط حد ازاجتماعی 

 .تبه معنی خوب و عالی اس 100تا  33متوسط و  درصد به معنی 33تا  13 معنی ضعیف و نسبتا ضعیف

 :روش تجزیه وتحلیل اطالعات-ت

 توزیع فراوانی میانگین و انحراف استاندارد و خطای انحراف از میانگین: آمار توصیفی   )الف  

ای مستقل استفاده هدو نمون tهای کمی از آزمون برای مقایسه میانگین دو نمونه آماری مستقل از داده :آمار استنباطی   )ب  

 می فرض مستقل نمونه دو برای t آزمون در. شود می استفاده جامعه دو میانگین مقایسه جهت: مستقل نمونه دو t شودآزمونمی

 بر دهندگان پاسخ نظرات نمره میانگین تفاوت بودن دار معنی بررسی منظور به نمونه برای. است برابر جامعه دو واریانس شود

 .میشود استفاده پژوهش های فرضیه از یک هر خصوص رد جنسیت اساس

 spss: نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها (ج

 :آمار توصیفی( الف

 .است (راهبردی یا فراشناختی، دانشی یا شناختی، انگیزشی و رفتاری)عامل  4 دارای و شده ارائه سوال 20با  هوش فرهنگی پرسشنامه

 .بوده و امتیازهای هر عامل از مجموع نمرات سواالت بدست آمده است ایگزینه 7 رات این پرسشنامهپاسخ به عبا

 میانگین امتیازات عوامل هوش فرهنگی در گروههای مورد بررسی -1جدول 

 هوش فرهنگی کل عامل رفتاری عامل انگیزشی عامل دانشی عامل راهبردی گروهها

 55/63 1/15 03/13 1/11 91/12 مردان مهاجر

 51/51 1/23 91/16 31/23 31/11 مردان بومی

 11/50 11/11 31/13 55/21 01/11 زنان مهاجر

 35/19 12/25 62/16 11/25 11 زنان بومی

 

همانطور که در جدول نشان داده شده است عامل راهبردی، عامل دانشی و عامل رفتاری هوش فرهنگی در زنان بومی نسبت به سایر 

عامل انگیزشی هوش فرهنگی در مردان بومی باالتر از سایر . تر است و در مردان مهاجر این عوامل کمتر از سایرین استگروهها بیش

در مجموع زنان بومی دارای باالترین هوش فرهنگی و مردان مهاجر دارای .  باشدگروهها و در زنان مهاجر کمتر از سایر گروهها می

 .باشندپایینترین هوش فرهنگی می
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 هوش فرهنگی کل در چهار گروه مورد بررسی -2شکل 

 :هوش اجتماعی        

تا  12های  کشد؛ پرسش میهوش اجتماعی را به تصویر  11تا  1های  پرسش. است شده ارائه سوال 13با  هوش اجتماعی پرسشنامه       

های هوش  دهد مهارت نشان می 33تا  23های  پرسش. شده استهای ابتدایی هوش اجتماعی کسب  بعضی مهارت کهدهد  نشان می 22

درصد به معنی  30های زیر  در هر گروه پاسخ. استافرادی  بودن نادر دهندهنشان  13تا  31پرسش . است باالتر متوسط حد ازاجتماعی 

 .تبه معنی خوب و عالی اس 100تا  33درصد به معنی متوسط و  33تا  13 و نسبتا ضعیف ضعیف

 در گروههای مورد بررسی میانگین امتیازات عوامل هوش اجتماعی -2جدول 

 هوش نادر مهارتهای پیشرفته مهارتهای ابتدایی هوش اجتماعی گروهها

 61/61 26/65 01/19 12/35 مردان مهاجر

 10/61 61/51 16/69 51/66 مردان بومی

 19/63 63/63 10/61 11/61 زنان مهاجر

 99/51 91/52 60/69 01/51 زنان بومی

 

 .باشدهمانطور که در جدول نشان داده شده است در هر چهار بخش از هوش اجتماعی نمره اکتسابی بومیان بیشتر از مهاجرین می
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 هوش اجتماعی در چهار گروه مورد بررسی -2شکل 

 .دار وجود داردهوش فرهنگی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان تفاوت معنی بین :ضیه اولفر

 .استبین هوش فرهنگی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان  تفاوت معنی دارنشان دهنده عدم  HO فرض

 .استرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان بین هوش فرهنگی مهاجرین شه تفاوت معنی دارنشان دهنده وجود  H1 فرض

