
 

 »ي درسی هاي برنامه پژوهش«ي علمی پژوهشی  مجله

  ي درسی ایران انجمن مطالعات برنامه

  1394پاییز و زمستان ، دومي  شماره، پنجمي  دوره

  95-73هاي   صفحه

  

 

 رشته مطالعات اجتماعیارزشیابی جایگاه هوش فرهنگی در برنامه درسی 
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  چکیده

قصـد شـده رشـته      هدف اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی جایگاه هوش فرهنگـی در برنامـه درسـی   

مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی دانشجویان و اعضـاي هیـأت   

علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و نیز تمامی کتب این رشته بود. همچنین روش پـژوهش  

پسر) و تعداد  81دختر و  29شجویان (نفر از دان 110نمونه مورد پژوهش شامل  توصیفی از نوع پیمایشی بود.

و  93-92نفر از اعضاي هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان فـارس در سـال    11

هاي درسی با  روش تحلیل محتـواي کمـی و بـر     همچنین کتاب جلد کتب تخصصی این رشته بود. 8تعداد 

سنجش قرار گرفتند. در تحلیـل محتـوا  نیـز از پایـاییِ     ) مورد 2003هاي مقیاس ارلی و انگ ( اساس مؤلفه

هاي هوش فرهنگی کدگذار بیرونی استفاده گردید. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که بیشترین فراوانی مؤلفه

شناسی اجتماعی و اصـول علـم سیاسـت    شناسی، آسیبهاي جامعه در کتاب جامعه شناسی توسعه، نظریه

  ها بود.ي شناختی و رفتاري بیشتر از سایر مؤلفهها مؤلفه بود. همچنین میزان توجه به
  

، دانشگاه فرهنگیان، استان فارس، مطالعات قصد شده هوش فرهنگی، برنامه درسیها:  کلید واژه

  اجتماعی.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشگاه یاسوج-دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی* 

    noushadi@yu.ac.ir )ولؤمسنویسنده (عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج ** 

  31/3/1395 پذیرش:  24/3/1395 نسخه نهایی:  24/1/1394 دریافت:
  



74 1394دوم، پاییز و زمستان ي  شمارهي پنجم،  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

  مقدمه

) و 1383(فرویـد،   "چـرا جنـگ؟  "هاي مهم بشر در طول تاریخ این بوده است کـه  از پرسش 

) معتقد بود که از میان سـه رنـج   1378فروید(  ).1379(سسیل نورث،  "داریم؟چرا معضل تعاون "

رسـد  بزرگ آدمی، ارتباط با دیگران همواره بزرگترین رنج بشر در طول تاریخ بوده است. به نظر مـی 

هاي آدمی براي تعـاون،  تعامـل و ارتبـاط اثـربخش در جهـت همـدلی،        قابلیت ها و به رغم ظرفیت

نوعان خود؛ هنوز سـوء  آمیز با همها و همزیستی مسالمت مدارا، بسط خطا شکیبی، احترام به تفاوت

تفاهم، درگیري، جنگ و پرخاشگري در سطوح خرد و کالن و پنهان و آشکار، قابل مشـاهده اسـت.   

اسـت. از آنجـایی کـه     2بـه جـاي  فلسـفه ترکیبـی     1لبه، نفوذ فلسفه آرمانگرایییکی از دالیل این غ

(هریسـون و  تکثـر اسـت    راهبرد اصلی فلسفه آرمانگرایی، تشابه، و راهبـرد اصـلی فلسـفه ترکیبـی،    

در  "نـادانی "بـه جـاي    "دانـایی "اي همانـا ترغیـب رویکـرد    ، تداوم چنین فلسـفه )2002برامسون، 

دانیم پس بـه  کنیم که همه چیز را میدر رویکرد دانایی، احساس میارتباطات میان فرهنگی است. 

هاي دیگران نیازي نداریم و واقعیت بایستی به قامت اندیشه ما درآید، و دیگران بایستی ماننـد  ذهن

صورتی که در رویکرد نادانی، اساس بر خرد جمعی اسـت و اینکـه    ما بیندیشند و احساس کنند. در

کانت در کتـاب نقـد خـرد     هاي دیگران نیز نیازمندیم.دانیم بلکه به ذهنبدانیم که همه چیز را نمی

گفتمان استعالیی مبتنی بر نقادي را پایه گذاري نمـود کـه    يناب با تاکید بر فلسفه ترکیبی، زمینه

چنـین   تواند در رشد شناختی آدمی موثر واقـع شـود.  ها میبین نظرها و دیدگاهبر اساس آن ارتباط 

و به تبع آن بسط سواد میـان   "انسان فرهنگی"به  "انسان اقتصادي"ساز هجرت از رویکردي زمینه

منافع شخصـی و دریافـت خیـر از سـوي      ياست. انسانی که احترام به دیگران را نه بر پایه فرهنگی

هاي امروز جامعه ایـران اسـت.   نماید، که یکی از اولویتدیگري، بلکه ارائه خیر به دیگري تعریف می

آیـا باورهـایم مـورد    "انسان فرهنگی که رسالتش ایجاد همدلی از طریق پاسـخ بـه دو سـؤال اسـت:    

