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 چکیده  
های شخصیتی با ای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگیپژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه :مقدمه
 های شمال خوزستان پرداخته است. های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاهمهارت
( SEM)روش پژوهش نیز توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معـادتت سـاختاری    :روش

نفـر بودنـد کـه از بـین      310و تحلیل مسیر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه در ایـن پـژوهش   
ای انتخـاب شـدند.   گیری چند مرحلههای شمال خوزستان با روش نمونهجامعه دانشجویان دانشگاه

(، 9999های هوش فرهنگی )انگ و همکـاران،  نامهمتغییرهای مورد مطالعه از پرسشبرای سنجش 
( و 7619هـای اجتمـاعی مـاگر )   ( مهـارت 7610)کاستا و مـک کـری،     NEOشخصیتیهای ویژگی

هـا توسـط روش آمـاری معـادتت     معدل کل برای پیشرفت تحصـیلی اسـتفاده شـد. تحلیـل داده    
اثرهای مستقیم، یک الگوی پیشنهادی ارائه شد که با حـ،ف  ساختاری انجام گرفت. جهت آزمودن 

دار و ارائه الگوی نهایی برازش خوبی حاصل گردید. همچنـین جهـت آزمـودن    مسیرهای غیر معنی
 ای نیز روش بوت استراپ مورد استفاده قرار گرفت.  اثرهای واسطه

ایی، گشودگی و وجدانی بـودن بـه   گرهای شخصیتی برونها بیانگر این بود که ویژگییافته :هایافته
جز توافق پ،یری از طریق هوش فرهنگی بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی اثـر غیرمسـتقیم   

رنجوری به واسـطه هـوش فرهنگـی بـر مهـارت اجتمـاعی و       داشتند. ویژگی شخصیتی روان مببت
 پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم منفی داشت.  

های شخصیتی به واسطه هـوش فرهنگـی بـر    این پژوهش، ویژگی هایبراساس یافته :گیرینتیجه
شود کـه  های اجتماعی دانشجویان، اثرگ،ار هستند. بنابراین پیشنهاد میپیشرفت تحصیلی و مهارت

جهـت پیشـرفت تحصـیلی و     ریـزی ها به منظور طراحـی و برنامـه  های آموزشی مانند دانشگاهنظام
ابعاد روانی شخصیت و هوش فرهنگی فراگیـران را سـنجش    ارتقای مهارتهای اجتماعی دانشجویان،
هایی همچون بازدیـد و گـردش   ها و برنامهها، سمینارها، کارگاهکنند. در این راستا برگزاری همایش

 شود.های گروهی پیشنهاد میعلمی و فرهنگی، پژوهش، و مسابقات و ارائه فعالیت
 های شخصیتی، هوش فرهنگی، مهارت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی  ویژگی های کلیدی:واژه
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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 
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 مقدمه 
باشهد؛  ي، قومي، نژادي و جنسي زيادي ميهايي است كه داراي تنوع فرهنگدانشگاه از جمله سازمان
هاي فرهنگي و شخصيتي متفاو  در كنار يكديگر هستند. يكهي  ها و پيشينهچرا كه افراد با فرهنگ
هها، مفروضها  و   هاي داراي تنوع فرهنگي ايهن اسهت كهه افهراد بها ارزش     از نتايج حضور در محيط

هاي محهيط خودشهان تفهاو  دارد    و انتظارا  جديد مواجه شوند كه بطور بنيادي با واقعيت توقعا 
ها سطحي از هوش نياز است كهه از آن  (. اساساً براي رويارويي با اين تفاو 1393)غفاري و خاني، 

شود. هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش اسهت كهه ارتبها     ياد مي 1تحت عنوان هوش فرهنگي
(. هوش فرهنگهي،  7002، 7هاي زندگي، كاري و غيركاري متنوع دارد )پترسوندي با محيطبسيار زيا

درك ظاهر و باطن افراد از نظر فكري و عملي، بر اساس چارچوب ساختاري چند بعهدي فراشهناخت   
هاي كالمي و غيركالمي است، كه موج  افزاي  توانايي فرد براي كار و ذهني، انگيزشي و مهار 

، 2، مهورفي 7013، 3شود )اِنگ  و نهرِ هاي فرهنگي متفاو  ميخ  و موفق در محيطتحصي  اثرب
منهد هسهتند. لهذا    هاي فردي، از هوش فرهنگي بهره(. افراد به ميزان متفاوتي، به دلي  تفاو 7013

هاي انجام شهده، آنهان دريافتنهد    ها بودند. با بررسيمحققين به دنبال يافتن پاسخي براي اين تفاو 
ههاي  شهناختي( و ويژگهي  هاي شخصهيتي ذاتهي همچهون متغيرههاي دموگرافيه  )جمعيهت      ژگيوي

شخصيتي اكتسابي در افزاي  و كاه  هوش فرهنگي نقه  مهمهي را برعههده دارنهد. همچنهين      
 5هاي شخصيتي متفاو  در افراد بصور  متفاو  وجود دارد )بريسلينهوش فرهنگي بخاطر ويژگي

هاي شخصيتي با هوش فرهنگي رابطه دارد و نشان داده است، ويژگي (. تحقيقا 7009و همكاران، 
؛  1330پهور، مههرداد و جعفهري،    هاي اكتسابي شخصيت است )قهدم هوش فرهنگي جز ي از ويژگي

، 3؛ بوسها 7011،  9؛ دنهيجلس 7009، 2؛ كروون7009، 9؛  آنگ، ون و كوه7009بريسلين و همكاران، 
ههاي گذشهته نظريها     (. طي دههه 7012، 11شو، مكبي و آيمن؛ 7019، 10؛ يكيا و سمرسيوس7013

هاي شخصيتي ارا ه شهده اسهت. نظريهه پهنج عهاملي      شخصيتي زيادي در توصيف صفا  و ويژگي
-گرايهي، روان هاي اين حوزه است كه داراي پنج ويژگهي بهرون  ترين نظريهشخصيت يكي از كام 

ههاي  ( معتقهد اسهت، جنبهه   7002) 17د. تانباششناسي و گشودگي ميپذيري، وظيفهرنجوري، توافق
پهذير از ههوش بهااليي    گهرا و تجربهه  مختلف شخصيت با هوش فرهنگهي رابطهه دارد، افهراد بهرون    

شناسهي  هاي شخصهيتي وظيفهه  ( بين ويژگي7009برخوردارند. بر اساس مطالعا  آنگ، ون و كوه )
با هوش فرهنگي رابطه وجود دارد. گرايي و باز بودن تجربه )وجدان(، سازگاري و ثبا  عاطفي، برون
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( طي پژوهشي نشان داد، معلمانِ با ويژگي گشودگي و تجربه باز، ههوش فرهنگهي   7011دنيجلس )
بااليي داشتند. اما مسأله قاب  بحث در پژوه  حاضر اين است كه براساس نتايج مطالعا  گسترده، 

همچون ههوش   غيرهاي اكتسابي،هاي شخصيتي به عنوان متغيرهاي غيرمستقيم از طريق متويژگي
-كه برخي از پژوهشگران معتقدند ويژگهي گذارند. در حاليفرهنگي بر رفتار و عملكرد افراد تأثير مي

نهژاد و  ؛  كهريم 1392روز، گذارند )آته  هاي شخصيتي بطور مستقيم بر پيشرفت تحصيلي تأثير مي
؛ پرموزيه   7001، 7؛ پا نون7000ان، و همكار 1؛ بوستو1337؛ كشاورز و همكاران، 1393همكاران، 
و  9؛ حكيمههي7005و ديگههران،  5؛ النههس بههري7003، 2؛ فارسههيديس و وودفيلههد7003، 3و فورنهههام
؛ 7019، 10؛ ريمفلد7015، 3؛ جنسن7013، 9؛ آكاموالف7017و همكاران،  2؛ گراميان7011همكاران، 
-هاي شخصيتي كمتهر از ويژگهي  ( اين است كه ويژگي1330) 17(. استدالل كانفر7012، 11سوبووال

شناسهي تحهولي   هاي اكتسابي بر عملكرد افراد موثرند. براسهاس تئهوري روان  هاي رفتاري و مهار 
ههاي  هاي شخصيتي، عملكرد و موفقيت افهراد در محهيط  ( بين ويژگي7000) 13كاليگوري شخصيت

