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هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطه حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي در دانش آموزان شهر ساري در

سال تحصيلي  ٩٥ – ٩٦ميباشد .روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي بوده كه با تكنيك پيمايش و
بطور مقطعي انجام شد .جامعه آماري شامل كليه دانش آموزاني است كه در سال تحصيلي ١٣٩٥-٩٦در

مدارس متوسطه ناحيه يك ساري ،مشغول به تحصيل ميباشد .نمونه آماري در اين پژوهش بر اساس از

جدول كرجسي و مورگان ) ٣٧٣ (١٩٧٠نفر برآورد شد كه بصورت نمونه گيري تصادفي خوشهاي انتخاب

گرديد .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامههاي حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي ) (MSPSSو
هوش فرهنگي ون داين و آنگ ) (٢٠٠٤بود .براي تجزيه و تحليلها از نرم افزار spssو آزمونهاي

اسپيرمن و يو من وايتني )معادل ناپارامتري آزمون  (tاستفاده شد .نتايج حاصل از يافتههاي پژوهش نشان
داد :بين حمايت اجتماعي با هوش فرهنگي دانش آموزان رابطه وجود دارد .همچنين ميزان حمايت

اجتماعي در بين دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

واژههايكليدي :حمايت اجتماعي ،هوش فرهنگي ،دانش آموزان
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مقدمه
وجود حمايت اجتماعي به اطمينان و خود شايستگيها براي آزمودن تجارب جديد ميافزايد و با يك

قدرت مقابلهاي گسترش يافته ،انسانها را درموقعيتي بهتر براي برآوردن نيازها و محروميتها قرار ميدهد.

بسياري از رفتارهاي انسان با سازوكارهاي نفوذ بر خــــــود ،١برانگيخته و كنترل ميشوند .اما در ميان

مكانيسم هاي نفوذ برخود ،هيچ كدام مهمتر و فراگيرتر از باور به خودكارآمدي شخصي نيست .اگر فردي
باور داشته باشد كه نميتواند نتايج مورد انتظار را به دست آورد ،و يا به اين باور برسد كه نميتواند مانع
رفتارهاي غيرقابل قبول شود ،انگيزه او براي انجام كارها كم خواهد شد .با تعريف حمايت اجتماعي تحت

عنوان معرفتي كه باعث مي شود فردي باور كند مورد احترام و عﻼقه ديگران ميباشد ،عنصري ارزشمند

و داراي شأن ميباشد و به يك شبكه روابط و تعهدات متقابل تعلق دارد ،بر رابطه متقابل بين حمايت
اجتماعي و احساس خودكارآمدي تاكيد ميكند )نيليا.(٢٠٠٨ ،

يكي از موضوعات جالب توجه در پژوه شهاي اجتماعي ،موفقيت تحصيلي است ،زيرا عﻼوه بر آن كه

مي تواند به عنوان معياري جهت سازگاري فراگير با محيط آموزشي و موفقيت آينده اش در نظر گرفته

شود ،بيانگر موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدفيابي و توجه به رفع نيازهاي فردي نيز ميباشد.

هوش فرهنگي ،حوزه مدرني از هوشمندي است كه امكان ميانجي گري در فﻀاهاي كاري متنوع و متغير

را مطرح ميكند .برخي از جنبههاي فرهنگي مساله ،كامﻼ قابل ديدن است و آشكارا مي توان اين
هوشمندي را در نحوه برخورد برخي از افراد و در رفتارهايي كه انجام مي دهند ،مشاهده كرد .در هر حال

فهم بيشتر موقعيتها و بخشهاي چالش برانگيز فرهنگ با عقايد ،ارزشها ،انتظارات ،نگرش ها و

مفروضههايي كه بطور آشكارا يا نهان قابل مشاهده و ارزيابي هستند ،مرتبط اند .در عين حال كسي كه
داراي هوش فرهنگي باﻻيي است اين آمادگي را دارد كه اختﻼف فرهنگي را درك نموده و با قدرت در