  "دریچه چشم دیگران به مسائل نگاه کنم؟توانم از آیا می" "باشد؟پذیرش و نقد اعضاي جامعه می

 و کـه در جریـان ارتباطـات انسـانی، توانـایی      هـایی متخصصان بر این باورند که  چنین انسـان 

 "3هـوش فرهنگـی  "را دارند، صاحب  دیگران اجتماعی و فرهنگی هاي و فهم ویژگی شناخت قابلیت

  ).2003هستند (ارلی و انگ، 

در بسیاري از موارد همانند دنیايِ کسب و کار و اقتصاد و یـا فضـايِ علمـی و دانشـگاهی و یـا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Idealism     2. Synthesis    3. Cultural Intelligence 
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رهبري و مدیریتی، الزم است افراد براي جذب مشتري و یـا رهبـري منسـجم و مـدیریت اثـربخش      

هـا   اي که با شناخت ویژگـی  هاي هوشی خاصی استفاده کنند؛ به گونه ها، از قابلیت سایر افراد و گروه

تـر و   تـوان راحـت   هـا مـی   و خصوصیات روحی و روانی و فرهنگی افراد مقابل و چارچوب تفکرات آن

تر به ایجاد ارتباط و درك متقابل رسید و از این طریق به مقاصد علمـی، اقتصـادي، فرهنگـی،     ساده

  هنري و سیاسی خود دست پیدا کرد.

آیـا هـوش فرهنگـی در     "کـه  باشد این اسـت  با توجه به آنچه گفته شد پرسشی که مطرح می

  "برنامه درسی یک مسأله نیست؟

  

  بیان مسأله

اصـلی   يهسته .دانندمتعلق بدان می جامعه بزرگترین سازمان اجتماعی است که افراد خود را

هاي متقابل و تعامالت اجتماعی مستمر دوام این سازمان بزرگ را کنش گیري، حفظ وو عامل شکل

هـاي گسـترده و   دهد. در هر جامعه شـبکه ها و سطوح مختلف تشکیل میو الگو مند افراد در عرصه

متنوعی از کنش متقابل درونی و بیرونی (ارتباط با سایر جوامع) وجـود دارد کـه بـدون آن، حیـات     

اي از اجتماعی و دوام آن غیر ممکن خواهدشـد. هـر کـنش متقابـل در مقـام تحقـق بـه مجموعـه        

ها نقـش   گیري و تعدیل آندر شکلبه تدریج است که خود نیز ها و مبانی مشترك متکی زیرساخت

ها، نمادها، هنجارها و الگوهاي ها، نگرشاطالعات، باورها، ارزش اي ازکند. وجود مجموعهآفرینی می

-ترین مقومات کنش اجتمـاعی محسـوب مـی   بنیاديکه تحت عنوان فرهنگ قرار دارند و مشترك 

هـاي مـدرن ارتبـاطی و مواصـالتی و حـذف      وريآیابی بـه فـن  دست واسطهجوامع بشري به  .شوند

و نیـز تحـت تـاثیر تجربیـات ناشـی از       هاي فیزیکی و فرهنگی پیشین بسیاري از موانع و محدودیت

ارتباطات متقابل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نیز درك ضرورت کارکردي ارتباط و تعامل به عنوان 

اي به یکدیگر نزدیک شده و نوع خاصی از بـودن و شـدن را   ندهیک نیاز اجتناب ناپذیر، به طور فزای

  ).1389(کونگ،  کنند تجربه می

-توسط مک لوهان ابداع شد، ارتباطات فرهنگی، مسأله 1از هنگامی که اصطالح دهکده جهانی

اي پایـان و مفهـوم   اي مهم در  زیست جهان انسانی را به خود اختصاص داد. جایی که زندگی قبیله

تر محفـوظ  اي را در مقیاس وسیعشود. نه دهکده بزرگ جهانی که خصوصیات قبیلهآغاز می جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global village 
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ها احترام گذاشته و نقـادي   اي که با درك و فهم دیگري و با سعه صدر به تفاوتدارد بلکه دهکدهمی

 کند.  هاي انسانی تعریف میرا بخشی از رشد ظرفیتیکدیگر 

ها  هاي شناختی گوناگونی دارد که یکی از آنآدمی مهارت ناشی از این است که هااین ظرفیت

گیرد(هـرمن، کـال، للـوردا و    شناختی قـرار مـی   -هاي اجتماعیهوش فرهنگی است که جزو مهارت

کند، مهارت تعامل مـؤثر در   هایی که انسان را از سایرین متمایز می یکی از توانایی). 2007توماسلّو، 

شود که فضاي جهانی بـا رشـد    وضوع آنگاه اهمیتش دوچندان میهاي گوناگون است، این م فرهنگ

ها بـر روي کـره زمـین داراي     باشد و این در حالی است که انسان بسیار سریع و ارتباطات همراه می

باشند، که به هنگام ارتباط علمـی، فرهنگـی، هنـري و     ها فرهنگ و خرده فرهنگ خاص خود می ده

