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چکیده
هوش فرهنگی به منزله قابلیت یک فرد در راستای سازگاری موفقیتآمیز با محیطهای فرهنگی جدید معرفی شده
است که خود متشکل از چهار مولفه مختلف (فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری) میباشد .از آنجایی که رفتار
قابل رؤیتترین ویژگی در تعامالت اجتماعی است و به عبارتی میتوان گفت که رفـتارهای کالمی و غیرکالمی
برجستهترین خصوصیات تعامالت اجتماعی هستند؛ هوش فرهنگی رفتاری نیز مؤلفه حیاتی هوش فرهنگی میباشد.

پژوهش حاضر در پی آن است تا به تبیین نقش مولفه رفتاری هوش فرهنگی در تعامالت اجتماعی در غیر فارسی-

زبانان بپردازد .به دیدن منظور ،پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مشخص شدن رابطه مثبت و معنی
داری بین هوش فرهنگی و مولفه های آن با ارتباطات فرهنگی فارسی آموزان با اساتید و همکالسیهای ایرانی خود

( df=38؛ p>0/001؛ ، )r=0/56نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان دهنده آن بود که هوش فرهنگی  %51از
واریانس ارتباطات فرهنگی را پیش بینی می کند .عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مشخص کرد که
هوش فرهنگی رفتاری در میان مولفههای دیگر هوش فرهنگی قابلیت بهتری را در پیشبینی ارتباطات بینفرهنگی
دارا میباشد .همچنین نتایج دیگر تحقیق بیان میدارد که فارسیآموزان با سطح تحصیالت دانشگاهی دارای مولفه
رفتاری هوش فرهنگی باالتری نسبت به افراد با تحصیالت دیپلم می باشند .در پایان به ارائه پیشنهادات آموزشی در
راستای توجه بیشتر به خصوصیات هوش فرهنگی رفتاری در کالسهای آموزش زبان فارسی پرداخته میشود.
کلید واژه ها :هوش فرهنگی -مولفه رفتاری -تعامالت فرهنگی -آموزش زبان فارسی.
 -1مقدمه
در طی سالهای گذشته ،دانشجویان بسیاری با پیشینههای فرهنگی متفاوت از سرتاسر جهان به نظام آموزشی ایران
وارد شدهاند .اغلب آنان سخنگویان غیربومی زبان فارسی هستند که قبل از ورود به ایران ،به صورت اندک با زبان
فارسی ارتباط داشته یا اصالً آشنایی با این زبان نداشتهاند .در نتیجه ،بسیاری از موضوعاتی که با آن مواجه هستند از
لحاظ فرهنگی برای آنان جدید محسوب میشود که نیازمند تطابق بینفرهنگی شامل یادگیری قواعد ،هنجارها و

رسوم یک زبان دیگر برای تناسب با محیط و شرایط جدید است (وارد .)2001 3بنابراین ،دانشجویانی که کشورشان
را ترک می کنند ،ممکن است در موقعیت دشواری برای تطبیق با فرهنگ جدید قرار گیرند که آنها را آشفته و حیران

میسازد .این احساس آشفتگی شوک فرهنگی 4نامیده میشود (ابرگ .)1960 ،1شوک فرهنگی میتواند به شیوههای
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مختلف از قبیل دلتنگی ،زود رنجی ،سردرد و غیره آشکار شود .در این میان تاثیر عوامل زبانی نیز در بروز شوک
های فرهنگی -اجتماعی قابل توجه است (عباسیان و شریفی.)2013 ،

هوش فرهنگی ،)CQ( 2چشم اندازی جدید که روابط بینفرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد ،به بررسی این امر می-
پردازد که چگونه افراد در موقعیتهای چندفرهنگی بهطور مؤثری ارتباط برقرار میکنند .هوش فرهنگی در تعریف

ارلی و آنگ )2003( 3این گونه بیان شده است :قابلیت یک فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محــیطهای

فرهنگی جدید که معموالً از بافت فرهنگی خود فرد متفاوت میباشد .آنچه که هوش فرهنگی را منحصر به فرد می -

