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چکیده

هوش فرهنگي ،به عنوان قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي و ارائه پاسخهاي
رفتاري صحيح به اين الگوها تعريف شده است .با توجه به اينکه دانشگاهها از جمله مکانهايي هستند
که جواناني از فرهنگها و قوميتهاي مختلف با هم در تعامل قرار ميگيرند ،هدف پژوهش حاضر،
سنجش وضعيت هوش فرهنگي دانشجويان و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي است .اين پژوهش به
صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونهگيري طبقهبندي صورت گرفته است .جامعه آماري پژوهش
حاضر را دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي  1392-93تشکيل ميدهند .حجم نمونه  384نفر
برآورد شده است .يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که  39/06درصد پاسخگويان ميزان هوش
فرهنگيشان در حد متوسط 19/28 ،درصد پايين و حدود  41/66درصد نيز باال است .همچنين ،ساير
يافتههاي پژوهش نشان داد که بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (اعتماد اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و
حمايت اجتماعي) و هوش فرهنگي و ابعاد آن (بعد رفتاري ،انگيزشي ،شناختي و فراشناختي) همبستگي
مستقيمي وجود دارد .عالوه بر اين ،سرمايه اجتماعي  23درصد از تغييرات هوش فرهنگي پاسخگويان را
تبيين کرده است.
واژگانکلیدی :سرمايه اجتماعي ،هوش فرهنگي و دانشجويان دانشگاه تبريز.
مقدمه

تنوع فرهنگي به معناي وجود واقعي و مادي فرهنگهاي متفاوت از يک واحد اجتماعي ،خانوادگي،
آموزشي ،حرفهاي ،اداري ،هنري ،ورزشي ،جغرافيايي و نظاير آن است .چندفرهنگي بودن يکي از موضوعات
مهم اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ،بسياري از جوامع مدرن به شمار ميآيد .گرچه پديده جامعه چندفرهنگي
نسبتاً کهن بوده و منشا و تاريخ آن در کشورهاي مختلف متفاوت است ،اما ماهيت آن به ويژه در عصر
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه تبریز_ ایران.
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جهانيشدن آشکار شده است .در واقع ،جهاني که در آن زندگي ميکنيم در مقايسه با چند دهه پيش واجد
ويژگيهايي شده است که اين ويژگيها اقوام ،مليتها ،اديان و مذاهب ،نژادها ،زبانها و به طور کلي
فرهنگها و خرده فرهنگهاي مختلف را هر چه بيشتر در مواجهه با يکديگر قرار داده است.
در برشمردن برخي از اين خصايص ميتوان گفت که گسترش فزاينده صنعت گردشگري بينالمللي،
فراگير شدن ارتباطات جهاني با ابزارهايي نظير ماهواره ،اينترنت ،شبکههاي اجتماعي مجازي و تلفن
همراه ،گسترش مبادلههاي علمي ،دانشجويي و اعضاي هيات علمي و از سوي ديگر گسترش تروريسم
بينالمللي ،لشگرکشي ابرقدرتها و نظاير آن همگي در جهتي مثبت يا منفي به رو در رويي اثربخش يا
منازعهآميز افراد و گروههاي مختلف با زمينههاي فرهنگي متنوع منجر شدهاند .در چنين فضاي تعاملي
چندفرهنگي به وجود آمده در قرن حاضر ،برخي از افراد و گروهها از خود توانمندي باالتري براي دست-
يابي به هدفهاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي يا سياسي در ارتباط با افراد و گروههايي با سبقه
فرهنگي متفاوت نشان دادهاند و به عبارتي ميتوان تعاملهاي آنان را اثربخشتر ارزيابيکرد .اين درحالي
است که ،فضاي تعاملي پيش آمده براي برخي از افراد و گروههاي اجتماعي با افزايش درگيريها و
رقابت هاي منفي به جاي مشارکت و همياري سازنده همراه شده است .به لحاظ عملي ميتوان افراد و
گروههايي از نوع اول را (داراي تعامل اثربخش) و داراي هوش فرهنگي باال و افراد و گروههايي از نوع
دوم (درگير در منازعات) را داراي هوش فرهنگي پايين دانست(يزدخواستي و ديگري.)134 :1390 ،
در ميان مهارتهاي مورد نياز در قرن  ،21توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و
توانايي اداره ارتباطات بينفرهنگي (هوش فرهنگي) ،همراه با سرمايه اجتماعي ازمفاهيم نويني است که امروزه
در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است .جامعه علمي و محيط کار جهاني امروز ،نياز
به افرادي دارد که با ساير فرهنگها آشنايي داشته باشند و بتوانند با آنها ارتباط مناسب برقرار نمايند .بدين
منظور ،افراد نياز به هوش فرهنگي دارند ،که در اين ميان ،سرمايه اجتماعي که عمدتاً مبتني بر عوامل فرهنگي
و اجتماعي است و شناسايي هوش فرهنگي به عنوان يک نوع سرمايه چه در سطح مديريت کالن توسعه
کشورها و چه در سطح مديريت سازمانها و بنگاهها ،ميتواند شناخت جديدي از هوش فرهنگي را به دست
دهد(دهمرده و ديگري.)3 :1389 ،
در کشور ما دانشگاهها از جمله مکانهايي هستند که جواناني از فرهنگها و قوميتهاي مختلف با
هم در تعامل قرار ميگيرند .اهميت اين تعاملها در بين دانشجويان که به عنوان آيندهسازان و نيروي کار
آينده هستند ،غيرقابل انکار است .دانشگاه تبريز نيز يکي از اين مکانها است که همه ساله پذيراي
دانشجوياني از قوميتها و فرهنگهاي مختلف از سراسر کشور است .بنابراين در پژوهش حاضر ،درصدد
سنجش ميزان هوش فرهنگي دانشجويان و مطالعه رابطه آن با سرمايه اجتماعي هستيم.
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پیشینه پژوهش