ههاي  هها و اسهتراتژي  يزمي كاربست مكهان فرهنگي متفاو ، رابطه وجود دارد. در واقع، افراد بواسطه
هاي فرهنگي متفاو ، قادر هستند، عملكرد و هاي شخصيتي خود در محيطاثربخ ، متأثر از ويژگي

( با ارا ه چارچوب نظهري در  7009) 12رفتار مناس  و اثربخشي را تجربه كنند. همچنين ارلي و آنگ
بهر ههوش    15دموگرافيه  هاي شخصهيتي و عوامه    ي  شبكه ارتباطي، بر اين اعتقادند كه ويژگي

داننهد.  گوي هوش فرهنگهي مهي  هاي شخصيتي را به عنوان پي فرهنگي تأثير گذارند. آنان ويژگي
هها و  ههاي اجتمهاعي، فرهنگهي و موفقيهت افهراد در موقعيهت      هوش فرهنگي نيز بر ارتقاي قابليهت 

ي آن هها فضاهاي متنوع و مختلف مؤثر است. طبق آنچه كه شهرح داده شهد، شخصهيت و ويژگهي    
 (. 7002كننده هوش فرهنگي هستند )انگ، دايان، بينيپي 
 
 

 

 
 

 

 2117( مدل نظری ارلی، انگ و داین 0)شکل
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( عوام  تأثيرگهذار و  7002و  7009كوه )و براساس نظريه انگ و داين و  1در واقع طبق شك  
توانند متعدد باشند؛ آنچه كه مهورد شناسهايي قهرار گرفتهه اسهت      كننده هوش فرهنگي ميبينيپي 

ههاي شخصهيتي   عوام  جمعيت شناختي مانند تحصيال ، سن، جنس، تجربهه و همچنهين ويژگهي   
لكهرد افهراد و همچنهين    هستند. از سوي ديگر، به اعتقاد آنهان ههوش فرهنگهي بهر موفقيهت و عم     

، بها اسهتفاده از   7010هاي اجتماعي تأثيرگذار است. ليورمور نيز در سهال  رفتارهاي مناس  و مهار 
كننده و محرك ههوش فرهنگهي   بينيهاي شخصيتي را عام  پي مدل نظريه آنگ و داين، ويژگي

شناسهي در  و وظيفهه گرايي، گشودگي هاي شخصيتي خصوصاً برونداند، به اين معني كه ويژگيمي
 كنند. افزاي  هوش فرهنگي نق  بارزي را ايفا مي

كننهده  بينهي (، معتقدند اغله ، شخصهيت بهه عنهوان پهي      7003)  7( و باربارانلي7009) 1شافر و ميلر
تواننهد  ههاي شخصهيتي بهه تنههايي نمهي     شود. ويژگيپيشرفت تحصيلي در كنار ساير متغيرها بررسي مي

هاي شخصيتي به صور  مسهتمر تحهت   دانشجويان باشند، به دلي  آنكه ويژگي گوياي پيشرفت تحصيلي
يابند. در پژوهشي دريافتند ههوش فرهنگهي، متغيهر ميهانجي و     ها تغيير ميها و دان تأثير تجارب، فعاليت
باشهد. از  هاي شخصيتي و موفقيت در عملكرد سازماني از جمله شغلي و تحصيلي افراد ميقوي بين ويژگي

ها بخصوص پيشرفت تحصيلي تحت تأثير شرايط و عوام  بسياري است كه بهر  ديگر عملكرد انسان سوي
( حهاكي از آنسهت كهه ههوش     7013) 3هاي شخصيتي نيز اثرگذار است. مطالعهه كيهانكي و كهارتر   ويژگي

ههاي  هاي شخصهيتي شهام  ويژگهي   باشد. ويژگيفرهنگي منبعي براي موفقيت تحصيلي دانشجويان مي
هها و  ي و ذاتي دانشجويان و افراد، نق  مهمي در تعهامال  و ههوش فرهنگهي آنهان دارد. مههار      اكتساب

 الگوهاي رفتاري بين فردي دانشجويان نيز متأثر از هوش فرهنگي است. 
اي ههوش فرهنگهي در رابطهه بهين     ( به نق  واسهطه 7002و  7009تئوري انگ، داين و كوه )

كند. افرادي كه ههوش فرهنگهي بهااليي    اجتماعي نيز تاكيد ميهاي هاي شخصيتي و مهار ويژگي
هاي اجتمهاعي در تعهامال  خهود موفهق هسهتند )ارلهي و آنهگ        دارند به دلي  برخورداري از مهار 

 2هاي اجتماعي تأثير بسزايي دارد )بله  و گرگرسهون  (. هوش فرهنگي باال در افزاي  مهار 7009
ي بندورا، تمامي رفتارهاي انسان آموختني اسهت. بنهابراين   اجتماع –ي شناختي(. طبق نظريه7002،

هاي اكتسابي همچون هوش فرهنگي است. تئوري هاي اجتماعي تحت تأثير ويژگييادگيري مهار 
هاي شناختي فرد شام  ادراك اجتماعي، ي مهار هاي اجتماعي بواسطهدارد، مهار ماگر اظهار مي

( ههوش  7010شهوند. ليورمهور )  ايي و ح  مسأله آموخته مهي خود آموزي، بازسازي شناختي، خودآزم
هاي اجتمهاعي ابهزاري هسهتند    داند. زيهرا مهار هاي اجتماعي مياي از مهار فرهنگي را مجموعه
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هها باعهث تعامه     كنند و اين مهار ها استفاده ميهاي فرهنگي از آنكه افراد براي رفتار در محيط
 هاي اجتماعي جداي از هوش فرهنگي نيست. ابراين مهار شوند. بنها ميموفق بين انسان

هاي شخصيتي به صور  غيرمستقيم از طريهق  بر اساس مباني نظري و پيشينه پژوه  فوق، ويژگي
باشند. اگرچه برخهي از  هاي اجتماعي دانشجويان اثر گذار ميهوش فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي و مهار 

گذارنهد؛ برخهي   شخصيتي بطور مستقيم بر پيشرفت تحصهيلي تهأثير مهي   هاي پژوهشگران معتقدند ويژگي
، 1اند )آرجايه  هاي اجتماعي تاكيد كردههاي شخصيتي و مهار ها نيز به رابطه بين ويژگيديگر از پژوه 

( . بنابراين چال  اصلي پژوه  اين اسهت كهه آيها    7009، 3؛ فليمينگ، آلرد و بايرام7002، 7، ميلون1393
هاي اجتماعي و پيشهرفت تحصهيلي   هاي شخصيتي با مهار تواند در رابطه بين ويژگيي ميهوش فرهنگ

ههاي شهمال خوزسهتان قابه  بحهث      اي نق  ايفا كند؟ اين مسأله در دانشهگاه به عنوان ي  متغير واسطه
باشهد، بهه علهت اينكهه بهه ديگهر       هاي مختلفي ميهاي شمال خوزستان داراي قوميتاست، زيرا دانشگاه

 هاي فرهنگي مرتبط است.  هاي مجاور با تفاو ها و شهرستانستانا
 

 روش

( از نوع تحلي  مسير و SEMيابي معادال  ساختاري )روش پژوه  حاضر همبستگي از طريق مدل
ههاي شهمال خوزسهتان در سهال     جامعه آماري شام  كليه دانشجويان مشغول به تحصهي  دانشهگاه  

( با توجه بهه تعهداد متغيرهها و    7002بر اساس معيار لوهلين ) بود. حجم نمونه 1333 -32تحصيلي 
اي اسهتفاده  گيري چند مرحلهها از روش نمونهنفر در نظر گرفته شد. براي انتخاب آن 325ها، معرف

هاي آزاد گرديد. در مرحله اول و دوم شهرهاي شمال خوزستان، دزفول، انديمش ، شوش و دانشگاه
نور شوش با روش تصادفي سهاده، بهه   نور انديمش ، دانشگاه پيامگاه پياماسالمي واحد دزفول، دانش

