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  چکیده

سالیان اخیر خالل هوش از جمله مفاهیم چالش برانگیز در مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی و علوم تربیتی است. در 

کار به خود هوش فرهنگی توجه جمع کثیري از پژوهشگران را به سبب بروز پدیده جهانی شدن و تنوع فرهنگی نیروي

 منظوربه  بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان است.پژوهش حاضر در صدد . معطوف داشته است

گیري شده است. ) بهره1PLS( از مدل معادالت ساختاري با روش حداقل مجذور مربعات پژوهش هايپاسخ به فرضیه

ردیس پنشجویان دای است. جامعه آماري پژوهش، متشکل از کلیه علّ- پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي، اکتشافی

ها پرسشنامه استاندارد سنجش هوش فرهنگی بوده است. به منظور گردآوري داده 1395فارابی دانشگاه تهران در سال 

محقق ساخته سرمایه اجتماعی میان دانشجویان توزیع شد. بر این اساس براي  ) و پرسشنامه2003ارلی و آنگ (

پرسش براي بررسی ابعاد هوش فرهنگی و همچنین  20پرسش جمعیت شناختی،  4متغیرهاي مورد بررسی به ترتیب 

ش با آزمون مدل مفهومی پژوهتگانه سرمایه اجتماعی بوده است. هاي هفپرسش براي ارزیابی و سنجش مؤلفه 25

انگیزشی و نتایج به دست آمده گویاي آنست که هوش  یید قرار گرفت.مورد تأ Warp PLSافزار گیري از نرمبهره

ثیر هوش شناختی بر سرمایه أاین در حالی است که ت اجتماعی دارد. تأثیر مثبت و معناداري بر سرمایهفراشناحتی 

  اجتماعی رد شده است.

 ، معادالت ساختاریافته خطی. سرمایه اجتماعی، هوش، هوش فرهنگیسرمایه،  کلید واژه ها:
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ها و ها، فرهنگدانشجویان با دیدگاه همواره ورود .)6200، 1آنگ و همکاران( دهدتنوع فرهنگی می

کند. از این رو توجه هر چه اي را ایجاد میهاي عدیدههاي مختلف به محیط دانشگاهی، چالشرفتار

 است. چرا که تفاوت در زبان، پذیري امري ضروريهاي بین فرهنگی و فرایند فرهنگبیشتر به مقوله

تواند به عنوان منبع تعارض بالقوه ظهور کند و در ها و بسیاري از خصوصیات دیگر میقومیت، سیاست

 ).2006، 2تریاندیسصورت نبودن درك صحیح، توسعه روابط کاري مناسب را با مشکل مواجه سازد (

آینده سازان کشور هستند، وقتی که سرمایه هاي انسانی و ترین سرمایهکه دانشجویان مهم یاز آنجای

شود آنان تالش گستردهیابد، سبب میاجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان تشکیل و گسترش می

). سرمایه اجتماعی به 1392نعمت الهی و همکاران، جام دهند (سعه همه جانبه کشور اناي را براي تو

صداقت، حسن تفاهم، همدردي و منبعی براي تحرك اجتماعی، دلیل دارا بودن مفاهیمی نظیر اعتماد، 

ید و دیگر دانشجویان تشویق شود که دانشجویان به برقراري ارتباط و دریافت دانش از اساتباعث می

ه ). همچنین دانشجویانی که سرمایه اجتماعی باالتري دارند، عالق1392غفاري و خانی، شوند (

هاي مهم براي بقا دهند. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخصبیشتري به ادامه تحصیل نشان می

ها از لحاظ بافت ها است. از سوي دیگر به دلیل اینکه دانشگاهجمله دانشگاه و دوام هر سیستمی از

قومی و مذهبی، فرهنگی و نژادي از تنوع بسیاري برخوردارند و جامعه دانشجویی آن متأثر از تنوع 

تواند در تقویت هوش فرهنگی و اي می)، انجام چنین مطالعه1392غفاري و خانی، ( فرهنگی است

آن و نیز ارتقاء سرمایه اجتماعی دانشجویان مؤثر باشد. دانشگاه تهران نیز با جذب  هايمؤلفه

هاي متفاوتی است. این در حالی است اط کشور در معرض مواجهه با فرهنگدانشجویان از اقصی نق

ز در این دانشگاه عالوه بر دانشجویان ایرانی، دانشجویانی از کشورهاي عراق، افغانستان و که از دیربا

ین است که اند. بر این اساس مسئله اصلی تحقیق ادیگر کشورهاي منطقه نیز حضور پر رنگی داشته

ز گیري سرمایه اجتماعی تأثیر ندارد؟ و تأثیر هوش فرهنگی بر هر یک اآیا هوش فرهنگی در شکل

هاي سرمایه اجتماعی چگونه است؟ از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر هوش مؤلفه

 فرهنگی و ابعاد آن بر سرمایه اجتماعی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران انجام گرفته است.
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2.  Triandis 

  همقدم

هاي عصر ویژگی از بارزترینکنند. ر فعالیت مییا، پر ابهام و متغیّها در محیطی پوامروزه سازمان

(نظیر تحوالت  یحاضر، تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگ

ی آنها روي لّـهاي اجتماعی)، سیاسی، اقتصادي، تکنولوژیکی و فرامایدئولوژي، ارزشتفکر، در طرز 

در این شرایط دشوار نظریه پردازان سازمانی بر این باورند که سرمایه ). 1383 یج،ئدهد (کردنامی

عنوا شود تواند متغیري تأثیرگذار در اثربخشی سازمان هاي سازمانی میاجتماعی در کنار سایر سرمایه

 ). ایده محوري1995، 1فوکویاما( زایی داشته باشدو به دنبال آن در روند توسعه یافتگی نقش بس

به طور کلی  توان در واژه رابطه خالصه کرد. به دیگر سخن سرمایه اجتماعیسرمایه اجتماعی را می

و در طول عمر انسان ها تمرکز دارد. روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمرهبر روابط میان انسان

دهد. به همین لحاظ سرمایه اجتماعی چه ها، جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می

در رفتار با نزدیکان، دوستان در خانه و مدرسه، دانشگاه و چه در رفتار با همکاران و آشنایان در محل 

مفهوم نظیر این یابد. نقش مؤثر و بیجایی نمود میا مردم جامعه در هر کار و تحصیل و چه در رفتار ب

ا در اجتماع، کارکرد آن در تسهیل دستیابی به نتایج سودمندي هو گروهدر ساختار روابط بین افراد 

هاي آن همچون گسترش تسهیل کنش جمعی و بازدههمچون همکاري در نیل به منفعت عمومی و 

آنها را افزایش  ها را توسعه و کاراییه روابط بین افراد و گروهمشارکت، اعتماد و بده بستان در جامعه ک

زند، این مفهوم را در اولویت اول و هدف توجه سیاست هاي اجتماع نیز پل میداده و بین شکاف

هم اینک یکی از  ).1390هاي توسعه قرار داده است (شجاعی باغینی، گذاران اجتماع، دولت و برنامه

شود میان اقشار جامعه محسوب میلتمردان توسعه سرمایه اجتماعی در هاي پیش روي دوچالش

سزایی در  وسعه سرمایه اجتماعی در بدنه آموزش عالی سهم به). در این میان ت1393بان،  (آینده

- بدیل در ارتقاي بهرهاز آنجایی که آموزش عالی نقشی بیسازي آموزش عالی دارد. توسعه و توانمند

سزایی برخوردار است. از این  کند، توسعه این مهم در دانشگاه از اهمیت بهها ایفا میوري در سازمان

رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف آن، بسیار درخور اهمیت است. از جمله عواملی که در 

 هوشاین زمینه مورد توجه قرار گرفته و بر تعامالت اجتماعی تأثیر گذار است، هوش فرهنگی است. 

