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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با
مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای شمال خوزستان پرداخته است.
روش :روش پژوهش نیز توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معـادتت سـاختاری ()SEM
و تحلیل مسیر بوده است .حجم نمونه مورد مطالعه در ایـن پـژوهش  310نفـر بودنـد کـه از بـین
جامعه دانشجویان دانشگاههای شمال خوزستان با روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخـاب شـدند.
برای سنجش متغییرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای هوش فرهنگی (انگ و همکـاران،)9999 ،
ویژگیهای شخصیتی ( NEOکاستا و مـک کـری )7610 ،مهـارتهـای اجتمـاعی مـاگر ( )7619و
معدل کل برای پیشرفت تحصـیلی اسـتفاده شـد .تحلیـل دادههـا توسـط روش آمـاری معـادتت
ساختاری انجام گرفت .جهت آزمودن اثرهای مستقیم ،یک الگوی پیشنهادی ارائه شد که با حـ،ف
مسیرهای غیر معنیدار و ارائه الگوی نهایی برازش خوبی حاصل گردید .همچنـین جهـت آزمـودن
اثرهای واسطهای نیز روش بوت استراپ مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها بیانگر این بود که ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،گشودگی و وجدانی بـودن بـه
جز توافق پ،یری از طریق هوش فرهنگی بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی اثـر غیرمسـتقیم
مببت داشتند .ویژگی شخصیتی روانرنجوری به واسـطه هـوش فرهنگـی بـر مهـارت اجتمـاعی و
پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم منفی داشت.
نتیجهگیری :براساس یافتههای این پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی به واسطه هـوش فرهنگـی بـر
پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشجویان ،اثرگ،ار هستند .بنابراین پیشنهاد میشود کـه
نظامهای آموزشی مانند دانشگاهها به منظور طراحـی و برنامـهریـزی جهـت پیشـرفت تحصـیلی و
ارتقای مهارتهای اجتماعی دانشجویان ،ابعاد روانی شخصیت و هوش فرهنگی فراگیـران را سـنجش
کنند .در این راستا برگزاری همایشها ،سمینارها ،کارگاهها و برنامههایی همچون بازدیـد و گـردش
علمی و فرهنگی ،پژوهش ،و مسابقات و ارائه فعالیتهای گروهی پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،هوش فرهنگی ،مهارت اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی
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Mediating role of cultural intelligence in the relationship
between personality traits and social skills and academic
achievement of university students
Faranak Omidian1*
Neda Alipoor2
Abstract
Introduction: This study aimed to examine the mediating role of cultural
intelligence in the relationship between personality traits and social skills
and academic achievement of students at Universities of Northern cities
of Khuzestan.
Method: The research methodology was descriptive and correlational
through structural equation modeling (SEM) and the path analysis.
Participants in the study were 375 from community of college students
from the Universities of Northern cities of Khuzestan selected by
multistage random sampling. Participants answered the Cultural
Intelligence Questionnaire (Ang, et al., 2004), personality traits NEO
(Costa and McCrae 1985) Mager social Skills (1972). For academic
achievement their GPA was used. Data analysis was performed by using
the statistical method of structural equations.
Results: The findings showed personality traits of extraversion, openness
to experience, and conscientiousness had indirect positive effect on social
skills and academic achievement through cultural intelligence.
Neuroticism had indirect negative effect on social skills and academic
achievement.
Conclusion: Therefore, educational systems such as universities should
plan to promote students’ personality and cultural intelligence In order to
increase their academic acheivement and social skills.. This can be done
through conferences, seminars, workshops and plans such as cultural and
scientific camping researche, competition and teamwork for university
students.
Keywords: personality traits, cultural intelligence, social skills, academic
achievement

1 Assistant professor , Department of Education, Dezful Branch, Islamic
Azad University, Dezful, Iran
* Corresponding Author: omidian.2013@gmail.com
2 MA student in Educational Planning , Dezfoul Branch, Islamic Azad University, Dezfoul, IRAN

81

هایروانشناسیاجتماعی،شمارهیبیستوهفتم،پاییز6931


پژوهش

مقدمه
دانشگاه از جمله سازمانهايي است كه داراي تنوع فرهنگي ،قومي ،نژادي و جنسي زيادي ميباشهد؛
چرا كه افراد با فرهنگها و پيشينههاي فرهنگي و شخصيتي متفاو در كنار يكديگر هستند .يكهي
از نتايج حضور در محيطهاي داراي تنوع فرهنگي ايهن اسهت كهه افهراد بها ارزشهها ،مفروضها و
توقعا و انتظارا جديد مواجه شوند كه بطور بنيادي با واقعيتهاي محهيط خودشهان تفهاو دارد
(غفاري و خاني .)1393 ،اساساً براي رويارويي با اين تفاو ها سطحي از هوش نياز است كهه از آن
تحت عنوان هوش فرهنگي 1ياد ميشود .هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش اسهت كهه ارتبها
بسيار زيادي با محيطهاي زندگي ،كاري و غيركاري متنوع دارد (پترسون .)7002 ،7هوش فرهنگهي،
درك ظاهر و باطن افراد از نظر فكري و عملي ،بر اساس چارچوب ساختاري چند بعهدي فراشهناخت
ذهني ،انگيزشي و مهار هاي كالمي و غيركالمي است ،كه موج افزاي توانايي فرد براي كار و
تحصي اثربخ و موفق در محيطهاي فرهنگي متفاو ميشود (اِنگ و نهرِ  ،7013 ،3مهورفي،2
 .)7013افراد به ميزان متفاوتي ،به دلي تفاو هاي فردي ،از هوش فرهنگي بهرهمنهد هسهتند .لهذا
محققين به دنبال يافتن پاسخي براي اين تفاو ها بودند .با بررسيهاي انجام شهده ،آنهان دريافتنهد
ويژگيهاي شخصهيتي ذاتهي همچهون متغيرههاي دموگرافيه (جمعيهتشهناختي) و ويژگهيههاي
شخصيتي اكتسابي در افزاي و كاه هوش فرهنگي نقه مهمهي را برعههده دارنهد .همچنهين
5
هوش فرهنگي بخاطر ويژگيهاي شخصيتي متفاو در افراد بصور متفاو وجود دارد (بريسلين
و همكاران .)7009 ،تحقيقا نشان داده است ،ويژگيهاي شخصيتي با هوش فرهنگي رابطه دارد و
هوش فرهنگي جز ي از ويژگيهاي اكتسابي شخصيت است (قهدمپهور ،مههرداد و جعفهري1330 ،؛
بريسلين و همكاران7009 ،؛ آنگ ،ون و كوه7009 ،9؛ كروون7009 ،2؛ دنهيجلس7011 ، 9؛ بوسها،3
7013؛ يكيا و سمرسيوس7019 ،10؛ شو ،مكبي و آيمن .)7012 ،11طي دهههههاي گذشهته نظريها
شخصيتي زيادي در توصيف صفا و ويژگيهاي شخصيتي ارا ه شهده اسهت .نظريهه پهنج عهاملي
شخصيت يكي از كام ترين نظريههاي اين حوزه است كه داراي پنج ويژگهي بهرونگرايهي ،روان-
رنجوري ،توافقپذيري ،وظيفهشناسي و گشودگي ميباشد .تان )7002( 17معتقهد اسهت ،جنبههههاي
مختلف شخصيت با هوش فرهنگهي رابطهه دارد ،افهراد بهرونگهرا و تجربههپهذير از ههوش بهااليي
برخوردارند .بر اساس مطالعا آنگ ،ون و كوه ( )7009بين ويژگيهاي شخصهيتي وظيفههشناسهي
(وجدان) ،سازگاري و ثبا عاطفي ،برونگرايي و باز بودن تجربه با هوش فرهنگي رابطه وجود دارد.
1. Cultural intelligence
2. Peterson
3. Engle & Nehrt
4. Murphy
5. Brislin
6. Ang، Van، Koh
7. Crowne
8. Danijelas
9. Botha
10. Yekea & Semerciöz
11. Shu , Macbee & Ayman
12. Tan
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دنيجلس ( )7011طي پژوهشي نشان داد ،معلمانِ با ويژگي گشودگي و تجربه باز ،ههوش فرهنگهي
بااليي داشتند .اما مسأله قاب بحث در پژوه حاضر اين است كه براساس نتايج مطالعا گسترده،
ويژگيهاي شخصيتي به عنوان متغيرهاي غيرمستقيم از طريق متغيرهاي اكتسابي ،همچون ههوش
فرهنگي بر رفتار و عملكرد افراد تأثير ميگذارند .در حاليكه برخي از پژوهشگران معتقدند ويژگهي-
هاي شخصيتي بطور مستقيم بر پيشرفت تحصيلي تأثير ميگذارند (آته روز1392 ،؛ كهريمنهژاد و
همكاران1393 ،؛ كشاورز و همكاران1337 ،؛ بوستو 1و همكاران7000 ،؛ پا نون7001 ،7؛ پرموزيه
و فورنهههام7003 ،3؛ فارسههيديس و وودفيلههد7003 ،2؛ النههس بههري 5و ديگههران7005 ،؛ حكيمههي 9و
همكاران7011 ،؛ گراميان 2و همكاران7017 ،؛ آكاموالف7013 ،9؛ جنسن7015 ،3؛ ريمفلد7019 ،10؛
سوبووال .)7012 ،11استدالل كانفر )1330( 17اين است كه ويژگيهاي شخصيتي كمتهر از ويژگهي-
هاي رفتاري و مهار هاي اكتسابي بر عملكرد افراد موثرند .براسهاس تئهوري روانشناسهي تحهولي
شخصيت كاليگوري )7000( 13بين ويژگيهاي شخصيتي ،عملكرد و موفقيت افهراد در محهيطههاي
فرهنگي متفاو  ،رابطه وجود دارد .در واقع ،افراد بواسطهي كاربست مكهانيزمهها و اسهتراتژيههاي
اثربخ  ،متأثر از ويژگيهاي شخصيتي خود در محيطهاي فرهنگي متفاو  ،قادر هستند ،عملكرد و
رفتار مناس و اثربخشي را تجربه كنند .همچنين ارلي و آنگ )7009( 12با ارا ه چارچوب نظهري در
ي شبكه ارتباطي ،بر اين اعتقادند كه ويژگيهاي شخصهيتي و عوامه دموگرافيه  15بهر ههوش
فرهنگي تأثير گذارند .آنان ويژگيهاي شخصيتي را به عنوان پي گوي هوش فرهنگهي مهيداننهد.
هوش فرهنگي نيز بر ارتقاي قابليهتههاي اجتمهاعي ،فرهنگهي و موفقيهت افهراد در موقعيهتهها و
فضاهاي متنوع و مختلف مؤثر است .طبق آنچه كه شهرح داده شهد ،شخصهيت و ويژگهيههاي آن
پي بينيكننده هوش فرهنگي هستند (انگ ،دايان.)7002 ،
 پيشرفت و موفقيت رفتارها و مهار ها -عملكرد