اي گيهري تصهادفي طبقهه   كشي، انتخاب شدند. در مرحله سوم، دانشجويان با روش نمونهشيوه قرعه
متغير دانشگاه و جنسيت انتخهاب شهدند. نمونهه آمهاري دانشهگاه آزاد دزفهول،        7نسبتي، با توجه به 

 درصد نمونه بود.  9/12و  5/15، 3/20نور  شوش به ترتي  نديمش  و دانشگاه پيامنور ادانشگاه پيام
 

  

                                                                                                                                  
1. Argyle 
2. Millon  

3. Felming, Alred & Byram  
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 ابزار 
 گيري متغيرهاي مورد نظر از ابزارهاي زير استفاده شده است:در اين پژوه  به منظور اندازه

يكهي از  NEOنامه پنج عاملي پهرس : NEOهاي شخصیتی نئو نامه ویژگیالف( پرسش
كري و كاسهتا  نامه توسط م هاي مربو  به ارزيابي شخصيت است. اين پرس نامهبهترين پرس 

-سؤال است كه پهنج عامه  عمهدخ شخصهيت شهام : روان      90تهيه گرديد و شام   1395در سال 

كند گيري ميشناسي را اندازهگرايي، گشودگي نسبت به تجربه، توافق پذيري و وظيفهرنجوري، برون
هاي مختلفي در جهان و ايهران مهورد اسهتفاده    نامه در پژوه اين پرس  (.1390)گروسي فرشي، 

روز، قرار گرفته است و روايي آن توسط پژوهشگران و متخصصين مورد تأييد قرار گرفته است )آت 
نفهر از   709روي  1كهري هاي شخصيتي نئو ابتهدا توسهط كاسهتا و مه     نامه ويژگي(. پرس 1399

 25/0تا  93/0دانشجويان آمريكايي اجرا گرديد كه ضراي  اعتبار بازآزمايي آن به فاصله سه ماه بين 
-نامه ويژگي(. در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرس 1390به دست آمده است )گروشي فرشي، 

است، كه  20/0برابر با  نامههاي شخصيتي، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي ك  پرس 
 باشد.نامه ياد شده ميبيانگر ضراي  پايايي قاب  قبول پرس 

توسهط   7002نامه هوش فرهنگهي در سهال   پرس : CQب( پرسشنامه هوش فرهنگی 
ههاي كهامالً مخهالفم، تها حهدودي      عبار  با گزينهه  70آنگ و همكاران طراحي شده است و داراي 

-موافقم، كهامالً مهوافقم مهي    موافقم، تاحدودي و نه مخالفم، كمي مخالفم، كمي مخالفم، نه موافقم

، 7002نامهه توسهط آنهگ و همكهاران     براي اين پرسه   ⁄      باشد. ضري  آلفاي كرونباخ 
 1نامه بر اساس مقياس هفت ارزشهي از  (. اين پرس 1330پور و همكاران، محاسبه شده است )قدم

تواند ي ك  هوش فرهنگي مينامه نمرهبراساس اين پرس نمره گذاري و محاسبه شده است.  2تا 
نامهه در كشهورهاي مختلهف    باالترين نمره تغيير نمايد. اين پرس  120)پايين ترين نمره( تا  70از 

اي اسهت كهه   نامههاي متوالي مورد اجرا قرار گرفته است و در حال حاضر تنها پرس جهان در سال
نامه ههوش فرهنگهي در   باشد. پرس مورد تأييد متخصصين مي سنجد وهوش فرهنگي افراد را مي

نامه مورد تأييد هاي مختلفي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و روايي و پايايي پرس پژوه 
نامه هوش فرهنگي نيز از روش آلفهاي  قرار گرفته است. در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرس 

است، كه بيانگر ضراي  پايهايي  92/0نامه برابر با د كه براي ك  پرس كرونباخ و تنصيف استفاده ش
 باشد. نامه ياد شده ميمطلوب پرس 

ههاي اجتمهاعي   بهه منظهور سهنج  مههار     هتاي اجتمتاعی:   نامه مهارتج( پرسش
سؤال است،  70( استفاده شده كه داراي 1327هاي اجتماعي ماگر )نامه مهار دانشجويان از پرس 

هاي اجتماعي ماگر به دلي  تناس  با گروه سني بزرگسهال و نيهز تعهداد مناسه      نامه مهار پرس 
-ههاي مههار   نامهها، در اين پژوه  مورد استفاده قرار گرفته است. ضمن آنكه ساير پرس مؤلفه

هاي اجتماعي موجود، از جمله ماتسون، گرشام، اليو  و كرامتي، متناس  با گروه سهني خردسهال و   
هاي متناس  با گروه سني جوان و بزرگسال، با توجه به اههداف  نامهباشند و ساير پرس ان مينوجو

                                                                                                                                  
1. Costa & mc Care  
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اند و از پايايي چنداني برخوردار نيستند. به دالي  اشاره شده پژوهشهگر  پژوه ، اغل  محقق ساخته
اسهاس   گهذاري بهر  اي ماگر استفاده نموده است. شيوه نمرهمؤلفه 70نامه در تحقيق حاضر از پرس 

و خيلي زيهاد   2، زياد 3، متوسط 7، كم 1باشد. به گزينه خيلي كم امتياز ارزشي ليكر  مي 5مقياس 
نزدي  باشهد، فهرد، از    100گيرد. امتياز عبارا  را جمع بسته، اگر امتياز حاص  به ، تعلق مي5امتياز 

گيري از روايي محتوايي ندازهمهار  اجتماعي باال و مناسبي برخوردار است. براي تعيين روايي ابزار ا
نظران و متخصصين، نامه همراه با هدف اصلي به صاح استفاده شده است، به اين معني كه پرس 

شناسي، داده شده كه مهورد تأييهد آنهان قهرار گرفتهه اسهت )تاجيه ،        در رشته روش تحقيق و روان
در تحقيق حاضر براي تعيهين  ( تأييد شده است. 1337نامه توسط تاجي  )(. روايي اين پرس 1337

نامهه  نامه مهار  اجتماعي، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه بهراي كه  پرسه    پايايي پرس 
 باشد. نامه ياد شده ميبود، كه بيانگر ضراي  پايايي مطلوب پرس  99/0برابر با 

در ايهن پهژوه  منظهور از پيشهرفت     د( معدل بعنوان شاخص پیشترفت تحصتیلی:   
 33 -32نمره معدل ك  است كه دانشجويان از ترم اول تا نيم سهال اول سهال تحصهيلي     تحصيلي

اند. اين معدل ك ، ميانگين نمراتي است كه دانشهجو از تمهامي دروس و يها واحهدهاي     كس  نموده
 درسي انتخاب شده، كس  نموده است. 

 

 ها یافته
نمره متغيرهاي پژوه ، ارا ه شهده اسهت.   ، ميانگين، انحراف معيار، كمترين و بيشترين 1در جدول 
-هاي همبستگي در ارتبا  با روابط دو متغيري بين متغيرهاي پژوه  را نشان مي، تحلي 7جدول 

شود انگاره مفروضه روابط بين متغيرها منطبق با )بجهز چنهد مهورد(    طور كه مشاهده ميدهد. همان
 باشند. داري ميبط مورد نظر در سطح معنيباشند. به عبار  ديگر، روامسيرهاي مورد انتظار مي

 

 های تحقیقها در متغیرمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی -0 جدول

 تعداد حداكثر حداقل انحراف معیار میانگین هاي آمارياخصمتغیرها/ ش

 21 9 22/9 72/73 ويژگي شخصيتي روان رنجوري

325 

 23 11 10/9 99/79 ويژگي شخصيتي برونگرايي

 21 12 59/2 33/75 ويژگي شخصيتي گشودگي

 23 19 37/2 32/72 ويژگي شخصيتي توافق پذيري

 29 15 10/9 13/37 ويژگي شخصيتي وجداني بودن

 133 33 22/19 07/30 هوش فرهنگي

 100 21 52/10 91/22 مهار  اجتماعي

 90/13 97/11 92/1 37/15 پيشرفت تحصيلي
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 ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای تحقیقماتریس  -2جدول