. هوش هاي کاري متنوع دارداز هوش است که ارتباط بسیار زیادي با محیط جدیدي نسلفرهنگی 

کنند و چگونه به الگوهاي دهد تا تشخیص دهند که دیگران چگونه فکر میبه افراد اجازه می فرهنگی

قدرت مدیریت دهند و در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد میرفتاري پاسخ 
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هوش فرهنگی انگیزشی: منظور از هوش فرهنگی انگیزشی، توانایی فردي براي معطوف کردن  -

دیگر  یعبارت بههاي جدید است. ي سازگاري و انطباق با فرهنگسو و سمتتوجه و انرژي خود به 

هاي دیگر و تعامل با افرادي از ي فرد به آزمودن فرهنگعالقههوش فرهنگی انگیزشی بیانگر 

هاي فرهنگی مختلف به صورتی دهد در موقعیتهاي مختلف است که به فرد اجازه میفرهنگ

  ).1386ی و عباسعلیزاده، ج(نائی اثربخش عمل کنند

هوش فرهنگی، به قابلیت فرد براي نمایش اعمال کالمی و  چهارمبعد  هوش فرهنگی رفتاري: -

هاي مختلف اشاره دارد. این بعد از هوش فرهنگی مجموعهغیر کالمی در تعامل با افرادي از فرهنگ

آیند و هاي مختلف به کار میشود که در موقعیتهاي رفتاري منعطفی را شامل میاي از پاسخ

، 1پترسونشوند (ت ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردار مییک تعامل خاص یا موقعیمتناسب با 

2004.(  

 سرمایه اجتماعی

از دانشگاه  2ي توسط هانی فانامقالهدر  1916اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در سال 

چیزي ملموس که «گوید: ی مویرجینیاي غربی در آمریکا مطرح شد. او در توصیف سرمایه اجتماعی 

بیشترین آثار را در زندگی روزمره مردم دارد: حسن نیت، رفاقت، همدلی و معاشرت اجتماعی در بین 

). از نظر وي سرمایه اجتماعی 1384(ولکاك و همکار،  »اندکه سازنده واحد اجتماعی هاخانوادهافراد و 

میان » حسن نیت«ها نهفته است و سبب پدید آمدن است که در روابط میان انسان» ايیدهپد«آن 

سان  ینبدکند و ها را پیرو جمع میانگیزد؛ آنیمرا نسبت به یکدیگر بر  شود؛ همدلی آنهاها میآن

  آورد.یمو روابط پایدار میان آنان را فراهم  ي معاشرت بیشترینهزم

منظمی از سرمایه اجتماعی به دست ) تحلیل 1998( بوردیو نخستین کسی بود که به زعم پورتز

سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا «داده و این مفهوم را چنین تعریف کرده است: 

شده در بین افرادي است  بیش نهادینه و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه از روابط کم

) نیز سرمایه 2003جوسا (ویالنووآ و  ). 8519، 3بوردیو» (شودکه با عضویت در یک گروه ایجاد می

هاي هنجارها)، ارزشاعتماد (که شامل هفت مؤلفه  اندگرفتهاي مدیریتی در نظر یدهپداجتماعی را 

 ). 1 شکل( است هاشبکهمتقابل، فهم متقابل و  مشترك، روابط، همکاري، تعهد

                                                           
1. Peterson  
2.  L. F. Hanifan 
3.  Bourdieu 

  ادبیات نظري و پیشینه پژوهش

  هوش فرهنگی

 و توسط ارلی وآنگ از پژوهشگران دانشکده کسب 2003نظریه هوش فرهنگی نخستین بار در سال 

عنوان تئوري  (هوش فرهنگی، تعامالت فردي بین فرهنگی) مطرح شد و به کار لندن با انتشار کتاب

ایشان هوش فرهنگی را قابلیت  شناسی سازمانی پدیدار گشت. جدیدي در دنیاي مدیریت و روان

هاي رفتاري صحیح به این الگوها تعریف رائه پاسخیادگیري الگوهاي جدید در تعامالت فرهنگی و ا

 در تعریفی دیگر این پژوهشگر، هوش فرهنگی را قابلیتی فردي براي ).2012، 1مکناباند ( کرده

این مفهوم با آن  ي با تنوع فرهنگی دانسته و معتقد استهادرك، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

دانند. از نظر دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می

، 2آنان هوش فرهنگی داراي ساختاري چند بعدي است و از ابعادي چون هوش فرهنگی فراشناختی

 است.شده  تشکیل 5و هوش فرهنگی رفتاري 4، هوش فرهنگی انگیزشی3هوش فرهنگی شناختی

هاي بین این بعد از هوش فرهنگی روشی است که فرد تجربه هوش فرهنگی فراشناختی: -

دهد که افراد براي فهم و توجه قرار می کند و فرآیندي را موردفرهنگی را از طریق آن استدالل می

د فرایندهاي پیوندد که افراد در مورگیرند. این امر زمانی به وقوع میکسب دانش فرهنگی به کار می

کنند. استراتژي هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژي پیش از فکري خود و دیگران قضاوت می

هاي ذهنی در صورت متفاوت برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه

هنگی موفقی را بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است. جایی که افراد تمایل دارند روابط بین فر

 تجربه کنند. 

 و رسوم و سنند از هنجارها، آداب دهنده دانش افرا این بعد انعکاس هوش فرهنگی شناختی: -

دیگر این دانش  عبارت باشد. بههاي متمایز است که منتج از مطالعات و تجارب فرهنگی میفرهنگ

و شناختی هاي ذهنی دانش عمومی، نقشهفرهنگی است و هاي بیانگر درك افراد از تشابهات و تفاوت

  ).1389زاده و قاسمی،  اصغريدهد (هاي دیگر را نشان میفرد از فرهنگ

                                                           
1.  MacNab  
2.  Meta- cognitive CQ 
3.  Cognitive CQ 
4.  Motivational CQ 
5.  Behavioral CQ 
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هوش فرهنگی انگیزشی: منظور از هوش فرهنگی انگیزشی، توانایی فردي براي معطوف کردن  -

دیگر  یعبارت بههاي جدید است. ي سازگاري و انطباق با فرهنگسو و سمتتوجه و انرژي خود به 

هاي دیگر و تعامل با افرادي از ي فرد به آزمودن فرهنگعالقههوش فرهنگی انگیزشی بیانگر 

هاي فرهنگی مختلف به صورتی دهد در موقعیتهاي مختلف است که به فرد اجازه میفرهنگ

  ).1386ی و عباسعلیزاده، ج(نائی اثربخش عمل کنند

هوش فرهنگی، به قابلیت فرد براي نمایش اعمال کالمی و  چهارمبعد  هوش فرهنگی رفتاري: -

هاي مختلف اشاره دارد. این بعد از هوش فرهنگی مجموعهغیر کالمی در تعامل با افرادي از فرهنگ

آیند و هاي مختلف به کار میشود که در موقعیتهاي رفتاري منعطفی را شامل میاي از پاسخ

، 1پترسونشوند (ت ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردار مییک تعامل خاص یا موقعیمتناسب با 

2004.(  

 سرمایه اجتماعی

از دانشگاه  2ي توسط هانی فانامقالهدر  1916اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در سال 

چیزي ملموس که «گوید: ی مویرجینیاي غربی در آمریکا مطرح شد. او در توصیف سرمایه اجتماعی 

بیشترین آثار را در زندگی روزمره مردم دارد: حسن نیت، رفاقت، همدلی و معاشرت اجتماعی در بین 

). از نظر وي سرمایه اجتماعی 1384(ولکاك و همکار،  »اندکه سازنده واحد اجتماعی هاخانوادهافراد و 