شود که در تحقیق حاضر ای مستقل استفاده میدو نمونه tهای کمی از آزمون برای مقایسه میانگین دو نمونه آماری مستقل از داده

 .خروجی این آزمون در دو جدول زیر ارائه شده است. اینچنین است

 و بومی های مربوط به دو گروه مهاجرینآماره-3جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروهها عوامل

 36/0 51/1 30/13 50 مهاجر عامل راهبردی

 33/0 63/1 15/16 50 بومی

 05/1 91/1 31/21 50 مهاجر عامل دانشی

 35/0 55/1 32/23 50 بومی

 33/0 65/1 30/11 50 مهاجر عامل انگیزشی

 35/0 55/1 55/16 50 بومی

 59/0 65/6 91/15 50 مهاجر عامل رفتاری

 61/0 11/3 11/26 50 بومی

هوش فرهنگی 

 کل

 56/1 53/11 32/65 50 مهاجر

 91/0 25/16 11/11 50 بومی

 

 .باشدمیانگین هوش فرهنگی در هر چهار عامل و در هوش فرهنگی کل در مورد بومیان باالتر از مهاجرین می
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 ای مستقلدو نمونه tآزمون -4جدول 

 خطالی استاندارد اختالفات میانگین اختالفات داریسطح معنی درجه آزادی tآماره  عوامل

 59/0 -65/2 001/0** 131 -36/3 عامل راهبردی

 21/1 -51/3 003/0** 131 -05/3 عامل دانشی

 59/0 -15/2 002/0** 131 -09/3 عامل انگیزشی

 00/1 -15/1 000/0** 131 -10/1 عامل رفتاری

 62/2 -11/16 000/0** 131 -10/6 هوش فرهنگی کل

-دار مینشان دهنده عدم وجود اختالف معنی Ns. معنی دار است 03/0اختالف در سطح  * .دار استمعنی 01/0در سطح  اختالف**

 .باشد

اختالف  99عامل و هوش فرهنگی کل به احتمال همانطور که در جدول باال نشان داده شده است بین بومیان و مهاجرین از نظر هر چهار 

 .باشدمورد تایید می H1 رد و فرضیه HOبنابراین فرضیه . دار وجود داردمعنی

 .دار وجود داردهوش اجتماعی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان تفاوت معنی بین :فرضیه دوم

 .استتماعی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان بین هوش اج تفاوت معنی دارنشان دهنده عدم  HO فرض

 .استبین هوش اجتماعی مهاجرین شهرک امام و ساکنین بومی شهر چمستان  تفاوت معنی دارنشان دهنده وجود  H1 فرض

که در تحقیق حاضر  شودای مستقل استفاده میدو نمونه tهای کمی از آزمون برای مقایسه میانگین دو نمونه آماری مستقل از داده

 .خروجی این آزمون در دو جدول زیر ارائه شده است. اینچنین است

 های مربوط به دو گروه مهاجرین و بومیآماره-5جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروهها عوامل

 51/1 90/11 16/39 50 مهاجر هوش اجتماعی

 31/1 01/11 31/50 50 بومی

 11/2 20/20 51/36 50 مهاجر مهارتهای ابتدایی

 96/1 13/16 53/69 50 بومی

مهارتهای 

 پیشرفته

 90/1 90/13 11/63 50 مهاجر

 21/2 33/11 33/52 50 بومی

 60/1 31/13 33/63 50 مهاجر هوش نادر

 61/1 12/11 90/51 50 بومی

 .باشدان باالتر از مهاجرین میمیانگین هوش اجتماعی در هر چهار بخش در مورد بومی
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 ای مستقلدو نمونه tآزمون -6جدول 

 خطالی استاندارد اختالفات میانگین اختالفات داریسطح معنی درجه آزادی tآماره  عوامل

 21/2 -91/10 000/0** 131 -92/1 هوش اجتماعی

 11/3 -91/12 000/0** 131 -15/1 مهارتهای ابتدایی

 91/2 -11/6 020/0 * 131 -33/2 مهارتهای پیشرفته

 32/2 -31/1 000/0** 131 -31/3 هوش نادر

-دار مینشان دهنده عدم وجود اختالف معنی Ns. معنی دار است 03/0اختالف در سطح  * .دار استمعنی 01/0در سطح  اختالف**