کند این است کـه تمـرکز آن بر مهارتهایی است که برای موفقـیت افراد در فرهنگهای ناآشنا الزم و ضروری می -
باشد (همان) .از این رو برای غیرفارسیزبانان بویژه فارسیآموزان برخورداری از تواناییهایی که آنانرا در رویارویی
با پیچیدگی های فرهنگی در جامعه ایران یاری رساند ،بسـیار ضـروری است.
 -2هوش فرهنگی
مفهوم هوش فرهنگی برای نشان دادن توانایی فرد برای انطباق مؤثر با بافت فرهنگی جدید یا قابلیت یادگیری
الگـوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها معرفی شده است .بنابراین
هوش فرهنگی را میتوان به منزلهی قابلیتی برای درک ،استدالل و رفتار در محیطهای بین فرهنگی مختلف دانست
(آنگ و همکاران .)2007 ،بدینمعنا که هوش فرهنگی بررسی میکند که چگونه فرد میتواند زمانیکه در یک محیط
بین فرهنگی (محیطی که از امکانات و مهارت های آنها شناختی ندارد) خود را وفق دهد و پیشرفت کند .آنچهکه
هوش فرهنگی را منحصر به فرد میکند این است که تمرکز آن بر مهارتهایی است که برای موفقـیت افراد در
فرهنگهای ناآشنا الزم و ضروری مـیباشد (ارلی و آنگ.)2003 ،
تاکنون مدلهای متفاوتی از هوش فرهنگی ارئه شده است از جمله مدل چهار عاملی در سنجش هوش فرهنگی
(ارلی و آنگ )2003 ،که مطالب و دیدگاه های مختلفی را در هوش و روابط میان فرهنگی ترکیب کرده است .این
مدل بر روی چهار مولفه فراشناختی ،4شناختی ،5انگیزشی 6و رفتاری 7از هوش فرهنگی تمرکز دارد:
 1-2هوش فرهنگی فراشناختی

هوش فرهنگی فراشناختی توانایی ذهنی افراد را در کسب و درک دانش فرهنگی نشان میدهد (آنگ و اینک پن،8
 )2008و به عنوان آگاهی فرد در هنگام تعامل با افراد دارای زمینههای فرهنگی متفاوت تعریف میشود ( وارد و

فیشر .) 2008 ،9افراد با اتکا بر هوش فرهنگی فراشناختی در هنگام تعامل با افراد دیگر فرهنگها دانش فرهنگی خود
را با آنها تطبیق میدهند .همچنین فرایندهای ذهنی را منعکس میکند که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی

بکار میبرند و شامل شناخت و کنترل فرایندهای فکری خود که مرتبط با فرهنگ است ،میباشد ( آنگ و ون داین،1
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داین .)2008 ،1افراد با اتکا بر هوش فرهنگی فراشناختی به طور آگاهانه مفروضات فرهنگی خودشان را مورد سوال
قرار میدهند ،هنگام تعامالت تأمل میکنند و دانش فرهنگیشان را در هنگام تعامل با افراد دیگر فرهنگها تطبیق
میدهند.
 2-2هوش فرهنگی شناختی

هوش فرهنگی شناختی بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی است ( لی )2009 ،2و دانش عمومی،

ذهنی و شناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان می دهد .چنین دانشی شامل اطالعات درباره سیستمهای قانونی ،
اقتصادی ،هنجارهای تعامل اجتماعی ،باورهای مذهبی ،ارزشهای زیباشناختی و زبانی میباشد .جنبه شناختی هوش
فرهنگی یک مؤلفه اصلی هوش فرهنگی است زیرا شناخت فرهنگ بر تفکرات و رفتار افراد تأثیر میگذارد .درک
فرهنگ یک جامعه و مؤلفههای آن به افراد اجازه میدهد ،سیستمهایی را که باعث الگوی خاص تعامل اجتماعی در
یک فرهنگ میشوند و آنرا شکل میدهند ،بهتر ارج نهد (آنگ و ون داین.)2008 ،
 3-2هوش فرهنگی انگیزشی
هوش فرهنگی انگیزشی شامل عالقه افرد به یادگیری و عمل کردن در شرایط میان فرهنگی (آنگ و همکاران،
 )2004و همچنین آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف است .هوش فرهنگی
انگیزشی توانایی فردی را برای هدایت انرژی به سمت یادگیری در شرایط میان فرهنگی را نشان میدهد (آنگ و

اینک پن .)2008 ،افراد درای هوش فرهنگی انگیزشی باال برای کسب تجارب فرهنگی تازه و نو اهمیت قائل می-

شوند و از تعامل با افراد دارای پیشینههای فرهنگی متفاوت لذت میبرند (تمپلر و همکاران .)2006 ،3هوش فرهنگی
انگیزشی شامل انگیزه درونی ،میزانی که در آن فرد از واقع شدن در شرایط متفاوت فرهنگی لذت میبرد؛ انگیزه
بیرونی ،مزایای ملموستری که فرد از تجارب متنوع فرهنگی بهدست میآورد؛ و خودکارآمدی ،اطمینان از اینکه فرد
در یک تعامل میان فرهنگی کارآمد خواهد بود ،میباشد (ون داین و همکاران.)2008 ،
 4-2هوش فرهنگی رفتاری
هوش فرهنگی رفتاری شامل قابلیــت فرد برای سـازگاری با آن دسته از رفتارهـای کالمی و غیرکالمی را در بر
میگیرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف مناسب هستند .چنین رفتارهایی شامل بهکار بردن کلمات مناسب در
موقعیتهای مناسب و بکارگیری لحن مناسب مثل صدا ،زبان احوال پرسی و حرکات اجتماعی میباشد (آنگ و