 7 6 9 1 1 2 6 متغیرها

       هههه ويژگي روان رنجوريه 1

  ويژگي برون گراييه 7
      ههههه -39/0

 -09/0 ويژگي گشودگيه 3
 
     ههههه 11/0

  ويژگي توافق پذيريه 2
70/0- 

 
    ههههه 02/0 75/0

  وجداني بودنويژگي ه 5
75/0- 

 
53/0 03/0 



   ههههه 73/0

  ه هوش فرهنگي9
10/0- 

 
30/0 

 
12/0 01/0- 

 
  ههههه 73/0

  ه مهار  اجتماعي2
12/0- 

 
20/0 

 
17/0 

 
72/0 

 
32/0 

 
 ههههه 75/0

  ه پيشرفت تحصيلي9
11/0- 

 
15/0 01/0 

 
17/0 

 
15/0 

 
12/0 

 

70/0 

001/0 p<            01/0 p<                       05/0 p< 

 

( مهورد  SEMبه منظور ارزيابي الگوي پيشهنهادي، روش الگويهابي معهادال  سهاختاري )    
هها، تركيبهي از   استفاده قرار گرفت. جهت تعيين كفايت برازنهدگي الگهوي پيشهنهادي بها داده    

مورد استفاده قرار گرفهت. الگهوي پيشهنهادي در پهژوه      هاي برازندگي به شرح زير شاخ 
، بهرازش الگهوي پيشهنهادي و    3متغير را در خود جاي داده اسهت. جهدول    9حاضر در مجموع 

 دهد. هاي برازندگي را نشان ميها بر اساس شاخ نهايي با داده

 

 های برازندگی برازش الگوی پیشنهادی براساس شاخص -3جدول 

شاخص 

 برازندگی
2χ df 2 /dfχ GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوي 

 پیشنهادي
22/5 1 22/5 339/0 921/0 399/0 990/0 393/0 392/0 102/0 

 092/0 352/0 393/0 937/0 321/0 325/0 399/0 93/7 9 19/19 الگوي نهایی

 

مشهاهده  توان هاي برازندگي مي، با توجه به شاخ شودمي مالحظه 3طور كه در جدول همان
كرد كه براي الگوي پيشنهادي برازندگي مطلوبي به دست نيامده است كه پس از حهذف مسهيرهاي   

دار افزاي  يافته است. در نهايت نتيجه تحلي ، برازندگي خوبي براي الگوي نهايي يافهت.  غير معني
هها  د آنمسيرها و ضراي  استاندار 2ضراي  استاندارد مسيرهاي الگوي پيشنهادي و جدول  1شك  

 دهد.نشان مي 19ويراست  AMOSرا در الگوي نهايي بر اساس نرم افزار 
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 نهایی الگوهای پیشنهادی وپارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در  -4جدول 

 پارامترها/مسیرها

 مدل نهایی مدل پیشنهادي

برآورد 

استاندار

 βد

نسبت 

بحرانی

6 

 سطح 

-معنی

 داري

برآورد 

استاندارد
β 

نسبت 

بحرا

 ین

 سطح 

 داريمعنی

 001/0 21/3 712/0 001/0 92/3 713/0 هوش فرهنگيبه  گراييبروناز 

 031/0 15/7 102/0 030/0 19/7 105/0 هوش فرهنگيبه  گشودگياز 

 015/0 -27/7 -173/0 012/0 -39/7 -171/0 هوش فرهنگيبه  پذيريتوافقاز 

 001/0 50/3 703/0 001/0 51/3 702/0 هوش فرهنگيبه  وجداني بودناز 

 002/0 13/7 103/0 002/0 13/7 103/0 رنجوري به هوش فرهنگياز روان

 هههه هههه هههه 305/0 113/0 009/0 رنجوري به مهار  اجتماعيرواناز 

 001/0 19/2 731/0 001/0 33/3 730/0 گرايي به مهار  اجتماعيبروناز 

 هههه هههه هههه 721/0 10/1 051/0 گشودگي به مهار  اجتماعياز 

 001/0 33/3 193/0 001/0 -33/3 191/0 پذيري به مهار  اجتماعيتوافقاز 

 003/0 33/7 193/0 003/0 33/7 193/0 بودن به مهار  اجتماعيوجدانياز 
 هههه هههه هههه 371/0 -333/0 -012/0 رنجوري به پيشرفت تحصيليرواناز 
 هههه هههه هههه 529/0 901/0 -055/0 پيشرفت تحصيليگرايي به بروناز 
 هههه هههه هههه 952/0 -222/0 -073/0 گشودگي به پيشرفت تحصيلياز 
 هههه هههه هههه 172/0 53/1 093/0 پذيري به پيشرفت تحصيليتوافقاز 
 هههه هههه هههه 722/0 09/1 092/0 بودن به پيشرفت تحصيليوجدانياز 
 009/0 29/7 132/0 003/0 97/7 179/0 به مهار  اجتماعيهوش فرهنگي از 
 002/0 99/7 122/0 032/0 03/7 112/0 هوش فرهنگي به پيشرفت تحصيلياز 

 
ضراي  پارامتر استاندارد و مقادير نسبت بحرانهي متنهاظر    روش حداكثر درست نمايي، بر اساس
-)بجز مسير ويژگي شخصيتي روانتمام مسيرهاي مستقيم  ،2در جدول  الگوي نهايي،ارا ه شده در 

رنجهوري بهه پيشهرفت تحصهيلي، مسهير      رنجوري به مهار  اجتماعي، مسير ويژگي شخصيتي روان
گرايي به پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگي شخصهيتي گشهودگي بهه مههار      ويژگي شخصيتي برون

-سير ويژگهي شخصهيتي توافهق   اجتماعي، مسير ويژگي شخصيتي گشودگي به پيشرفت تحصيلي، م

 دارمعنهي پذيري به پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگي شخصيتي وجداني بودن به پيشرفت تحصهيلي(  
 . باشندمي

 
 

 

 

                                                                                                                                  
.باشدمیدارمعنی31/6منفیومثبتازباالتربحرانیمقادیر.6
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دار ضهراي   توان گفت كه پس از حذف مسيرهاي غيرمعنهي مي ،1و شك   2با توجه به جدول 

مسير مستقيم يعني مسير  2استاندارد مسيرها بهبود يافته است. از ميان مسيرهاي الگوي پيشنهادي، 
رنجهوري بهه   رنجوري به مههار  اجتمهاعي، مسهير ويژگهي شخصهيتي روان     ويژگي شخصيتي روان

گرايي به پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگي شخصيتي پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگي شخصيتي برون
گشودگي به مهار  اجتماعي، مسير ويژگي شخصيتي گشودگي به پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگهي  

پذيري به پيشرفت تحصيلي، مسير ويژگي شخصيتي وجهداني بهودن بهه پيشهرفت     شخصيتي توافق
هايي را به همراه ضهراي  مسهير   الگوي ن 7دار بودند و از الگو حذف شدند. شك  تحصيلي غيرمعني
 آن نشان مي دهد. 

 

 

 دار هستند(معنیها مسیرهای غیرچینضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی )نقطه -0شکل

 هوش فرهنگي

پيشرفت 

 تحصيلي

/730 مهار  اجتماعي

702

19

09

03

10

19
092/0 

009/

171/

055/

105
051/

073/

713/

112/

179/

رنجوريروان  

گراییبرون  

 گشودگی

 پذيريتوافق

 وجداني بودن
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(، بهراي تعيهين   7009) 1همچنين از روش بو  استراپ، در برنامه ماكروي پريچهر و هيهز  
هاي مربو  به اين دهنده ارزشنشان 5داري مسيرهاي غيرمستقيم استفاده گرديد. جدول معني

 باشد. مسيرها مي

 