موضوع هوش فرهنگي در سالهاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي شده است و بحث نسبتاً تازهاي
ميباشد .با اين حال ،در خصوص هوش فرهنگي و متغيرهاي اجتماعي تاثيرگذار بر روي آن تحقيقات
مختلفي صورت گرفته است .اما در خصوص تاثير سرمايه اجتماعي بر هوش فرهنگي پژوهش درخور
توجهي انجام نشده است .از مهمترين پژوهشهاي داخلي و خارجي صورت گرفته ميتوان به موارد زير
اشاره کرد:
يافتههاي پژوهش يزدخواستي و ديگري( ،)1390در پژوهشي با عنوان «رابطه بين تماسهاي بينفرهنگي
و هوش فرهنگي» نشان ميدهد که سازه تماسهاي بينفرهنگي داراي تاثير قوي ،مثبت و معنيداري بر
سازه هوش فرهنگي است .به اين ترتيب يافتهها حاکي از اين است که؛ با اينکه در شرايط خاصي تماسهاي
بينفرهنگي ميتواند تاثيري بر بهبود هوش فرهنگي نداشته باشد و يا حتي فرد را با شوک فرهنگي مواجه
کند ،اما در مجموع احتمال تاثير مثبت تماسهاي بينفرهنگي بر هوش فرهنگي بيشتر است .در پژوهشي که
عسگري و ديگري( )1391انجام دادهاند ،يافتهها حاکي از آن است که بين هوش فرهنگي ،هوش هيجاني و
سازگاري فردي -اجتماعي دانشجويان زن و مرد تفاوت معنيداري وجود دارد.
نتايج پژوهش آهنچيان و ديگري( ،)1391در تحقيقي تحت عنوان «بررسي همبستگي هوش فرهنگي
با تعامل اجتماعي در پرستاران» حاکي از آن است که هوش فرهنگي پرستاران در سطح متوسط ميباشد،
اما تعامل اجتماعي آنها در سطح پايين قرار دارد .همچنين نتايج نشان داد وضعيت اقتصادي ،سن ،سابقه
کاري و جنس همبستگي مثبت معنادار با هوش فرهنگي دارند .از طرف ديگر ،سطح تحصيالت ،وضعيت
اقتصادي و تجربهکاري با روابط بين فردي همبستگي مثبت و معنادار نداشت .درعين حال ،رابطه معناداري
بين هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي پرستاران به دست نيامد.
غفاري و ديگري( ،)1392در مطالعهاي تحت عنوان «ارتباط سرمايه اجتماعي و هوش فرهنگي با عملکرد
تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي» ،نشان دادند که بين عملکرد تحصيلي دانشجويان با سرمايه اجتماعي و
همچنين با مولفههاي فراشناختي هوش فرهنگي ،بعد شناختي هوش فرهنگي ،بعد انگيزشي هوش فرهنگي و
بعد رفتاري هوش فرهنگي ،همبستگي مستقيمي وجود دارد.
يافتههاي پژوهش فالرتي ،)2006(1در پژوهشي با عنوان «اثرات هوش فرهنگي بر پذيرش و ادغام
اعضاء در تيمهاي چندمليتي» حاکي از آن است که ارتباط مثبتي بين هوش فرهنگي ترغيبي تيمي و
پذيرش و زمان ادغام تيمي براي اعضاي جديد وجود داشته است .همچنين همزمان با افزايش توانايي
هوش فرهنگي انگيزشي ،زمان پذيرش و ادغام اعضاي تيم جديد کاهش مييابد .بر اين اساس ،ارتباط
معناداري بين هوش فرهنگي انگيزشي تيم با پذيرش و زمان ادغام اعضاي جديد وجود داشته است.
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در پژوهشي که توسط انگ 1و ديگري( ،)2007براي اندازهگيري هوش فرهنگي و ميزان تاثير آن بر
سازگاري ،تصميمگيري ،انطباق فرهنگي و عملکرد وظيفهاي صورت گرفته است؛ نتايج نشان داد که ابعاد
هوش فرهنگي با هر کدام از اين متغيرها ارتباط دارد .در واقع هوش فرهنگي به عنوان عامل پيشبينيکننده
اين متغيرها معرفي شده است .به اين صورت که دو بعد استراتژي و دانش هوش فرهنگي بر قضاوت فرهنگي
و تصميمگيري فرد تاثيرگذار است .همچنين ابعاد رفتاري و انگيزش هوش فرهنگي ،ميزان انطباق فرهنگي
فرد را با موقعيتهاي جديد فرهنگي پيشبيني ميکنند.
يافتههاي پژوهش گروس 2و ديگري( ،)2011حاکي از آن است که هوش فرهنگي رهبر ،برداشت و
ادراک پيروان آنها از عملکرد رهبري و عملکرد تيمي در زمينههايي که تيمهاي کاري با تنوع قومي و
مليتي از هم مشخص ميشوند ،را پيشبيني ميکند .عالوه بر اين هوش فرهنگي رهبر در پيشبيني پيروان
از عملکرد رهبري و عملکرد تيمي در گروههاي کاري متفاوت به لحاظ قوميتي و مليتي را فراتر از اثرات
هوش هيجاني رهبر و ديگر شايستگيهاي رهبري ،معرفي ميکند.
مبانی مفهومی و نظری پژوهش

سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعي معاصر در سطوح
مختلف استفاده شده است .هر چند اين مفهوم پيشينيه طوالني ندارد اما کاربرد آن به تدريج از دهه
 1990به اين سو در رسالهها و مقاالت دانشگاهي با کارهاي افرادي چون کلمن ،بورديو ،پاتنام و فوکوياما
افزايش يافته است(وال و ديگري.)259 :1998 ،
کلمن سرمايه اجتماعي را نه با آنچه که هست ،بلکه با آنچه که به وجود ميآورد ،تعريف ميکند و
بر اين اساس مفهوم کارکردي سرمايه اجتماعي را مورد بازبيني قرار ميدهد .کارکردي که با اين مفهوم
از سرمايه اجتماعي شناخته ميشود ،ارزش جنبههايي از ساختار اجتماعي براي افراد است که ميتوانند از
آن به عنوان منابعي براي دستيابي به خواستههايشان استفاده نمايند .بر اين اساس است که مفهوم
سرمايه اجتماعي از ديدگاه کلمن ،معطوف به تفهيم نقش هنجارها و فرمانهاي درونشبکهاي اجتماع
ميشود که منبعي براي نيل به سرمايه انساني را به وجود ميآورد(کلمن.)101 :1988 ،
پاتنام نيز سرمايه اجتماعي را اعتماد و شبکههاي گسترده اجتماعي ميداند که مشارکت را براي منافع
چندسويه تسهيل ميکند .براين اساس ،پاتنام شش بعد رسميت هدف اتصالدهي و پيوستگي بيواسطگي
کثرت و جايگاه اجتماعي را در سرمايه اجتماعي وارد ميبيند که بر اساس آنها سرمايه اجتماعيکنشي به
هم پيوسته نميشود ،بلکه دربستر هنجارها ،اعتماد ،مشارکت و عمل متقابل در شبکههاي اجتماعي است
Ang
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که پيچيدگيها و دشواريهاي فراگيري از کنشهاي در هم تنيده را قابل حل ميکند(نادري و ديگري،
.)89 :1387
عالوه بر تعاريف فوق ،از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي نيز ارائه شده است .يکي از تعاريف مطرح
اين است که ،سرمايه اجتماعي ،مجموعه هنجارهاي موجود در نظام اجتماعي است که موجب ارتقاي سطح
همکاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينههاي تبادالت و ارتباطات ميگردد .بر
اساس اين تعريف ،مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي نزديکي با
سرمايه اجتماعي ميگردند(فوکوياما .)5 :1999 ،از نظر بورديو ،سرمايه اجتماعي بر تعهدات و ارتباطات
اجتماعي مبتني است و آن را چنين تعريف ميکند :سرمايه اجتماعي انباشت منابع بالفعل و بالقوهاي است
که مربوط به داشتن شبکهاي نسبت ًا پايدار از روابط کم و بيش نهادي شده از آشنايي و شناخت متقابل است.
يا به عبارت ديگر ،عضويت در يک گروه براي هر يک از اعضايش از طريق حمايت يک سرمايه جمعي،
صالحيتي فراهم ميکند که آنان را مستحق اعتبار به معاني مختلف کلمه ميکند(بورديو.)51 :1997 ،
سرمايه اجتماعي به طورکلي شامل نهادها ،روابط ،گرايشها ،ارزشها و هنجارهايي استکه بر رفتارها
و تعامالت بين افراد حاکم است .به عبارت ديگر ،سرمايه اجتماعي آن دسته ازشبکهها و هنجارهايي است
که مردم را قادر به عمل جمعي ميکند .در واقع ميتوان گفت هر چه انسانها مردمان بيشتري بشناسند
و هر چه با آنان وجه مشترک بيشتري داشته باشند ،سرمايه اجتماعي افزونتري خواهند داشت(جواهري
و ديگري.)37 :1386 ،
ازکيا و غفاري براي سنجش سرمايه اجتماعي سه بعد مشارکت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و انسجام
اجتماعي را مورد سنجش قرار دادهاند .آنها معتقدند اين سه بعد رابطه نزديکي با هم دارند و همديگر را
تقويت ميکنند(ازکيا وديگري .)279 :1383 ،مشارکت اجتماعي را ميتوان فرآيند سازمان يافتهاي دانست
که از سوي افراد جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعي با درنظر داشتن هدفهاي معين و مشخص
به منظور سهيم شدن در منابع قدرت انجام ميگيرد(خراساني و ديگري .)201 :1384 ،انسجام اجتماعي
داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه دارد .به عبارتي ،انسجام در کل ناظر بر ميزان و الگوي
رابطه متقابل بين کنشگران ،گروهها و خرده فرهنگهاي تمايز يافته است(افروغ .)140 :1378 ،اعتماد
اجتماعي نيز داللت بر انتظارها و تعهدهاي اکتسابي و تائيد شده به لحاظ اجتماعي که افراد نسبت به
يکديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند تعريف شده است ،و قرين
با رابطه متقابل تعميم يافته است(قاسمي و ديگري.)80 :1392 ،
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هوش فرهنگی و ابعاد آن