همکاران .)2007 ،همچنین این نوع هوش نشانه انعطاف پذیری فردی در ابراز اقـدامات مناسب در افراد دارای زمینه -
های فرهنگی متفاوت میباشد ( وارد و فیشر .)2008 ،هوش فرهنگی رفتاری مؤلفه حیاتی هوش فرهنگی است زیرا
رفتار قابل رؤیتترین ویژگی در تعامالت اجتماعی است .همچنین رفتارهای غیرکالمی نیز از اهمیت ویژهای

برخوردارند زیرا آنها به عنوان زبان بی صدا عمل میکنند بهطوری که مقصود را در روشی ماهرانه و ناآشکار منتقل
میکنند (ونداین و دیگران .)2008 ،در این خصوص ،مهرابیان ( )1971براساس الگوی تحلیلی خود گزارش میدهد
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که در یک بافت ارتباطی رودررو تنهـا  7درصد ارتباطـات از طریق کـالم و  93درصد آنهـا از طـریق نشانهها و
ارتباطـات غیرکالمی تحقق مییابند.
 -3ارتباطات فرهنگی
در حقیقت «ارتباط را می توان جریانی دو طرفه دانست که طی آن دو یا چند نفر به تبادل نظرات ،افکار و احساسات
میپردازند» (صبوری .)4 :1381 ،به بیان دیگر ،فرهنگ پدیده ای ارتباطی است که از طریق فرایند ارتباط ،به صورت
کتبی و شفاهی یا کالمی و غیرکالمی مبادله میشود (برکو 1و دیگران .)8 .:1386 ،وقتیکه ارتباط بین دو یا تعداد

بیشتر افراد صورت میگیرد که هیچ گونه اشتراک فرهنگی ندارند یا دارای پیوندهای ارتباطی ضعیفی هستند ،این
ارتباط ،ارتباط بین فرهنگی نامیده میشود (برکو و همکاران .) 9: 1386 ،به عبارت دیگر ،ارتباطات بین فرهنگی به
ارتباطی اطالق می شود که بین دو یا بیش از دو شخص که به دو تعامل فرهـنگی متفاوت یا دو جامعه فرهـنگی

مختلف تعـلق دارند ،اتفاق میافتد ( اور و کرن.)2001 ،2

پژوهشگران تاکنون همدردی ،شناخت فرهنگ میزبان ،توانایی زبانی و کارآیی ارتباطی را به عنوان خصوصیات

مرتبط با ارتباطات فرهنگی عنوان نمودهاند (گادیکانست و همر .)1998 ،3همدردی توانایی در نظر گرفتن
احساسات ،افکار و ادراکات دیگران می باشد .شناخت فرهنگ میزبان شامل آشنایی و درک تاریخ ،رسوم ،ارزشها و
سنت ها است .توانایی زبانی به توانایی صحبت ،خواندن وگوش دادن و فهم زبان فرهنگ میزبان اشاره دارد .بنابراین
اگر کسی ادعایی بر کارآیی کامل و جامع ارتباطی دا شته باشد ،باید توانایی موفقیت آمیز تعامل ،حل مشکالت
ارتباطی و همدردی با اعضای جامعه میزبان را نیز داشته باشد .برخی محققین بر این باورند که برای داشتن ارتباطات
بین فرهنگی اثربخش و موفق در ارتباط با افراد فرهنگهای دیگر نیاز به توانش ارتبـاطات بینفرهنگی میباشد.

الرنس )2011( 4این توانش را بر اساس سه توانش شناختی ،احساسی و رفتاری توضیح میدهد:
 1-3توانش شناختی

این توانش به عنوان ظرفیت های درونی مانند شناخت و درک زبان و فرهنگ دیگران در نظر گرفته میشود .در
توضیح بیشتر از جنبهی شناختی ارتباط ،باید به مهارت و تسلط زبانی نیز اشاره نمود .مهارت و تسلط زبانی میتواند
مشکلزا باشد بهویژه وقتی شخصی در بیان واضح آنچهکه می خواهد بگوید ناتوان باشد .این موضوع وقتی شخص
زبانی را استفاده میکند که زبان بومیاش نیست ،جدیتر هم میشود.
 2-3توانش احساسی
به منظور اینکه شخصی به طور مؤثر و کارآمد قادر به ارتباط در فرهنگهای مختلف باشد ،الزم است تا تواناییهای

آن فرد در فعالیت های بین فرهنگی احساسی از نظر نگرشی و انگیزشی شناسایی شود (کیم .)2005 ،5در این
خصوص ،نگرش مثبت فرد از اهمیت برخوردار است ،به این معنا که خود فرد نیز باید راغب به ارتباط و دیدن مردم
جدید باشد .انگیزش نیز نقش مهمی را در خصوص توانشی احساسی بر عهده دارد .به عقیده کیم ( ،)2004انگیزش
عبارت است از خواستن برای ایجاد تغییرات الزم نسبت به فرهنگ مبدأ به منظور تطبیق با شرایط فرهنگی جدید.
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 3-3توانش رفتاری
توانایی یک فرد در تعامل با افراد در فرهنگ های مختلف به عنوان توانش ارتباطات بین فرهنگی رفتاری آمیخته با
تواناییهای شناختی و احساسی می باشد .با استفاده از این دو ،فرد قادر به بروز رفتاری مناسب میباشد (کیم،
 .)2004ارتباطات بین فرهنگی رفتاری توسط مهارتهای کالمی ،غیرکالمی و تعاملی ارائه میشوند .این مهارتها به
افراد توانایی کاربرد زبان ،انتخاب رفتار مناسب در بافتهای متفاوت و همچنین توانایی شروع یک مکالمه را