م، عدم درك کالمی و غیر کالمی و بروز رفتار نامناسب در ارتبـاط  تواند باعث سوء تفاه اقتصادي می

  .)1388گردد (تسلیمی و همکاران، 

رشته مطالعات اجتماعی پیوند نزدیکی با مقوله فرهنگ و به تبـع آن بـا هـوش فرهنگـی و         

هاي مختلـف دارد، بـه بیـان دیگـر      ها در فرهنگ ایجاد یک ارتباط مؤثر و تعامل مثبت با سایر انسان

  در بین آحاد جامعه را دارد.  "سواد میان فرهنگی"رشته مطالعات اجتماعی توانایی ارتقاي 

این میان برنامه درسی رشته مطالعات اجتماعی، از ظرفیت و قابلیت بـاالیی بـراي پـرورش    در 

هوش فرهنگی برخوردار است، که خود این امر نیز زمینـه سـاز تعامـل اجتمـاعی، تقویـت سـرمایه       

-دهد. برنامه درسی رشته مطالعات اجتمـاعی مـی  ها به دست می اجتماعی و درك درستی از تفاوت

تجربــه تکثــر فرهنگــی را فــراهم ســاخته و بــه  يیــق پــرورش هــوش فرهنگــی زمینــهتوانــد از طر

یادگیرندگان کمک نماید تا درك بهتري از خود به عنوان فرد و نیز عضوي از جامعه به دست آورند 

  ).  2006(ایونز، فیتون، هیلدبرند، 

ت الگوهـاي  هاي مختلف، باعث شده تا اهمیت ارتباطات فرهنگـی و شـناخ   آگاهی از فرهنگ  

فرهنگی سایر ملل و آداب و رسوم دیگر اقوام براي افراد جامعه به ویژه افراد تحصیل کرده دوچندان 

باشـد   گردد. این توانایی در میان پژوهشگران تحت عنوان موضوعی به نام هوش فرهنگی مطرح مـی 

یـان طیـف   که رسالتش افزایش قابلیت و توانمنـدي افـراد در جهـت فهـم و عملکـرد مناسـب در م      

  ). 2006دهد (توماس،  ها را می اي از فرهنگ گسترده

هاي اجتمـاعی ناشـی از    بنابراین در راستاي ارتقاي سرمایه اجتماعی و همدلی و کاهش آسیب

هـاي   هـاي ناشـی از تفـاوت    هاي قومی و مذهبی و کـاهش سـوء تفـاهم    طالق، مشاجرات و درگیري
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ش فرهنگـی را در برنامـه درسـی رشـته مطالعـات      فرهنگی، پژوهش حاضر سعی دارد تا جایگاه هـو 

اجتماعی دانشگاه فرهنگیان که در آینده مجریان برنامه درسی خواهند بود ارزشیابی نمایـد. نتیجـه   

فرهنگـی را   تکثـر ) پس بایستی 1969آنکه، اگر برنامه درسی مشتق از فرهنگ است (بنت و آنروح، 

  ).2004(اپل،  به نمایش بگذارد نه تحت سلطه گروهی خاص باشد

  

  هاي پیشین مبانی نظري و پژوهش

هـایی کـه    افـراد در محـیط   درك این موضوع بسیار مهم شده است که چرا عملکـرد بعضـی از  

، الفنـد، اریـز و   1993ارلـی،   است بسیار مؤثرتر و بهتر از دیگران است (اریـز و داراي تنوع فرهنگی 

) از نظریـه چندبعـدي هـوش    2003در سـال ( ). در پاسخ  بـه ایـن نیـاز، ارلـی و انـگ      2007آیکن،

پرداختند و آن را » هوش فرهنگی«ي مفهومی به نام ) به تعریف و توسعه1986استرنبرگ و دترمن(

توانایی و قابلیت مؤثر افـراد بـراي عملکـرد مناسـب و مـؤثر در شـرایط متفـاوت فرهنگـی تعریـف          

هوش فرهنگی را هـوش چندگانـه    ) منشاء2004). همچنین پیترسون(2008داین،کردند(انگ و ون

از گاردنر و گلمن یاد گرفتیم کـه هـوش فرهنگـی را در نظـر بگیـریم؛      "نویسد: کند و میمعرفی می

 مختلف، از هوش يها حیاتی است که از جنبه و فرد به منحصر موضوع یک فرهنگی هوش بنابراین،

  .  "گیردچندگانه گاردنر نشأت می

 کـه  کنـد  مـی  فـرض  عاطفی هوش است. اجتماعی و فیهوش عاط راستاي در فرهنگی هوش

 خـودي  فرهنـگ  هـاي  روش از دیگـران  بـا  تعامـل  براي هستند، بنابراین آشنا خود فرهنگ با افراد،

 جـایی  در یعنـی  است ناتوان عاطفی هوش که یابدنمود می فرهنگی جایی هوش کنند؛ می استفاده

  ).2004موساکوفسکی، (ارلی و داریم سروکار ناآشنا هاي در محیط افرادي با که

باشـد،   از آنجا که هنجارها براي تعامالت اجتماعی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت مـی 