هوش
فرهنگي

 ويژگيهاي شخصيتي -عوام دموگرافي

(شکل )0مدل نظری ارلی ،انگ و داین 2117
1. Busto، Prins، Elshout، Hamaker
2. Paunonen
3. Permuzic, Furnham
4. Far sides & Woodfied
5. Lounsbry
6. Hakimi
7. Geramian
8. Akomolafe
9. Jensen
10. Rimfeld
11. Sobowale
12. Kanfer
13. Caligiuri
14. Early & Ang
15. Demographics
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در واقع طبق شك  1و براساس نظريه انگ و داين و كوه ( 7009و  )7002عوام تأثيرگهذار و
پي بينيكننده هوش فرهنگي ميتوانند متعدد باشند؛ آنچه كه مهورد شناسهايي قهرار گرفتهه اسهت
عوام جمعيت شناختي مانند تحصيال  ،سن ،جنس ،تجربهه و همچنهين ويژگهيههاي شخصهيتي
هستند .از سوي ديگر ،به اعتقاد آنهان ههوش فرهنگهي بهر موفقيهت و عملكهرد افهراد و همچنهين
رفتارهاي مناس و مهار هاي اجتماعي تأثيرگذار است .ليورمور نيز در سهال  ،7010بها اسهتفاده از
مدل نظريه آنگ و داين ،ويژگيهاي شخصيتي را عام پي بينيكننده و محرك ههوش فرهنگهي
ميداند ،به اين معني كه ويژگيهاي شخصيتي خصوصاً برونگرايي ،گشودگي و وظيفههشناسهي در
افزاي هوش فرهنگي نق بارزي را ايفا ميكنند.
شافر و ميلر )7009( 1و باربارانلي ،)7003 ( 7معتقدند اغله  ،شخصهيت بهه عنهوان پهي بينهيكننهده
پيشرفت تحصيلي در كنار ساير متغيرها بررسي ميشود .ويژگيههاي شخصهيتي بهه تنههايي نمهيتواننهد
گوياي پيشرفت تحصيلي دانشجويان باشند ،به دلي آنكه ويژگيهاي شخصيتي به صور مسهتمر تحهت
تأثير تجارب ،فعاليتها و دان ها تغيير مييابند .در پژوهشي دريافتند ههوش فرهنگهي ،متغيهر ميهانجي و
قوي بين ويژگيهاي شخصيتي و موفقيت در عملكرد سازماني از جمله شغلي و تحصيلي افراد ميباشهد .از
سوي ديگر عملكرد انسانها بخصوص پيشرفت تحصيلي تحت تأثير شرايط و عوام بسياري است كه بهر
ويژگيهاي شخصيتي نيز اثرگذار است .مطالعهه كيهانكي و كهارتر )7013( 3حهاكي از آنسهت كهه ههوش
فرهنگي منبعي براي موفقيت تحصيلي دانشجويان ميباشد .ويژگيهاي شخصهيتي شهام ويژگهيههاي
اكتسابي و ذاتي دانشجويان و افراد ،نق مهمي در تعهامال و ههوش فرهنگهي آنهان دارد .مههار هها و
الگوهاي رفتاري بين فردي دانشجويان نيز متأثر از هوش فرهنگي است.
تئوري انگ ،داين و كوه ( 7009و  )7002به نق واسهطهاي ههوش فرهنگهي در رابطهه بهين
ويژگيهاي شخصيتي و مهار هاي اجتماعي نيز تاكيد ميكند .افرادي كه ههوش فرهنگهي بهااليي
دارند به دلي برخورداري از مهار هاي اجتمهاعي در تعهامال خهود موفهق هسهتند (ارلهي و آنهگ
2
 .)7009هوش فرهنگي باال در افزاي مهار هاي اجتماعي تأثير بسزايي دارد (بله و گرگرسهون
 .)7002،طبق نظريهي شناختي– اجتماعي بندورا ،تمامي رفتارهاي انسان آموختني اسهت .بنهابراين
يادگيري مهار هاي اجتماعي تحت تأثير ويژگيهاي اكتسابي همچون هوش فرهنگي است .تئوري
ماگر اظهار ميدارد ،مهار هاي اجتماعي بواسطهي مهار هاي شناختي فرد شام ادراك اجتماعي،
خود آموزي ،بازسازي شناختي ،خودآزمايي و ح مسأله آموخته مهيشهوند .ليورمهور ( )7010ههوش
فرهنگي را مجموعهاي از مهار هاي اجتماعي ميداند .زيهرا مهار هاي اجتمهاعي ابهزاري هسهتند