میدهند (جاندت.)2007،1

در این پژوهش برای بررسی ارتباطات فرهنگی فارسی آموزان در کالسهای آموزش زیان فارسی نیز چارچوب
الرنس ( )2011مورد توجه قرار گرفته است.
 -4پیشینه تحقیق

در ارتباط با تحقیقات انجام گرفته در حوزه هوش فرهنگی و ارتباطات فرهنگی میتوان به تحقیق الرنس)2011( 2
اشاره نمود .او به تأثیرات هوش فرهنگی ،ارتباطات بین فرهنگی و خود ارزیابی بر پذیرش بین فرهنگی در
دانشجویان خارجی در تایوان پرداخته است .شرکت کنندگان در این پژوهش شامل  384دانشجو متشکل از 49

درصد مرد و  51درصد زن می شدند ..نتایج حاکی از آن بود که هوش فرهنگی به طور مثبت با ارتباطات بین
فرهنگی ،خود ارزیابی و پذیرش بین فرهنگی مرتبط بوده که حاکی از آن است که هوش فرهنگی حوزهای جدید
برای توجه بیشتر به ارتباطات دانشجویان خارجی میباشد .همچنین هیچ آمار معناداری در ارتباط با جنسیت و
هوش فرهنگی ،ارتباط بین فرهنگی ،خود ارزیابی و پذیرش بین فرهنگی در دانشجویان وجود نداشته است.

پترویک )2011( 3به بررسی اینکه چگونه معلمان هوش فرهنگی خودشان را درک می¬کنند ،پرداخته است .برای
این منظور  107معلم دبستان از  4شهری سیبری انتخاب شدند .نتایج حاکی از آن بود معلمانی که سطح باالتری از
هوش فرهنگی را دارا میباشند ،از ارتباطات بین فرهنگی ،تدریس در کالسهای چند ملیتی ،آموزش فرهنگ و

ارتباط با افراد از ملیتهای دیگر بیشتر لذت میبرند .هوف )2013( 4نیز به بررسی ارتباط هوش فرهنگی و مهارت
زبانی با چندین متغیر از جمله تطبیق بینفرهنگی 5میپردازد .شرکتکنندگان این تحقیق  140سخنگوی بومی زبان

انگلیسی را شامل میشود که در برنامه آموزش زبان ژاپنی شرکت کردهاند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسـله
مراتبی نشان داد که هوش فرهنگی و مهارت زبانی در مجموع قابلیت پیش بینی تطبیق بینفرهنگی را دارا میباشند.
مطالعات انجام شده در ایران نیز اندک میباشند از آن جمله خدادادی و قهاری ( )2011به بررسی هوش فرهنگی و
ارتباط آن با جنسیت ،تحصیالت ،مسافرت به خارج و مکان زندگی در  854دانشجوی لیسانس و باالتر مشغول به

تحصیل در رشتههای مختلف از  5دانشگاه ایران پرداختند .نتایج نشان داد که هنگامیکه دانشجویانی که اهل شهر -
های بزرگتر بودند ،در مجموع نمرات باالتری از هوش فرهنگی و چهار جنبه آن بدست آوردند .دانشجویان زن
نسبت به دانشجویان مرد ،هوش فرهنگی فراشناختی باالتری داشتند .شرکت کنندههای باالتر از لیسانس از هوش
فرهنگی رفتاری و شناختی باالتری نسبت به دانشجویان لیسانس برخوردار بودند و حتی اگر سابقه مسافرت خارجی
را نداشتند باز هم در مجموع از هوش فرهنگی باالتری نسبت به دانشجویان لیسانس برخوردار بودهاند.
1

Jandt
Lawrence
3
Petrovic
4
Huff
5
Cross Cultural Adjustment
2
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همانطور که پیشتر اشاره شد ،پیشینه ی مطالعات انجام شده در حوزه آموزشی آن بویژه در یادگیری زبان خارجی
(زبان دوم) بسیار اندک میباشد .از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که رابطه بین هوش فرهنگی از منظر
ارتباطات فرهنگی در فارسی آموزان خارجی مورد کنکاش قرار گیرد و به طور خاص ،این تحقیق به دنبال یافتن
پاسخ این سؤال است که در میان مولفه های هوش فرهنگی کدامیک قابلیت بهتری برای پیش بینی ارتباطات فرهنگی
فارسیآموزان خارجی را دارا می باشد.
 -5روش تحقیق
در این بخش ،جامعه آماری ،ابزار اندازهگیری و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها مطرح میگردد.
 1-5جامعه آماری
شرکتکنندگان در این پژوهش شامل  40غیر فـارسی زبان ( 25زن و  15مرد ) با ملیتهای هندی و پاکستانی در در
شهر مشهد بودهاند .سن آزمودنیها بین  21تا  25بود و تمامی آنان در گروه متوسط از لحاظ سطح تسلط زبان
فارسی قرار داشتند .از لحاظ سطح تحصیالت ،بیشتر افراد شرکتکننده ( 24نفر) در تحقیق حاضر دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند و افراد با تحصیالت دیپلم نیز ( 16نفر) میباشند.
 2-5ابزار اندازهگیری
در این پژوهش ،از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است.:
 1-2-5پرسشنامه هوش فرهنگی:

ارلی و آنگ ( )2003پرسشنامه هوش فرهنگی( 1)CQSرا طراحی کردند .این پرسشنامه  20سؤالی هوش فرهنگی
افراد را بر حسب چهار جنبهی آن شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری میسنجد .این پرسشنامه براساس طیف

لیکرت به صورت هفت گزینهای با واقعـاً مخالفم = 1تا شدیداً موافقم=  7ارزشگذاری شده است .ون داین ،آنگ و

کوه  )2008( 2پرسشنـامه هوش فرهنگی را مورد اعتبارسنجی قرار داده و آنرا گسترش دادهاند .در این پرسشنامه
سؤاالت براساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینهای طرحریزی شدهاند و دامنه نمرات بین  1کامالً مخالف تا 5
کامالً موافق است در این پژوهش ،پرسشنامه هوش فرهنگی ون داین و دیگران ( )2008مورد استفاده قرار گرفته
است .این پرسشنامه با در نظر گرفتن شرکتکنندگان این پژوهش که شامل افراد غیرفارسیزبان میباشد ،مورد
ارزیابی اساتید قرار گرفت و تعدیالت و اصالحات الزم ،در مورد آن اعمال گردید .شایان ذکر است که این

پرسشنامه بهوسیلهی محقیقان مختلف جهان از جمله در کشور خودمان محققانی همچون کاظمی( ،)1387عباسعلی -
زاده ( )1386مورد اجرا گردیده و روایی آن مورد تأیید اساتید قرار گرفته است .برای محاسبهی پایایی پرسشنامه ،از
آلفای کرنباخ استفاده شده است .آنگ و همکاران ( )2007پایایی کلی پرسشنامه را متجاوز از 0/70گزارش نمودهاند.

در این تحقیق ،پایایی پرسشنامه مذکور با روش آلفای کرنباخ حدود  0/92و میزان این ضریب برای خرده مقیاس -

های پرسشنامه نیز :فراشناختی  ،0/82شناختی  ،0/62انگیزشی  0/77و رفتاری  0/83بدست آمده است و بنـابراین
می توان گفت که ابزار از ثبات و دقت درونی بسیاری مناسبی برخوردار بوده است.
 1-2-5پرسشنامه ارتباطات فرهنگی:

Cultural Intelligence Scale
Koh

1
2
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این پرسشنامه را ابتدا ردموند و بونیی )1993( 1به زبان انگلیسی طراحی کردهاند و الرنس ( )2011با اعمال
تغـییراتی در راستای ارتباطات زبانآموزان خـارجی با همکـالسیها و استادان خود در فرهنگ زبان مقصد ،آنرا
مورد استفاده قـرار داده است .این ابزار شامل  6سؤال م ی باشد که بر حسب طیف لیکرت به صورت پنج گزینهای
طرحریزی شده است .دامنه نمرات پرسشنامه بین  1هیچ وقت تا  5همیشه است .به منظور تأیید روایی ،این
پرسشنامه پس از ترجمه توسط محقق با در نظر گرفتن جامعه آماری پژوهش حاضر ،با نظر اساتید مورد ارزیابی
قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد .الرنس ( )2011پایایی این پرسشنامه را  0/85گزارش نموده است0.در
پژوهش حاضر ،پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرنباخ  0/86محاسبه شد که نشاندهنده سطح پایایی باال و قابل
قبول ابزار مورد استفاده است.
 3-5تحلیل داده ها:
به منظور بررسی رابطهی معناداری در بین هوش فرهنگی و جنبههای آن با ارتباطات فرهنگی از همبستگی پیرسون
و برای اثر گذاری جنبه های هوش فرهنگی در پیش بینی ارتباطات فرهنگی از تحلیل رگرسیون چندگانه و سلسله
مراتبی استفاده شد.
 -6نتایج:
ابتدا آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای هوش فرهنگی و جنبههای آن (فراشناختی ،شناختی،
انگیزشی ،رفتاری) و ارتباطات فرهنگی انجام شد که مشخص گردید توزیع دادهها برای تمامی این متغیرها بهنجار
بوده است .در ادامه به بررسی سواالت تحقیق می پردازیم.
 -1آیا بین هوش فرهنگی و جنبههای آن (فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری) با ارتباطات فرهنگی رابطهی
معناداری وجود دارد؟
برای آزمون این سؤال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .جدول  1ضریب همبستگی و روابط بین هوش
فرهنگی و جنبههای آنرا با ارتباطات بینفرهنگی نشان میدهد.
جدول  )1همبستگی بین هوش فرهنگی و جنبههای آن با ارتباطات فرهنگی
متغیرها