رسد که هوش شناختی به تنهایی بتواند در سازگاري یـا در عملکـرد مـؤثرِ افـراد در      لذا به نظر نمی

فرهنگـی بـراي نخسـتین بـار     ). مفهوم هـوش  2008داین، هاي ناآشنا موفق باشد(انگ و ون فرهنگ

) از محققان مدرسه اقتصادي لندن مطرح شد. این دو، هـوش فرهنگـی را   2003توسط ارلی و انگ(

هاي رفتاري صحیح به این الگوهـا   قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ

کردهاي معاصـر در خصـوص   گسترده از رویاي ). هوش فرهنگی نظریه2009اند(بنتون،  تعریف کرده

). هـوش فرهنگـی بـه صـورت توانـایی عملکـرد مـؤثر در        2003باشـد(ارلی و انـگ،    درك هوش می
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) یا gشود، به طور سنتی مطالعه بر روي هوش، بر روي عامل ( هاي متنوع فرهنگی تعریف می محیط

دگانـه  ش چننظریـه هـو  عامل شناختی هوش تمرکز داشته است اما بیشتر تحقیقات اخیر، بـر روي  

باشد (انگ، داین و کُـه،   ) که بر قابلیت تطابق با دیگران صورت گرفته، می2000و1999(استرنبرگ 

هـاي فرهنگـی جدیـد، بـه زحمـت       ) معتقد بودند در مواجهه با موقعیت2003). ارلی و انگ (2006

د جسـت. در ایـن   ها در برقراري ارتباط سـو  هاي آشنایی یافت که بتوان از آن توان عالئم و نشانه می

موارد، فرد باید با توجه به اطالعات موجود، یک چارچوب شناختی مشترك تدوین کند، حتـی اگـر   

این چارچوب درك کافی از رفتارها و هنجارهاي محلی نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبی تنها از 

). 1386اسعلی زاده، آید که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند(نائیجی و عب عهده کسانی بر می

 تنوع فرهنگـی  داراي هاي موقعیت در مناسب اي شیوه به رفتار فرهنگی توانایی هوش که آنجایی از

هـوش   کـرد.  فرهنگـی قلمـداد   شایسـتگی  ارزیـابی  در اصـلی  هاي مؤلفه آن را جز توان می باشد، می

اسـت،   شـده  دانسته هایی موقعیت در اثربخش اقدام و تفسیر درك، براي فردي قابلیت یک فرهنگی

شـناختی   توانـایی  یـک  را هـوش  کـه  رویکردهـایی  بـا  تعریـف  این برخوردارند، فرهنگی تنوع از که

 هوش مکمل نوعی فرهنگی هوش ). بنابراین،2004 پیترسون، و دارد (ارلی بیشتري توافق دانند، می

 را جدیـد  فرهنگـی  شـرایط  در کـردن  کـار  و تنـوع  با آمدن در فائق تغییرپذیري تواند می که است

  ).2008کند (انگ و داین،  توصیف

هاي خاصی که براي ارتباطات  مطابق با این تعریف، در واقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیت 

اي دیگـر از هـوش شـناختی تمرکـز دارد.      اثربخش در شرایط فرهنگی مختلف الزم است، بر جنبـه 

ها و تعـامالت   یرد که براي انطباق با موقعیتگ هاي فردي را در بر می هوش فرهنگی همچنین بینش

  ).2004هاي کاري چند فرهنگی مفید است(پیترسون، میان فرهنگی و حضور موفق در گروه

هـا   هوش فرهنگی توانایی چالش در یک موقعیت رفتاري اسـت کـه باعـث اسـتفاده از مهـارت     

م و انعطـاف پـذیري) شـده و    ها (نظیر حد تحمل ابها هاي میان فردي) و ویژگی (مثل زبان و مهارت

هاي پایه فرهنگی و نگرش شخص مقـابلی کـه    منجر به تنظیم مناسب رفتار شخص بر مبناي ارزش

  ).2004شود (پیترسون،  در حال تعامل با او هست می

 توانایی دارد. متنوع کاري با محیط زیادي بسیار ارتباط که است هوش از نوعی فرهنگی هوش

 به خود فرهنگیي زمینه در که آنچه از متفاوت رسوم و آداب و ها ها، سنت ارزش با تطبیق براي فرد

است. هوش  فرهنگی هوش معرف فرهنگی، متفاوت محیط یک در کردن کار و است کرده عادت آن
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اي از هوش است که بر توانایی افراد بر درك و فهم دقیق در شـرایط مشـخص و    فرهنگی شکل ویژه

) مکملـی  EQ) و  همانند هـوش هیجـانی (  2008کند(انگ و ون داین،  می هاي متنوع تأکید محیط

باشد و هردو براي کسب موفّقیت در کار و ارتباطات شخصی مهم هسـتند و   براي هوش شناختی می

بـه نقـل از انـگ و  ون دایـن،      2002باشـند(ارلی   اي در جهان به یکدیگر وابسته می به طور فزاینده

2008.(  

هاي کـاري   ي جدیدي از هوش است که ارتباط زیادي با محیط هنگی دامنهاز این رو، هوش فر