1. Shaffer & miller
2. Brbaranelli
3. Cianci & Carter
4. Black and Gregersen
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كه افراد براي رفتار در محيطهاي فرهنگي از آنها استفاده ميكنند و اين مهار هها باعهث تعامه
موفق بين انسانها ميشوند .بنابراين مهار هاي اجتماعي جداي از هوش فرهنگي نيست.
بر اساس مباني نظري و پيشينه پژوه فوق ،ويژگيهاي شخصيتي به صور غيرمستقيم از طريهق
هوش فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي و مهار هاي اجتماعي دانشجويان اثر گذار ميباشند .اگرچه برخهي از
پژوهشگران معتقدند ويژگيهاي شخصيتي بطور مستقيم بر پيشرفت تحصهيلي تهأثير مهيگذارنهد؛ برخهي
ديگر از پژوه ها نيز به رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و مهار هاي اجتماعي تاكيد كردهاند (آرجايه ،1
 ،1393ميلون7002 ،7؛ فليمينگ ،آلرد و بايرام . )7009 ،3بنابراين چال اصلي پژوه اين اسهت كهه آيها
هوش فرهنگي ميتواند در رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با مهار هاي اجتماعي و پيشهرفت تحصهيلي
به عنوان ي متغير واسطهاي نق ايفا كند؟ اين مسأله در دانشهگاهههاي شهمال خوزسهتان قابه بحهث
است ،زيرا دانشگاههاي شمال خوزستان داراي قوميتهاي مختلفي ميباشهد ،بهه علهت اينكهه بهه ديگهر
استانها و شهرستانهاي مجاور با تفاو هاي فرهنگي مرتبط است.
روش
روش پژوه حاضر همبستگي از طريق مدليابي معادال ساختاري ( )SEMاز نوع تحلي مسير و
جامعه آماري شام كليه دانشجويان مشغول به تحصهي دانشهگاهههاي شهمال خوزسهتان در سهال
تحصيلي  1333 -32بود .حجم نمونه بر اساس معيار لوهلين ( )7002با توجه بهه تعهداد متغيرهها و
معرفها 325 ،نفر در نظر گرفته شد .براي انتخاب آنها از روش نمونهگيري چند مرحلهاي اسهتفاده
گرديد .در مرحله اول و دوم شهرهاي شمال خوزستان ،دزفول ،انديمش  ،شوش و دانشگاههاي آزاد
اسالمي واحد دزفول ،دانشگاه پيامنور انديمش  ،دانشگاه پيامنور شوش با روش تصادفي سهاده ،بهه
شيوه قرعهكشي ،انتخاب شدند .در مرحله سوم ،دانشجويان با روش نمونهگيهري تصهادفي طبقههاي
نسبتي ،با توجه به  7متغير دانشگاه و جنسيت انتخهاب شهدند .نمونهه آمهاري دانشهگاه آزاد دزفهول،
دانشگاه پيامنور انديمش و دانشگاه پيامنور شوش به ترتي  15/5 ،20/3و  12/9درصد نمونه بود.

1. Argyle
2. Millon
3. Felming, Alred & Byram
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ابزار
در اين پژوه به منظور اندازهگيري متغيرهاي مورد نظر از ابزارهاي زير استفاده شده است:
الف) پرسشنامه ویژگیهاي شخصیتی نئو  :NEOپهرس نامه پنج عاملي  NEOيكهي از
بهترين پرس نامههاي مربو به ارزيابي شخصيت است .اين پرس نامه توسط م كري و كاسهتا
در سال  1395تهيه گرديد و شام  90سؤال است كه پهنج عامه عمهدخ شخصهيت شهام  :روان-
رنجوري ،برونگرايي ،گشودگي نسبت به تجربه ،توافق پذيري و وظيفهشناسي را اندازهگيري ميكند
(گروسي فرشي .)1390 ،اين پرس نامه در پژوه هاي مختلفي در جهان و ايهران مهورد اسهتفاده
قرار گرفته است و روايي آن توسط پژوهشگران و متخصصين مورد تأييد قرار گرفته است (آت روز،
 .)1399پرس نامه ويژگيهاي شخصيتي نئو ابتهدا توسهط كاسهتا و مه كهري 1روي  709نفهر از
دانشجويان آمريكايي اجرا گرديد كه ضراي اعتبار بازآزمايي آن به فاصله سه ماه بين  0/93تا 0/25
به دست آمده است (گروشي فرشي .)1390 ،در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرس نامه ويژگي-
هاي شخصيتي ،از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي ك پرس نامه برابر با  0/20است ،كه
بيانگر ضراي پايايي قاب قبول پرس نامه ياد شده ميباشد.
ب) پرسشنامه هوش فرهنگی  :CQپرس نامه هوش فرهنگهي در سهال  7002توسهط
آنگ و همكاران طراحي شده است و داراي  70عبار با گزينههههاي كهامالً مخهالفم ،تها حهدودي
مخالفم ،كمي مخالفم ،نه موافقم و نه مخالفم ،كمي موافقم ،تاحدودي موافقم ،كهامالً مهوافقم مهي-
باشد .ضري آلفاي كرونباخ ⁄
براي اين پرسه نامهه توسهط آنهگ و همكهاران ،7002
محاسبه شده است (قدمپور و همكاران .)1330 ،اين پرس نامه بر اساس مقياس هفت ارزشهي از 1
تا  2نمره گذاري و محاسبه شده است .براساس اين پرس نامه نمرهي ك هوش فرهنگي ميتواند
از ( 70پايين ترين نمره) تا  120باالترين نمره تغيير نمايد .اين پرس نامهه در كشهورهاي مختلهف
جهان در سالهاي متوالي مورد اجرا قرار گرفته است و در حال حاضر تنها پرس نامهاي اسهت كهه
هوش فرهنگي افراد را ميسنجد و مورد تأييد متخصصين ميباشد .پرس نامه ههوش فرهنگهي در
پژوه هاي مختلفي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و روايي و پايايي پرس نامه مورد تأييد
قرار گرفته است .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرس نامه هوش فرهنگي نيز از روش آلفهاي
كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي ك پرس نامه برابر با 0/92است ،كه بيانگر ضراي پايهايي
مطلوب پرس نامه ياد شده ميباشد.
ج) پرسشنامه مهارتهتاي اجتمتاعی :بهه منظهور سهنج مههار ههاي اجتمهاعي
دانشجويان از پرس نامه مهار هاي اجتماعي ماگر ( )1327استفاده شده كه داراي  70سؤال است،
پرس نامه مهار هاي اجتماعي ماگر به دلي تناس با گروه سني بزرگسهال و نيهز تعهداد مناسه
مؤلفهها ،در اين پژوه مورد استفاده قرار گرفته است .ضمن آنكه ساير پرس نامهههاي مههار -
هاي اجتماعي موجود ،از جمله ماتسون ،گرشام ،اليو و كرامتي ،متناس با گروه سهني خردسهال و
نوجوان ميباشند و ساير پرس نامههاي متناس با گروه سني جوان و بزرگسال ،با توجه به اههداف
1. Costa & mc Care
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پژوه  ،اغل محقق ساختهاند و از پايايي چنداني برخوردار نيستند .به دالي اشاره شده پژوهشهگر
در تحقيق حاضر از پرس نامه  70مؤلفهاي ماگر استفاده نموده است .شيوه نمرهگهذاري بهر اسهاس
مقياس  5ارزشي ليكر ميباشد .به گزينه خيلي كم امتياز  ،1كم  ،7متوسط  ،3زياد  2و خيلي زيهاد
امتياز  ،5تعلق ميگيرد .امتياز عبارا را جمع بسته ،اگر امتياز حاص به  100نزدي باشهد ،فهرد ،از
مهار اجتماعي باال و مناسبي برخوردار است .براي تعيين روايي ابزار اندازهگيري از روايي محتوايي
استفاده شده است ،به اين معني كه پرس نامه همراه با هدف اصلي به صاح نظران و متخصصين،
در رشته روش تحقيق و روان شناسي ،داده شده كه مهورد تأييهد آنهان قهرار گرفتهه اسهت (تاجيه ،
 .)1337روايي اين پرس نامه توسط تاجي ( )1337تأييد شده است .در تحقيق حاضر براي تعيهين
پايايي پرس نامه مهار اجتماعي ،از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه بهراي كه پرسه نامهه
برابر با  0/99بود ،كه بيانگر ضراي پايايي مطلوب پرس نامه ياد شده ميباشد.
د) معدل بعنوان شاخص پیشترفت تحصتیلی :در ايهن پهژوه منظهور از پيشهرفت
تحصيلي نمره معدل ك است كه دانشجويان از ترم اول تا نيم سهال اول سهال تحصهيلي 33 -32
كس نمودهاند .اين معدل ك  ،ميانگين نمراتي است كه دانشهجو از تمهامي دروس و يها واحهدهاي
درسي انتخاب شده ،كس نموده است.
یافتهها
در جدول  ،1ميانگين ،انحراف معيار ،كمترين و بيشترين نمره متغيرهاي پژوه  ،ارا ه شهده اسهت.
جدول  ،7تحلي هاي همبستگي در ارتبا با روابط دو متغيري بين متغيرهاي پژوه را نشان مي-
دهد .همانطور كه مشاهده ميشود انگاره مفروضه روابط بين متغيرها منطبق با (بجهز چنهد مهورد)
مسيرهاي مورد انتظار ميباشند .به عبار ديگر ،روابط مورد نظر در سطح معنيداري ميباشند.
جدول  -0میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره آزمودنیها در متغیرهای تحقیق
متغیرها /شاخصهاي آماري