 .باشد

هوش اجتماعی، مهارتهای ابتدایی و هوش نادر به  همانطور که در جدول باال نشان داده شده است بین بومیان و مهاجرین از نظر هر

رد و  HOبنابراین فرضیه . دار وجود دارددرصد اختالف معنی 93درصد و از نظر مهارتهای پیشرفته هوش اجتماعی به احتمال  99احتمال 

 .باشدمورد تایید می H1 فرضیه

 :یافته ها         

همانطور . باشدوش فرهنگی کل در مورد بومیان باالتر از مهاجرین میمیانگین هوش فرهنگی در هر چهار عامل و در ه درفرض اول       

دار اختالف معنی 99که در جدول نشان داده شده است بین بومیان و مهاجرین از نظر هر چهار عامل و هوش فرهنگی کل به احتمال 

 وجود دارد

هاجرین از نظر هر هوش اجتماعی، مهارتهای ابتدایی و هوش درفرضیه دوم همانطور که در جدول باال نشان داده شده است بین بومیان و م

 .دار وجود دارددرصد اختالف معنی 93درصد و از نظر مهارتهای پیشرفته هوش اجتماعی به احتمال  99نادر به احتمال 
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 :گیری نتیجه        

 یا فرهنگ همان از همکارانشان با تباطار به قادر است ممکن  پایین  فرهنگی  هوش با  افرادی. است عاطفی  هوش  ورای  فرهنگی  هوش      

 رفتار تفسیر به قادر باال  فرهنگی  هوش با افرادی مقابل، در. شوند مشکل دچار وکارشان کسب در نتیجه، در و نباشند دیگر های فرهنگ

 هوش این. است رهنگف عرصة در هوش تعریف واقع، در » فرهنگی هوش»هستند دیگران رفتار با انطباق نیاز، صورت در حتی و دیگران

 های موقعیت با سازگاری در سرعت ،«فرهنگی هوش». دارد فرهنگی متنوّع کاری های محیط با زیادی ارتباط که است هوش از بدیعی نوع 

 نشد یافت  پژوهش این عنوان با فرهنگی هوش موضوع با رابطه در تحقیقی است محیطی شرایط به توجه با کردن عمل تر راحت و جدید

 آموزان دانش اجتماعی سازگاری در اجتماعی حمایت و بنیادین نیازهای نقش پژوهشی در اما باشد شده انجام حاضر پژوهش با همسو که

 حمایت اجتماعی، سازگاری نظر از دختران و پسران بین که که داد نشان پژوهش این نتیجه.دادند قرار بررسی مورد را متوسطه مقطع

 که داد نشان دیگر پژوهشی در است پسران نفع به تفاوت این که میشود دیده معناداری و مثبت تفاوتهای نبنیادی نیازهای و اجتماعی

 )سازگارترندپژوهش دختر دانشجویان اهداف بودن کامل نظر از ولی است دختر دانشجویان از پسر،بیشتر دانشجویان تحصیلی سازگاری

همانطور که در جدول نشان داده ر هر چهار عامل بومیان از مهاجرین باالتر بوده  دراین پژوهش میبینیم هوش فرهنگی د(1319میکائیلی

آنچه مشهود است تفاوتهای دار وجود داردشده است بین بومیان و مهاجرین از نظر هر چهار عامل و هوش فرهنگی کل اختالف معنی

رش فرهنگی خرده فرهنگها که میتواند نقش بسزایی در فرهنگی ،قومیتی ومحیط جغرافیایی است وخود بحث مهاجرت پذیرش یا عدم پذی

هوش فرهنگی داشته باشددیگر انکه مهاجرت یک پدیده ای است که میتواند در بخشهای مختلف تاثیر بگذارد علی الخصوص فرهنگ 

 روابط سازندة اساسی ایاجز این توان نمی مسلم طور به آوریم، دست به اجتماعی هوش از کاملی شرح بخواهیم اگرامادر هوش اجتماعی 

 و کند ارزیابی را گر محاسبه هوش تواند می تنها و است روح بی و خشک نظریه مفهوم ها، قابلیت این بدون. گرفت نادیده آن در را محکم

 تماعی،اج هوش نظریة از انسانی های ارزش حذف برای تالش ": عقیده دارد کولبرگ، الرنس ماند می غافل احساس پر قلب یک فضایل از

 علمی، آموزشی، اقتصادی، کاری، فرهنگی، گوناگون عوامل به وابسته و پیچیده فرایندی مهاجرتگرددودیگر اینکه  آن تضعیف موجب