دانند که شامل دانـش   اي هم این نوع از هوش را یک نوع شایستگی چند وجهی می متنوع دارد. عده

هـاي رفتـاري اسـت(توماس و اینکسـون،      فرهنگی، عمل متفکرانـه و همچنـین فهرسـتی از مهـارت    

د کـه هـوش فرهنگـی مفهـومی چنـد بعـدي اسـت کـه شـامل          ). تحقیقات نظري نشان دادن2004

 ).2008داین و انگ، فراشناخت، شناخت، انگیزش و ابعاد رفتاري است(ون

  

  هاي هوش فرهنگی مؤلفه

فرهنگـی را   ) هوش2009) و فئوال (2006و  2007داین و کُه ()،  انگ، ون2003ارلی و انگ (

فرهنگی) تقسـیم   انگیزش و فرهنگی رفتار فرهنگی، شناخت فرهنگی، (فراشناخت يمؤلفه چهار به

  نمودند.

  

 فرهنگی فرا شناخت

 اسـتفاده  اطالعـات فرهنگـی   فهـم  و درك براي افراد که کند می اشاره اي ذهنی فرآیندهاي به

شـامل   کـه  باشـد افـراد مـی   فرهنگ با مرتبط عقالنی هايفرآیند کنترل و شناخت شامل و کنند می

 هـایی  گروه یا کشورها براي فرهنگی ذهنی هنجارهاي هاي مدل مجدد بررسی و کنترل ریزي،برنامه

). بنابراین، فراشناخت هوش فرهنگی شامل سطوح باالي 2007کُه،  داین، ون شود(آنگ، می مردم از

هـاي جدیـد خـود را بـه هنگـام تعـامالت        دهد نقش راهبردهاي شناختی است که به افراد اجازه می

-). بنابراین فـرد مـی  2008داین، فرهنگی جدید، گسترش دهند(انگ و ونهاي  اجتماعی در محیط

تواند مفاهیم و تصاویر ذهنی خویش را بر اساس یک تجربه واقعی که با انتظاراتش هماهنـگ نبـوده   

  تعدیل نماید.  
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  فرهنگی شناخت

هـاي   ي شناخت هوش فرهنگی؛ به دانش در خصوص قوانین، تجارب، و عرف در فرهنگ مؤلفه

). و 2008دایـن،  آید، اشاره دارد (انگ و ون آموزش و تجاربِ افراد بدست می يمختلف که به وسیله

 و آموزشی از تجربیات آمده دست به مختلف هاي فرهنگ در رسوم و آداب کارها، هنجارها، شناخت

 هـاي  اجتمـاعی فرهنـگ   و قانونی اقتصادي، هاي سیستم شناخت شامل دهد که می نشان را فردي

). این مؤلفـه بـر   2006و  2007داین و که شود (انگ،  ون می هاي فرهنگی ارزش شناخت و مختلف

  ها تاکید دارد.هاي فرهنگ ها و تفاوتدرك شباهت

  

  فرهنگی رفتار

گیـرد کـه    قابلیت فرد براي سازگاري با آن دسته از رفتارهاي کالمی و غیر کالمی را در بر مـی 

). در نتیجـه افـراد بـا    2007دایـن و کُـه،  مختلف مناسب است(انگ، ونهاي  براي برخورد با فرهنگ

هاي متفاوت،  توانند رفتارهاي خود را، در تعامالت به هنگام برخورد با فرهنگ هوش فرهنگی باال می

به خوبی تنظیم کنند. در شرایط برخورد و تعامل بین فرهنگی، رفتارهاي غیرکالمی یک جزء بسیار 

کننـد و در انتقـال معنـا بسـیار ظریـف و       که همانند یک زبان خاموش عمل مـی باشند زیرا  مهم می

توان آن را از طریق آموزش  پذیر است مینمایند و از آنجا که هوش فرهنگی انعطاف پنهانی عمل می

  ).2008داین،و تربیت و تجربه یادگیري افزایش داد(انگ و ون

 

  فرهنگی انگیزش

هـاي مختلـف    هاي دیگر و تعامل با افرادي از فرهنگ فرهنگنشان دهنده عالقه فرد به آزمون 

). اطمینان و اعتماد فرد به اینکـه توانـایی الزم بـراي تطبیـق بـا      2007است(انگ و ون داین و کُه، 

فرهنگ جدید را دارد. این مؤلفه بر میزان گشودگی براي تجربه تعامـل بـا مـردم سـایر فرهنگهـا و      

 و عالقـه  توجـه،  هدایت یابند، اشاره دارد و نیز تواناییدر خود می میزان رضایتی که از آن تعامالت

 فرهنگـی  هـاي  تفاوت با که هایی موقعیت مؤثر در هاي شیوه به عملکرد و یادگیري براي افراد انرژي

  کند.   می منعکس را شوند می مشخص

 کـه  اسـت  ضـروري  نیـازي  نظـام آموزشـی   هـر  در معلّمان براي فرهنگی هوش از برخورداري

 تقویـت  و آموزشی اهداف بهترین به نیل منظور به و مشترك هاي ارزش به یابی دست براي تواند می
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  ).2006و  2007داین و کُه کند(انگ، ون کمک آن به متنوع، جامعه یک