میان » حسن نیت«ها نهفته است و سبب پدید آمدن است که در روابط میان انسان» ايیدهپد«آن 

سان  ینبدکند و ها را پیرو جمع میانگیزد؛ آنیمرا نسبت به یکدیگر بر  شود؛ همدلی آنهاها میآن

  آورد.یمو روابط پایدار میان آنان را فراهم  ي معاشرت بیشترینهزم

منظمی از سرمایه اجتماعی به دست ) تحلیل 1998( بوردیو نخستین کسی بود که به زعم پورتز

سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا «داده و این مفهوم را چنین تعریف کرده است: 

شده در بین افرادي است  بیش نهادینه و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه از روابط کم

) نیز سرمایه 2003جوسا (ویالنووآ و  ). 8519، 3بوردیو» (شودکه با عضویت در یک گروه ایجاد می

هاي هنجارها)، ارزشاعتماد (که شامل هفت مؤلفه  اندگرفتهاي مدیریتی در نظر یدهپداجتماعی را 

 ). 1 شکل( است هاشبکهمتقابل، فهم متقابل و  مشترك، روابط، همکاري، تعهد

                                                           
1. Peterson  
2.  L. F. Hanifan 
3.  Bourdieu 

  ادبیات نظري و پیشینه پژوهش

  هوش فرهنگی

 و توسط ارلی وآنگ از پژوهشگران دانشکده کسب 2003نظریه هوش فرهنگی نخستین بار در سال 

عنوان تئوري  (هوش فرهنگی، تعامالت فردي بین فرهنگی) مطرح شد و به کار لندن با انتشار کتاب

ایشان هوش فرهنگی را قابلیت  شناسی سازمانی پدیدار گشت. جدیدي در دنیاي مدیریت و روان

هاي رفتاري صحیح به این الگوها تعریف رائه پاسخیادگیري الگوهاي جدید در تعامالت فرهنگی و ا

 در تعریفی دیگر این پژوهشگر، هوش فرهنگی را قابلیتی فردي براي ).2012، 1مکناباند ( کرده

این مفهوم با آن  ي با تنوع فرهنگی دانسته و معتقد استهادرك، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

دانند. از نظر دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می

، 2آنان هوش فرهنگی داراي ساختاري چند بعدي است و از ابعادي چون هوش فرهنگی فراشناختی

 است.شده  تشکیل 5و هوش فرهنگی رفتاري 4، هوش فرهنگی انگیزشی3هوش فرهنگی شناختی

هاي بین این بعد از هوش فرهنگی روشی است که فرد تجربه هوش فرهنگی فراشناختی: -

دهد که افراد براي فهم و توجه قرار می کند و فرآیندي را موردفرهنگی را از طریق آن استدالل می

د فرایندهاي پیوندد که افراد در مورگیرند. این امر زمانی به وقوع میکسب دانش فرهنگی به کار می

کنند. استراتژي هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژي پیش از فکري خود و دیگران قضاوت می

هاي ذهنی در صورت متفاوت برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه

هنگی موفقی را بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است. جایی که افراد تمایل دارند روابط بین فر

 تجربه کنند. 

 و رسوم و سنند از هنجارها، آداب دهنده دانش افرا این بعد انعکاس هوش فرهنگی شناختی: -

دیگر این دانش  عبارت باشد. بههاي متمایز است که منتج از مطالعات و تجارب فرهنگی میفرهنگ

و شناختی هاي ذهنی دانش عمومی، نقشهفرهنگی است و هاي بیانگر درك افراد از تشابهات و تفاوت

  ).1389زاده و قاسمی،  اصغريدهد (هاي دیگر را نشان میفرد از فرهنگ

                                                           
1.  MacNab  
2.  Meta- cognitive CQ 
3.  Cognitive CQ 
4.  Motivational CQ 
5.  Behavioral CQ 
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و  پورحسنخود را به دست آورند ( قطاران همتوانند احترام و همکاري کنند و میدیگران ایجاد می

 ).1386نیاکان،

  

  

  

  

  )2003هاي سرمایه اجتماعی (ویالنووآ و جوسا، . مؤلفه1 شکل

   پیشینه پژوهش

  در  ادامه به اهم مطالعات پیشین اشاره شده است.

  برخی تحقیقات انجام پذیرفته در حوزه پژوهش. 1جدول 

  نتایجین ترمهم  روش  موضوع و زمینه پژوهش  پژوهشگران  ردیف

 آهنچیان و همکاران  1

1391  
بررسی همبستگی هوش 

فرهنگی با تعامل اجتماعی در 

  پرستاران

 -توصیفی

  همبستگی
ح متوسطی می باشد. ـگی پرستاران در سطـهوش فرهن

اما تعامل اجتماعی آنها در سطح پایین قرار دارد. در عین 

حال رابطه معناداري بین هوش فرهنگی و تعامل 

  پرستاران به دست نیامد.اجتماعی در 

حیدري و محمدجانی   2

1393  
رابطه بین هوش فرهنگی با 

سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري 

  اعضاي هیأت علمی

 -توصیفی

  همبستگی
رابطه معناداري بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و 

سرمایه فکري وجود ندارد. لیکن بین سرمایه اجتماعی با 

  رابطه معناداري مشاهده گردید. سرمایه فکري و ابعاد آن

جایگاه هم افزایی فرهنگی در   1393دهشیري   3

  توسعه اجتماعی کشور
 -توصیفی

  همبستگی
هم افزایی فرهنگی رویکردي مناسب براي توسعه 

گردد و موجبات ارتقاء اجتماعی کشور محسوب می

  آورد.سرمایه اجتماعی و انسانی را فراهم می

موسوي چلک و   4

  1394 همکاران
گی بر سرمایه تأثیر هوش فرهن

دانشگاه اجتماعی دانشجویان 

  پیام نور مرکز رامسر

 -توصیفی

  همبستگی
هاي آن با سرمایه اجتماعی بین هوش فرهنگی و مؤلفه

  دانشجویان، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.

تأثیر هوش فرهنگی بر   2008فر و همکار   5

  هاي اجتماعی چند فرهنگیشبکه

  

 -توصیفی

  همبستگی
هوش فرهنگی یکی از متغیرهاي قوي در پیش بینی 

  میزان تعامل اجتماعی دانشجویان است.

  پترویچ  6

2011  
چگونه معلمان هوش فرهنگی 

  کنند؟شان را درك می
 -توصیفی

  همبستگی
هاي هوش فرهنگی یکی از مهم ترین پیشگویی کننده

راري در معلمان لذت از ارتباطات بین فرهنگی و برق

  هاي دیگر است.ارتباط مؤثر با دانش آموزانی از فرهنگ

 سرمایه اجتماعی

هاشبکه هاارزش روابط همکاري تعهد فهم متقابل   اعتماد 

قانعی راد و (داشتن حسن ظن به دیگران در روابط بینابین است  منظور از اعتماد: 1اعتماد .1

دیگر، اعتماد انتظار رفتار منظم، صادقانه و همکارانه از دیگر افراد است که  یعبارت به) 1384حسینی، 

  کند.در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پیدا می

ها، ها، کنشموضوعات، ایدهها ا و اصولی هستند که مردم توسط آنمعیاره: 2هاارزش .2

قانعی راد و حسینی، کنند (و صحتشان را ارزیابی می احساسات، حوادث، مطلوبیت نسبی، شایستگی

کند که هاي فرهنگی تأکید میها و نگرش) بر اساس این رویکرد سرمایه اجتماعی بر آن ارزش1384

زد و موجب پیوند اعضاي سازمان به ساافراد را به همکاري، تفاهم و همدلی با یکدیگر متمایل می

  شود.همدیگر می

منظور از روابط پیوندهاي عینی بین افراد است که بر میزان تماس و ارتباط افراد با  :3روابط .3

ها، همسایگان و خویشان داللت ي خود یعنی خانواده، دوستان، همکاران، همکالسیاعضاي شبکه

  ).1384قانعی راد و حسینی، دارد (

بیانگر یک عمل جمعی است که اعضاي سازمان با دیگران در جامعه یا گروه خود  :4همکاري .4

  ).1384(محمدي،  نماینددر موارد مشترك اقدام می

شود که در آن یک کارمند با سازمان عنوان وضعیتی تعریف می تعهد سازمانی به :5تعهد .5

دوست دارد عضویت خود را در  کند وکند، خود را با آن معرفی میخاصی و اهدافش هویت پیدا می

 ). 1987، 6بالو و بوالکند (سازمان حفظ 

: یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، 7فهم متقابل .6

  ).1388(صیادي، درك کند. 