1

 .1هوش فرهنگی

1/00

.2خرده

2

3

4

5

6

مقیاس **1/00 0/88

فراشناختی
 .3خرده مقیاس شناختی
.4

خرده

**1/00 0/58** 0/78

مقیاس **1/00 0/52** 0/71** 0/86

انگیزشی
 .5خرده مقیاس رفتاری
 .6ارتباطات فرهنگی

**1/00 0/73** 0/54** 0/76** 0/89
**0/37* 0/48** 0/48** 0/56

**1/00 0/55

*در سطح  0/05معنادار هستند
** در سطح  0/01معنادار هستند
Redmon & Bunyi

1
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مطابق جدول  1بین هوش فرهنگی و ارتباطات فرهنگی رابطهی مثبت معناداری وجود دارد ( df=38؛p>0/001

؛ )r=0/56مطابق نتایج آماری ،بین هوش فرهنگی و ارتباطات فرهنگی فارسیآموزان خارجی رابطه مثبت معناداری
وجود دارد .بدین معنا که فارسی آموزانی که از سطح هوش فرهنگی باالتری برخوردار هستند ،تجربه ارتباطات بین

فرهنگی بهتر را با همکالسیها و مدرسان ایرانی خود داشتهاند .بنابراین با افزایش هوش فرهنگی در میان آنان می -
توان انتظار ارتباطات فرهنگی موثر و کارآمدتر را داشت .این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات الرنس(،)2011
پترویک ( )2011همسو میباشند .نتایج این تحقیقات نیز نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین هوش
فرهنگی و ارتباطات فرهنگی میباشند.
 -2آیا هوش فرهنگی میتواند ارتباطات فرهنگی را بهطور معنادار پیشبینی نماید؟
در بررسی این سؤال ،با کنترل اثر متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،سـطح تسـلط زبـان فارسـی ،و میـزان
تحصیالت) به پیش بینی ارتباطات فرهنگی از روی هوش فرهنگی با استفاده از رگرسیون سلسلهمراتبی پرداخته شد.
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها در جدول شـماره  2نشان داده شده است.
جدول  )2رگرسیون سلسهمراتبی برای پیشبینی ارتباطات فرهنگی از روی هوش فرهنگی با
کنترل اثر متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

B
-1/92

β
-0/21

t
-1/41

p
0/168

سن

0/14

0/09

0/58

0/565

سطح تسلط زبان

0/34

0/04

0/26

0/798

تحصیالت

0/63

0/07

0/46

0/648

هوش فرهنگی

0/17

0/51

3/4

متغیر

مدل اول

مدل دوم
مدل اول
مدل دوم

0/002

2

2

 p= 0/231؛  F)4 ،35(= 1/47؛  R =0/05؛ R = 0/38
2

2

R =0/6 ، R = 0/27 ، F 3/85 =)5 ،34(p= 0/007

تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی ،دو مجمـوعه از پیشبینی کنندهها را شامل میشود که تحت عنوان مدل اول و
مدل دوم وارد مجموعه میشوند .در مدل اول ابتـدا متغیرهای جمعیتشناختی وارد تحلیل رگرسیون میشوند تا

تأثیر آنها بر متغیر وابسته (ارتباطات فرهنگی) مشخص شود .به عبارتی در مدل اول کل متغیرهای جمعیت -

شناختی به اندازهی شاخص ( R2ضریب تعیین مدل) به صورت مشترک ،متغیر وابسته را پیش بینی میکنند .در

میزان پیشبینیکنندگی متغیرهای جمعیتشناختی اگر( )pکمتر از  0/05باشد ،این مقدار به لحاظ آماری معنادار
است .اولین مجموعه پیشبینی کننده ها شامل (جنسیت ،سن ،سطح تسلط زبان فارسی و سطح تحصیالت) می -
باشد.