 بوت استراپنتایج آزمون  -5جدول

مسیرهاي 

 غیرمستقیم
 سوگیري بوت داده

خطاي 

 استاندارد
 حد باال حد پایین

رنجوري به مهار  روان
اجتماعي از طريق هوش 

 فرهنگي
0207/- 0209/0- 0002/0- 0721/0 9027/0- 0023/0- 

برون گرايي به مهار  
اجتماعي از طريق هوش 

 فرهنگي
0257/0 0252/0 0005/0 0315/0 0720/0 1225/0 

مهار  گشودگي به 
اجتماعي از طريق هوش 

 فرهنگي
0221/0 0257/0 0013/0 03322/0 0799/0 1992/0 

توافق پذيري به مهار  
اجتماعي از طريق هوش 

 فرهنگي
0019/0 0005/0- 0002/0 0313/0 0971/0 0979/0 

وجداني بودن  به مهار  
اجتماعي از طريق هوش 

 فرهنگي
0292/0 0235/0 0003/0 0309/0 0013/0 1259/0 

                                                                                                                                  
1. Preacher, Hayes 

 ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی -2شکل

 رنجوريروان

 گراييبرون

 گشودگي

 پذيريتوافق

 وجداني بودن

 پيشرفت تحصيلي

 هوش فرهنگي

 مهار  اجتماعي

103/

0 

713/0 

730/0 

179/0 

112/0 

193/

0 

191/

0 171/0- 

105/0 
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مسیرهاي 

 غیرمستقیم
 سوگیري بوت داده

خطاي 

 استاندارد
 حد باال حد پایین

رنجوري به پيشرفت روان
تحصيلي از طريق هوش 

 فرهنگي
0039/- 0039/0 0001/0- 0073/0 0039/0 0003/0- 

گرايي به پيشرفت برون
تحصيلي از طريق هوش 

 فرهنگي
0033/0 0093/0 0003/0- 0029/0 0011/0 0705/0 

گشودگي به پيشرفت 
تحصيلي از طريق هوش 

 فرهنگي
0022/0 0023/0 0001/0 0039/0 0012/0 0129/0 

توافق پذيري به پيشرفت 
تحصيلي از طريق هوش 

 فرهنگي
0011/0 007/0 0011/0- 0331/0 0201/0 0932/0 

وجداني بودن به پيشرفت 
تحصيلي از طريق هوش 

 فرهنگي
0092/0 0099/0 0001/0- 0027/0 0013/0 0123/0 

 
گرايهي، گشهودگي و   شخصهيتي بهرون  ههاي  شود، ويژگيمشاهده مي 5طور كه در جدول همان

وجداني بودن به جز توافق پذيري از طريق هوش فرهنگي بر مهار  اجتماعي و پيشرفت تحصهيلي  
رنجوري به واسطه ههوش فرهنگهي بهر مههار      اثر غيرمستقيم مثبت دارند. ويژگي شخصيتي روان

 اجتماعي و پيشرفت تحصيلي اثر غيرمستقيم منفي دارند. 

 

 بحث ونتیجه گیري 
گرايي، گشودگي و وجهداني  رنجوري، برونهاي شخصيتي روانهمانگونه كه نتايج نشان داد، ويژگي

-بودن به واسطه هوش فرهنگي، بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان، اثرگذار هستند. اين يافته با يافته

(، شهافر و ميلهر   7009) (، انگ، داين و كوه7002هاي مشابه از جمله داف و همكاران )هاي پژوه 
رنجوري اثر كاهندگي بر هوش فرهنگي دارد. انگ باشد. روانسو مي( هم7003( و كوماراجو )7009)

رنجوري داراي سطح پاييني از هوش فرهنگهي  ( معتقدند كساني كه به علت روان7009و همكاران )
ها در هنگام مواجهه  و استرس هااي داراي صفاتي مانند نگراني، ترسهستند، به ميزان قاب  مالحظه

باشند؛ در واقع اين افراد در محيط متوازن فرهنگهي نيهز   شدن با تعارضا  ناشي از چند فرهنگي، مي
رنجهور كمتهر از راهكارههايي    ( افراد روان7013كنند. طبق نتايج پژوه  كوماراجو )موفق عم  نمي

كننهد و بهه دليه     ا  اسهتفاده مهي  مانند گسترش خالقيت، ح  مسأله و استراتژي براي ح  تعارضه 
هاي كالسي و جمعي و يا كم  نگرفتن از ديگران به دلي  خجالتي بهودن،  مشاركت كم در فعاليت

سؤال نپرسيدن براي رفع معاي  درسي و عدم حضور مداوم در كالس و عدم تعام  با اساتيد در امور 
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( طهي پژوهشهي عنهوان    7002)تحصيلي، دچار افت و عدم پيشرفت خواهند شهد. داف و همكهاران   
رنجوري و پايين بودن سطح هوش از جمله هوش فرهنگي از عوامه   كردند ويژگي شخصيتي روان
 باشند. تأثيرگذار بر افت تحصيلي مي

ي غني براي ادامه تحصهي  در محهيط فرهنگهي    كه غالباً داراي انگيزهگرا، از آنجاييافراد برون
گرايانه، بطور منطقهي و متناسه  بها محهيط     هيچ ديدگاه تعص فرهنگي هستند، بدون  جديد و چند

اي را از طريق تالش براي كسه  آگهاهي و دانه  فرهنگهي     هاي مدبّرانهفرهنگي، رفتارها و دان 
هاي ارتباطي و اجتماعي، به تعهامال   كنند. اين افراد به دلي  برخورداري از ويژگي مهار اعمال مي
تحصهيلي  هاي تحصهيلي و غيهر  باعث موفقيت در عملكرد خود در زمينهپردازند و در نتيجه مثبت مي

 (. 7013شوند )مكري، مي
هايي گرا و برخوردار از هوش فرهنگي باال، از ويژگي( نيز معتقد است، افراد برون7011پترويج )

هاي ديگر، تفكر منطقي بهراي حه  مشهكال  درسهي و     پذيري، احترام به فرهنگهمچون انعطاف
( معتقدنهد از  7009باال و عدم توجه به تعصبا  فرهنگي برخوردار هستند. انگ و همكهاران ) تمركز 

تهوان بهه   گرايي و هوش فرهنگهي، مهي  پيامدهاي برخورداري دانشجويان از ويژگي شخصيتي برون
-احساس مثبت به تحلي  در محيط فرهنگي جديد، ارزيابي توانايي خود و خودكارآمهدي، يهافتن راه  

جمعهي،  ههاي دسهته  شدن در فعاليهت ، درگيرهاي خودبراي گسترش سازگاري با همكالسهايي ح 
نظهر  مندي به انجام امور گروهي، توانايي اظهاركنندگي مانند گزارش فعاليت در كالس، تبادلعالقه

ههاي  براي ح  مسا   درسي و علمي و تالش براي شناخت فرهنگهي در جههت گسهترش مههار     
 ها موج  پيشرفت تحصيلي و درسي خواهند شد.اشاره نمود. همين ويژگيكالمي و غيركالمي، 

اندوزي در محيط فرهنگي جديد است )ارلهي و موساكوفسهكي،   از طرفي گشودگي الزمه تجربه
(. بنابراين اثر مستقيم مثبت آن بر هوش فرهنگي قاب  انكار نيست. هوش فرهنگهي، شهرايط   7002

تواند ايجاد كند )انگ، دايهن  فرهنگي جديد يا چند فرهنگي، مي آميزي را در محيطاجتماعي موفقيت
ههاي متنهوع فرهنگهي    ها بستري را براي حضور موفق افهراد در موقعيهت  (. اين قابليت7009و كوه، 

شوند، فراهم خواهد نمود. دانشجوياني كه به واسطه گشودگي از هوش فرهنگي بااليي برخوردار مي
هايي كه تنوعا  بيشتري دارنهد، بسهر برنهد    لبي تماي  دارند در محيططبه دلي  داشتن ويژگي تنوع

داننهد،  (. افراد گشوده، تجربيا  تازه را مبناي جستجوگري و كشف بهديعيا  مهي  7009)شافر و ميلر 
كننهد و  هاي متفاوتي را براي رويارويي با مسا   خود امتحان ميهمچنين به دلي  تجارب باز، شيوه

ههاي  تهر، روش گيرند؛ آنان به واسطه گسترش تعامال  مكرر و كس  تجارب تهازه در نهايت فرا مي
ي اند، و در پاس  به افهراد بها پيشهينه   مناسبي، براي انطباق با موقعيت فرهنگي كه در آن قرار گرفته

ها، ابزاري براي گسهترش دانه  علمهي و    ها و روشنمايند. بنابراين، اين شيوهفرهنگي، انتخاب مي
هاي اجتماعي مؤثر دانشجويان هستند. دانشجوياني كه از گشهودگي بسهياري برخوردارنهد در    مهار 