در  هاشبکه. هاستشبکهي بسیار مهم سرمایه اجتماعی عضویت در هاجنبه: یکی از 8هاشبکه .7

که افراد ارتباطات خود را با  هاستشبکهتوسعه هویت و خودباوري فرد بسیار مهم هستند. از طریق 
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و  پورحسنخود را به دست آورند ( قطاران همتوانند احترام و همکاري کنند و میدیگران ایجاد می

 ).1386نیاکان،

  

  

  

  

  )2003هاي سرمایه اجتماعی (ویالنووآ و جوسا، . مؤلفه1 شکل

   پیشینه پژوهش

  در  ادامه به اهم مطالعات پیشین اشاره شده است.

  برخی تحقیقات انجام پذیرفته در حوزه پژوهش. 1جدول 

  نتایجین ترمهم  روش  موضوع و زمینه پژوهش  پژوهشگران  ردیف

 آهنچیان و همکاران  1

1391  
بررسی همبستگی هوش 

فرهنگی با تعامل اجتماعی در 

  پرستاران

 -توصیفی

  همبستگی
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حال رابطه معناداري بین هوش فرهنگی و تعامل 

  پرستاران به دست نیامد.اجتماعی در 

حیدري و محمدجانی   2

1393  
رابطه بین هوش فرهنگی با 

سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري 

  اعضاي هیأت علمی

 -توصیفی

  همبستگی
رابطه معناداري بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و 

سرمایه فکري وجود ندارد. لیکن بین سرمایه اجتماعی با 

  رابطه معناداري مشاهده گردید. سرمایه فکري و ابعاد آن

جایگاه هم افزایی فرهنگی در   1393دهشیري   3

  توسعه اجتماعی کشور
 -توصیفی

  همبستگی
هم افزایی فرهنگی رویکردي مناسب براي توسعه 

گردد و موجبات ارتقاء اجتماعی کشور محسوب می

  آورد.سرمایه اجتماعی و انسانی را فراهم می

موسوي چلک و   4

  1394 همکاران
گی بر سرمایه تأثیر هوش فرهن

دانشگاه اجتماعی دانشجویان 

  پیام نور مرکز رامسر

 -توصیفی

  همبستگی
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تأثیر هوش فرهنگی بر   2008فر و همکار   5

  هاي اجتماعی چند فرهنگیشبکه

  

 -توصیفی

  همبستگی
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2011  
چگونه معلمان هوش فرهنگی 
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  کند.در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پیدا می

ها، ها، کنشموضوعات، ایدهها ا و اصولی هستند که مردم توسط آنمعیاره: 2هاارزش .2

قانعی راد و حسینی، کنند (و صحتشان را ارزیابی می احساسات، حوادث، مطلوبیت نسبی، شایستگی

کند که هاي فرهنگی تأکید میها و نگرش) بر اساس این رویکرد سرمایه اجتماعی بر آن ارزش1384

زد و موجب پیوند اعضاي سازمان به ساافراد را به همکاري، تفاهم و همدلی با یکدیگر متمایل می

  شود.همدیگر می

منظور از روابط پیوندهاي عینی بین افراد است که بر میزان تماس و ارتباط افراد با  :3روابط .3

ها، همسایگان و خویشان داللت ي خود یعنی خانواده، دوستان، همکاران، همکالسیاعضاي شبکه

  ).1384قانعی راد و حسینی، دارد (

بیانگر یک عمل جمعی است که اعضاي سازمان با دیگران در جامعه یا گروه خود  :4همکاري .4

  ).1384(محمدي،  نماینددر موارد مشترك اقدام می

شود که در آن یک کارمند با سازمان عنوان وضعیتی تعریف می تعهد سازمانی به :5تعهد .5

دوست دارد عضویت خود را در  کند وکند، خود را با آن معرفی میخاصی و اهدافش هویت پیدا می

 ). 1987، 6بالو و بوالکند (سازمان حفظ 

: یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، 7فهم متقابل .6

  ).1388(صیادي، درك کند. 

در  هاشبکه. هاستشبکهي بسیار مهم سرمایه اجتماعی عضویت در هاجنبه: یکی از 8هاشبکه .7
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 سرمایه اجتماعی دانشجویان دارد. تأثیر مثبت و معناداري برهوش فرهنگی رفتاري  -4

 
 شناسی پژوهش روش

بخشی  مواجه هستیم. دسته نخست به بررسی رضایت هبا دو دسته فرضی در این پژوهش

پژوهش  هايهپرداخته است. دسته دوم فرضی پژوهش (هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی) هايسازه

هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی پرداخته است. پس  هايمبتنی بر تعیین روابط علّی میان سازه

 پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی و به

بررسی روابط میان متغیرها از مدل براي  .مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاري استطور 

است. مدل معادالت  گیري شده اي مکنون بهرهمتغیري با متغیره معادالت ساختاري یا تحلیل چند

شده و  هایی درباره روابط بین متغیرهاي مشاهدهفرضیهساختاري رویکردي آماري جامعی براي آزمون 

 3 شکلفرایندي به شرح  پژوهشی پژوهش ايههمنظور ارزیابی فرضی متغیرهاي مکنون است. به

  است.صورت پذیرفته 

 

  . فرایند انجام پژوهش3 شکل

در گام نخست با بررسی مرور بر ادبیات مدل مفهومی استخراج شده است. در ادامه براي مفاهیم 

ادامه تعاریف عملیاتی از متغیرها آماده شده است. پس از  اصلی تعریف عملیاتی ارائه شده است. در

هاي نامعین انجام شده است. سازي داده و تعیین تکلیف در خصوص دادهها، آمادهگردآوري پرسشنامه

آماري پژوهش  هايهفرضی در ادامه پایایی و اعتبار مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام بعد

  است.  رائه پیشنهادها پرداخته شدهگیري و ااند. در خاتمه نیز به نتیجهمورد ارزیابی قرار گرفته

   

. تبیین الگوي 1
 مفهومی پژوهش

. تبیین تعاریف 2
عملیاتی در خصوص 

 الگوي مفهومی

 هاسازي داده ماده. آ3
هاي تحلیل داده(

 نامعین)

. اعتبار مدل و پایایی 4
 ابزار

 

 هايه. بررسی فرضی5
 آماري پژوهش

. ارائه پیشنهادهایی در جهت 63
 ارتقاء هوش فرهنگی و سرمایه

 اجتماعی

 

  مدل مفهومی پژوهش

دانشجویان در این پژوهش سعی شده است که چگونگی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی 

است. این چارچوب داراي زیر نشان داده شده  شکلپژوهش در مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گیرد. 