واژه «هوش فرهنگي» نخستين بار توسط ايرلي و انگ1در سال  2003مطرح شد و به عنوان نظريه
جديدي در دنياي مديريت و روانشناسي سازماني پديدار گشت .بعدها ،کنسرسيومي از استادان آمريکا،
انگليس و آسيا« ،هوشفرهنگي» را توانايي و مهارت فرد براي رويارويي با افرادي ازفرهنگهاي متفاوت
تعريف کردند(بنتون و ديگري .)124 :2009 ،اين دو انديشمند هوشفرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي
جديد درتعامالت فرهنگي و ارائه پاسخهاي رفتاري صحيح به اين الگوها تعريفکردهاند .آنها معتقدبودند
که درمواجهه با موقعيتهاي فرهنگي جديد به زحمت ميتوان عاليم و نشانههاي آشنايي يافت که بتوان
از آنها در برقراري ارتباط سود جست .در اين موارد فرد بايد اطالعات خود را در يک چارچوب شناختي
مشترک تدوينکند حتي اگر اين چارچوب درککافي از رفتارها و هنجارهاي محلي را نداشته باشد .تدوين
چنين چارچوبي تنها از عهده کساني برميآيد که داراي هوش فرهنگي بااليي باشند .ارلي و انگ ،فردي
را داراي هوش فرهنگي باال ميدانند که بتواند به شيوه موثري در يک زمينه فرهنگي نوين و متفاوت با
زمينه فرهنگي رشد يافته درآن ،خود را سازگارکند بدون آنکه هويت فرهنگي خود را کنار بگذارد(شمس،
.)18 :1390
محققان برآن هستند که هوش فرهنگي امکان درک ،تفسير و اقدام اثربخش در موقعيتهاي متفاوت
را محتمل مينمايد .بر اين اساس ،هوش فرهنگي ،به عنوان مبنا يا توانمندي تمرکز بر قابليتهاي
خاصيکه براي روابط شخصي با کيفيت و اثربخشي در شرايط مختلف الزم است ،تلقي ميگردد(حسيني
نسب و ديگري .)31 :1390 ،هوش فرهنگي توانايي در گردآوري اطالعات ،تفسير آنها و عمل کردن بر
مبناي آنها در موقعيتهاي چندفرهنگي است(ارلي و ديگري .)102 :2004 ،هوش فرهنگي حوزه مدرني
ازهوشمندي استکه امکان ميانجيگري درفضاهاي متفاوت فرهنگي را مطرح ميکند(قاسمي و ديگري،
 .)34 :1389همچنين ،هوش فرهنگي توانايي درگير شدن دريک موقعيت رفتاري است ،که باعث استفاده
از مهارتها (مثل زبان و مهارتهاي ميان فردي) و ويژگيهايي (نظير حد تحمل ابهام و انعطافپذيري)
ميشود و منجر به تنظيم مناسب رفتار شخص ،بر مبناي ارزشهاي پايه فرهنگي و نگرشي شخص
مقابلي که در حال تعامل با او هستيم ميشود(پترسون.)10 :2004 ،
جدول شماره ( :)1تعاریف اندیشمندان از هوش فرهنگی
متفکران

تعاریف

بریسلين و دیگری()2006

موفقيت افراد درتوانایی سازگاری و انطباق با فرهنگی دیگر؛ به عنوان مثال :موفقيت در انجام یك کار تجاری
و یا ماموریت بازرگانی برونمرزی.

ایرلی و دیگری()2003

توانایی یك شخص در تطابق و وفق دادن موثر و کارا با شرایط و موقعيتهای جدید فرهنگی.

Early & Ang

1.

45

حتليل جامعهشناخيت رابطه سرمايه اجتماعي اب هوش فرهنگي در بني دانشجواين دانشگاه تربيز
ایرلی و دیگری()2004

طبيعی به نظر آمدن و توانایی تفسير و تحليل اشارات و ژستهای نامفهوم فرد یا افرادی دقيقاً مثل همكاران
و هموطنان آن فرد یا افراد و بازتاب آن حرکات و اشارات.

توماس و دیگری()2005

داشتن مهارت و انعطاف در درك فرهنگ و پذیرش بيشتر آن و توانایی در برقراری ارتباط فكری ،عاطفی و
رفتاری هنگام تعامل با افرادی از فرهنگهای دیگر.

ایرلی و انگ( )2006

توانایی تاثيرگذاری در فرهنگهای مختلف.

توماس()2006

توانایی تعامل موثر با افرادی که از لحاظ فرهنگی با ما متفاوتاند.