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداكثر

ويژگي شخصيتي روان رنجوري

73/72

9/22

9

21

ويژگي شخصيتي برونگرايي
ويژگي شخصيتي گشودگي
ويژگي شخصيتي توافق پذيري
ويژگي شخصيتي وجداني بودن
هوش فرهنگي
مهار اجتماعي
پيشرفت تحصيلي

79/99
75/33
72/32
37/13
30/07
22/91
15/37

9/10
2/59
2/37
9/10
19/22
10/52
1/92

11
12
19
15
33
21
11/97

23
21
23
29
133
100
13/90
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جدول -2ماتریس ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای تحقیق
متغیرها
1ه ويژگي روان رنجوري

6
هههه

7ه ويژگي برون گرايي


-0/39

ههههه

3ه ويژگي گشودگي

-0/09


0/11


-0/70

-0/75

-0/10

-0/12

-0/11


0/75

0/53

0/30

0/20

0/15

2ه ويژگي توافق پذيري
5ه ويژگي وجداني بودن
9ه هوش فرهنگي
2ه مهار اجتماعي
9ه پيشرفت تحصيلي

1

2

9

1

7

6

ههههه
0/02
0/03

0/12

0/17
0/01

p< 0/001

ههههه

0/73
-0/01

0/72

0/17

ههههه

0/73

0/32

0/15

ههههه

0/75

0/12

p< 0/01

ههههه

0/70

p< 0/05

به منظور ارزيابي الگوي پيشهنهادي ،روش الگويهابي معهادال سهاختاري ( )SEMمهورد
استفاده قرار گرفت .جهت تعيين كفايت برازنهدگي الگهوي پيشهنهادي بها دادههها ،تركيبهي از
شاخ هاي برازندگي به شرح زير مورد استفاده قرار گرفهت .الگهوي پيشهنهادي در پهژوه
حاضر در مجموع  9متغير را در خود جاي داده اسهت .جهدول  ،3بهرازش الگهوي پيشهنهادي و
نهايي با دادهها بر اساس شاخ هاي برازندگي را نشان ميدهد.
جدول  -3برازش الگوی پیشنهادی براساس شاخصهای برازندگی
شاخص
برازندگی
الگوي
پیشنهادي
الگوي نهایی

χ2

df

χ2 /df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

5/22

1

5/22

0/339

0/921

0/399

0/990

0/393

0/392

0/102

19/19

9

7/93

0/399

0/325

0/321

0/937

0/393

0/352

0/092

همانطور كه در جدول  3مالحظه ميشود ،با توجه به شاخ هاي برازندگي ميتوان مشهاهده
كرد كه براي الگوي پيشنهادي برازندگي مطلوبي به دست نيامده است كه پس از حهذف مسهيرهاي
غير معني دار افزاي يافته است .در نهايت نتيجه تحلي  ،برازندگي خوبي براي الگوي نهايي يافهت.
شك  1ضراي استاندارد مسيرهاي الگوي پيشنهادي و جدول  2مسيرها و ضراي استاندارد آنهها
را در الگوي نهايي بر اساس نرم افزار  AMOSويراست  19نشان ميدهد.
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جدول  -4پارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در الگوهای پیشنهادی و نهایی
مدل پیشنهادي
مسیرها/پارامترها

از برونگرايي به هوش فرهنگي
از گشودگي به هوش فرهنگي
از توافقپذيري به هوش فرهنگي
از وجداني بودن به هوش فرهنگي
از روانرنجوري به هوش فرهنگي
از روانرنجوري به مهار اجتماعي
از برونگرايي به مهار اجتماعي
از گشودگي به مهار اجتماعي
از توافقپذيري به مهار اجتماعي
از وجدانيبودن به مهار اجتماعي
از روانرنجوري به پيشرفت تحصيلي
از برونگرايي به پيشرفت تحصيلي
از گشودگي به پيشرفت تحصيلي
از توافقپذيري به پيشرفت تحصيلي
از وجدانيبودن به پيشرفت تحصيلي
از هوش فرهنگي به مهار اجتماعي
از هوش فرهنگي به پيشرفت تحصيلي

مدل نهایی

برآورد

نسبت

سطح

استاندار

بحرانی

معنی-

دβ
0/713
0/105
-0/171
0/702
0/103
0/009
0/730
0/051
0/191
0/193
-0/012
-0/055
-0/073
0/093
0/092
0/179
0/112

6
3/92
7/19
-7/39
3/51
7/13
0/113
3/33
1/10
-3/33
7/33
-0/333
0/901
-0/222
1/53
1/09
7/97
7/03

داري
0/001
0/030
0/012
0/001
0/002
0/305
0/001
0/721
0/001
0/003
0/371
0/529
0/952
0/172
0/722
0/003
0/032

برآورد

نسبت

استاندارد
β
0/712
0/102
-0/173
0/703
0/103
هههه
0/731
هههه
0/193
0/193
هههه
هههه
هههه
هههه
هههه
0/132
0/122

بحرا
نی
3/21
7/15
-7/27
3/50
7/13
هههه
2/19
هههه
3/33
7/33
هههه
هههه
هههه
هههه
هههه
7/29
7/99

سطح
معنیداري
0/001
0/031
0/015
0/001
0/002
هههه
0/001
هههه
0/001
0/003
هههه
هههه
هههه
هههه
هههه
0/009
0/002

بر اساس روش حداكثر درست نمايي ،ضراي پارامتر استاندارد و مقادير نسبت بحرانهي متنهاظر
ارا ه شده در الگوي نهايي ،در جدول  ،2تمام مسيرهاي مستقيم (بجز مسير ويژگي شخصيتي روان-
رنجوري به مهار اجتماعي ،مسير ويژگي شخصيتي روانرنجهوري بهه پيشهرفت تحصهيلي ،مسهير
ويژگي شخصيتي برونگرايي به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگي شخصهيتي گشهودگي بهه مههار
اجتماعي ،مسير ويژگي شخصيتي گشودگي به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگهي شخصهيتي توافهق-
پذيري به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگي شخصيتي وجداني بودن به پيشرفت تحصهيلي) معنهيدار
ميباشند.