اين عرصه كه پر از تفاوت هاي بي شمار است ،فعاليت نمايد .بنابراين هوش فرهنگي به افراد كمك ميكند
كه به نحو موثرتري تفاوت هاي درون و بين فرهنگي را كنترل و مديريت نمايند .كسي كه داراي هوش

فرهنگي بسيار باﻻيي است حصارهاي فرهنگي را درك نموده و ميداند همين حصارهاست كه مي توان

رفتار ما و ديگران را چارچوب بندي نمايد و همان است كه ميتواند نحوه فكركردن و واكنش نشان
دادنها را در موقعيتهاي مختلف توجيه نمايد .پس هوش فرهنگي ،دامنه جديدي از هوش است كه

ارتباط بسيار زيادي با محيطهاي كاري متنوع دارد)اسﻼسكي.(٢٠٠٣ ،

حمايت اجتماعي معرفتي است كه باعث مي شود فردي باور كند مورد عﻼقه و احترام ديگران است،
عنصري ارزشمند است و به يك شبكه روابط و تعهدات متقابل تعلق دارد .بنا به تعريف ،حمايت اجتماعي

شامل دو بعد اساسي است ،يكي جنبه ذهني كه نشان دهنده تصورات و ادراكات فرد از حمايتهاي

1- self-influnce
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اطرافيان است ،و ديگري جنبه واقعي )عيني( است كه عبارتست از ميزان مساعدتها و كمكهاي واقعي

ارائه شده به فرد )بيابانگرد.(١٣٨٣ ،

حمايت اجتماعي مفهومي چند بعدي است كه به اشكال و طرق مختلفي تعريف شده است .براي مثال،
ميتوان آن را به عنوان يك منبع فراهم شده توسط ديگران ،به عنوان امكاناتي براي مقابله با استرس ،يا

يك مبادله اي از منابع تعريف نمود .برخي از پژوهشگران ،حمايت اجتماعي را ميزان برخورداري از

محبت ،همراهي ،مراقبت ،احترام ،توجه ،و كمك دريافت شده توسط فرد از سوي افراد يا گروههاي

ديگر نظير اعﻀاي خانواده ،دوستان ،و ديگران مهم تعريف كردهاند )بندورا و ﻻك .(٢٠٠٣ ،برخي،

حمايت اجتماعي را واقعيتي اجتماعي و برخي ديگر ،آن را ناشي از ادراك و تصور فرد ميدانند.
ساراسون (١٩٨٨) ١حمايت اجتماعي را مفهومي چند بعدي ميداند كه هر دو بعد واقعي و تصوري را در

بر ميگيرد .در مجموع ،شايد بتوان گفت كه حمايت اجتماعي يعني اين احساس كه شخص مورد توجه

ديگران است و ديگران براي او ارزش قائلند و اينكه او به يك شبكة اجتماعي متعلق است.

گرچه بهره هوشي از سالهاي دور مورد توجه روانشناسان قرار داشته و آزمون هاي بسياري بر اي

سنجش و تقو يت آن ارائه گرديده است ،اما ابعاد جد يد هوش مانند هوش عاطفي و هوش فرهنگي

تنها در سالهاي اخير مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .همراه با روند جهاني شدن ،عبارات گوناگوني
مانند شايستگي بين فرهنگي ٢و يا شايستگي هاي جهاني ٣در طول چندين سال ،براي نام گذاري توانايي

و مهارت افراد براي سازگاري و انجام وظيفه به طور اثربخش در فرهنگ هاي مختلف ،مورد استعمال
بود .اما مفهوم هوش فرهنگي ،به عنوان نوعي خاص از هوش ،براي اولين بار توسط ارلي و انگ ،٤به

عنوان تئوري جديدي در دنياي مديريت و روان شناسي سازماني مطرح شد .بعدها كنسرسيومي از اساتيد