جانسون و دیگری()2006

تاثيرگذار بودن فرد در درك دانش و آگاهی ،مهارتها و ویژگیهای شخصيتی برای انجام بهتر کار با افرادی
از مليتهای مختلف و فرهنگهای متفاوت ،چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.
منبع:

(احمدي و ديگري.)133 :1391 ،

از ميان انديشمندان و پژوهشگران مختلف ميتوان به ايرلي و ديگري( ،)2003که هوش فرهنگي را
داراي سه بعد شامل عناصر ذهني (فراشناختي و شناختي) ،عناصر انگيزشي و رفتاري در نظر گرفتهاند ،انگ
و ديگري( ،)2008که از ابعاد چهارگانه شناختي ،فراشناختي ،انگيزشي و رفتاري سخن به ميان آوردهاند و رز1
و ديگري( ،)2008که سه بعد شناختي ،انگيزشي و رفتاري را براي هوش فرهنگي در نظر گرفتهاند ،اشاره
نمود(يزدخواستي وديگري .)141 :1390 ،مطالعه پيشينه داخلي وخارجي و سوابق پژوهشي درزمينه هوش
فرهنگي نشان ميدهد که ،رويکرد چهار بعدي به هوش فرهنگي در بين پژوهشگران از مقبوليت بيشتري
برخوردار است و لذا ما نيز در تحقيق حاضر يک رويکرد چهار بعدي به هوش فرهنگي لحاظ کردهايم و از
اين مدل در پژوهش خود استفاده نمودهايم.
بعد فراشناختی هوش فرهنگی

هوش فرهنگي فراشناختي نشان از فرآيندهايي دارد که افراد به کار ميگيرند تا دانش فرهنگي را
کسب و درک کنند ،اين دانش شامل آگاهي و کنترل بر فرآيند تفکر افراد در رابطه با فرهنگ ميشود(انگ
و ديگري .)2006 ،اين بعد از هوش فرهنگي شامل تدوين استراتژي ،پيش از برخورد ميان فرهنگي ،بررسي
مفروضات درحين برخورد و تعديل نقشههاي ذهني درصورت متفاوتبودن تجارب واقعي از انتظارات پيشين
است(حسينينسب و ديگري.)31 :1390 ،
اصطالح هوشفرهنگي فراشناختي به سطح آگاهي فرهنگي هشيارانه درخالل تعاملهاي بين فرهنگي
مربوط است .از اين نظر افراد قوي در هوش فرهنگي فراشناختي به طور آگاهانه پيشفرضهاي خود
درباره ساير فرهنگها را زير سوال ميبرند ،آن را درخالل تعاملها بروز ميدهند و دانش فرهنگي خودشان
را به هنگام تعامل با فرهنگهاي ديگر تعديل و سازگار ميکنند .به نظر نلسون ،)1996(2هوش فرهنگي
فراشناختي ،شامل استراتژيهاي شناختي سطح باالتر است که به افراد اجازه ميدهد مکاشفهها و قوانين
جديدي را براي تعامل اجتماعي در محيط فرهنگي نوين و بديع از طريق ارتقاي پردازش اطالعات در يک
سطح عميقتر توسعه دهند.
Rose
Nelson

1.
2.
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ازنظر انگ و داين نيز عامل فراشناختي ازهوش فرهنگي به چند دليل ،عنصري کليدي محسوب ميشود:
نخست اين که اين عامل ،تفکر فعال درباره مردم و موقعيتها را در مجموعههاي فرهنگي مختلف ارتقا مي-
بخشد؛ دوم اينکه چالشهاي جديدي را براي وابستگي سفت و سخت به تفکر مرزبندي شده فرهنگي و
پيشفرضهاي فرهنگي ايجاد ميکند و سوم اين که افراد را به سازگار شدن و بازبيني کردن استراتژيهاي-
شان برميانگيزاند؛ به نحويکه آن استراتژيها را به لحاظ فرهنگي مناسبتر و احتمال دستيابي بهخروجي-
هاي مورد نظر را در مواجهات بين فرهنگي بيشتر ميکند .بنابراين ،هوش فرهنگي فراشناختي ،منعکسکننده
فرايندهاي ذهني استکه افراد براي تحصيل و تفهيم دانش فرهنگي به کار ميبرند .تواناييهاي مرتبط با آن
شامل :برنامهريزي ،زيرنظر قرار دادن و بازبيني مدلهاي ذهني هنجارهاي فرهنگي براي کشورها و گروههاي
مردم است .افراد با هوش فرهنگي فراشناختي باال از توجيهات و هنجارهاي جوامع متفاوت ،قبل از تعاملها و
درخالل آن آگاهند .اين افراد پيشفرضهاي فرهنگي را زير سوال ميبرند و مدلهاي ذهنيخود را درخالل و
پس از تجارب مرتبط اصالح ميکنند(يزدخواستي و ديگري.)145 :1390 ،
بعد شناختی هوش فرهنگی

انگ و داين ،بعد شناختي را بهعنوان دانش عمومي درباره فرهنگهاي ديگر تعريف ميکنند .آنان بر
اين باورند که ،بعد شناختي منعکسکننده دانش درباره هنجارها ،اعمال و قراردادها در فرهنگهاي
مختلف است که از طريق آموزشهاي رسمي يا غيررسمي و يا تجارب فردي به دست آمدهاند؛ بنابراين،
عامل شناختي از هوش فرهنگي منعکسکننده سطح دانش فرهنگي يا دانش درباره محيطهاي فرهنگي
است .با توجه به تنوع گسترده فرهنگها در جهان کنوني ،هوش فرهنگي شناختي نشاندهنده دانش
درباره الگوهاي عام و جهاني فرهنگي و همينطور تفاوتهاي فرهنگي است .عامل شناختي ،عاملي
کليدي از هوش فرهنگي است ،زيرا ،دانش فرهنگي افکار و رفتارهاي افراد را تحت تاثير قرار ميدهد.
مفهوم فرهنگ يک جامعه و عناصر فرهنگي آن ،به افراد امکان ارزيابي بهتر از نظامهايي را ميدهد که
الگوهاي خاصي ازتعامل اجتماعي را در درون يک فرهنگ شکل ميدهد؛ بنابراين افراد با هوش شناختي
باالتر بهتر ميتوانند با افرادي از فرهنگهاي ديگر تعامل کنند(انگ و ديگري.)5-6 :2005 ،
اين جنبه از بعدهوش فرهنگي ،بيانگر درک فرد ازتشابهات و تفاوتهاي فرهنگي است و دانش عمومي
و نقشههاي ذهني و شناختي فرد از فرهنگهاي ديگر را نشان ميدهد و مشتمل بر شناخت سيستمهاي
اقتصادي و قانوني ،هنجارهاي تعاملهاي اجتماعي ،عقايد مذهبي ،ارزشهاي زيباييشناختي و زبان ديگر
است(حسينينسب و ديگري .)31 :1390 ،و همچنين اطالعاتي در مورد اعتقادات ،باورهاي مذهبي ،معنوي،
ارزشها و باورها در مورد (کار ،زمان ،ارتباطات خانوادگي ،آداب و رسوم و غيره) را انعکاس ميدهد.
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بعد انگیزشی هوش فرهنگی