.6مقادیربحرانیباالترازمثبتومنفی6/31معنیدارمیباشد .
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شکل -0ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی (نقطهچینها مسیرهای غیرمعنیدار هستند)
روانرنجوري

/055

/009

10
برونگرایی

/730

مهار اجتماعي

/713

/179
هوش فرهنگي
03

105

/112

پيشرفت

گشودگی

/051
/073

تحصيلي

/171

09

19

0/092

توافقپذيري

19
702

وجداني بودن

با توجه به جدول  2و شك  ،1ميتوان گفت كه پس از حذف مسيرهاي غيرمعنهيدار ضهراي
استاندارد مسيرها بهبود يافته است .از ميان مسيرهاي الگوي پيشنهادي 2 ،مسير مستقيم يعني مسير
ويژگي شخصيتي روانرنجوري به مههار اجتمهاعي ،مسهير ويژگهي شخصهيتي روانرنجهوري بهه
پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگي شخصيتي برونگرايي به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگي شخصيتي
گشودگي به مهار اجتماعي ،مسير ويژگي شخصيتي گشودگي به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگهي
شخصيتي توافقپذيري به پيشرفت تحصيلي ،مسير ويژگي شخصيتي وجهداني بهودن بهه پيشهرفت
تحصيلي غيرمعنيدار بودند و از الگو حذف شدند .شك  7الگوي نهايي را به همراه ضهراي مسهير
آن نشان مي دهد.
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شکل -2ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی
روانرنجوري

/103
0/730

مهار اجتماعي
0/179

هوش فرهنگي

/191

0

0
0/713
0/105

0/112

برونگرايي
گشودگي

-0/171

توافقپذيري

/193

پيشرفت تحصيلي

0

وجداني بودن

همچنين از روش بو استراپ ،در برنامه ماكروي پريچهر و هيهز ،)7009( 1بهراي تعيهين
معنيداري مسيرهاي غيرمستقيم استفاده گرديد .جدول  5نشاندهنده ارزشهاي مربو به اين
مسيرها ميباشد.
جدول -5نتایج آزمون بوت استراپ
مسیرهاي
غیرمستقیم
روانرنجوري به مهار
اجتماعي از طريق هوش
فرهنگي
برون گرايي به مهار
اجتماعي از طريق هوش
فرهنگي
گشودگي به مهار
اجتماعي از طريق هوش
فرهنگي
توافق پذيري به مهار
اجتماعي از طريق هوش
فرهنگي
وجداني بودن به مهار
اجتماعي از طريق هوش
فرهنگي

داده

بوت

سوگیري

خطاي
استاندارد

حد پایین

حد باال

-/0207

-0/0209

-0/0002

0/0721

-0/9027

-0/0023

0/0257

0/0252

0/0005

0/0315

0/0720

0/1225

0/0221

0/0257

0/0013

0/03322

0/0799

0/1992

0/0019

-0/0005

0/0002

0/0313

0/0971

0/0979

0/0292

0/0235

0/0003

0/0309

0/0013

0/1259

1. Preacher, Hayes
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مسیرهاي
غیرمستقیم
روانرنجوري به پيشرفت
تحصيلي از طريق هوش
فرهنگي
برونگرايي به پيشرفت
تحصيلي از طريق هوش
فرهنگي
گشودگي به پيشرفت
تحصيلي از طريق هوش
فرهنگي
توافق پذيري به پيشرفت
تحصيلي از طريق هوش
فرهنگي
وجداني بودن به پيشرفت
تحصيلي از طريق هوش
فرهنگي