آمريكا و انگليس و آسيا ،هوش فرهنگي را ارزيابي سيستماتيك ظرفيت فرد براي رويارويي با افرادي از

فرهنگ هاي متفاوت تعريف كردند )چاپمن.(٢٠٠٩ ،

هوش فرهنگي ،نوعي بديع از هوش است كه ارتباط بسيار زيادي با محيط هاي كاري متنوع فرهنگي

دارد .هوش فرهنگي را استعداد به كارگيري مهارتها و تواناييها در محيط هاي مختلف تعريف

ميكند .آمارها نشان ميدهد كه بسياري از ورشكستگي هاي تجاري هنگامي رخ ميدهد كه افراد از

فرهنگهاي مختلف ،درك درستي ندارند )وان دريل.(٢٠٠٨ ،

هوش فرهنگي را به عنوان يك سيستم از تواناييهاي تعاملي تعريف كردند .در واقع هوش فرهنگي

ظرفيتي است كه به افراد اجازه ميدهد تا در برابر طيف گسترده فرهنگ ها درك و فهم درستي داشته
باشند و به طور مناسب عمل كنند )روبين.(١٩٩٨ ،
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اين نوع از هوش درك و فهم تعامﻼت بين فرهنگي را بهبود ميبخشد .براي اينكه فرد از لحاظ فرهنگي
با هوش شناخته شود ،بايد در موقعيتهايي كه برداشتها و اشارات مختلفي وجود دارد بتواند قﻀاوت

درستي داشته باشد و درك و فهم صحيحي از آن موقعيت بدست آورد .افرادي كه از سطح هوش

فرهنگي باﻻتري برخوردارند در ابراز عواطف و حاﻻت فيزيكي تسلط بيشتري دارند .در واقع توانايي

درك و تفسير و انطباق رفتاري با زمينههاي فرهنگي يكي از مهارت هايي است كه اساساً بر اي افراد

شاغل در شركتهاي بين المللي بسيار مهم ميباشد )روبين.(١٩٩٨ ،

تعريف ديگري از هوش فرهنگي عبارت است از توانايي افراد براي رشد شخصي از طريق تداوم

يادگيري و شناخت بهتر ميراثهاي فرهنگي ،آداب و رسوم و ارزشهاي گوناگون و رفتار موثر با

افرادي با پيشينه فرهنگي و ادراك متفاوت .ارلي و انگ ،هم چنين ،هوش فرهنگي را به عنوان قابليت

فرد براي سازگاري موثر با قالبهاي نوين فرهنگي تعريف كرده و ساختار اين مفهوم را به انواع ديگر
هوش ،از جمله هوش عاطفي و اجتماعي مربوط ميدانند )روبين.(١٩٩٨ ،

بررسي رابطه حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي از آن رو اهميت و ضرورت دارد كه حمايت اجتماعي و

هوش فرهنگي به عنوان يكي از موارد مهم در ارتباطات نقش مهمي را در عملكرد تحصيلي دانش آموزان
ايفا مي كند .شناخت اين مورد از چند لحاظ اهميت دارد؛ از لحاظ نظري موجب افزايش دامنه علم در اين

حيطه خواهد شد .از لحاظ كاربردي در صورت وجود نكاتي قابل تامل آشكار در زمينه حمايت اجتماعي

و هوش فرهنگي در بين دانش آموزان ،با انجام برنامهريزي هاي ﻻزم در جهت كم كردن كاستيها ميتوان

از نتايج آن بهره ﻻزم را گرفت.

پيشينه پژوهش:

قره سفلو ) ،(١٣٩١پژوهشي با عنوان »رابطه هوش فرهنگي با عملكرد كاركنان دانشگاه« انجام داده است.
نتايج نشان داد كه بين هوش فرهنگي ،هوش فرهنگي شناختي و هوش فرهنگي انگيزشي با عملكرد
كاركنان رابطه مثبت و معناداري بدست آمد اما بين هوش فرهنگي رفتاري با عملكرد كاركنان رابطه

معناداري مشاهده نشد.