بعد انگيزشي هوش فرهنگي ،نوعي قابليت فردي براي توجه مستقيم و صرف انرژي در راستاي
تفاوتهاي فرهنگي است .منظور از هوش فرهنگي انگيزشي ،توانايي فرد براي معطوف کردن توجه و
انرژي خود به سمت و سوي سازگاري و انطباق با فرهنگهاي جديد است .به طور اخص ،هوش فرهنگي
انگيزشي اشاره به انگيزه دروني و خودکارايي در انطباق با فرهنگهاي جديد دارد .بنابراين افرادي که
هوش انگيزشي بااليي دارند از تعامل در فرهنگهاي جديد لذت ميبرند و در انجام چنين کاري و از
داشتن چنين تواناييهايي احساس اعتماد به نفس ميکنند(انگ و ديگري .)121 :2008 ،همچنين اين
بعد بيانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگهاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنگهاي مختلف است .اين
انگيزه شامل ارزشدروني افراد براي تعامالت چندفرهنگي واعتماد به نفسي استکه به فرد اجازه ميدهد
در موقعيتهاي فرهنگي مختلف ،به صورت اثربخش عمل کند(قدمپور و ديگري .)85 :1390 ،افرادي که
مولفه انگيزشي بااليي در هوش فرهنگي دارند ،در تعامالت ميان فرهنگي اثربخشتر عمل ميکنند و
اين احساس قوي را دارند که ميتوانند با طرز فکرهاي مختلف ديگران و شرايط متغير و ناشناخته کنار
بيايند و پيچيدگي و عدم اطمينان را مديريت کنند .شخصي که در بعد انگيزشي ،هوش فرهنگي پاييني
داشته باشد ،هنگامي که در دستيابي به هدف دچار نااميدي اوليه گردد ،انتظارات کارآمدي به طور
تصاعدي افت پيدا ميکند ،از خود تصوير منفي پيدا ميکند ،از تعامل با ديگران دوري کرده و انزوا اختيار
ميکند(تسليمي و ديگري.)37-38 :1388 ،
بعد رفتاری هوش فرهنگی

هوش فرهنگي رفتاري نوعي قابليت فردي براي نمايش اعمال مناسب شفاهي و غيرشفاهي ،هنگام تعامل
با افراد ديگر در زمينههاي فرهنگي مختلف است .هوش فرهنگي رفتاري ،بر اساس داشتن و کاربرد فهرست يا
سلسله گستردهاي از رفتارهاست .هوش فرهنگي رفتاري اشاره به طيف گستردهاي از مهارتهاي رفتاري است
که افراد دارند و ميتوانند به شکل مناسبي ،رفتارهايکالمي و غيرکالمي خود را درموقعيتهاي جديد فرهنگي
بروز دهند(انگ و ديگري .)123 :2008 ،همچنين بعد رفتاري هوش فرهنگي ،مجموعهاي از پاسخهاي رفتاري
منعطفي را شامل ميشود ،که در موقعيتهاي مختلف به کار ميآيند و متناسب با يک تعامل خاص يا موقعيت
ويژه از قابليت اصالح و تعديل برخوردارند(حسينينسب و ديگري .)31 :1390 ،در واقع ،فرد بر اساس شناخت
و آگاهيهايي که از فرهنگ مقابل به دست ميآورد ،تالش ميکند تا با توجه به موقعيتها عکسالعمل
مناسبي نشان دهد .رفتارهاي ظاهري و حرکات فردکه نشان دهنده عالقه و احترام فرد به فرهنگهاي موجود
در محيطهاي جديد هستند ،در اين بعد جاي ميگيرند(زماني و ديگري.)50 :1388 ،
در مجموع با تکيه بر مباني نظري و پيشينه پژوهش ميتوان فرضيههاي زير را طرح نمود:
 .1بين ميزان سرمايه اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري وجود دارد.
 .2بين اعتماد اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري وجود دارد.
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 .3بين حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري وجود دارد.
 .4بين مشارکت اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنوع تحقيقاتکمي است و به روش پيمايش انجام شده است .براي گردآوري اطالعات
مدنظر از تکنيک پرسشنامه محققساخته بهره گرفته شده است .جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان
دختر و پسر دانشگاه تبريز در سال تحصيلي  1392-93ميباشد که بر اساس اطالعات موجود تقريباً
 17000نفر برآورد شده است .حجم نمونه با بهرهگيري از جدول لين 1با لحاظ پارامتر  50درصد ،سطح
اطمينان  95درصد و خطاي  5درصد  384نفر برآورد شد .با توجه به تنوع رشتهها و دانشکدهها از شيوه
نمونه احتمالي طبقهبندي استفاد شده است.
براي سنجش اعتبار ابزار تحقيق از اعتبار صوري (مراجعه به داوران و پژوهشگران ديگر) و اعتبار
نمونهاي (انجام آزمون مقدماتي و طرح سواالت نيمهباز) استفاده شده است .پايايي ابزار نيز با استفاده از
آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرارگرفته و مقدار آلفاي تمامي متغيرها باالي  70صدم و درحد مطلوب است.
به طوري که ميزان آلفاي کرونباخ بعد شناختي هوش فرهنگي  86صدم ،بعد رفتاري  82صدم ،بعد
انگيزشي  82صدم و بعد فراشناختي  71صدم به دست آمده است .در متغير سرمايه اجتماعي نيز ميزان
آلفاي کرونباخ بعد اعتماد اجتماعي  78صدم ،مشارکت اجتماعي  74صدم و حمايت اجتماعي  70صدم
برآورد شده است.
تعریف عملیاتی مفاهیم

در پژوهش حاضر ،متغير سرمايه اجتماعي به عنوان متغير مستقل با سه بعد اعتماد اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي و حمايت اجتماعي و متغير هوش فرهنگي به عنوان متغير وابسته با چهار بعد انگيزشي ،رفتاري،
شناختي و فراشناختي بر اساس تعدادي گويه که در قالب طيف ليکرت تنظيم شدهاند ،سنجيده شده است.
گويههاي متغير سرمايه اجتماعي و هوش فرهنگي به تفکيک هر يک از ابعاد ،در جدول شماره ( ،)2ارائه
شده است.
جدول شماره ( :)2گویههای متغیر سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی به تفکیک ابعاد آن
متغیر
سرمایه
اجتماعی

بعد

گویهها

اعتماد اجتماعی

اعتماد به خانواده ،خویشاوندان ،دوستان و همسایگان .اعتماد به مجلس شورای اسالمی ،صدا و سيما،
روحانيون ،نيروی انتظامی ،مطبوعات ،بانكها و ادارات دولتی .اعتماد به مردم ،صداقت مردم ،کمك به افراد
غریبه و قرض دادن پول به افراد غریبه.

مشارکت اجتماعی

در هياتهای مذهبی مشارکت میکنم ،از مشارکت در فعاليتهای جمعی لذت میبرم ،اگر هياتهای
مذهبی نياز مالی داشتند کمكشان میکنم ،در انتخابات شوراها مشارکت فعاالنهای دارم ،غالباً دیگران را

Lin

1.

حتليل جامعهشناخيت رابطه سرمايه اجتماعي اب هوش فرهنگي در بني دانشجواين دانشگاه تربيز

49

برای رای دادن در انتخابات تشویق میکنم ،زمان برگزاری انتخابات از نماینده سياسی مورد عالقهام
جانبداری میکنم و در انجمنهای محلی (انجمن اسالمی ،انجمنهای خيریه و  )...عضو هستم.
حمایت اجتماعی

معموالً دوستانم مرا قبول دارند ،اگر مشكلی برایم پيش آید دوستانم از من حمایت میکنند ،اگر مشكلی
برایم پيش آید بستگانم از من حمایت میکنند ،در ارتباط با زندگی شخصیام با نزدیكان خود به راحتی
صحبت میکنم ،دوستانی دارم که میتوانم هنگام نياز با آنها تماس بگيرم ،با فاميلهای نزدیكم رفت و آمد
خانوادگی دارم و با دوستانم رفت و آمد خانوادگی هم دارم.