دومین مجـموعه پیشبینی کننده ها شامل هوش فرهنگی است که در مدل دوم بعد از کنترل متغیرهای جمعیت -
شناختی وارد مجموعه شده است .در رگرسیون سلـسلهمراتبی ،مدل دوم بر مدل اول ارجحیت دارد .بنابراین

همانطور که در جدول شماره  2نشان داده شده است ،بهطور کل ،هوش فرهنگی با کنترل اثر جنسیت ،سن،
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سطح تسلط زبانی ،و میزان تحصیالت میتواند  51درصد از واریانس ارتباطات فرهنگی را بهطور معناداری

پیشبینی نمایند ( p=0/002؛ F)5 ،34(=3/58؛.)R2=0/27

در ادامه ،به منـظور تعیین میزان اثـرگذاری هر یک از جنبههای هوش فرهنگی در پیشبینی ارتباطات فرهنگی،
از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است .در این مدل رگرسیونی اجزای هوش فرهنگی (فراشناختی،
شناختی ،انگیزشی و رفتاری) متغیرهای مستقل و ارتباطات بینفرهنگی متغیر وابسته میباشد .نتایج آزمون در
جدول  3نشان داده شده است.
جدول  ) 3میزان اثرگذاری هریک از اجزای هوش فرهنگی در پیش بینی ارتباطات فرهنگی
ضریب بتا ( ) β
متغیر

غیر

استاندارد()B

آماره t

سطح
معناداری

استاندارد(( β

() p

ضریب ثابت

11/35

---

3/39

*0/002

فراشناختی

0/137

0/103

0/452

0/654

شناختی

0/293

0/265

1/56

0/128

انگیزشی

-0/214

-0/177

-0/838

0/408

رفتاری

0/495

0/461

1/99

0/044

0/366

آماره F

ضریب تعیین ( )R2
ضریب تعیین تعدیل
شده ( ) 𝐴𝑑 R2

0/293

سطح معنی

*

5/05
*0/003

داری مدل ()p

* معنی داری در سطح 0 /05

نتایج بهدست آمده در جدول فوق ،نشان میدهد که سطح معنیداری مدل کمتر از  0/05میباشد (.) p < 0/05
بنابراین می توان گفت که مدل رگرسیونی بر ازش داده شده معنی دار بوده و مدل مناسبی برای پیشبینی است.
مقادیر سطح معنی داری ( ) pبرای جنبه های فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری به ترتیب برابر با ،0/654
 0/408 ،0/128و  0/044میباشد که از بین آنها تنها سطح معنیداری مربوط به جنبه رفتاری از  0/05کمتر بوده و
معـنیدار است .بنـابراین میتوان گفت که تنها جزء تـأثیرگذار اجزای هوش فرهـنگی در پیشبینی ارتباطات
فرهنگی ،جنبه رفتاری هوش فرهنگی میباشد که قابلیت بهتری برای پیشبینی ارتباطات بینفرهنگی را دارد .با توجه
به نتایج ارائه شده ،معادله خطی حاصل شده از تحلیل رگرسیونی را میتوان به صورت زیر نوشت.

y = 11/35 + 0/495X
که در آن  yمتغیر وابسته ارتباطات بینفرهنگی و  xتنها جزء تــأثیرگذار جنـبههای هوش فرهنگی یعنی جنبه