نورايي و ساعي ارسي ) ،(١٣٨٩در پژوهش خود با عنوان »بررسي اثر هوش عاطفي )هوش اجتماعي( بر

عملكرد آموزشي اعﻀاي هيأت علمي )مطالعه موردي :واحدهاي منطقه  ٢دانشگاه آزاد اسﻼمي« به اين
نتيجه دست يافتند كه بين خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهيهاي اجتماعي و قابليت در ساماندهي روابط

اعﻀاي هيأت علمي با عملكرد آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد .همچنين يافتهها نشان داد كه
فﻀاي كاري به عنوان متغّير مداخله گر رابطه بين خودآگاهي و خود مديريتي را تغيير ميدهد ولي در
رابطه بين آگاهيهاي اجتماعي و قابليت در ساماندهي روابط عملكرد آموزشي آنان تأثير مي گذارد.
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ون دريل) ،(٢٠٠٨در پژوهش خود به بررسي توسعه و سنجش كمي هوش فرهنگي به عنوان يك

ساختار حياتي ،در سطح سازماني ،پرداخته است .نتايج نشان داد هوش فرهنگي سازماني رابطه مثبتي با
اثربخشي سازماني و عملكرد سازماني دارد.

مانيا ) ،(٢٠٠٤در پژوهشي به اندازه گيري هوش فرهنگي و ميزان تاثير آن بر سازگاري ،تصميم گيري،

انطباق فرهنگي و عملكرد وظيفه اي پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه ابعاد هوش فرهنگي با هر كدام
ازاين متغيرها ارتباط دارد و در واقع هوش فرهنگي به عنوان عامل پيش بيني كننده اين متغيرها معرفي شده

است ،به اين صورت كه دو بعد استراتژي و دانش هوش فرهنگي بر قﻀاوت فرهنگي و تصميم گيري فرد

تاثير گذار است .همچنين ابعاد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي ميزان انطباق فرهنگي فرد را با موقعيت هاي
جديد فرهنگي پيش بيني ميكند و باﻻخره ابعاد استراتژي و رفتار هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفه اي فرد

تأثير گذار است.

روش پژوهش:

روش پژوهش مهمترين و اساسيترين نقش را در يك پژوهش علمي دارا ميباشد ،انسان در برخورد با هر
مسئله و مشكلي بايد روش راه حل خاصي را انتخاب نمايد كه متناسب با موضوع و مشكل وي باشد ،يكي

از روشهاي پژوهش كه در رابطه با مديريت و روانشناسي مورد استفاده قرار ميگيرد پژوهش توصيفي
است ،در تحقيق توصيفي آنچه هست يا وضعيت موجود پديدهها مورد بررسي قرار ميگيرد .هدف تحقيق
توصيفي مشخص كردن ماهيت شرايط فعاليتها و نگرشهاي حاكم است )حسنزاده.(١٣٩٣ ،

از آنجا كه اين پژوهش ،به بررسي وضعيت موجود پرداخته ،در رديف تحقيقات توصيفي قرار دارد و با
توجه به اينكه با استفاده از پرسشنامه و از طريق نظرخواهي ،وضعيت موجود سيستم بررسي ميگردد ،در
رديف تحقيقات پيمايشي قرار دارد .همچنين اين پژوهش از نظر هدف در رسته تحقيقات كاربردي قرار

دارد.

جامعه آماري ،برآورد نمونه و روش نمونه گيري

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان پسر و دختر متوسطه اول و دوم شهرساري است كه

در سال تحصيلي  ١٣٩٥-٩٦در مدارس متوسطه در ناحيه يك شهر ساري مشغول به تحصيل ميباشند.
تعداد اين افراد حدود  ١٠٠٠٠است.