انگیزشی

از تعامل با مردم فرهنگهای متفاوت لذت میبرم ،مطمئنم میتوانم خودم را با یك فرهنگ ناآشنا سازگار
کنم ،مطمئنم که فشارهای سازگاری با فرهنگ جدید برای من قابل تحمل است و من از زندگی در
فرهنگهای ناآشنا لذت میبرم.

رفتاری

من رفتار کالمیام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نياز است تغيير میدهم ،من مكث و سكوت را در
موقعيتهای بينفرهنگی متفاوت به کار میگيرم ،وقتی که در یك موقعيت بينفرهنگی نياز باشد نحوه
صحبت کردنم را تغيير میدهم ،در صورت نياز در تعامالت بينفرهنگی رفتار غيرکالمیام را تغيير میدهم
و در صورت نياز در تعامالت بينفرهنگی (بيان یا تظاهرات) چهرهام را که به آن نياز است تغيير میدهم.

شناختی

نظامهای حقوقی (قانونی) و اقتصادی دیگر فرهنگها را میشناسم ،قوانين (لغات و دستور زبان) دیگر
زبانها را میشناسم ،ارزشهای فرهنگی و اعتقادات مذهبی دیگر فرهنگها را میشناسم ،من نظام ازدواج
دیگر فرهنگها را میشناسم ،هنرها و صنایع فرهنگهای دیگر را میشناسم و قوانين بيان (ابراز) رفتارهای
غيرکالمی فرهنگهای دیگر را میشناسم.

فراشناختی

وقتی در تعامل با مردمی از فرهنگ متفاوت هستم به دانش فرهنگی آنها آگاهی دارم ،وقتی در تعامل با
مردمی از فرهنگ ناآشنا هستم دانش فرهنگیام را با آنها سازگار میکنم ،در تعامالت بين فرهنگی از دانش
فرهنگی که به کار میگيرم آگاهم و هنگام تعامل با مردمی از فرهنگ متفاوت صحت و درستی دانش
فرهنگیام را بررسی میکنم.

هوش
فرهنگی

یافتههای پژوهش

يافتههاي توصيفي پژوهش حاکي از آن است که 48/6 ،درصد پاسخگويان زن و  51/4درصد نيز مرد
بودهاند .ميانگين سني پاسخگويان مورد مطالعه  20/40سال ميباشد .بطوريکه حداقل سن  19و حداکثر
سن  37ميباشد و اکثر دانشجويان در رده سني  20تا  27سال قرار دارند و کمترين فراواني نيز مربوط به
رده سني  30تا  37سال است .همچنين از بين دانشجويان مورد مطالعه  60/1درصد ترک 21/7 ،درصد
کرد 1 ،درصد لر 14/1 ،درصد فارس 0/3 ،درصد بلوچ 0/3 ،درصدترکمن ميباشند و  2/6درصد همگزينه
ساير را پاسخ داده بودند .همچنين  3درصد از پاسخگويان مورد مطالعه به طبقه اجتماعي باال15/8 ،
درصد به طبقه متوسط رو به باال 55/9 ،درصد به طبقه متوسط 20/1 ،درصد متوسط رو به پايين و 5
درصد نيز به طبقه پايين تعلق دارند.
از بين  384پاسخگوي مورد مطالعه 81/7 ،درصد از پاسخگويان محل سکونت خود را شهر و 17/8
درصد محل سکونت خود را روستا اعالم کردهاند و  0/5درصد ( 2نفر) هم محل سکونت خود را ذکر
نکرده بودند 23/2 .درصد ازپاسخگويان تحصيالت مادر خود را بيسواد 35/2 ،درصد ابتدايي 13/1 ،درصد
راهنمايي 18/8 ،درصد ديپلم 3/4 ،درصد فوقديپلم 5 ،درصد ليسانس 0/8 ،درصد فوقليسانس و 0/5
درصد هم دکتري ذکر کرده بودند .همچنين  8/1درصد از پاسخگويان شغل مادر خود را کارمند دولتي،
 0/8درصد کارمند خصوصي 1 ،درصد کارمند مستقل 0/5 ،درصد کارفرما 85/6 ،درصد خانهدار و 3/9
درصد شغل مادرشان را بازنشسته اعالم کردهاند .بدين ترتيب اکثر دانشجويان مورد مطالعه ،داراي مادران
خانهدار و در عين حال کمسواد هستند.
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عالوه بر اين ،از  384نفر پاسخگوي مورد مطالعه 11/2 ،درصد از پاسخگويان تحصيالت پدر خود را
بيسواد 25/8 ،درصد ابتدايي 19/6 ،درصد راهنمايي 18/8 ،درصد ديپلم 6/8 ،درصد فوقديپلم 12/8 ،درصد
ليسانس 3/9 ،درصد فوقليسانس و يک درصد هم تحصيالت پدر خود را دکتري ذکر کردهاند .همچنين
پاسخگويان مورد مطالعه 17/8 ،درصد شغل پدر خود را کارمند دولتي 7 ،درصد کارمند خصوصي 35/5 ،درصد
کارمند مستقل 4/2 ،درصد کارفرما 5/2 ،درصد بيکار و  29/5درصد بازنشسته اعالم کردهاند .پس بدين ترتيب
پاسخگويان مورد مطالعه ما اکثراً داراي پدران کمسواد و اغلب شاغل در بخش خصوصي بودهاند.
در جدول شماره ( ،)3ميزان سرمايه اجتماعي افراد و شاخصهاي آن ،قابل مشاهده است .بر اساس
اطالعات اين جدول مشاهده ميشود که در متغير سرمايه اجتماعي 32/55 ،درصد پاسخگويان ميزان
سرمايه اجتماعيشان در حد متوسط 21/87 ،درصد پايين و  45/58درصد نيز باال است.
جدول شماره ( :)3میزان سرمایه اجتماعی افراد و شاخصهای آن بر حسب فراوانی و درصد

پایین
متوسط
باال
کل

اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

حمایت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

فراوانی

90

110

95

84

درصد

23/43

28/64

24/73

21/87

فراوانی

124

140

124

125

درصد

32/30

36/45

32/30

32/55

فراوانی

170

134

165

175

درصد

44/27

34/90

42/96

45/58

فراوانی

384

384

384

384

درصد

100

100

100

100

در جدول شماره ( ،)4ميزان هوش فرهنگي افراد و شاخصهاي آن ،قابل مشاهده است .بر اساس
اطالعات اين جدول مشاهده ميشود که درمتغير هوش فرهنگي 39/06 ،درصد پاسخگويان ميزان هوش
فرهنگيشان در حد متوسط 19/28 ،درصد پايين و حدود  41/66درصد نيز باال است.
جدول شماره ( :)4میزان هوش فرهنگی افراد و شاخصهای آن بر حسب فراوانی و درصد
بعد انگیزشی
پایین
متوسط
باال
کل