ها، دوستان و سهاير افهرادي كهه زمينهه فرهنگهي      محيط فرهنگي جديد در مورد تعام  با همكالس
ار كنند تا بتوانند با ديگران تعام  مناس  برقرهايي اتخاذ ميكنند و استراتژيمتفاوتي دارند، فكر مي



 6931پاییزبیستوهفتم،یشناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

 

93 

 

(. دانشهجوياني كهه داراي ايهن صهفت هسهتند، در مهورد فرضهيا         7009نمايند )انگ، داين و كوه، 
ههاي روحهي و   پردازنهد و مهدل  فرهنگي، هنجارها و ترجيحا  فرهنگي، به تحلي  سؤاال  خود مي

-كنند؛ اين دانشهجويان بهه دليه   رف   رفتاريشان را بر اساس تعام  با دانشجويان ديگر امتحان مي

تر هستند و اين ويژگي باعهث عملكهرد انطبهاقي آنهان     ها آگاههاي مختلف فرهنگديشي، به جنبهان
 شود. مي

توانند، به افهزاي  تجهارب در جههت،    دانشجويان گشوده و برخوردار از هوش فرهنگي باال، مي
-هاي درست افزاي  يادگيري، يافتن مسا   علمي، ح  مسا   تحصيلي، تالش و سهخت كس  راه

ههاي  هاي آموزشي، صرف زمان بر انجام تكاليف بطور منظم و تبهادل يافتهه  كوشي بر انجام فعاليت
هايي همچون، انگيزه، رفتار مناس ، كس  دانه  و  نمايند زيرا هوش فرهنگي، ويژگيعلمي، اقدام 

نهگ و  گهردد )ا شود كه موج  پيشرفت تحصيلي ميح  و راهكارها( را شام  مياستراتژي )ارا ه راه
 (. 7002همكاران، 

ويژگي شخصيتي وجداني بودن از طريهق ههوش فرهنگهي بهر پيشهرفت تحصهيلي اثهر مثبهت         
توان اظهار داشت، همانگونه كه در فرضيا  پيشهين در ايهن   در تبيين اين يافته مي .غيرمستقيم دارد

ش پژوه  به تأثير اثر مستقيم مثبت ويژگي شخصيتي وظيفه شناسهي بهر ههوش فرهنگهي و ههو     
توان گفهت، دانشهجوياني كهه از ويژگهي شخصهيتي      فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي اشاره گرديد، مي

ههايي همچهون اعتمهاد بهه نفهس،      شناسي در سطح بااليي برخوردارند به دلي  آنكه از ويژگيوظيفه
كوشي برخوردارند، قادرند در محيطي با تنوعها  فرهنگهي، بهدون    پذيري، انضبا  و سختمسئوليت
( معتقدنهد،  7009ها، عملكرد موفقي از خود نشان دهند. شافر و ميلهر ) به تمامي موانع و چال توجه 

حضور در ي  موقعيت چند فرهنگي يا مغاير با فرهنگ خود چهه بها ههدف اشهتغال و يها تحصهي ،       
هايي است كه فرد بتواند موفقيت خهود را تضهمين كنهد، در واقهع ايهن      نيازمند برخورداري از ويژگي

 شناسي و هوش فرهنگي باالست. ها شام  وظيفهيويژگ
( طبق نتايج پژوه  خهود اظههار داشهت: تفكهرا  بهدون تعصه ، رفتارههاي        7003كوماراجو )

كوشهي  بهراي انجهام وظهايف     مناس  با توجه به درك و آگاهي فرهنگي دانشجويان ديگر، سهخت 
ربنهاي تعهامال  بسهيار    محول شده و صرف انر ي براي گسترش ح  مسا   درسي و فرهنگهي، زي 

نظهر و  مفيد و پذيرش از سوي ساير دانشجويان و گشهاي  و توسهعه مسهيرهاي همكهاري، تبهادل     
ارتباطا  در زمينه تحصيلي و فرهنگي خواهد شهد،كه ايهن خهود منجهر بهه موفقيهت در عملكهرد،        

 شود. بخصوص تحصي  مي
فت تحصيلي اثهر مسهتقيم   اما ويژگي شخصيتي توافق پذيري از طريق هوش فرهنگي، بر پيشر

(، مغهاير  دارد و بها   7002(، داف و همكاران )7009هاي انگ و داين )اين يافته با يافته .منفي دارد
تهوان بهه   باشد. در تبيين اين يافته مهي ( همسو مي7003( و كوماراجو )7009هاي شافر و ميلر )يافته

، افرادي كه از ويژگي شخصهيتي توافهق   دارد( اشاره داشت: وي اذعان مي7003اظهارا  كوماراجو )
توانند عملكرد مطلهوبي بدسهت   هاي چند فرهنگي از جمله دانشگاه نميپذيري برخوردارند در محيط
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توانند در عملكرد تحصيلي آورند. دانشجوياني كه هوش فرهنگي آنان در حد قاب  قبولي نباشد، نمي
به خالقيت، ارا ه پيشنهادا ، جسهتجوگري،  موفق ظاهر شوند؛ موفقيت در محيط چند فرهنگي نياز 

كشف و خالقيت، ارا ه راهكارهاي جديد، تهالش مسهتمر در جههت افهزاي  يهادگيري و تعهامال        
پذير حتي اگر از هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار مناس  و ح  تعارضا  دارد. بنابراين افراد توافق

ههاي  يروي از ديگران و بدون توجه به توانهايي هايي همچون تبعيت و پباشند به دلي  داشتن ويژگي
( 7009نياز براي موفقيت در امر تحصي  از پيشرفت تحصيلي پاييني برخوردارند. انگ و دايهن ) مورد

هاي بديع، معتقدند، موفقيت در تحصي  ميان محيط چند فرهنگي، نيازمند به خود اكتفا ي، كشف راه
گرفتن مفروضا   رمفروضا  فرهنگي خوي  و با در نظ استدالل منطقي، خالقيت با توجه به حفظ

 باشد. فرهنگي ديگران مي
-هاي شخصيتي رواناي هوش فرهنگي را در رابطه بين ويژگينتايج اين پژوه  نق  واسطه

ههاي انهگ، دايهن و كهوه     كند. اين يافته با نتايج پژوه هاي اجتماعي، تاييد ميرنجوري و مهار 
( اظههار  7009( مطابقهت دارد. شهافر و ميلهر )   7013(، كيانكي و كارتر )7009)(، شافر و ميلر 7009)

 رنجههههوري موجهههه  كههههاه  هههههوش فرهنگههههي كننههههد ويژگههههي شخصههههيتي روانمههههي
ههاي اجتمهاعي نيسهتند، در نتيجهه     گردد و افراد با هوش فرهنگي پايين قادر به فراگيري قابليتمي
رنجور به علت عدم ثبا  گسترش دهند. افراد روانهاي اجتماعي خود را افزاي  و توانند مهار نمي

نفس پهايين، همهواره از   رويي، دلهره و عز و كنترل هيجانا  منفي مانند ترس، يأس، نااميدي، كم
هها و  ههاي چنهد فرهنگهي از قبيه  سهازمان     هاي محيطي، بخصهوص در محهيط  رويارويي با چال 

 (. 7009ورزند )كروون، ها، اجتناب ميدانشگاه
گيري و ارا هه  عاملي كه باعث اجتناب افراد براي داشتن انگيزه، رفتار، كس  آگاهي، تصميم هر

شود، تأثير كاهندگي بر هوش فرهنگي دارد )انهگ، دايهن و   هاي متنوع فرهنگي ميح  در محيطراه
كهرد  تواند در عملرنجوري بطور عادي ميكنند، روان( اظهار مي7013(. كيانكي و كارتر )7009كوه، 

انطباقي و رفتاري انسان اختالل ايجاد كند و موج  كاه  رفتار مناس  و عملكرد بهينه گردد. اين 
رنجوري، مانع تجربيا  تازه و ايجاد توليهدا  خهالق در جههت افهزاي      دو پژوهشگر معتقدند روان

در  شود و از سوي ديگر، افراد، به دليه  برخهورداري از ههوش فرهنگهي پهايين،     هوش فرهنگي مي
ههاي اجتمهاعي بهه    هاي چند فرهنگي قادر به روابط ميان فردي مناس  و گسهترش مههار   محيط