نمونه آماري در اين پژوهش بر اساس بهرهگيري از جدول كرجسي و مورگان ) (١٩٧٠تعداد ٣٧٣نفر
١

برآورد شده است و شيوه نمونهگيري در تحقيق حاضر به روش تصادفي و خوشه اي چند مرحله اي
ميباشد .روش اجرا بدين صورت بود كه ابتدا از بين  ١٢مدرسه متوسطه ناحيه يك شهر ساري ،دو مدرسه
- Krejcie & Morgan

1
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بصورت يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه به شكل تصادفي انتخاب شدند .سپس تعداد ٣٧٣

پرسشنامه بين دو مدرسه تقسيم شد بطوري كه  ١٨٧پرسشنامه در مدرسه دخترانه و  ١٨٦پرسشنامه به مدرسه
پسرانه تعلق گرفت .به منظور اجراي پرسشنامه نيز ،به مدارس مشخص شده مراجعه شد و و پس از برقراري

ارتباط ﻻزم با دانش آموزان ضمن بيان اهداف پژوهش و اهميت دقت و رعايت صداقت در پاسخ به

پرسشنامه ها ،توضيح مختصري در مورد نحوه پاسخگويي ارائه داده شد .پس از آن با همكاري مسئولين
مدارس شرايط مناسب جهت پاسخگويي به پرسشنامهها فراهم گرديد.

در اين پژوهش از دو پرسشنامه براي ارزيابي دو متغير )حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي( استفاده شده
است .براي سنجش ميزان حمايت اجتماعي از پرسشنامه مقياس حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي

) (MSPSSو براي برسي هوش فرهنگي از پرسشنامه هوش فرهنگي استفاده شده است.
مقياس حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي:(MSPSS) ١

اين مقياس يك ابزار  ١٢عبارتي است كه به منظور ارزيابي حمايت اجتماعي ادراك شده از سه منبع:

خانواده دوستان و افراد مهم در زندگي توسط سميت ٢وهمكاران ) (١٩٩٨تهيه شده است .مقياس حمايت

اجتماعي ادراك شده چند بعدي ،ميزان حمايت اجتماعي ادراك شده توسط آزمودني در هر يك از سه

حيطه ياد شده را مي سنجد و داراي سه زير مقياس :خانواده )عبارات  ،(٣ ،٤ ،٨ ،١١دوستان )(٦ ،٧ ،٩ ،١٢

و افراد مهم ) (٢ ،١ ،٥ ،١٠است .ويژگي هاي روان سنجي مقياس حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي
بر روي نمونه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است.

پرسشنامه هوش فرهنگي توسط راموز ) ،(١٣٨٥بومي سازي شده است و به ترتيب متغيرهاي استراتژي
هوش فرهنگي ،دانش هوش فرهنگي ،انگيزش هوش فرهنگي و رفتار هوش فرهنگي را اندازه گيري

مينمايد .روايي آن بر حسب روش روايي محتوايي و ظاهري مورد بررسي قرار گرفت و پايايي آن با

استفاده از روش آلفاي كرونباخ برابر  ٠/٩٦محاسبه شده است )رحيم نيا و همكاران.(١٣٨٨ ،
آمار توصيفي
جنسيت

با توجه به جدول  ٥٠/١ ،١درصد از دانش آموزان مورد مطالعه معادل  ١٨٧نفر دختر و  ٤٩/٩درصد معادل

 ١٨٦نفر پسر بوده اند .بيشترين فراواني جنسيت متعلق به دختران بوده است.