  باشد. متغیر وابسته) می( یاجتماعمتغیر مستقل) و سرمایه ( یفرهنگدو متغیر هوش 

  

  . مدل مفهومی پژوهش2 شکل

  )هااهداف، فرضیهپژوهش (هاي  گزاره

ارتقاي سرمایه اجتماعی سازمان  رب هوش فرهنگیتأثیر هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی 

  شده است: ینتدوهاي زیر است. بر اساس مدل مفهومی پژوهش فرضیه

ي فرعی هیفرضي اصلی و چهار هیفرضدر قالب یک  هاییبا توجه به اهداف پژوهش، فرضیه

  است: شده نیتدوسرمایه اجتماعی سازمان به شرح ذیل  برهوش فرهنگی تأثیر مبتنی بر 

  اصلیفرضیه 

در این راستا همچنین  سرمایه اجتماعی دانشجویان دارد.تأثیر مثبت و معناداري بر هوش فرهنگی 

  هاي فرعی عبارتند از:یهفرض

 سرمایه اجتماعی دانشجویان دارد. تأثیر مثبت و معناداري برهوش فرهنگی فراشناختی  -1

 نشجویان دارد.سرمایه اجتماعی دا تأثیر مثبت و معناداري برهوش فرهنگی شناختی  -2

 سرمایه اجتماعی دانشجویان دارد. تأثیر مثبت و معناداري برهوش فرهنگی انگیزشی  -3

هوش فرهنگی                    

بعد فراشناختی                    

بعد شناختی                  

بعد انگیزشی                   

بعد رفتاري                  

سرمایه اجتماعی     
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بررسی روابط میان متغیرها از مدل براي  .مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاري استطور 
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  . فرایند انجام پژوهش3 شکل

در گام نخست با بررسی مرور بر ادبیات مدل مفهومی استخراج شده است. در ادامه براي مفاهیم 
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 هاسازي داده ماده. آ3
هاي تحلیل داده(

 نامعین)

. اعتبار مدل و پایایی 4
 ابزار

 

 هايه. بررسی فرضی5
 آماري پژوهش

. ارائه پیشنهادهایی در جهت 63
 ارتقاء هوش فرهنگی و سرمایه

 اجتماعی

 

  مدل مفهومی پژوهش

دانشجویان در این پژوهش سعی شده است که چگونگی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی 

است. این چارچوب داراي زیر نشان داده شده  شکلپژوهش در مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گیرد. 
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 Warp PLSافزار یري از نرمگ. محاسبه پایایی پرسشنامه با بهره2جدول 

  پایایی ترکیبی شدهمیانگین واریانس تبیین آلفاي کرونباخ

768/0  

796/0 

588/0  

619/0 

848/0  

824/0 

 هوش فرهنگی

 سرمایه اجتماعی

اعتبار عاملی صورتی از گیري شده است. ها از اعتبار عاملی بهرهمنظور سنجش روایی پرسش به

). در حقیقت 1386همکاران، و سرمدآید (میسازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست  اعتبار

شود و متغیرها از پرسشنامه و آزمون استفاده می هاکه در آن هاییگیري از تحلیل عاملی در شاخهبهره

تکنیک گیري از ). در این پژوهش با بهره1،1380کالیناست (و ضروري  باشد، الزماز نوع مکنون می

  استخراج گردید. کتشافی، عوامل مکنون این متغیرها تحلیل عاملی ا

  همگراروایی 

 کار به  PLSروش  گیري درهاي اندازهین معیاري است که براي برازش مدلروایی همگرا دوم 

شده بین هر سازه با  دهنده میانگین واریانس به اشتراك گذاشته نشان 2AVE اریمعشود.  برده می

). بر طبق گفته مگنر و همکاران تحلیل واریانس تبیین 1981، 3فورنل و الرکر(است شاخص خود 

   باشد. 0/4شده هر سازه بایستی باالتر از 

  روایی واگرا

است.   PLSگیري در روش هاي اندازهنهایت روایی واگرا سومین معیار سنجش برازش مدل در

هایش در مقایسه گردد. میزان رابطه یک سازه با شاخصواگرا مشخص می با روایی کهمعیار مهمی 

قبول یک مدل حاکی از آن  که روایی واگراي قابل طوري ها است؛ بهرابطه آن سازه با سایر سازه

هاي دیگر. روایی واگرا تا با سازههاي خود دارد است که یک سازه در مدل تعاملی بیشتري با شاخص

براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن  AVEقبول است که میزان  وقتی در سطح قابل

تمامی  AVEپژوهش با توجه به بیشتر شدن مقدار جذر هاي دیگر در مدل باشد. در این و سازه سازه

                                                           
1.  Kline Paul 
2.  Average Variance Explained 

3.  Fornell & Larcker 

  آماريو نمونه جامعه 

متشکل از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتراي روزانه  در این پژوهشجامعه آماري  

گیري براي براي تعیین نمونه از فرمول نمونه بوده است. 1395در سال  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  جامعه محدود استفاده شده است.

  پژوهش ابزار

استاندارد سنجش هوش که ترکیبی از دو پرسشنامه ها پرسشنامه است آوري دادهاصلی گرد ابزار

بر این اساس براي ) و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی است. 2003آنگ ( و فرهنگی ارلی

پرسش براي بررسی ابعاد هوش  20ی، شناخت یتجمع پرسش 4ی به ترتیب بررس موردهاي متغیر

پرسش) و  5و هوش رفتاري  پرسش 5، انگیزش  پرسش 6 شناخت پرسش،  4فراشناخت ( یفرهنگ

پرسشنامه  است.اجتماعی بوده  هاي هفتگانه سرمایهسؤال براي ارزیابی و سنجش مؤلفه 25همچنین 

   طراحی شده است. Google driveیله محیط ابري وس بهبه صورت الکترونیکی و 

 170براي این منظور از فرمول کوکران براي جوامع نامحدود استفاده شد. در این میان از 

   داده شد. مناسب تشخیصپرسشنامه  164 پرسشنامه توزیع شده
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. شده استبوده، و واریانس پارامتر جامعه از رابطه زیر برآورد  0,95در رابطه فوق سطح اطمینان 

در طیف لیکرت) و  5(ارزش مقداري  در رابطه زیر بیشینه مشاهدات مربوط به مقیاس خیلی زیاد

  .شده استگذاري در طیف لیکرت) ارزش 1کمینه مشاهدات (ارزش مقداري 

آزمون شد و سپس  یشپپرسشنامه  30منظور سنجش پایایی یک نمونه اولیه شامل  به همچنین

از پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ  آمده دست بههاي هگیري از دادبا بهره

  ).2جدول است (محاسبه شد که نشان از پایایی ابزار پژوهش 
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باالتر  )3( هابخشی سایر مؤلفهبنا به استداللی مشابه رضایت  شود.در سطح متوسط ارزیابی می

 شود.از متوسط ارزیابی می

آماري (هاي جامعه . آزمون میانگین پارامتر4جدول 
3

(  

رنام متغی مؤلفه نمیانگی  انحراف  

 معیار

سطح 

 معناداري

وضعیت  حد باال حد پایین

 متغیر

هوش 

 فرهنگی

7276/3 فراشناخت  58104/0  000/0  6381/0  8172/0   مناسب 

9238/2 شناختی  71558/0  174/0  - 1866/0  0341/0   متوسط 

7756/3 رفتاري  60052/0  000/0  6830/0  8682/0   مناسب 

4927/3 انگیزشی  57787/0  000/0  4036/0  5818/0   مناسب 

سرمایه 

 اجتماعی

هاارزش  2348/3  76428/0  000/0  1169/0  3526/0   مناسب 

8061/3 اعتماد  54330/0  000/0  7223/0  8899/0   مناسب 

8963/3 شبکه  62505/0  000/0  8000/0  9927/0   مناسب 

لفهم متقاب  4451/3  72003/0  000/0  3341/0  5561/0   مناسب 

9756/3 همکاري  57149/0  000/0  8875/0  0637/1   مناسب 

2967/3 تعهد  71312/0  000/0  18686/0  4067/0   مناسب 

0427/4 روابط  54785/0  000/0  9582/0  1272/1   مناسب 

  