رفتـاری میباشد .در مدل رگرسیونی فوق پیشبینی می شود که هر یـک واحد افزایش در متغیر مستـقل جنبهرفتاری،
باعث  0/495واحد افزایش در میزان ارتباطات بینفرهنگی میگردد.
در بررسی نتایج حاصل از رگرسیون سلسله مراتبی مشخص گردید هوش فرهنگی با کنترل اثر جنسیت ،سن ،سطح
تسلط زبان فارسی و میزان تحصیالت در مجموع میتواند ارتباطات فرهنگی را به طور معناداری پیشبینی نمایند.
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همچنین در بررسی رگرسیون چندگانه ،جنبهرفتاری هوش فرهنگی بهتر قابلیت پیشبینیکنندگی ارتباطات فرهنگی
را در میان سایر جنبههای هوش فرهنگی درا میباشد .لذا میتوان این گونه استنتاج نمود که هر چه فارسیآموزان
خارجی از هوش فرهنگی و بویژه هوش فرهنگی رفتاری باالتری برخوردار باشند ،ارتباطات فرهنگی آنان در سطح
کارآمدتری قرار خواهد گرفت .بنـابراین میتوان با ارتقـای سطـح توانایی و قابلیتهای فارسی آموزان خارجی در
زمینه هوش فرهنگی در کارآمدی ارتباطات فرهنگی آنان با اساتید و همکالسیهای فارسی زبانشان تأثیرگذار بود.
این نتیجه همسو با نتایج هوف ( )2013میباشد که در آن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی نشان داد
که هوش فرهنگی و سطح مهارت زبانی قابلیت پیش بینی تطبیق بین فرهنگی را دارا میباشند.
 -7بحث و نتیجه گیری
همانگونه که مالحظه شد  ،هوش فرهنگی رفتاری به خوبی پیش بینی کننده ارتباطات بین فرهنگی میباشد .بنابراین
جنبه رفتاری در میان جنبه های دیگر هوش فرهنگی بیشترین تاثیر را در کسب موفقیت در ارتباطات بین فرهنگی
دارا می باشد .از آنجایی که توجه هوش فرهنگی رفتاری به حوزه ارتباطات کالمی و غیرکالمی میباشد پس می
توان با آشنا ساختن فارسیآموزان خارجی با ویژگیهای هوش فرهنگی رفتاری مانند توجه به ویژگیهای زبانی
سکوت و مکث ،سرعت صحبت ،تن صدا و لهجه افراد فارسی زبان آنان را به مجموعه وسیعی از رفتارهای کالمی
و غیرکالمی شناخت داد تا بتوانند اثر بخشی ارتباطات خود را افزایش دهند ،با دیگران به راحتی ارتباط برقرار کنند
و در یک بافت متنوع فرهنگی به راحتی زندگی کنند (لی.)2009 ،
در بررسی نتایج حاصل از سطح تحصیالت افراد غیرفارسیزبان مشخص گردید که در ارتباط با جنبه رفتاری هوش
فرهنگی ،فارسیآموزان خارجی با سطح تحصیالت دانشگاهی درای هوش فرهنگی رفتاری باالتری نسبت به
فارسیآموزان با تحصیالت دیپلم میباشند .بنابراین داشتن تحصیالت باالتر در جنبه رفتاری هوش فرهنگی تأثیر
معنادار داشته است .این یافته ،همسو با نتیجه تحقیق خدادادی و قهاری ( )2011است که در آن ،شرکتکنندگان با
سطح تحصیالت بیشتر (باالتر از لیسانس) از هوش فرهنگی رفتاری و شناختی باالتری نسبت به دانشجویان لیسانس
برخوردار بودهاند.
آموزش فرهنگ و یادگیری فرهنگ زبان مقصد یکی از اساسیترین موضوعاتی است که زبانآموزان و معلمان در
حوزه زبانهای خارجی و یا زبان دوم با آن سر و کار دارند .نتایج این تحقیق نیز بهطور خالصه نشانگر این است که
میتوان با ارتقای سطح مهارتها و توانمندیهای فارسیآموزان خارجی در جنبههای مختلف هوش فرهنگی و بویژه
مولفه رفتاری آنانرا در جهت برقراری ارتباطات فرهنگی مؤثر و کارآمدتر یاری رساند .به منظور افزایش هوش
فرهنگی فارسیآموزان ،الزم است مدرسان توجه زبانآموزان را به اهمیت هوش فرهنگی و ارتقای آن جلب نمایند،
بهگونـهای که با سنجـش ،آموزش و تقویت هوش فرهنگی زبانآموزان ،مدرسان میتوانند آنانرا در جهت کسب
موفقیتهای ارتباطی بیشتر در تعامل و سازگاری با افراد زبان مقصد یاری رسانند .میتوان اینگونه بیان نمود که
افراد با هوش فرهنـگی باال از فرهـنگ شناخـت دارند ،تـأثیر فرهنگ را در روابط بینالمللی درک میکـنند و تمایل
به افزایـش آگـاهی ،درک و مهارتهای خود دارند (پترسون .)9 :2004 ،بنابراین هوش فرهنگی برای تطبیق و بهبود
روابط افراد در محیطهای چند فرهنگی مهم تلقی میشود.
در این راستا میتوان با گنجاندن مطالب درسی مرتبط با ویژگیهای هوش فرهنگی و جنبههای آن در برنامه آموزشی

زبانآموزان به آنان در جهت تطابق بیشتر با درک فرهنگ زبان مقصد کمک کرد .هوش فرهنگی فراشناختی ،زبان -
آموزان را در تطبیق مدل ذهنی خود با تفکرات ،انتظارات و احساسات افردی که با آنها تعامل میکنند ،یاری می-
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رساند (برسلین 1و همکاران2006 ،؛ تریاندیس .)2006 ،2آشنا ساختن زبانآموزان با ویژگیهای شناختی هوش

فرهنگی شامل نظامهای فرهنگی ،مذهبی ،نظامهای آموزشی و اجتماعی و زبانی ،آنانرا در درک شباهتها و تفاوت-
های زبان مقصد هوشیارتر میسازد .بنابراین میتوان انتظار هوش فرهنگی انگیزشی باالتر در زبانآموزان را برای
کسب تجارب تعاملی بهتر با دیگران داشت .هوش فرهنگی رفتاری زبانآموزان را به توانایی کالمی و غیرکالمی
مجهز مینماید که نشانه انعطاف پذیری فردی در ابراز اقدامات مناسب هنگام تعامل با افراد دارای زمینههای فرهنگی
متفاوت میباشد (وارد و فیشر .)2008 ،با توجه به اهمیت هوش فرهنگی رفتاری و نقش آن در پیشبینی ارتباطات
فرهنگی میتوان با تمرکز بیشتر به خصوصیات این جنبه ،زبانآموزان را در جهت قابلیتهای مهارت بینفرهنگی
کمک نمود .چستن ( )493 :1386در این بـاره بیان میدارد زبانآموزانی که انتظار دارند با سخنگویان زبان مقصد در
موقعیتهای اجتـماعی تماس داشته باشـند ،آشنایی و برقراری ارتباط غیرکالمی مانند سرعـت ،شدت ،کیفیت صدا ،
حرکـات و اعمـال فردی و عکسالعملها در مقابل محیط و شرایط ضروری است.
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