1- Multidimensional Scale of Perceived Social Support
2- Zimet

بررسي رابطه حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي در دانش آموزان متوسطه شهر ساري در سال تحصيلي ١٠٩/ ٩٥-٩٦
جدول :١توزيع فراواني جنسيت در دانش آموزان

پايه تحصيلي

فراواني

درصد

درصد تجمعي

پسر

١٨٦

٤٩/٩

١٠٠

دختر
جمع

١٨٧

٥٠/١

٣٧٣

٥٠/١

١٠٠

پايه تحصيلي

با توجه به جدول  ٧/٨ :١درصد از دانش آموزان مورد مطالعه معادل  ٢٩نفر در پايه هفتم١٩ ،درصد معادل

 ٧١در پايه هشتم ١٥/٨ ،درصد معادل  ٥٩نفر در پايه نهم ٢١/٧ ،درصد از دانش آموزان مورد مطالعه معادل
 ٨١نفر در پايه دهم٢١/٧ ،درصد معادل  ٨١در پايه يازدهم و  ١٣/٩درصد معادل  ٥٢نفر در پايه دوازدهم
مشغول به تحصيل بوده اند.

جدول :٢توزيع فراواني پايه تحصيلي دانش آموزان

پايه تحصيلي

فراواني

درصد

هشتم

٧١

١٩

دهم

٨١

هفتم
نهم

يازدهم

دوازدهم
جمع

٢٩
٥٩
٨١
٥٢

٣٧٣

٧ /٨

درصد تجمعي
٧/٨

٢٦/٨

١٥/٨

٤٢/٦

٢١/٧

٨٦/١

٢١/٧
١٣/٩
١٠٠

٦٤/٣
١٠٠
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توصيف متغير حمايت اجتماعي

جدول :٣خﻼصه شاخصهاي آماري مربوط به نمرات حمايت اجتماعي
شاخصها
گروه

زوج ها

دختران
پسران

تعداد

١٨٧
١٨٦

در بين دانش آموزان دختر و پسر

ميانگين

ميانه

مد

انحراف

٥١/٦٦

٥٢

٥٦

٤/٥١

٥٣/١٣

٥٤

٥٦

معيار

٤/٢٤

واريانس
٢٠/٤٢
١٨/٠٣

مقادير
واقعي
٦٠
٦٠

بيشينه

مشاهده

مقادير

٦٠

١٢

شده

كمينه

واقعي
١٢

٦٠

مشاهده
شده
٣٩
٤٢

دادههاي جدول  ،٣شاخص آماري نمرات حمايت اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر را نشان ميدهد.
ميانگين نمرات حمايت اجتماعي دانش آموزان دختر برابر ٥١/٦٦و ميانگين نمرات حمايت اجتماعي دانش

آموزان پسر برابر  ٥٣/١٣ميباشد.

فرضيه اول :بين حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي دانش آموزان رابطه وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است كه نتايج حاصل به شرح ذيل

است:

حمايت

اجتماعي

جدول  :٤نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن در تحليل فرضيه اول
هوش فرهنگي
دانش آموزان

**٠/٢٥٤

١/٠٠

٣٧٣

٣٧٣

ضريب همبستگي

هوش فرهنگي

سطح معناداري )(sig

دانش آموزان

١/٠٠

**٠/٢٥٤

ضريب همبستگي

حمايت اجتماعي

٣٧٣

٣٧٣

تعداد

٠/٠٠
.

.

٠/٠٠

تعداد

سطح معناداري )(sig

اسپيرمن

تحصيلي

با توجه به اينكه در جدول اسپيرمن مقدار ) Sigسطح معني داري( در سطح خطاي  ٠/٠٥معنيدار ميباشد
) ،sig) =٠/٠٠ < α =٠/٠٥بنابراين با  ٩٥درصد اطمينان اين نتيجه حاصل شد كه بين دو متغير رابطه وجود

دارد و در واقع هوش فرهنگي با حمايت اجتماعي در بين دانش آموزان رابطه معناداري دارد .به عبارت

بررسي رابطه حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي در دانش آموزان متوسطه شهر ساري در سال تحصيلي ١١١/ ٩٥-٩٦

ديگر ميتوان گفت در دانش آموزان مورد بررسي ،افزايش يا كاهش حمايت اجتماعي موجب افزايش يا
كاهش هوش فرهنگي در آنان ميشود.

فرضيه دوم :بين حمايت اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.