  پژوهشساختاري بررسی مدل 

پاسخگو  10تا  5 دبایبه ازاي هر پارامتر  )؛1Lisrel( یخطیافته ساختارقاعده معادالت بر اساس 

شده کمتر از این میزان است؛  يآور جمعکه تعداد نمونه  ییآنجا از. )1380 (کالین، داشته باشدوجود 

 بهرو  این ی محلی از تردید دارد. ازافزار لیزرل در بررسی علّ هاي نرمخروجیگیري از تکنیک و بهره

 گیري از تکنیک کوچکگونه موارد بهره ینا) در 2005، 2کالومورا و همکارانپژوهشگران (برخی  زعم

یافته خطی قرار ساختارهاي معادالت روش شود. این روش نیز در زمرهتوصیه میترین مربعات جزئی 

به ازاي گویه  5دریافت حداقل ( یزرللگیرانه  گیرد؛ با این تفاوت که از بند برخی مفروضات سختمی

نیازمند  PLSگیري از مدل است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که بهرههر پارامتر در مدل) فارغ 

                                                           
1.  Linear structural relations 

2.  Calvomora et al 

 کرد یدیوان روایی واگراي مناسب مدل را تأتر همبستگی متغیرها با یکدیگر، میاز مقدا رهایمتغ

 ).1981، 1فورنل و الرکر(

  واگرا)( یصیتشخ. ارزیابی روایی 3جدول 

 

 هاي پژوهشها و یافته تحلیل داده

منظور  بهشوند. میهاي پژوهش بررسی شده بر اساس فرضیه يآور جمعهاي در این بخش داده

  است.  گیري شدهمیانگین بهره tتوصیفی پژوهش؛ از آزمون  هايهارزیابی فرضی
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3:0ه دو دنباله ـ؛ به ارزیابی فرضیSPSS هايکه خروجی ییآنجا از H و فرض مقابل آن می

باال و پایین تخمین نیز توجه به مقادیر معناداري به حدود پردازد، براي ارزیابی فرضیه پژوهشی ضمن 

تنها هوش شناختی در وضعیت نامناسبی  )(برآورد بنابراین با توجه به منفی بودن ؛ است توجه شده

شناختی  بخشی هوش میزان رضایت ٪95در سطح اطمینان ). بدین معنی که 4جدول برد (به سر می

                                                           
1.  Fornell & Larcker 
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دهد. با برازش کل مدل را مورد تأیید قرار می شده ارائهگفته دو معیار از معیارهاي  توضیحات پیش

��توجه به توضیحات باال و همچنین ضریب تعیین ( = رسد که برازش کلی مدل به نظر می )0.29

به بررسی تحلیل چه بهتر نتایج  بنابراین براي درك هر .چندان باالیی برخوردار نباشداز قابلیت تبیین 

 SPSS (SPSS version 19, SPSS, Chicago, IL, USA) افزار رگرسیون چندگانه با نرم

  است.شده  پرداخته

 ردموهاي چهارگانه هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی  ثیر مؤلفهتأ بار ینادر مدل جایگزین، 

تغیر مستقل و فرضیه مقابل معرف ثیرگذاري مر گرفتند. فرضیه خنثی معرف عدم تأی قرابررس

  ثیرگذاري آن است.تأ
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H

H  

و  )%90(در سطح اطمینان  هوش فراشناختیها که از میان مؤلفه آن استگویاي  5جدول 

  و معنادار دارد. ) بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت %95(در سطح اطمینان  همچنین هوش انگیزشی

  سرمایه اجتماعی  برهاي هوش شناختی  . رگرسیون چندگانه تأثیر مؤلفه5جدول 

   

  توان خالصه نمود:دول فوق را در قالب رابطه زیر میبنابراین خالصه ج

 = سرمایه اجتماعی966/1+ 099/0+ هوش فراشناختی 251/0انگیزشی هوش 

Sig. 

 

د ضریب استاندار

 ضریب غیر استاندارد شده

Model T    Beta     انحراف معیار B ضریبB 

 ضریب ثابت  966/1 255/0 1  712/7  000/0

 فراشناختی  099/0 057/0  134/0 732/1 085/0

 شناختی 057/0 047/0 095/0 214/1  226/0

 انگیزشی 251/0 056/0 352/0 509/4  000/0

 رفتاري  057/0 055/0 077/0 035/1  302/0

a. Dependent Variable: scpt 

نمونه آماري در تحلیل رو بنا به مقتضیات  این ). از2011، 1یوشآپاری( یستنفرض نرمال بودن نیز 

  است.  گیري شدهروابط ساختاري از این روش بهره

  بررسی فرضیات مدل 

است. خروجی  شده استفادهی براي ارزیابی روابط علّ  Warp PLSافزار  در پژوهش حاضر از نرم

تر به آن پرداخته شد. هاي ارزیابی اعتبار و پایایی است که پیشافزار مشتمل بر شاخص این نرم

). این نمودار متشکل از چهار خروجی 4 شکل( است  یرمسمدل  افزار نرمهمچنین خروجی اصلی این 

اصلی است. ضرایب مسیر و ضریب معناداري روابط علی، ضرایب تعیین و در خاتمه برازش کل مدل 

 رغم بهیرگذاري هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی آنکه تأثمون جالب در خصوص آز نکته است.

�(ضریب تأثیر باال  = ، ضریب معناداري گویاي عدم تأثیرگذاري هوش فرهنگی بر سرمایه )0/5

  اجتماعی است.

  

  

  

=0/536, P=0/0032APC 

=0/287, P=0/0933ARS 

=1/000, Good if < 54AVIF  

  Warp PLSافزار  یله نرموسبه. نمودار مسیر 4 شکل

براي ارزیابی برازش کل  AVIFو  APC ،ARSسه پارامتر  Warp PLSافزار  همچنین در نرم

د قرار ـدل مورد تأییـباشد برازش کل م 0/05اداري کمتر از ـریب معنـمدل وجود دارد. چنانچه ض

باشد، دلیلی براي رد برازش مدل وجود ندارد. با توجه به  5کمتر از  AVIFگیرد. همچنین چنانچه می

                                                           
1.  Aparicio 
2.  Average Path Coefficient 
3.  Aaverage R-squared 
4.  Average Path Coefficient 
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دهد. با برازش کل مدل را مورد تأیید قرار می شده ارائهگفته دو معیار از معیارهاي  توضیحات پیش

��توجه به توضیحات باال و همچنین ضریب تعیین ( = رسد که برازش کلی مدل به نظر می )0.29

به بررسی تحلیل چه بهتر نتایج  بنابراین براي درك هر .چندان باالیی برخوردار نباشداز قابلیت تبیین 

 SPSS (SPSS version 19, SPSS, Chicago, IL, USA) افزار رگرسیون چندگانه با نرم

  است.شده  پرداخته

 ردموهاي چهارگانه هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی  ثیر مؤلفهتأ بار ینادر مدل جایگزین، 

تغیر مستقل و فرضیه مقابل معرف ثیرگذاري مر گرفتند. فرضیه خنثی معرف عدم تأی قرابررس

  ثیرگذاري آن است.تأ









0:

0:

1

0





H

H  

و  )%90(در سطح اطمینان  هوش فراشناختیها که از میان مؤلفه آن استگویاي  5جدول 

  و معنادار دارد. ) بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت %95(در سطح اطمینان  همچنین هوش انگیزشی

  سرمایه اجتماعی  برهاي هوش شناختی  . رگرسیون چندگانه تأثیر مؤلفه5جدول 

   

  توان خالصه نمود:دول فوق را در قالب رابطه زیر میبنابراین خالصه ج

 = سرمایه اجتماعی966/1+ 099/0+ هوش فراشناختی 251/0انگیزشی هوش 

Sig. 