 هاي اجتماعي نيستند. واسطه رفتار انطباقي و فراگيري قابليت
گرايي و مهار  اجتماعي اي در ارتبا  بين ويژگي شخصيتي برونهوش فرهنگي، نق  واسطه

گرا به ( اشاره داشت: افراد برون7009اظهارا  انگ و همكاران )توان به دارد. در تبيين اين يافته مي
هايي از قبي  اجتماعي بهودن و ارتباطها  گسهترده، در صهورتي كهه از      دلي  داشتن صفا  و ويژگي

اي از فراشهناخت، شهناخت،   هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار باشند، به دلي  آنكه دامنهه گسهترده  
انهد، در واكهن  بهه محهيط فرهنگهي جديهد بهه تعهامال          خود جاي دادهانگيزه و رفتار را در درون 

هاي فرهنگي موج  يادگيري و كاربرد مهار -شوند و اين تعامال  ميانتري سوق داده ميگسترده
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( 7013هاي اجتماعي خواهد شد. كيانكي و كارتر )بين فردي و ارتباطي و در نتيجه گسترش مهار 
گرايهان بهه علهت برخهورداري از خصوصهياتي همچهون       تقدند، برونبر اساس نتايج پژوه  خود مع

جسور، پرشور و بانشا  بودن، تماي  به كس  تجارب تازه، ح  مسا   خود و ارا ه راهكارهاي جديد 
آورنهد و همچنهين بهه دليه  آنكهه در      اي را بدست ميهاي گستردههاي مختلف، قابليتدر موقعيت
روابط خود را با ديگران گسترش دهند، از هوش فرهنگي بهااليي  هاي ميان فرهنگي قادرند موقعيت

هايي است كه باعث توسعه و پرورش شوند، چرا كه هوش فرهنگي متص  به ويژگينيز برخوردار مي
 شود.هاي اجتماعي ميمهار 

همچنين، ويژگي شخصيتي گشودگي، از طريق هوش فرهنگي بر مهار  اجتماعي، اثهر مثبهت   
(، شافر و ميلهر  7009هاي انگ، داين و كوه )اين يافته با نتايج مشابه از جمله يافته .غيرمستقيم دارد

توان به اظههارا  انهگ و   (  همخواني دارد. در تبيين اين يافته مي7013( و كيانكي و كارتر )7009)
بينهي ههوش فرهنگهي و تهأثير     ( اشاره داشت، ويژگي شخصيتي گشودگي در پهي  7009همكاران )
كنهد.  هاي اجتماعي، نق  مهمهي را ايفها مهي   ها از جمله مهار نگي در گسترش مهار هوش فره

( در پژوه  خود دريافتند هوش فرهنگي، نق  ميهانجي قهوي در ارتبها  بهين     7009شافر و ميلر )
ههاي اجتمهاعي دارد. كيهانكي و كهارتر     هاي شخصيتي گشودگي و مهار ، از جملهه مههار   ويژگي

ي كه در برخورداري از ويژگي شخصيتي گشودگي بسيار غني هستند، به دلي  ( معتقدند افراد7013)
هاي متنوع فرهنگي، كه حاص  عالقه و تالش آنهاسهت، در صهورتي   كس  تجارب جديد در محيط

هاي كالمي، غيركالمي و رفتاري، كه همان كه از هوش فرهنگي بااليي نيز برخوردار باشند، مهار 
( معتقد است هوش فرهنگي افهراد  7009) 1يابند. كرووناست، توسعه ميهاي اجتماعي آنان مهار 

هاي شخصيتي باشد، همچنين يابد كه تحت تأثير فع  و انفعاال  ناشي از ويژگيزماني گسترش مي
هاي كس  شده است كه هر قدر افزاي  يافته باشد هوش فرهنگي، نشانگر ميزان تجارب و مهار 

 يابند. يها نيز افزاي  ماين مهار 
ويژگي شخصيتي توافق پهذيري از طريهق ههوش فرهنگهي بهر مههار  اجتمهاعي اثهر مثبهت          

( 7013( و كيهانكي و كهارتر )  7009غيرمستقيم ندارد. اين يافته با نتايج پژوه  انهگ و همكهاران )  
بهه  توان باشد. در تبيين اين يافته مي( همسو مي7009مغاير  دارد و با نتايج پژوه  شافر و ميلر )

پذيري عالوه بر صفا  مثبت، ( اشاره نمود، ويژگي شخصيتي توافق7009اظهارا  انگ و همكاران )
شود؛ بهدين معنهي   ها مفيد واقع نميمانند همكاري، مشاركت و سازگاري، در بعضي موارد و موقعيت

ي فرهنگي هاهاي مبهم، مانند محيطها در موقعيتكه افراد در هنگام روبرو شدن با مسا   و چال 
-جديد و يا چند فرهنگي بجاي جستجو و كشف راهكارهاي بديع و نو، به تبعيت از افراد ديگهر مهي  

( معتقدند، از اثرا  منفي ويژگي شخصيتي توافق پهذيري بهر عملكهرد و    7009پردازند. شافر و ميلر )
را كاه  داده رفتار، آن است كه، قدر  جستجوگري و ح  مسأله و ارا ه راهبرد براي ح  تعارضا  

                                                                                                                                  
1. Crowne  



...هایمهارتهایشخصیتیباایهوشفرهنگیدررابطهبینویژگینقشواسطه

96 

 

هاي ميان فرهنگهي نخواههد بهود. دانشهجوياني كهه توافهق       و در نتيجه فرد قادر به گسترش قابليت
ها و سايرين، بجاي گسترش دان  پذيرند هنگام رويارويي در روابط ميان فرهنگي خود با همكالس

بهردن آگهاهي،   و درك فرهنگي خود، براي ح  تعارضا  فرهنگي و بهبود روابط خود از طريق بهاال  
 كنند. روي و تبعيت و موافقت با ديگران اقدام ميانگيزه، دان  و رفتار مناس ، به پي 

ويژگي شخصيتي وجداني بهودن از طريهق ههوش فرهنگهي بهر مههار  اجتمهاعي اثهر مثبهت          
( و 7009(، شهافر و ميلهر )  7009هاي انگ و همكهاران ) غيرمستقيم دارد. نتيجه بدست آمده با يافته

شناسي يكي از توان اظهار داشت وظيفه( مطابقت دارد. در تبيين اين يافته مي7013كي و كارتر )كيان
شود، چهرا كهه بهه گفتهه كيهانكي و كهارتر       خصوصياتي است كه موج  افزاي  هوش فرهنگي مي

ساز گسترش پذيري و قاب  اعتماد بودن، زمينه(، افراد وجداني به دلي  داشتن روحيه مسئوليت7012)
( معتقد است، افراد تماي  دارنهد  7012شوند. منصوري )تعامال  خود با ديگران و ديگران با خود مي

اي برقرار كنند كه قاب  اعتماد باشند، كه اين خود سهب  افهزاي    با كساني ارتبا  نزدي  و دوستانه
ضها  و عملكهرد   تعامال  خواهد شد، هر آنچه تعامال  انطباقي و خالقانه براي رفع ابهاما  و تعار

ههاي اجتمهاعي نيهز    هاي ميان فرهنگي مداوم گردد، ناخودآگهاه مههار   موفق و مناس  در موقعيت
هاي خود دريافتند، ( نيز طبق پژوه 7009يابند. شافر و ميلر )كس  شده و در طي زمان توسعه مي

ها و مراكز آموزشي گسترش ارتباطا  و تعامال  ميان افراد در فضاهاي بين فرهنگي، مانند، سازمان
گردد. داشتن هوش فرهنگي در چنين فضهاهايي  از جمله دانشگاه، باعث افزاي  هوش فرهنگي مي

 شود. هاي اجتماعي ميهاي ميان فردي از جمله مهار موج  توسعه قابليت

هاي خود دريافتند، گسترش ارتباطها  و تعهامال  ميهان    ( نيز طبق پژوه 7009شافر و ميلر )
ها و مراكز آموزشي، از جمله دانشهگاه، باعهث افهزاي     فضاهاي بين فرهنگي، مانند سازمان افراد در