بعد رفتاری

بعد شناختی

بعد فراشناختی

هوش فرهنگی

فراوانی

70

72

81

79

74

درصد

18/22

18/75

21/10

20/58

19/28

فراوانی

161

142

140

155

150

درصد

41/93

36/98

36/45

40/36

39/06

فراوانی

153

170

163

154

160

درصد

39/84

44/27

42/44

40/10

41/66

فراوانی

384

384

384

384

384

درصد

100

100

100

100

100
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همانطور که قبالً هم گفته شد ،پژوهش حاضر داراي  4فرضيه است که به منظور بررسي صحت و
سقم اين فرضيات از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده که در اين قسمت ،به آنها پرداخته ميشود.
در فرضيه اول پژوهش مطرح مي شودکه بين ميزان سرمايه اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه
معناداري وجود دارد .در جدول شماره ( ،)5در هر مورد مقدار آماره آزمون همبستگي پيرسون و سطح
معناداري نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود بين ميزان سرمايه اجتماعي و هوش
فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه مستقيمي وجود دارد؛ يعني با افزايش سرمايه اجتماعي پاسخگويان هوش
فرهنگي آنها نيز افزايش مييابد .بنابراين فرضيه اول پژوهش مورد تاييد واقع ميشود.
جدول شماره ( :)5بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی (و ابعاد آن)
مقدار

سطح معناداری

آزمون فرضيه

متغير
سرمایه اجتماعی و بعد انگيزشی

0/16

0/017

تایيد فرضيه

سرمایه اجتماعی و بعد رفتاری

0/15

0/049

تایيد فرضيه

سرمایه اجتماعی و بعد شناختی

0/19

0/006

تایيد فرضيه

سرمایه اجتماعی و بعد فراشناختی

0/21

0/000

تایيد فرضيه

سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی

0/25

0/001

تایيد فرضيه

طبق فرضيه دوم پژوهش ،بين اعتماد اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري وجود دارد.
در جدول شماره ( ،)6در هر مورد مقدار آماره آزمون همبستگي پيرسون و سطح معناداري نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود بين اعتماد اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) همبستگي مستقيمي وجود
دارد؛ يعني با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان ابعاد رفتاري ،انگيزشي ،شناختي و فراشناختي هوش
فرهنگي آنها نيز تقويت ميشود .بنابراين فرضيه دوم پژوهش مورد تاييد واقع ميشود.
جدول شماره ( :)6بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و هوش فرهنگی (و ابعاد آن)
مقدار

سطح معناداری

آزمون فرضیه

متغیر
اعتماد اجتماعی و بعد انگیزشی

0/18

0/011

تایيد فرضيه

اعتماد اجتماعی و بعد رفتاری

0/16

0/031

تایيد فرضيه

اعتماد اجتماعی و بعد شناختی

0/20

0/004

تایيد فرضيه

اعتماد اجتماعی و بعد فراشناختی

0/23

0/001

تایيد فرضيه

اعتماد اجتماعی و هوش فرهنگی

0/27

0/000

تایيد فرضيه

در فرضيه سوم پژوهش حاضر ،مطرح ميشود که بين حمايت اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن)
رابطه معناداري وجود دارد .همانطورکه درجدول شماره ( ،)7مشاهده ميشود بين حمايت اجتماعي و هوش
فرهنگي (و ابعاد آن) همبستگي مستقيمي وجود دارد؛ يعني با افزايش ميزان حمايت اجتماعي پاسخگويان
ابعاد رفتاري ،انگيزشي ،شناختي و فراشناختي هوش فرهنگي آنها نيز تقويت ميشود .بنابراين فرضيه سوم
پژوهش مورد تاييد واقع ميشود.
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جدول شماره ( :)7بررسی رابطه حمایت اجتماعی و هوش فرهنگی (و ابعاد آن)
مقدار

سطح معناداری

آزمون فرضیه

حمایت اجتماعی و بعد انگیزشی

0/17

0/022

تایيد فرضيه

متغیر
حمایت اجتماعی و بعد رفتاری

0/15

0/040

تایيد فرضيه

حمایت اجتماعی و بعد شناختی

0/19

0/002

تایيد فرضيه

حمایت اجتماعی و بعد فراشناختی

0/20

0/000

تایيد فرضيه

حمایت اجتماعی و هوش فرهنگی

0/24

0/001

تایيد فرضيه

طبق فرضيه چهارم پژوهش ،بين مشارکت اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن) رابطه معناداري
وجود دارد .درجدول شماره ( ،)8در هر مورد مقدار آماره آزمون همبستگي پيرسون و سطح معناداري نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود بين مشارکت اجتماعي و هوش فرهنگي (و ابعاد آن)
همبستگي مستقيمي وجود دارد؛ يعني با افزايش ميزان مشارکت اجتماعي پاسخگويان ابعاد رفتاري،
انگيزشي ،شناختي و فراشناختي هوش فرهنگي آنها نيز تقويت ميشود .بنابراين فرضيه چهارم پژوهش
مورد تاييد واقع ميشود.
جدول شماره ( :)8بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و هوش فرهنگی (و ابعاد آن)
مقدار

سطح معناداری

آزمون فرضیه

0/16

0/011

تایيد فرضيه

متغیر
مشارکت اجتماعی و بعد رفتاری

0/14

0/019

تایيد فرضيه

مشارکت اجتماعی و بعد انگیزشی
مشارکت اجتماعی و بعد شناختی

0/18

0/003

تایيد فرضيه

مشارکت اجتماعی و بعد فراشناختی

0/22

0/003

تایيد فرضيه

مشارکت اجتماعی و هوش فرهنگی

0/26

0/002

تایيد فرضيه

در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تاثير هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته به تحليل
رگرسيوني پرداخته ميشود .جدول شماره ( ،)9مدل رگرسيوني چندمتغيره هوش فرهنگي کاربران را نشان
ميدهد.
جدول شماره ( :)9مدل رگرسیونی چندمتغیره هوش فرهنگی پاسخگویان
متغیرها

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معناداری
0/000
0/001

B

خطای استاندارد

Beta

اعتماد اجتماعی

0/18

0/09

0/22

3/98

حمایت اجتماعی

0/15

0/07

0/20

3/60

مشارکت اجتماعی

0/13

0/06

0/19

3/51

0/002

سرمایه اجتماعی

0/22

0/10

0/25

4/50

0/000

خالصه مدل

Sig=0/001

F=35/41

2

R =0/23

R=0/48
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آمارههاي موجود در جدول فوق نشان ميدهند که ،متغير اعتماد اجتماعي با بتاي  22درصد بيشتر از
ساير ابعاد سرمايه اجتماعي بر هوش فرهنگي کاربران تاثير ميگذارد .جهت تاثير اين متغير مثبت است و
اين مطلب را نشان ميدهد که با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان ،ميزان هوش فرهنگي آنها
نيز افزايش پيدا ميکند .همچنين ،متغيرهاي حمايت اجتماعي با بتاي  20درصد و مشارکت اجتماعي با
بتاي  19درصد به ترتيب بر هوش فرهنگي کاربران تاثير دارند.
عالوه بر اين همانگونه که در جدول فوق مالحظه ميشود ،ضريب تعيين برابر با  0/23است و اين
مطلب را بيان ميکند که  23درصد از واريانس و تغييرات هوش فرهنگي پاسخگويان را متغيرهاي موجود
در معادله تبيين ميکنند .همچنين با توجه به سطح معناداري به دست آمده که  0/001است ،ميتوان به
اين نکته پي برد که متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته يعني هوش فرهنگي تاثير داشتهاند.
در ادامه ،مدل معادله ساختاري پژوهش حاضر ترسيم شده است .مدل با استفاده از نرم افزار Amos
رسم گرديده و مالحظه ميشود که متغير پنهان وابسته يعني هوش فرهنگي از چهار بُعد تشکيل شده
است .در اين مدل ،سه ضريب همبستگي (ابعاد متغير سرمايه اجتماعي) مشاهده ميشود که تاثير متغير
مستقل سرمايه اجتماعي بر هوش فرهنگي پاسخگويان را نشان ميدهند .متغير سرمايه اجتماعي 0/30
بر هوش فرهنگي پاسخگويان تاثير دارد.