  

  هاي داخلی و خارجی در خصوص موضوع. خالصه نتایج پژوهش1جدول 

  نتایج  موضوع  سال  نام محقق

ــیهــوش  1385  مشبکی و راموز اکســیر موفّقیــت  فرهنگ

  مدیران

هـا  اطالعات و دانش مدیران از دیگر فرهنـگ 

در حد متوسط و شاخص رفتار فرهنگی آنـان  

  در حد پایین است

هادي زاده مقدم 

  و حسینی

رابطـــه بـــین هـــوش فرهنگـــی و   1387

  اثربخشی گروهی

بین اثربخشی گروهی و هوش فرهنگی رابطـه  

  معنادار وجود دارد

ــوش   1387  کاظمی ــاط ه ــی و بررســی ارتب فرهنگ

عملکرد کارکنان جامعـه المصـطفی   

  العالمیه

ــین ــناختی،   ب ــی (فراش ــوش فرهنگ ــاد ه ابع

ــاري)   ــی، رفت ــناختی، انگیزش ــرد  ش و عملک

  کارکنان ارتباط وجود دارد

تلفیق،راهبردي مناسب براي برنامه   1388  عراقیه و همکاران

  تدریس چند فرهنگی

درسـی آمـوزش عـالی     يمغفول بودن برنامـه 

ــه موضــوع سیاســت قــومی و چنــد   کشــور ب

  فرهنگی در ایران، 

و تسلیمی

  همکاران

ــاي      1388 ــراي ارتق ــایی ب ــه راهکاره ارائ

  فرهنگی مدیران دولتیهوش

تقویـت تورهـاي   -هاي آموزشیافزایش کارگاه

  بین المللی کاري

        

 و افراد شخصیت بین بررسی رابطه  2005  آنگ و داین ون

  فرهنگی هوش مؤلفه چهار

 فراشناختی هـوش  بعد با شناسی بین وظیفه

 ي جنبـه  با عاطفی ثبات و فرهنگی و شادابی

 داري معنـی  ارتبـاط  فرهنگـی  رفتاري هوش

  دارد

ــیش    2006  تاي و همکاران ــی انگیزشــی، پ ــوش فرهنگ ه

  نمایش واقع بینانه شغلی

رابطه مثبت بین هوش فرهنگـی انگیزشـی و   

  پذیري وجود داردهر سه نوع تطبیق 

هـاي بـین    رفتار تطبیقی در محـیط   2007  مارگارت

  فرهنگی

برون گرایـی و وجـدان کـاري و سـازگاري و     

ــه   ــا مؤلف ــت ب ــور مثب ــه ط ــاي  گشــودگی ب ه

فراشــناختی، رفتـــاري و انگیزشـــی هـــوش  

 فرهنگی ارتباط مثبت داشته است
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  نتایج  موضوع  سال  نام محقق

هوش فرهنگی: سنجش و تأثیراتش   2007  انگ

  فرهنگیبر قضاوت و تصمیم گیري 

ــا  هــوش فرهنگــی فراشــناختی و شــناختی ب

اثربخشی قضاوت و تصمیم گیـري فرهنگـی،   

ــی    ــوش فرهنگـ ــت دارد و هـ ــاط مثبـ ارتبـ

ــا    ــاري ب ــی رفت ــوش فرهنگ ــناختی و ه فراش

عملکــرد شــغلی، ارتبــاط مثبــت و معنــی دار 

  داشته است

ــک  2007  ماریو ــیمح ــی و وبررس ــوش فرهنگ ه

 هـاي  هوش عاطفی در بهبود مهارت

  آفرین جهانیتحولرهبري 

هــاي بعــد فــردي (انگیزشــی و  بــین مهــارت

هـاي بعـد    رفتاري) هوش فرهنگـی و مهـارت  

فـــردي رهبـــري تحـــول آفـــرین (رهبـــري 

کاریزماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ) ارتباط 

  وجود داشته است.

 عـدم  و فرهنگـی  هـوش  رابطـه   2007  زیدمن و دراري

  محیطی اطمینان

 زیادي بسیار کاربرد و اهمیت فرهنگی هوش

 تجـاري  اطمینـان  عدم و ارزیابی شناخت در

  دارد. المللی بین

 آن تـأثیر  میـزان  و فرهنگـی  هوش  2007  انگ داین و ون

 انطبـاق  گیري، برسازگاري، تصمیم

  اي وظیفه عملکرد و فرهنگی

 بـر  فرهنگـی  هـوش  رفتـار  و استراتژي ابعاد

است و ابعاد  گذار تأثیر فرد اي عملکرد وظیفه

 قضـاوت  بر فرهنگی هوش دانش و استراتژي

  است گذار تأثیر فرد گیري تصمیم و فرهنگی

روابط بین هوش اجتمـاعی، هـوش     2008  کري

عاطفی و هوش فرهنگـی و افشـاي   

  فرهنگی

هــوش فرهنگــی، هــوش اجتمــاعی و هــوش  

عاطفی ساختارهایی متفاوت و مجزا هسـتند.  