 

د ضریب استاندار

 ضریب غیر استاندارد شده

Model T    Beta     انحراف معیار B ضریبB 

 ضریب ثابت  966/1 255/0 1  712/7  000/0

 فراشناختی  099/0 057/0  134/0 732/1 085/0

 شناختی 057/0 047/0 095/0 214/1  226/0

 انگیزشی 251/0 056/0 352/0 509/4  000/0

 رفتاري  057/0 055/0 077/0 035/1  302/0

a. Dependent Variable: scpt 

نمونه آماري در تحلیل رو بنا به مقتضیات  این ). از2011، 1یوشآپاری( یستنفرض نرمال بودن نیز 

  است.  گیري شدهروابط ساختاري از این روش بهره

  بررسی فرضیات مدل 

است. خروجی  شده استفادهی براي ارزیابی روابط علّ  Warp PLSافزار  در پژوهش حاضر از نرم

تر به آن پرداخته شد. هاي ارزیابی اعتبار و پایایی است که پیشافزار مشتمل بر شاخص این نرم

). این نمودار متشکل از چهار خروجی 4 شکل( است  یرمسمدل  افزار نرمهمچنین خروجی اصلی این 

اصلی است. ضرایب مسیر و ضریب معناداري روابط علی، ضرایب تعیین و در خاتمه برازش کل مدل 

 رغم بهیرگذاري هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی آنکه تأثمون جالب در خصوص آز نکته است.

�(ضریب تأثیر باال  = ، ضریب معناداري گویاي عدم تأثیرگذاري هوش فرهنگی بر سرمایه )0/5

  اجتماعی است.

  

  

  

=0/536, P=0/0032APC 

=0/287, P=0/0933ARS 

=1/000, Good if < 54AVIF  

  Warp PLSافزار  یله نرموسبه. نمودار مسیر 4 شکل

براي ارزیابی برازش کل  AVIFو  APC ،ARSسه پارامتر  Warp PLSافزار  همچنین در نرم

د قرار ـدل مورد تأییـباشد برازش کل م 0/05اداري کمتر از ـریب معنـمدل وجود دارد. چنانچه ض

باشد، دلیلی براي رد برازش مدل وجود ندارد. با توجه به  5کمتر از  AVIFگیرد. همچنین چنانچه می

                                                           
1.  Aparicio 
2.  Average Path Coefficient 
3.  Aaverage R-squared 
4.  Average Path Coefficient 
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توانایی باالتري در تأثیرگذاري بر ارتقاي سرمایه اجتماعی نسبت به سایر افراد  کنندمیهاي فرهنگی را تحمل 

)، که به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین مؤلفه 2006( دارند. نتایج این پژوهش با نتایج تمپلر و همکاران

تحقیق موسوي چلک و  ارتباطی وجود دارد همسو است.انگیزشی هوش فرهنگی، سازگاري شغلی، عمومی و 

) هم نشان داد که بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداراي 1393همکاران (

) که در پژوهشی رابطه هوش فرهنگی با سرمایه 1393( وجود دارد. لیکن با نتایج پژوهش حیدري و محمدجانی

 کري اعضاي هیأت علمی نشان دادند که بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایهاجتماعی و سرمایه ف

  ناهمسو است. نداردفکري رابطه معناداري وجود 

هاي پژوهش مبنی بر سطح نامناسب هوش فرهنگی شناختی دانشجویان بنابراین با توجه به یافته

ریزي فرهنگی در زمینه شناخت فرهنگی رسد برنامهپردیس فارابی دانشگاه تهران، به نظر می

هاي اصلی دانشگاه توسعه دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در واقع یکی از رسالت

هاي عنوان سرمایه آموختگان بهآموختگان است. دانش ار براي دانشهاي ارتباطی در محیط کمهارت

  کنند.زمانی ایفا میدر توسعه پایدار سااي ها جایگاه ویژهانسانی شرکت

ی از دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران را دانشجویان توجه قابلکه سهم  ییآنجا از

میان دانشجویان  هاي اجتماعیتر در توسعه سرمایههاي عمیقدهند، بررسیمجازي تشکیل می

پرداخت شهریه  ه سببرو الزامی است که نخست ایشان ب این کند. این امر ازمجازي را طلب می

 بهگري در قیاس با دانشجویان روزانه دارا هستند. دوم اینکه جذب دانشجویان مجازي روحیه مطالبه

این  است. از عنوان نماد آموزش عالی کشور بوده برند) دانشگاه تهران به( یعلمسرمایه نشان  واسطه

شگاه تهران در راستاي توسعه داناز پیش سرمایه اجتماعی یش برو الزم است تا در خصوص ارتقاي 

  تري برداشته شود.هاي جديو کار آموزشی و توسعه علمی کشور گام کسب

مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزش عالی الزم است که هاي پژوهش، با توجه به یافته

داشته ر ارتقاء هوش فرهنگی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران هر چه بیش از پیش، سعی د

  شود:به مرکز مورد مطالعه پیشنهاد میاز این رو باشند. 

 د:نهاي زیر استفاده کناز روش ،در رابطه با ارتقاء سطح مؤلفه شناختی هوش فرهنگی -1

بازنگري در محتواي دروس تخصصی با هدف تقویت هوش فرهنگی دانشجویان در راستاي  -

 توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه.

  پیشنهادها گیري ونتیجه

 ریزدر جوامع سازمانی به امري گ هافرهنگ خردهشدن، مواجهه و رویارویی  با گسترش پدیده جهانی

پردازي یهنظر در عرصهنیست.  مستثنیناپذیر بدل گردیده است. جامعه آموزش عالی ایران نیز از این پدیده 

بر مهندسی شده  منسوخ. دیدگاه سنتی اندشده ارائههاي متفاوتی ها و نظریهمدیریت و سازمان، رویکرد

دارد. در  تأکید 1گیري از کوره ذوب فرهنگیفرهنگی فرهنگ رایج رسمی مبتنی بر مدیران سازمان با بهره

عنوان ابزاري در راستاي نیل  بر تمایزات فرهنگی بهرویکردهاي نوین مدیریت منابع انسانی تأکید ویژه مقابل 

هاي مادر ایران همچون دانشگاه تهران از اهمیت به سزایی ی دارد. این امر در دانشگاهسازمان توسعهبه 

  برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی سازمان پرداخته است.

هاي هوش فرهنگی در که جز هوش شناختی، سایر ابعاد و مؤلفه ستآن انتایج پژوهش گویاي 

دانش افراد از  نگویاپاسخ زعم به). این بدان معناست که 4(جدول  شوندسطح مناسبی ارزیابی می

هاي متمایز است که منتج از مطالعات و تجارب فرهنگی فرهنگ و سنن رسوم و آدابهنجارها، 

هاي فرهنگی است و دانش از تشابهات و تفاوتدیگر این دانش بیانگر درك افراد  عبارت نیست. به

  دهد.هاي دیگر را نشان میهاي ذهنی و شناختی فرد از فرهنگعمومی، نقشه

پایینی  یید از برازش نسبتاً ضمن تأپژوهش هاي پژوهش از این امر حکایت دارند که مدل ساختاري یافته

همچنین فرضیه تأثیر یید قرار گرفتند. پارامتر مورد تأ ) چرا که از سه پارامتر ارزیابی تنها دو4 شکل( برخوردار است

هاي فرعی تأثیرگذاري هاي اجتماعی رد شد. همچنین بررسی فرضیهمثبت و معنادار هوش فرهنگی بر سرمایه

توسعه سرمایه اجتماعی  تنها هوش انگیزشی بر هاي هوش شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاريمؤلفه

هاي فرعی گویاي توانایی سازمان تأثیرگذار است. به زعم پاسخگویان نتیجه به دست آمده در بررسی فرضیه