خطاي

داده

بوت

سوگیري

-/0039

0/0039

-0/0001

0/0073

0/0033

0/0093

-0/0003

0/0029

0/0011

0/0022

0/0023

0/0001

0/0039

0/0012

0/0129

0/0011

0/007

-0/0011

0/0331

0/0201

0/0932

0/0092

0/0099

-0/0001

0/0027

0/0013

0/0123

استاندارد

حد پایین

حد باال

0/0039

-0/0003

0/0705

همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود ،ويژگيههاي شخصهيتي بهرونگرايهي ،گشهودگي و
وجداني بودن به جز توافق پذيري از طريق هوش فرهنگي بر مهار اجتماعي و پيشرفت تحصهيلي
اثر غيرمستقيم مثبت دارند .ويژگي شخصيتي روانرنجوري به واسطه ههوش فرهنگهي بهر مههار
اجتماعي و پيشرفت تحصيلي اثر غيرمستقيم منفي دارند.
بحث ونتیجه گیري
همانگونه كه نتايج نشان داد ،ويژگيهاي شخصيتي روانرنجوري ،برونگرايي ،گشودگي و وجهداني
بودن به واسطه هوش فرهنگي ،بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ،اثرگذار هستند .اين يافته با يافته-
هاي پژوه هاي مشابه از جمله داف و همكاران ( ،)7002انگ ،داين و كوه ( ،)7009شهافر و ميلهر
( )7009و كوماراجو ( )7003همسو ميباشد .روانرنجوري اثر كاهندگي بر هوش فرهنگي دارد .انگ
و همكاران ( )7009معتقدند كساني كه به علت روانرنجوري داراي سطح پاييني از هوش فرهنگهي
هستند ،به ميزان قاب مالحظهاي داراي صفاتي مانند نگراني ،ترسها و استرسها در هنگام مواجهه
شدن با تعارضا ناشي از چند فرهنگي ،ميباشند؛ در واقع اين افراد در محيط متوازن فرهنگهي نيهز
موفق عم نميكنند .طبق نتايج پژوه كوماراجو ( )7013افراد روانرنجهور كمتهر از راهكارههايي
مانند گسترش خالقيت ،ح مسأله و استراتژي براي ح تعارضها اسهتفاده مهيكننهد و بهه دليه
مشاركت كم در فعاليتهاي كالسي و جمعي و يا كم نگرفتن از ديگران به دلي خجالتي بهودن،
سؤال نپرسيدن براي رفع معاي درسي و عدم حضور مداوم در كالس و عدم تعام با اساتيد در امور
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تحصيلي ،دچار افت و عدم پيشرفت خواهند شهد .داف و همكهاران ( )7002طهي پژوهشهي عنهوان
كردند ويژگي شخصيتي روانرنجوري و پايين بودن سطح هوش از جمله هوش فرهنگي از عوامه
تأثيرگذار بر افت تحصيلي ميباشند.
افراد برونگرا ،از آنجاييكه غالباً داراي انگيزهي غني براي ادامه تحصهي در محهيط فرهنگهي
جديد و چند فرهنگي هستند ،بدون هيچ ديدگاه تعص گرايانه ،بطور منطقهي و متناسه بها محهيط
فرهنگي ،رفتارها و دان هاي مدبّرانهاي را از طريق تالش براي كسه آگهاهي و دانه فرهنگهي
اعمال ميكنند .اين افراد به دلي برخورداري از ويژگي مهار هاي ارتباطي و اجتماعي ،به تعهامال
مثبت ميپردازند و در نتيجه باعث موفقيت در عملكرد خود در زمينههاي تحصهيلي و غيهرتحصهيلي
ميشوند (مكري.)7013 ،
پترويج ( )7011نيز معتقد است ،افراد برونگرا و برخوردار از هوش فرهنگي باال ،از ويژگيهايي
همچون انعطافپذيري ،احترام به فرهنگهاي ديگر ،تفكر منطقي بهراي حه مشهكال درسهي و
تمركز باال و عدم توجه به تعصبا فرهنگي برخوردار هستند .انگ و همكهاران ( )7009معتقدنهد از
پيامدهاي برخورداري دانشجويان از ويژگي شخصيتي برونگرايي و هوش فرهنگهي ،مهيتهوان بهه
احساس مثبت به تحلي در محيط فرهنگي جديد ،ارزيابي توانايي خود و خودكارآمهدي ،يهافتن راه-
ح هايي براي گسترش سازگاري با همكالسهاي خود ،درگيرشدن در فعاليهتههاي دسهتهجمعهي،
عالقهمندي به انجام امور گروهي ،توانايي اظهاركنندگي مانند گزارش فعاليت در كالس ،تبادلنظهر
براي ح مسا درسي و علمي و تالش براي شناخت فرهنگهي در جههت گسهترش مههار ههاي
كالمي و غيركالمي ،اشاره نمود .همين ويژگيها موج پيشرفت تحصيلي و درسي خواهند شد.
از طرفي گشودگي الزمه تجربهاندوزي در محيط فرهنگي جديد است (ارلهي و موساكوفسهكي،
 .) 7002بنابراين اثر مستقيم مثبت آن بر هوش فرهنگي قاب انكار نيست .هوش فرهنگهي ،شهرايط
اجتماعي موفقيتآميزي را در محيط فرهنگي جديد يا چند فرهنگي ،ميتواند ايجاد كند (انگ ،دايهن
و كوه .)7009 ،اين قابليتها بستري را براي حضور موفق افهراد در موقعيهتههاي متنهوع فرهنگهي
فراهم خواهد نمود .دانشجوياني كه به واسطه گشودگي از هوش فرهنگي بااليي برخوردار ميشوند،
به دلي داشتن ويژگي تنوعطلبي تماي دارند در محيطهايي كه تنوعا بيشتري دارنهد ،بسهر برنهد
(شافر و ميلر  .)7009افراد گشوده ،تجربيا تازه را مبناي جستجوگري و كشف بهديعيا مهيداننهد،
همچنين به دلي تجارب باز ،شيوههاي متفاوتي را براي رويارويي با مسا خود امتحان ميكننهد و
در نهايت فرا ميگيرند؛ آنان به واسطه گسترش تعامال مكرر و كس تجارب تهازهتهر ،روشههاي
مناسبي ،براي انطباق با موقعيت فرهنگي كه در آن قرار گرفتهاند ،و در پاس به افهراد بها پيشهينهي
فرهنگي ،انتخاب مينمايند .بنابراين ،اين شيوهها و روشها ،ابزاري براي گسهترش دانه علمهي و
مهار هاي اجتماعي مؤثر دانشجويان هستند .دانشجوياني كه از گشهودگي بسهياري برخوردارنهد در
محيط فرهنگي جديد در مورد تعام با همكالسها ،دوستان و سهاير افهرادي كهه زمينهه فرهنگهي
متفاوتي دارند ،فكر ميكنند و استراتژيهايي اتخاذ ميكنند تا بتوانند با ديگران تعام مناس برقرار
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نمايند (انگ ،داين و كوه .) 7009 ،دانشهجوياني كهه داراي ايهن صهفت هسهتند ،در مهورد فرضهيا
فرهنگي ،هنجارها و ترجيحا فرهنگي ،به تحلي سؤاال خود ميپردازنهد و مهدلههاي روحهي و
رفتاريشان را بر اساس تعام با دانشجويان ديگر امتحان ميكنند؛ اين دانشهجويان بهه دليه رف-
انديشي ،به جنبههاي مختلف فرهنگها آگاهتر هستند و اين ويژگي باعهث عملكهرد انطبهاقي آنهان
ميشود.
دانشجويان گشوده و برخوردار از هوش فرهنگي باال ،ميتوانند ،به افهزاي تجهارب در جههت،
كس راههاي درست افزاي يادگيري ،يافتن مسا علمي ،ح مسا تحصيلي ،تالش و سهخت-
كوشي بر انجام فعاليتهاي آموزشي ،صرف زمان بر انجام تكاليف بطور منظم و تبهادل يافتههههاي
علمي ،اقدام نمايند زيرا هوش فرهنگي ،ويژگيهايي همچون ،انگيزه ،رفتار مناس  ،كس دانه و
استراتژي (ارا ه راهح و راهكارها) را شام ميشود كه موج پيشرفت تحصيلي ميگهردد (انهگ و
همكاران.)7002 ،
ويژگي شخصيتي وجداني بودن از طريهق ههوش فرهنگهي بهر پيشهرفت تحصهيلي اثهر مثبهت
غيرمستقيم دارد .در تبيين اين يافته ميتوان اظهار داشت ،همانگونه كه در فرضيا پيشهين در ايهن
پژوه به تأثير اثر مستقيم مثبت ويژگي شخصيتي وظيفه شناسهي بهر ههوش فرهنگهي و ههوش
فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي اشاره گرديد ،ميتوان گفهت ،دانشهجوياني كهه از ويژگهي شخصهيتي
وظيفهشناسي در سطح بااليي برخوردارند به دلي آنكه از ويژگيههايي همچهون اعتمهاد بهه نفهس،
مسئوليتپذيري ،انضبا و سختكوشي برخوردارند ،قادرند در محيطي با تنوعها فرهنگهي ،بهدون
توجه به تمامي موانع و چال ها ،عملكرد موفقي از خود نشان دهند .شافر و ميلهر ( )7009معتقدنهد،
حضور در ي موقعيت چند فرهنگي يا مغاير با فرهنگ خود چهه بها ههدف اشهتغال و يها تحصهي ،
نيازمند برخورداري از ويژگيهايي است كه فرد بتواند موفقيت خهود را تضهمين كنهد ،در واقهع ايهن