شکل شماره ( :)1مدل معادله ساختاری

در جدول شماره ( ،)10تعدادي از مهمترين معيارهاي برازش مدل آمده است .به طور کلي ميتوان
گفت که تمامي شاخصهاي برازش مدل قابل قبول هستند .بنابراين مدل ترسيم شده ،نشان ميدهد که
دادههاي تجربي ما ميتواند تا حدودي با نظريهها پوشش داده شوند.
جدول شماره ( :)10شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش مقتصد
CMIN/DF
3/82

RMSEA
0/05

PNFI
0/58

شاخصهای برازش تطبیقی
PCFI
0/62

TLI
0/94

NFI
0/92

CFI
0/96

شاخصهای برازش مطلق
AGFI
0/91

GFI
0/94
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پرداختن به بحث هوش فرهنگي به ويژه در دهههاي اخير را بايد ناشي از نيازي دانست که بشر
امروزي با آن مواجه است .نياز هر چه بيشتر به مداراي فرهنگي ميان اقوام مختلف و مليتهاي گوناگون
به سادگي قابل دستيابي نيست .بدبينيهاي ميان اقوام مختلف و بياعتماديهاي ميان کشورهاي
گوناگون که ريشههاي تاريخي و بلندمدت دارند نيز ،پديدهاي نيست که بتوان به سادگي آن را تعديل
کرد .طرح بحث هوش فرهنگي ناشي از نيازهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در عصر
حاضر بوده است.
هوش فرهنگي حوزه جديدي از توانمندي هوشي افراد است و تاکنون در محيطهاي کاري و در بين
مديران بررسي شده است .بعضي از جنبههاي فرهنگي مسئله ،قابل رويت است و ميتوان اين هوشمندي
را در نحوه برخورد برخي از افراد و رفتارهايي که انجام ميدهند مشاهده کرد .در هر حال فهم بيشتر
موقعيتها و بخشهاي چالشبرانگيز فرهنگها که مرتبطاند با عقايد ،ارزشها ،انتظارات ،نگرشها و
مفروضههايي که به طور آشکار و يا نهان قابل مشاهده و ارزيابي هستند ،که در يک فرهنگ مطابق با
هنجارهاي آن عمل ميکنند .بدين ترتيب و قاعدتاً مفهوم به هنجار بودن براي هر فرهنگي متفاوت از
فرهنگ ديگر است .اما هرفرهنگي براي خود مفاهيمي ازچگونه زيستن را مطرح ميسازد .هوش فرهنگي
به افراد کمک ميکند که به نحو موثري تفاوتهاي فرهنگي را کنترل و مديريت نمايند .کسي که داراي
هوش فرهنگي بااليي است ،حصارهاي فرهنگي را درک نموده و ميداندکه همين حصارها است که مي-
تواند رفتار ما و ديگران را چارچوبي نمايد .اما فرد ميتواند اين حصارها را درهم بشکند .بنابراين براي
عملکرد موثر و رابطه بهتر ،بايد هوش فرهنگي را توسعه داد .هوش فرهنگي کليد موفقيت در دنياي
کنوني استکه باعث ميشود تفاوتها را درک کرده و روي آنها سرمايهگذاري کنيم و نه آنها را تحمل
کنيم و يا ناديده بگيريم .همچنين ميتوان گفت که هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است ،که
ارتباط زيادي با محيطهاي متنوع دارد .هوش فرهنگي به افراد اجازه ميدهد که تا چگونگي تفکر و
الگوهاي رفتاري پاسخ دادن افراد را تشخيص دهند و در نتيجه موانع ارتباطي بينفرهنگي را کاهش ،و به
افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي را بدهد.
همانطور که يافتههاي پژوهش نشان داد بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (اعتماد اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي و حمايت اجتماعي) و هوش فرهنگي و ابعاد آن (بعد رفتاري ،انگيزشي ،شناختي و فراشناختي)
همبستگي مستقيمي وجود دارد؛ يعني با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي افراد ،ميزان هوش فرهنگي آنها
نيز افزايش پيدا ميکند .اين يافته در راستاي يافتههاي پژوهش يزدخواستي و ديگري( ،)1390آهنچيان و
ديگري( )1391و غفاري و ديگري( )1392است که نشان دادند بين تعامل اجتماعي ،تماسهاي بينفرهنگي،
سرمايه اجتماعي و هوش فرهنگي ارتباط معناداري وجود دارد.
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عالوه براين ،اعتماد اجتماعي با بتاي  22صدم بيشتر از ساير ابعاد سرمايه اجتماعي بر هوش فرهنگي
کاربران تاثير ميگذارد ،همچنين متغيرهاي حمايت اجتماعي نيز با بتاي  20صدم و مشارکت اجتماعي با
بتاي  19صدم به ترتيب بر هوش فرهنگي کاربران تاثير دارند .ضريب تعيين محاسبه شده براي تبيين
تغييرات هوش فرهنگي برابر با  0/23شد و نشاندهنده اين است که  23درصد از واريانس و تغييرات
هوش فرهنگي پاسخگويان را متغير سرمايه اجتماعي تبيين ميکند.
يافتههاي پژوهش حاوي نتيجه بسيار با اهميتي است که الزم است هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
سرمايه اجتماعي ميتواند به طور قابل توجهي به افزايش هوش فرهنگي افراد منجر شود .بر اين مبنا که
هوش فرهنگي باال عاملي اساسي در جهت تقويت تعامالت و پيوندهاي اجتماعي در بين دانشجويان است.
هوش فرهنگي سازهاي در مقابل خود فراتربيني يا خود فروتربيني فرهنگي است .همچنين ،هوش فرهنگي
عاملي در جهت تعامل اثربخش با فرهنگها ،قوميتها و مذهبهاي متفاوت و يا حتي در مواردي متضاد
است .عالوه بر اين ،هوش فرهنگي تا حد قابل توجهي در ارتباط با مفاهيمي نظير قوممداري و نسبيت
فرهنگي است .پيوندها ،تعامالت و ارتباطات اجتماعي (سرمايه اجتماعي) را بايد عاملي در جهت سست
کردن گرايشهاي قوممدارانه و تقويتمدارانه و تساهل فرهنگي در بين دانشجويان دانست .در واقع ،سرمايه
اجتماعي با گسترش شعاع اعتماد و روابط افراد ياريگر و تسهيلکننده کنشهاي ارتباطي فرد است و اين
امر به نوبه خود در افزايش هوش فرهنگي موثر است.
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