 یکسره که ویژه ای جغرافیای و تاریخ از فرد که شوند دهند و باعث می به دست هم می دست عوامل این. است ایدئولوژیک حتی و سیاسی

 آنچه را که در این پژوهش شاهد هستیمببرد پناه دیگر جایی به و شود جدا سازد می را او اجتماعی و رهنگیف چیستی و کیستی

میانگین هوش اجتماعی در چهاربخش در مردان وزنان  امادراین پژوهشلذاتحقیقی یافت نشد که همسو با پژوهش حاضر انجام شده باشد

جز درمهارتهای پیشرفته درسایر بخش ها از زنان مهاجر  میانگین باالتری داشتنداما تفاوت بومی باالتر از مهاجرین بوده و مردان مهاجر ب

معنی داری بین مردان وزنان بومی درهوش اجتماعی ،مهارتهای ابتدایی،مهارتهای پیشرفته،و حتی در بعضی قسمت در هوش نادر از 

 بیشتر کسب به منجر اجتماعی، سرمایه سازمانی برون و سازمانی درونارتباطات  در اجتماعی مردان و زنان مهاجر مشاهده میشودتعامالت

 میکنند تقویت را یکدیگر افراد و دارد وجود مثبت افزایی هم اجتماعی روابط در که میدهد نشان این(2001). رینکو،)شود می دانش

 مؤلفه شدن اضافه.  کند می بینی پیش را علمانشغلی م معناداری رضایت طور به اجتماعی های مهارت مؤلفه که داد نشان نتایج پژوهشی

 خلیل احد رضایی، اکبر دکتر)برد می معناداری باال بطور را بینی پیش قدرت معادله به اجتماعی آگاهی و اجتماعی پردازش اطالعات های

 و انسانی مختلف علوم در دیدهپ این دلیل همین به. است فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، ای پدیده مهاجرتدیگر آنکه (1311زاده

 با اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، نظر از که شوندهایی مواجه می با محیط مهاجران زیرا است مطرح مهم مسأله ای عنوان به اجتماعی

 حفظ برای خود گفتار و کردار رفتار، در زیادی تغییرات پذیرش به مجبور ها آن که طوری به دارد، تفاوت آنان قبلی زندگی محیط

هستندآنچه دراین جا مشاهده میشود مهاجرانی هستند که دربرقراری ارتباط ویادگیری مهارتهای الزم در منطقه دچار مشکل  سازگاری

بوده واز همه مهمتر بحث جذب و پذیرش آنها ست مسلما کسب مهارت دررضایت شغلی ایجادتعامالت اجتماعی باایجاد ارتباط در منطقه 

 .د تاثیر  و اثربخشی خود را نشان می دهدای که مهاجرت کردن
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 و مراجع منابع

طه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران، مطالعات بررسی راب( ). آقا یوسفی،علیرضا ؛ شریف، نسیم   [1]

  .31-53، صص13دوره هفتم،شماره  1390روان شناختی،

اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید،  -مقایسه سازگاری فردی( ). اصفهانی اصل، مریم   [2]

  .اد اسالمی واحد اهوازپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آز1311
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 اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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  .(1311ارجمند: روان شناسی بین فرهنگی،چاپ اول،تهران). جوشن لو، محسن ؛ رستمی،رضا   [6]

پایان نامه کارشناسی ارشد . ی با سازگاری اجتماعی دانشجویانپسر دانشگاه قمبررسی رابطه هوش هیجان). حیدری، مصطفی    [5]

  .(1315روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران
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 0111-1319-ایرانی  های سازمان در رهبری و مدیریت چالشهای

های  سازمان در رهبری های چالش به پاسخی ؛ فرهنگی هوش و عاطفی هوش) منصوره زاده، عباسعلی محمدجواد نائیجی،  [11]

 (1319ایرانی سازمانهای در رهبری و مدیریت های چالش ،همایش(ایران فرهنگی چند

 ، 11نوری؛ اصغر، مقایسه تاثیر هوش علمی و هوش عاطفی بر شخصیت، فصلنامه آموزه، شماره   [12]
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  .19-103صص 

  .(چاپ دوم، نشر ساواالن). 1316(ترجمه حمزه گنجی. مهارتها و آزمونها: هوش هیجانی  [16]

 وهای ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان بررسی ویژگی : سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت ( ). هیکویی،مریم  [15]
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