-هاي ميانگردد. داشتن هوش فرهنگي در چنين فضاهايي، موج  توسعه قابليتهوش فرهنگي مي

 شود. هاي اجتماعي ميفردي، از جمله مهار 
اي كه ارتبهاطي نقه  واسهطه   ( نيز بر اساس مدل نظري شهب 7002( و )7009انگ و همكاران )

هاي شخصيتي و دموگرافي با مهار  و عملكرد، به اين نتيجه دست يافتند، هوش فرهنگي با ويژگي
ههايي از قبيه    افراد با هوش فرهنگي باال، در واكن  به محيط ميان فرهنگهي، مجههز بهه مههار     

، خودآموزي( و عهاطفي  هاي شناختي )ح  مسألههاي كالمي و غيركالمي و همچنين مهار قابليت
باشند، هاي هوش فرهنگي ميها در واقع جزء مولفه)همدردي، همدلي، همكاري( هستند. اين قابليت

ناپهذير ههوش فرهنگهي هسهتند و بها گسهترش ههوش        هاي اجتماعي، بخ  جداييدر واقع مهار 
 يابد. ها افزاي  ميفرهنگي اين مهار 

هها و صهفا    يادگيري اجتماعي، دانشجويان بواسهطه ويژگهي  در تبيين ديگري براساس تئوري  
باشند و بهر  هاي فرهنگي متفاو  ميمند به كس  تجارب و اطالعا  از زمينهشخصيتي خود، عالقه

پردازنهد. در واقهع   هاي اجتماعي خود مهي اساس مشاهده الگوهاي رفتاري متفاو ، به تقويت مهار 
كننهد. مهدل   هاي اجتماعي خود را تقويت مهي كالمي مهار هاي كالمي و غيرآنان از طريق مهار 
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نهايي پژوه  حاضر، براساس تئوري شخصيتي پنج عام  بزر  نيهز قابه  تبيهين اسهت. بهه ايهن       
شهود. ايهن   توجه شخصيت انسان از پنج بعد اصلي شخصيتي ناشي ميصور  كه، اكثر تغييرا  قاب 

ههاي  و ، باعث ايجاد عواطف، احساسا  و مكهانيزم هاي متفاها با توجه به شرايط و موقعيتويژگي
ههاي شخصهيتي، بهر نحهوه ارتبها  و      شود. در واقع ويژگيسازگاري، دفاعي و انگيزشي در افراد مي
هاي مختلف مؤثرند و اين خصوصيا ، انسان را مسهتعد انجهام   تعام  افراد و عملكرد آنان در فعاليت

-مايد، و به تدريج از طريق كس  تجارب اين مكانيزمنهاي خاص ميرفتارهاي مختلف، در موقعيت

شوند؛ تا آنجا كه هوش هايي همچون هوش فرهنگي تبدي  ميها و قابليتها و احساسا  به توانايي
( ههوش  7009شود. به عقيده ارلهي و انهگ )  هاي اكتسابي شخصيت محسوب ميفرهنگي از ويژگي

-هايي را بتدريج در انسهان ايجهاد مهي   ها و تواناييتفرهنگي، اكتسابي است، به اين دلي  كه، قابلي

ههايي همچهون   نمايد. به طور مثال دانشجويان برونگرا يها داراي ويژگهي گشهودگي، داراي ويژگهي    
ها به نوبه خهود باعهث   هاي ديگران هستند، كه اين ويژگيجويي و كنجكاوي نسبت به ايدهمخاطره

شود. در اين راستا، دانشجويان ب و اطالعا  جديد ميافزاي  انگيزش دروني افراد براي كس  تجار
هايي همچهون توسهعه تعهامال  اجتمهاعي خهود بها ديگهر        كنند كه با بكارگيري مكانيزمتالش مي

دانشجويان و يا اساتيد، به اصالح و توسعه فرايند يادگيري بپردازند. بر اساس تئوري انگيزش، انتظار 
شود. اجتماعي، موج  افزاي  انگيزش دروني و موفقيت افراد ميكس  موفقيت بر اساس تعامال  

با توجه به فرايند مذكور دانشجو به ارزش يادگيري از طريق تعهامال  اجتمهاعي، بهدون توجهه بهه      
 شود. برد. بنابراين بتدريج هوش فرهنگي در او تقويت ميهاي فرهنگي پي ميزمينه

شخصيتي نق  قاب  انكاري در ابعاد مختلف زندگي  هايبر اساس نتايج فوق از آنجا كه ويژگي
هها و متغيرههاي   هاي اجتماعي و هوش فرهنگي و نيز ساير قابليهت بويژه پيشرفت تحصيلي، مهار 

ها، اوقاتي را بهه سهنج  ابعهاد    هاي آموزشي مانند دانشگاهشود، نظامكند، پيشنهاد ميديگر ايفا مي
هاي از طريق آن بتواند فراگيران را به واسطه ارا ه برنامهرواني شخصيت فراگيران اختصاص دهد تا 

-ها بايد بها طراحهي و برنامهه   هاي مختلف، ياري رسانند. دانشگاهمناس ، در جهت موفقيت در زمينه

هاي مهرتبط و موردنيهاز نماينهد. بهه     هاي الزم اقدام به آموزش هوش فرهنگي و ديگر قابليتريزي
هها،  ريزان آموزشي، اقهدام بهه برگهزاري همهاي     شود، با ياري برنامهميها پيشنهاد مديران دانشگاه
هايي همچون بازديد و گردش علمي و فرهنگي، پژوه ، و مسهابقا  و  ها و برنامهسمينارها، كارگاه

 هاي گروهي براي ارتقاء و افزاي  هوش فرهنگي نمايند. ارا ه فعاليت
-هاي شهمال اسهتان خوزسهتان مهي    يان دانشگاهاز آنجايي كه تحقيق حاضر به مطالعه دانشجو

آموزان ديگر مقاطع تحصيلي از قبي  مدارس ابتهدايي، دوره اول و دوره  پردازد، نتايج آن براي دان 
اي ههوش فرهنگهي، در   دوم متوسطه قاب  تعميم نيست. از اين رو، به منظور بررسي نقه  واسهطه  

آموزان، نيهاز بهه   عي و پيشرفت تحصيلي دان هاي اجتماهاي شخصيتي با مهار رابطه بين ويژگي
اي چندبعهدي اسهت كهه    هاي شخصيتي افراد، پديهده تحقيقا  بيشتري وجود دارد. همچنين ويژگي
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توان با صراحت بيهان نمهود كهه، ههوش     ممكن است تحت تأثير عوام  متعددي باشد، بنابراين نمي
 هاي شخصيتي است. الشعاع ويژگيفرهنگي فقط تحت

 
 منابع  

  (. ارتبها  بهين پهنج رگهه شخصهيتي و پيشهرفت       1392روز، ب.، پاكدامن، ش. و عسهگري، ع. ) آت
 .  392 - 329، 2(19تحصيلي. فصلنامه روان شناسان ايراني، )

 ( .رابطه سطح نيازهاي دبيران با مهار 1337تاجي ، س .)      هاي اجتمهاعي آنهان. فصهلنامه مطالعها
 .  175-115، 9 )77اي، )رسانه

 ،ههاي شخصهيتي و ههوش    بررسي رابطهه بهين ويژگهي   (. 1330پور، ع. )ح.، مهرداد، ح. و قدم جعفري
. روانشناسهي  فرهنگي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسهتي و گردشهگري اسهتان لرسهتان    

 .  101-91، 7( 1تربيتي ، )

 ( .ارتبها  سهرمايه اجتمهاعي و ههوش فرهنگهي بها عملكهرد       1337غفاري، م. و خاني، ل .)   تحصهيلي
 .  950-927(، 9) 13دانشجويان علوم پزشكي. مجله آموزش در علوم پزشكي، 

 ههاي  ههاي شهناختي و ويژگهي   (. رابطهه سهب   1393پرست، ن. و علويهان، ف. ) نژاد، س.، آيينكريم
 .  9( 13شخصيتي با پيشرفت تحصيلي. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان، افالك، )

 ( .بررسي رابطه ههوش  1337كشاورز، ن.، اميني، م.، ماني، آ.، نبيئي، پ.، صفاري، ز. و جعفري، م. م .)
هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيراز. مجلهه دانشهگاهي    
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