جدول  :٥نتايج آزمون يومن ويتني در تحليل فرضيه دوم

مجموع رتبه ها

ميانگين رتبه اي

تعداد

٣٨٧٨١/٥٠

٢٠٥/١٧

١٨٥

٣١٧٠٥/٥٠

١٥٩/٠٣

فرضيه دوم

١٨٧
٣٧٢

گروه ها

دانش آموزان دختر
دانش آموزان پسر

متغير

حمايت اجتماعي

مجموع

جدول  :٦نتايج آزمون يومن ويتني در تحليل

حمايت اجتماعي
١٤٠٢٨/٥٠٠
٣١٦٠٦/٥٠٠
-٣/١٦١
٠/٠٠٢

مقدار يومن ويتني

مقدار ويلكاكسون
Zآماره

سطح معناداري)Sig. (2-tailed

در تفسير نتايج آزمون يومن ويتني براي اينكه پي ببريم آيا ميزان حمايت اجتماعي در بين دو گروه دانش

آموزان دختر و پسر متفاوت است ،با استناد به ميزان آماره  Zدر جدول ٦مﻼحظه مي شود Z = -٣/١٦١
بوده و در سطح خطاي كوچكتر از  ٠/٠٥معني دار است .بنابراين با اطمينان  ٠/٩٥به لحاظ آماري تفاوت

ميزان حمايت اجتماعي در بين دو گروه دانش آموزان دختر و پسر معنادار است .بنابراين فرضيه پژوهش

تاييد شده و فرضيه صفر كه دﻻلت بر عدم تفاوت حمايت اجتماعي در بين دو گروه دانش آموزان دختر و

پسر بود ،رد ميشود .اما براي تفسير اينكه ميزان حمايت اجتماعي در كدام گروه از دانش آموزان بيشتر و

در كداميك كمتر است ،از نتايج جدول  ٥استفاده مي كنيم .همانطور كه در اين جدول مﻼحظه مي شود
ميانگين رتبه حمايت اجتماعي در بين دانش آموزان پسر  ٢٠٤/١٧بوده و بيشتر از ميزان آن ) (١٦٩/٠٢در

بين دانش آموزان دختر است.
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بحث و نتيجه گيري:
نتايج مربوط به بررسي فرضيه اول پژوهش )آيا بين حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي دانش آموزان رابطه

وجود دارد؟( نشان داد ميزان حمايت اجتماعي با هوش فرهنگي دانش آموزان رابطه دارد .در توجيه اين
نتيجه ميتوان گفت هوش فرهنگي از متغيرها و عوامل بسياري از لحاظ نظري تاثير مي پذيرد ،كه در اين
بين حمايت اجتماعي عنصري با تاثير باﻻ محسوب مي شود.

نتايج مربوط به بررسي سوال چهارم پژوهش )آيا حمايت اجتماعي در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت

است؟( نشان داد ميزان حمايت اجتماعي در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت دارد .بطوري كه حمايت
اجتماعي در دانش آموزان پسر بيشتر از دختران است .ساختارهاي سنتي جامعه بيش از دختران به پسران بها

ميدهد و در نتيجه دختران احساس حمايت اجتماعي كمتري دارند .لذا به نظر ميرسد برگزاري دوره هاي

آموزشي مشاوره خانواده ،بسيار قابل توجه است .اين آموزشها براي باﻻ بردن ميزان حمايت اجتماعي در
دانش آموزان بسيار مهم است .بنابراين چنانچه خانواده ها و مدرسه فﻀاي همدلي و مشاركت و صميمتي

پويا در محيط هاي آموزشي فراهم كنند بي شك افزايش اعتماد و حمايت اجتماعي دانش آموزان را در

پي داشته و موجب افزايش كارايي تحصيلي دانش آموزان خواهد بود.

١١٣/ ٩٥-٩٦ بررسي رابطه حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي در دانش آموزان متوسطه شهر ساري در سال تحصيلي
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