دانشجویان به معطوف کردن توجه و انرژي خود به سمت و سوي سازگاري و انطباق با فرهنگ جدید است که 

باشد که شامل هاي مختلف میامل با افرادي از فرهنگهاي دیگر و تعناشی از عالقه فرد به آزمودن فرهنگ

هاي دهد در موقعیتفرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می ارزش درونی افراد براي تعامل چند

فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند. بر این اساس با توجه به سطح نامناسب هوش فرهنگی شناختی 

تواند به شناخت آداب و رسوم، هنجارها و ه تهران همین عالقه و توانایی میابی دانشگادانشجویان پردیس فار

توان . پس میمؤثر باشد و در راستاي ارتقاي هوش فرهنگی شناختیکمک کند هاي دیگر هاي فرهنگسنت

- از تفاوت کنند و فشارهاي ناشیها احساس لذت میبینی کرد افرادي که از تعامل با مردم سایر فرهنگ پیش

                                                           
1.  Cultural Melting Pot 
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توانایی باالتري در تأثیرگذاري بر ارتقاي سرمایه اجتماعی نسبت به سایر افراد  کنندمیهاي فرهنگی را تحمل 

)، که به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین مؤلفه 2006( دارند. نتایج این پژوهش با نتایج تمپلر و همکاران

تحقیق موسوي چلک و  ارتباطی وجود دارد همسو است.انگیزشی هوش فرهنگی، سازگاري شغلی، عمومی و 

) هم نشان داد که بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداراي 1393همکاران (

) که در پژوهشی رابطه هوش فرهنگی با سرمایه 1393( وجود دارد. لیکن با نتایج پژوهش حیدري و محمدجانی

 کري اعضاي هیأت علمی نشان دادند که بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایهاجتماعی و سرمایه ف

  ناهمسو است. نداردفکري رابطه معناداري وجود 

هاي پژوهش مبنی بر سطح نامناسب هوش فرهنگی شناختی دانشجویان بنابراین با توجه به یافته

ریزي فرهنگی در زمینه شناخت فرهنگی رسد برنامهپردیس فارابی دانشگاه تهران، به نظر می

هاي اصلی دانشگاه توسعه دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در واقع یکی از رسالت

هاي عنوان سرمایه آموختگان بهآموختگان است. دانش ار براي دانشهاي ارتباطی در محیط کمهارت

  کنند.زمانی ایفا میدر توسعه پایدار سااي ها جایگاه ویژهانسانی شرکت

ی از دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران را دانشجویان توجه قابلکه سهم  ییآنجا از

میان دانشجویان  هاي اجتماعیتر در توسعه سرمایههاي عمیقدهند، بررسیمجازي تشکیل می

پرداخت شهریه  ه سببرو الزامی است که نخست ایشان ب این کند. این امر ازمجازي را طلب می

 بهگري در قیاس با دانشجویان روزانه دارا هستند. دوم اینکه جذب دانشجویان مجازي روحیه مطالبه

این  است. از عنوان نماد آموزش عالی کشور بوده برند) دانشگاه تهران به( یعلمسرمایه نشان  واسطه

شگاه تهران در راستاي توسعه داناز پیش سرمایه اجتماعی یش برو الزم است تا در خصوص ارتقاي 

  تري برداشته شود.هاي جديو کار آموزشی و توسعه علمی کشور گام کسب

مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزش عالی الزم است که هاي پژوهش، با توجه به یافته

داشته ر ارتقاء هوش فرهنگی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران هر چه بیش از پیش، سعی د

  شود:به مرکز مورد مطالعه پیشنهاد میاز این رو باشند. 

 د:نهاي زیر استفاده کناز روش ،در رابطه با ارتقاء سطح مؤلفه شناختی هوش فرهنگی -1

بازنگري در محتواي دروس تخصصی با هدف تقویت هوش فرهنگی دانشجویان در راستاي  -

 توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه.

  پیشنهادها گیري ونتیجه

 ریزدر جوامع سازمانی به امري گ هافرهنگ خردهشدن، مواجهه و رویارویی  با گسترش پدیده جهانی

پردازي یهنظر در عرصهنیست.  مستثنیناپذیر بدل گردیده است. جامعه آموزش عالی ایران نیز از این پدیده 

بر مهندسی شده  منسوخ. دیدگاه سنتی اندشده ارائههاي متفاوتی ها و نظریهمدیریت و سازمان، رویکرد
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سایر فرهنگ هايتمسئوالن امور فرهنگی دانشجویی با شرکت دادن دانشجویان در مراسم و مناسب - 4

ها ینه رویدادهاي مهم و سمبل فعالیتداخل و یا خارج از دانشگاه و درخواست از یک فرد آگاه که در زم ها در

 هاي رفتاري هوش فرهنگی دانشجویان کمک کنند.توانند به پرورش مهارتمی ،توضیحاتی بدهد

  منابع 
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  .123-97، صفحات 3، شماره 6دوره ی ایران، شناس جامعهمجله  .دولتی

بهتر از فرهنگ  هاي مناسب براي دانشجویان جهت کسب دانش بیشتر وفراهم کردن زمینه -

هاي ها و کارگاهخود از طریق برگزاري کالسهاي شهري و کشوري ملی و خرده فرهنگ

 آموزشی.

هاي سیاسی، رهنگ سایر کشورها در تمامی زمینهزمینه سازي براي شناخت بهتر زبان و ف -

و تحقیقاتی که بسیار و به ویژه آموزشی نونی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قا

 باشد.مرتبط با حیطه کاري مراکز آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه می

 هاي مناسب و کافی.ایه گذاريآموزش زبان خارجی همراه با سرم -

اعزام دانشجویان در قالب کارورزي به مکانی غیر از زادگاه و سرزمین بومی او به منظور  -

 ها.و آموختن نحوه تعامل با سایر فرهنگ تقویت هوش فرهنگی

ها و توجه گـدر خصوص ارتقاء سطح مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی نیز احترام به سایر فرهن -2

ار کمک کننده ـاط اشتراك آنها با فرهنگ خودي بسیـهاي مثبت آن و در نظر گرفتن نقهـبه جنب

راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح مؤلفه انگیزشی هاي زیر به عنوان باشد. لذا استفاده از روشمی

 شود:هوش فرهنگی پیشنهاد می

زش زبان) در خصوص آموحضوري و غیر حضوري( هاي آموزشیها و کارگاهبرگزاري کالس -

هاي مجازي، آموزش از راه زبان بین المللی) از طریق سیستم حداقل یکهاي خارجی (

 دور، ایمیل و ...

بین  حداقل یک زبان( هاي خارجیانی آگاه، متخصص و مسلط به زبانساستخدام نیروهاي ان -

 هاي مورد نیاز دانشگاه.ها و تخصصالمللی) در کنار سایر مهارت

تنوع و تکثر فرهنگی، تضاد فکري و توسعه  هاي تحقیقاتی با موضوعاتانجام دادن پروژه -

 سرمایه اجتماعی توسط استادان و دانشجویان.

 هاي تحقیقاتی در دانشگاه.فرهنگی تیمحمایت از تکثر  -

دهد که افراد از آن گی فرآیندي را مورد توجه قرار میاز آنجا که مؤلفه فراشناختی هوش فرهن -3

مانند: توجه به آنچه در رفتار افراد مشهود است یا کنند (سب دانش فرهنگی استفاده میبراي فهم و ک

مرکز مورد مطالعه جهت ارتقاء سطح ها و نظرات)، لذا هوشیار بودن در زمینه عواطف و احساسات، ایده

و هاي یادگیري آموزشی استفاده کنند که بر سبکهاي از روش دمؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی بای

  کنند.استدالل قیاسی تأکید می
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