ساختار هوش فرهنگی یـک زیـر مجموعـه از    

  اجتماعی است.هوش 

هـــوش فرهنگـــی یـــک ضـــرورت   2008  دریل ون

  در ساختار سازمانیاورژانسی

 بـا  مثبتـی  رابطـه  سـازمانی  فرهنگـی  هوش

  .دارد سازمانی عملکرد و سازمانی اثربخشی

پیشرو با هوش فرهنگی راز موفقیت   2010  لیور مور

  جدید

هاي انگیزشی و دانشی هـوش فرهنگـی   مؤلفه

هــا در ســاختار و مؤلفــهدر مقایسـه بــا ســایر  

جایگاه آمـوزش هـوش فرهنگـی  در اولویـت     

  هستند
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). از طرفـی  2004ها نشان دهنده اکتسابی بودن هوش فرهنگی است (تـان،  خوشبختانه یافته

خود معلمان به منظور پیشبرد اهداف آموزشی در هر روز بایستی تعامالت زیادي بـا دانـش آمـوزان    

هـا بایسـتی از    دهنـد، آن  ها را انجـام مـی   که معلّمان این تصمیم گیريخود داشته باشند. از آنجایی 

هاي گوناگون فرهنگی دانش آموزانشان آگاه باشند، به ویژه بـا وجـود ایـن     نیازهاي متنوع و پیشینه

هاي گونـاگون هسـتند در حـال     ها و خرده فرهنگ واقعیت که جمعیت دانش آموزانی که از فرهنگ

.  و تنها از طریق آموزش مطالعات اجتماعی است کـه افـراد بـا فرهنـگ     )2008افزایش است(کلیر، 

هـاي خـود نسـبت بـه دیگـران آشـنا        ها، فرآیندهاي اجتماعی و اقتصادي، و مسؤولیت جامعه، ارزش

ها کمـک   تواند به تحقق این هدف شوند. هیچ یک از مواد درسی همچون مطالعات اجتماعی نمی می

 ).1383یزي آموزشی،کند(سازمان پژوهش و برنامه ر

  

  تحقیق انجام روش

. بـراي پاسـخ بـه سـؤاالت تحقیـق از آمـار       توصیفی از نوع پیمایشی استروش تحقیق حاضر 

    توصیفی و استنباطی و روش تحلیل محتواي کمی استفاده شد.

  

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

هاي رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیـان   جامعه آماري مورد مطالعه شامل، کلیه کتاب

و کلیه دانشجویان و اعضاي هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور در سـال  

بود. گروه نمونه مورد پژوهش، شـامل دانشـجویان رشـته مطالعـات اجتمـاعی       1392-93تحصیلی 

نفـر از اعضـاي    11زن)، و تعـداد   29مـرد و   81نفـر (  110هنگیان شهر شیراز به تعداد دانشگاه فر

هاي تخصصی درسی  هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و همچنین کلیه کتاب

  جلد بود.    8رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به تعداد

  

 ابزار پژوهش

براي سنجش هوش فرهنگی دانشجویان و اعضاي هیأت علمـی  به منظور جمع آوري اطالعات 

رشته مطالعات اجتماعیِ دانشگاه فرهنگیان، از مقیاس چهار عاملی(شناختی، فراشناختی، انگیزشـی  

) استفاده شد. در قسمت تحلیل محتوا نیز ابزار جمع آوري اطالعـات،  2003و رفتاري) ارلی و انگ (
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هاي هوش فرهنگی اسـتفاده شـد. بـراي    ر اساس شاخصجدول کدگذاري(جدول فهرست وارسی) ب

ي تحلیـل محتـوايِ هـوش    این منظور، از آنجا که مقوله بندي خاصی تا قبل از این تحقیق در حوزه

هـا  ها تعیین شاخص ها و کدگذاري آني تعیین مقولهفرهنگی صورت نگرفته بود و از آنجا که الزمه

متخصصان و اعضاي هیأت علمی رشته مطالعات اجتمـاعی و   بود؛ لذا با مطالعه منابعِ پژوهش و نظرِ

هـایی در خصـوص هـوش فرهنگـی و     فرهنگی بـه ارائـه شـاخص   بر اساس تعریف عملیاتی از هوش 

نفـر عضـو هیـأت     11هاي آن پرداخته شد. در تحقیق کنونی تعداد نمونه انتخاب شده تعـداد  مؤلفه

اعضاي هیأت علمی به نقطه اشباع رسـیده و نیـازي   ها و تشخیص  علمی بود که براي احصاي مقوله

استفاده شـد کـه در آن یـک     1به مصاحبه بیشتر نبود. براي تعیین مولقه بندي از روش گلوله برفی

  شرکت کننده در پژوهش ما را به شرکت کنندگان دیگر هدایت نمود.