ويژگيها شام وظيفهشناسي و هوش فرهنگي باالست.
كوماراجو ( ) 7003طبق نتايج پژوه خهود اظههار داشهت :تفكهرا بهدون تعصه  ،رفتارههاي
مناس با توجه به درك و آگاهي فرهنگي دانشجويان ديگر ،سهختكوشهي بهراي انجهام وظهايف
محول شده و صرف انر ي براي گسترش ح مسا درسي و فرهنگهي ،زيربنهاي تعهامال بسهيار
مفيد و پذيرش از سوي ساير دانشجويان و گشهاي و توسهعه مسهيرهاي همكهاري ،تبهادلنظهر و
ارتباطا در زمينه تحصيلي و فرهنگي خواهد شهد،كه ايهن خهود منجهر بهه موفقيهت در عملكهرد،
بخصوص تحصي ميشود.
اما ويژگي شخصيتي توافق پذيري از طريق هوش فرهنگي ،بر پيشرفت تحصيلي اثهر مسهتقيم
منفي دارد .اين يافته با يافتههاي انگ و داين ( ،)7009داف و همكاران ( ،)7002مغهاير دارد و بها
يافتههاي شافر و ميلر ( )7009و كوماراجو ( )7003همسو ميباشد .در تبيين اين يافته مهيتهوان بهه
اظهارا كوماراجو ( )7003اشاره داشت :وي اذعان ميدارد ،افرادي كه از ويژگي شخصهيتي توافهق
پذيري برخوردارند در محيطهاي چند فرهنگي از جمله دانشگاه نميتوانند عملكرد مطلهوبي بدسهت
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آورند .دانشجوياني كه هوش فرهنگي آنان در حد قاب قبولي نباشد ،نميتوانند در عملكرد تحصيلي
موفق ظاهر شوند؛ موفقيت در محيط چند فرهنگي نياز به خالقيت ،ارا ه پيشنهادا  ،جسهتجوگري،
كشف و خالقيت ،ارا ه راهكارهاي جديد ،تهالش مسهتمر در جههت افهزاي يهادگيري و تعهامال
مناس و ح تعارضا دارد .بنابراين افراد توافقپذير حتي اگر از هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار
باشند به دلي داشتن ويژگيهايي همچون تبعيت و پيروي از ديگران و بدون توجه به توانهاييههاي
مورد نياز براي موفقيت در امر تحصي از پيشرفت تحصيلي پاييني برخوردارند .انگ و دايهن ()7009
معتقدند ،موفقيت در تحصي ميان محيط چند فرهنگي ،نيازمند به خود اكتفا ي ،كشف راههاي بديع،
استدالل منطقي ،خالقيت با توجه به حفظ مفروضا فرهنگي خوي و با در نظر گرفتن مفروضا
فرهنگي ديگران ميباشد.
نتايج اين پژوه نق واسطهاي هوش فرهنگي را در رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي روان-
رنجوري و مهار هاي اجتماعي ،تاييد ميكند .اين يافته با نتايج پژوه ههاي انهگ ،دايهن و كهوه
( ،)7009شافر و ميلر ( ،)7009كيانكي و كارتر ( )7013مطابقهت دارد .شهافر و ميلهر ( )7009اظههار
مههههيكننههههد ويژگههههي شخصههههيتي روانرنجههههوري موجهه ه كههههاه هههههوش فرهنگههههي
ميگردد و افراد با هوش فرهنگي پايين قادر به فراگيري قابليتههاي اجتمهاعي نيسهتند ،در نتيجهه
نميتوانند مهار هاي اجتماعي خود را افزاي و گسترش دهند .افراد روانرنجور به علت عدم ثبا
و كنترل هيجانا منفي مانند ترس ،يأس ،نااميدي ،كمرويي ،دلهره و عز نفس پهايين ،همهواره از
رويارويي با چال هاي محيطي ،بخصهوص در محهيطههاي چنهد فرهنگهي از قبيه سهازمانهها و
دانشگاهها ،اجتناب ميورزند (كروون.)7009 ،
هر عاملي كه باعث اجتناب افراد براي داشتن انگيزه ،رفتار ،كس آگاهي ،تصميمگيري و ارا هه
راهح در محيطهاي متنوع فرهنگي ميشود ،تأثير كاهندگي بر هوش فرهنگي دارد (انهگ ،دايهن و
كوه .)7009 ،كيانكي و كارتر ( )7013اظهار ميكنند ،روانرنجوري بطور عادي ميتواند در عملكهرد
انطباقي و رفتاري انسان اختالل ايجاد كند و موج كاه رفتار مناس و عملكرد بهينه گردد .اين
دو پژوهشگر معتقدند روانرنجوري ،مانع تجربيا تازه و ايجاد توليهدا خهالق در جههت افهزاي
هوش فرهنگي ميشود و از سوي ديگر ،افراد ،به دليه برخهورداري از ههوش فرهنگهي پهايين ،در
محيطهاي چند فرهنگي قادر به روابط ميان فردي مناس و گسهترش مههار ههاي اجتمهاعي بهه
واسطه رفتار انطباقي و فراگيري قابليتهاي اجتماعي نيستند.
هوش فرهنگي ،نق واسطهاي در ارتبا بين ويژگي شخصيتي برونگرايي و مهار اجتماعي
دارد .در تبيين اين يافته ميتوان به اظهارا انگ و همكاران ( )7009اشاره داشت :افراد برونگرا به
دلي داشتن صفا و ويژگيهايي از قبي اجتماعي بهودن و ارتباطها گسهترده ،در صهورتي كهه از
هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار باشند ،به دلي آنكه دامنهه گسهتردهاي از فراشهناخت ،شهناخت،
انگيزه و رفتار را در درون خود جاي داده انهد ،در واكهن بهه محهيط فرهنگهي جديهد بهه تعهامال
گستردهتري سوق داده ميشوند و اين تعامال ميان-فرهنگي موج يادگيري و كاربرد مهار هاي
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بين فردي و ارتباطي و در نتيجه گسترش مهار هاي اجتماعي خواهد شد .كيانكي و كارتر ()7013
بر اساس نتايج پژوه خود معتقدند ،برونگرايهان بهه علهت برخهورداري از خصوصهياتي همچهون
جسور ،پرشور و بانشا بودن ،تماي به كس تجارب تازه ،ح مسا خود و ارا ه راهكارهاي جديد
در موقعيتهاي مختلف ،قابليتهاي گستردهاي را بدست ميآورنهد و همچنهين بهه دليه آنكهه در
موقعيتهاي ميان فرهنگي قادرند روابط خود را با ديگران گسترش دهند ،از هوش فرهنگي بهااليي
نيز برخوردار ميشوند ،چرا كه هوش فرهنگي متص به ويژگيهايي است كه باعث توسعه و پرورش
مهار هاي اجتماعي ميشود.
همچنين ،ويژگي شخصيتي گشودگي ،از طريق هوش فرهنگي بر مهار اجتماعي ،اثهر مثبهت
غيرمستقيم دارد .اين يافته با نتايج مشابه از جمله يافتههاي انگ ،داين و كوه ( ،)7009شافر و ميلهر
( )7009و كيانكي و كارتر ( )7013همخواني دارد .در تبيين اين يافته ميتوان به اظههارا انهگ و
همكاران ( )7009اشاره داشت ،ويژگي شخصيتي گشودگي در پهي بينهي ههوش فرهنگهي و تهأثير
هوش فرهنگي در گسترش مهار ها از جمله مهار هاي اجتماعي ،نق مهمهي را ايفها مهيكنهد.
شافر و ميلر ( )7009در پژوه خود دريافتند هوش فرهنگي ،نق ميهانجي قهوي در ارتبها بهين
ويژگيهاي شخصيتي گشودگي و مهار  ،از جملهه مههار ههاي اجتمهاعي دارد .كيهانكي و كهارتر
( )7013معتقدند افرادي كه در برخورداري از ويژگي شخصيتي گشودگي بسيار غني هستند ،به دلي
كس تجارب جديد در محيطهاي متنوع فرهنگي ،كه حاص عالقه و تالش آنهاسهت ،در صهورتي
كه از هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار باشند ،مهار هاي كالمي ،غيركالمي و رفتاري ،كه همان
مهار هاي اجتماعي آنان است ،توسعه مييابند .كروون )7009( 1معتقد است هوش فرهنگي افهراد
زماني گسترش مييابد كه تحت تأثير فع و انفعاال ناشي از ويژگيهاي شخصيتي باشد ،همچنين
هوش فرهنگي ،نشانگر ميزان تجارب و مهار هاي كس شده است كه هر قدر افزاي يافته باشد
اين مهار ها نيز افزاي مييابند.
ويژگي شخصيتي توافق پهذيري از طريهق ههوش فرهنگهي بهر مههار اجتمهاعي اثهر مثبهت
غيرمستقيم ندارد .اين يافته با نتايج پژوه انهگ و همكهاران ( )7009و كيهانكي و كهارتر ()7013
مغاير دارد و با نتايج پژوه شافر و ميلر ( )7009همسو ميباشد .در تبيين اين يافته ميتوان بهه
اظهارا انگ و همكاران ( )7009اشاره نمود ،ويژگي شخصيتي توافقپذيري عالوه بر صفا مثبت،
مانند همكاري ،مشاركت و سازگاري ،در بعضي موارد و موقعيتها مفيد واقع نميشود؛ بهدين معنهي
كه افراد در هنگام روبرو شدن با مسا و چال ها در موقعيتهاي مبهم ،مانند محيطهاي فرهنگي
جديد و يا چند فرهنگي بجاي جستجو و كشف راهكارهاي بديع و نو ،به تبعيت از افراد ديگهر مهي-
پردازند .شافر و ميلر ( )7009معتقدند ،از اثرا منفي ويژگي شخصيتي توافق پهذيري بهر عملكهرد و
رفتار ،آن است كه ،قدر جستجوگري و ح مسأله و ارا ه راهبرد براي ح تعارضا را كاه داده
1. Crowne
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و در نتيجه فرد قادر به گسترش قابليتهاي ميان فرهنگهي نخواههد بهود .دانشهجوياني كهه توافهق
پذيرند هنگام رويارويي در روابط ميان فرهنگي خود با همكالسها و سايرين ،بجاي گسترش دان
و درك فرهنگي خود ،براي ح تعارضا فرهنگي و بهبود روابط خود از طريق بهاال بهردن آگهاهي،
انگيزه ،دان و رفتار مناس  ،به پي روي و تبعيت و موافقت با ديگران اقدام ميكنند.
ويژگي شخصيتي وجداني بهودن از طريهق ههوش فرهنگهي بهر مههار اجتمهاعي اثهر مثبهت
غيرمستقيم دارد .نتيجه بدست آمده با يافتههاي انگ و همكهاران ( ،)7009شهافر و ميلهر ( )7009و
كيانكي و كارتر ( )7013مطابقت دارد .در تبيين اين يافته ميتوان اظهار داشت وظيفهشناسي يكي از
خصوصياتي است كه موج افزاي هوش فرهنگي ميشود ،چهرا كهه بهه گفتهه كيهانكي و كهارتر
( ،)7012افراد وجداني به دلي داشتن روحيه مسئوليتپذيري و قاب اعتماد بودن ،زمينهساز گسترش
تعامال خود با ديگران و ديگران با خود ميشوند .منصوري ( )7012معتقد است ،افراد تماي دارنهد
با كساني ارتبا نزدي و دوستانهاي برقرار كنند كه قاب اعتماد باشند ،كه اين خود سهب افهزاي
تعامال خواهد شد ،هر آنچه تعامال انطباقي و خالقانه براي رفع ابهاما و تعارضها و عملكهرد
موفق و مناس در موقعيتهاي ميان فرهنگي مداوم گردد ،ناخودآگهاه مههار ههاي اجتمهاعي نيهز
كس شده و در طي زمان توسعه مييابند .شافر و ميلر ( )7009نيز طبق پژوه هاي خود دريافتند،
گسترش ارتباطا و تعامال ميان افراد در فضاهاي بين فرهنگي ،مانند ،سازمانها و مراكز آموزشي
از جمله دانشگاه ،باعث افزاي هوش فرهنگي ميگردد .داشتن هوش فرهنگي در چنين فضهاهايي
موج توسعه قابليتهاي ميان فردي از جمله مهار هاي اجتماعي ميشود.
شافر و ميلر ( )7009نيز طبق پژوه هاي خود دريافتند ،گسترش ارتباطها و تعهامال ميهان
افراد در فضاهاي بين فرهنگي ،مانند سازمانها و مراكز آموزشي ،از جمله دانشهگاه ،باعهث افهزاي
هوش فرهنگي ميگردد .داشتن هوش فرهنگي در چنين فضاهايي ،موج توسعه قابليتهاي ميان-
فردي ،از جمله مهار هاي اجتماعي ميشود.
انگ و همكاران ( )7009و ( )7002نيز بر اساس مدل نظري شهبكه ارتبهاطي نقه واسهطهاي
هوش فرهنگي با ويژگيهاي شخصيتي و دموگرافي با مهار و عملكرد ،به اين نتيجه دست يافتند،
افراد با هوش فرهنگي باال ،در واكن به محيط ميان فرهنگهي ،مجههز بهه مههار ههايي از قبيه
قابليتهاي كالمي و غيركالمي و همچنين مهار هاي شناختي (ح مسأله ،خودآموزي) و عهاطفي
(همدردي ،همدلي ،همكاري) هستند .اين قابليتها در واقع جزء مولفههاي هوش فرهنگي ميباشند،
در واقع مهار هاي اجتماعي ،بخ جدايي ناپهذير ههوش فرهنگهي هسهتند و بها گسهترش ههوش
فرهنگي اين مهار ها افزاي مييابد.
در تبيين ديگري براساس تئوري يادگيري اجتماعي ،دانشجويان بواسهطه ويژگهيهها و صهفا
شخصيتي خود ،عالقهمند به كس تجارب و اطالعا از زمينههاي فرهنگي متفاو ميباشند و بهر
اساس مشاهده الگوهاي رفتاري متفاو  ،به تقويت مهار هاي اجتماعي خود مهيپردازنهد .در واقهع
آنان از طريق مهار هاي كالمي و غيركالمي مهار هاي اجتماعي خود را تقويت مهيكننهد .مهدل
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نهايي پژوه حاضر ،براساس تئوري شخصيتي پنج عام بزر نيهز قابه تبيهين اسهت .بهه ايهن
صور كه ،اكثر تغييرا قاب توجه شخصيت انسان از پنج بعد اصلي شخصيتي ناشي ميشهود .ايهن
ويژگيها با توجه به شرايط و موقعيتهاي متفاو  ،باعث ايجاد عواطف ،احساسا و مكهانيزمههاي
سازگاري ،دفاعي و انگيزشي در افراد ميشود .در واقع ويژگيههاي شخصهيتي ،بهر نحهوه ارتبها و
تعام افراد و عملكرد آنان در فعاليتهاي مختلف مؤثرند و اين خصوصيا  ،انسان را مسهتعد انجهام
رفتارهاي مختلف ،در موقعيتهاي خاص مينمايد ،و به تدريج از طريق كس تجارب اين مكانيزم-
ها و احساسا به تواناييها و قابليتهايي همچون هوش فرهنگي تبدي ميشوند؛ تا آنجا كه هوش
فرهنگي از ويژگيهاي اكتسابي شخصيت محسوب ميشود .به عقيده ارلهي و انهگ ( )7009ههوش
فرهنگي ،اكتسابي است ،به اين دلي كه ،قابليتها و تواناييهايي را بتدريج در انسهان ايجهاد مهي-
نمايد .به طور مثال دانشجويان برونگرا يها داراي ويژگهي گشهودگي ،داراي ويژگهيههايي همچهون
مخاطرهجويي و كنجكاوي نسبت به ايدههاي ديگران هستند ،كه اين ويژگيها به نوبه خهود باعهث
افزاي انگيزش دروني افراد براي كس تجارب و اطالعا جديد ميشود .در اين راستا ،دانشجويان
تالش ميكنند كه با بكارگيري مكانيزم هايي همچهون توسهعه تعهامال اجتمهاعي خهود بها ديگهر
دانشجويان و يا اساتيد ،به اصالح و توسعه فرايند يادگيري بپردازند .بر اساس تئوري انگيزش ،انتظار
كس موفقيت بر اساس تعامال اجتماعي ،موج افزاي انگيزش دروني و موفقيت افراد ميشود.
با توجه به فرايند مذكور دانشجو به ارزش يادگيري از طريق تعهامال اجتمهاعي ،بهدون توجهه بهه
زمينههاي فرهنگي پي ميبرد .بنابراين بتدريج هوش فرهنگي در او تقويت ميشود.
بر اساس نتايج فوق از آنجا كه ويژگيهاي شخصيتي نق قاب انكاري در ابعاد مختلف زندگي
بويژه پيشرفت تحصيلي ،مهار هاي اجتماعي و هوش فرهنگي و نيز ساير قابليهتهها و متغيرههاي
ديگر ايفا ميكند ،پيشنهاد ميشود ،نظامهاي آموزشي مانند دانشگاهها ،اوقاتي را بهه سهنج ابعهاد
رواني شخصيت فراگيران اختصاص دهد تا از طريق آن بتواند فراگيران را به واسطه ارا ه برنامههاي
مناس  ،در جهت موفقيت در زمينههاي مختلف ،ياري رسانند .دانشگاهها بايد بها طراحهي و برنامهه-
ريزيهاي الزم اقدام به آموزش هوش فرهنگي و ديگر قابليتهاي مهرتبط و موردنيهاز نماينهد .بهه
مديران دانشگاهها پيشنهاد ميشود ،با ياري برنامهريزان آموزشي ،اقهدام بهه برگهزاري همهاي هها،
سمينارها ،كارگاهها و برنامههايي همچون بازديد و گردش علمي و فرهنگي ،پژوه  ،و مسهابقا و
ارا ه فعاليتهاي گروهي براي ارتقاء و افزاي هوش فرهنگي نمايند.
از آنجايي كه تحقيق حاضر به مطالعه دانشجويان دانشگاههاي شهمال اسهتان خوزسهتان مهي-
پردازد ،نتايج آن براي دان آموزان ديگر مقاطع تحصيلي از قبي مدارس ابتهدايي ،دوره اول و دوره
دوم متوسطه قاب تعميم نيست .از اين رو ،به منظور بررسي نقه واسهطهاي ههوش فرهنگهي ،در
رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با مهار هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دان آموزان ،نيهاز بهه
تحقيقا بيشتري وجود دارد .همچنين ويژگيهاي شخصيتي افراد ،پديهدهاي چندبعهدي اسهت كهه
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ممكن است تحت تأثير عوام متعددي باشد ،بنابراين نميتوان با صراحت بيهان نمهود كهه ،ههوش
فرهنگي فقط تحتالشعاع ويژگيهاي شخصيتي است.
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