دهیم نی ادامه میزما ها ما به جمع آوري اطالعات تادر روش مصاحبه براي دسته بندي مقوله

مـان  هـاي از تـالش  3برسیم. به عبارت دیگر وقتی که ما به یک نقطه بازده نزولی 2که به نقطه اشباع

توانیم به طور مدلل مطمئن شـویم کـه یـک مطالعـه کامـل را      ها رسیدیم می براي جمع آوري داده

 ).  1996، 4ایم (ویلانجام داده

  

 ها پایایی و روایی مقیاس

) در کشـورهاي مختلـف جهـان، از جملـه ایـران      2003مقیاس هوش فرهنگی ارلی و انگ (   

) اجرا گردیده است و روایی آن با ارجاع به نظر متخصصـان و  1387توسط محققانی مانند کاظمی (

). 1391کارشناسان به روش صوري و تحلیل عاملی تأییـدي تعیـین گردیـد (حمیـدي و همکـاران،     

اي کـه بـراي    هاي هوش فرهنگی بود بـه گونـه   همبستگی باالي سؤاالت با مؤلفهنتایج نشان دهنده 

بود. 92/0و براي رفتاري 91/0و براي انگیزش 76/0ي شناختو براي مؤلفه82/0ي فراشناخت  مؤلفه

/ 001ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل مقیاس محاسبه گردید که تمـامی سـؤاالت در سـطح    

  معنادار بودند.

/ 82حاضر نیز پایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و برابر بـا   در پژوهش

هـاي تحلیـل   به دست آمد. در تحلیـل محتـواي ایـن پـژوهش بـه منظـور تعیـین روایـی شـاخص         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Snowball sampling      2. Saturation 
3. Diminishing returns      4. Kvale 
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 4هاي چهارگانه جدول ها، مقولههاي آن،(که از این شاخصمحتواي ِسنجش هوش فرهنگی و مؤلفه

طالعه منابع معتبر خارجی پرداختـه شـده اسـت و سـپس کلمـات و عبـارات       ساخته شد)، ابتدا به م

هاي آن از این منابع تهیه شده و سپس با نظر متخصصان و اعضاي مرتبط با هوش فرهنگی و مؤلفه

هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی، کلماتی که(واحـدهاي تحلیـل) معـرف هـوش فرهنگـی و یـا       

از این مجموعه استخراج و تصـحیح و مـورد نقـد قـرار گرفـت؛ بـه       باشد،  هاي آن میهریک از مؤلفه

هـا نیـز اسـتخراج و در جمـع      منظور روایی بیشتر با استفاده از فرهنگ لغات، کلمات مترادف بـا آن 

  آوري اطالعات در کتب رشته مطالعات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.

اسـتفاده   "1پایایی کدگذاري بیرونـی "یز از به منظور بررسی پایایی در قسمت تحلیل محتوا ن 

شد. بر این اساس از کدگذار دیگر که همکار محقق بود، خواسته شد که مجدداً به صورت تصـادفی،  

ها بر اساس جدول استخراج اطالعـات هـوش    ها را انتخاب و به تحلیل محتواي آن درصد از کتاب25

ها(توافق بـین داوران) را   فق مشاهده شده بین آنهاي آن بپردازد و سپس درصد توا فرهنگی و مؤلفه

  بر اساس فرمول اسکات محاسبه نماید.

  π =
po−pe

1−pe
  

بـود. در نهایـت ضـریب    273و همکـار محقـق    265که مجموع فراوانی محقق در چهار مؤلفه 

) و  =97/0poقابلیت اعتماد محاسبه گردید که بر اساس آن ضریب توافق مشـاهده شـده برابـر بـا (    

 91/0) به دست آمد. که بر اساس فرمول اسکات، پایایی=66/0peب توافق مورد انتظار برابر با (ضری

  دست آمد و این بیانگر توافق باالي بین داوران بود.به

π 91=/  

/ بزرگتر باشد تا بتوان 70باید از  پایایی ضریب محتوا، تحلیل و تجزیه الزم به ذکر است که در

 اطمینـان  پـژوهش  اعتمادبخشـی  بـه  نتیجـه  در و بـودن  مـانع  و جـامع  ،هـا  بـه کدگـذاران، مقولـه   

  ).     1387کرد(اسفیجانی، 

  ها یافته

  ؟هاي اصلی و فرعی هوش فرهنگی کدامند شاخصسؤال اول: 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Inter rater reliability 
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  ها در حوزه  هوش فرهنگ هاي اصلی و معانی مرتبط با آن شاخص :2 جدول

  هاي فرعی( هم معنی و همسان)شاخص  هاي اصلی شاخص

  انگیزش، همدلی،  نیاز اجتماعی.  انگیزش فرهنگی

  

  فراشناخت فرهنگی

ریزي، کنتـرل مجـدد، نظـارت، خـود بازیـابی،      استدالل، حل مسأله، راه حل، برنامه

موازنه، محیط ناآشنا، سعه صدر، مدارا، تحمل عقایـد مخـالف، ذهـن بـاز، پـذیرش      

درك و فهـم،  تفکـر   نظرات و عقاید، دیدگاههاي متفاوت و متکثـر، خـرد جمعـی،    

  انتقادي، نقد فرهنگی، تحمل،  انعطاف پذیري، اقناع،  گشودگی،  خالقیت فرهنگی.

  

  شناخت فرهنگی

سواد میان فرهنگی، دانش فرهنگی، عدم تعصب، فرهنگ خودي، انتقـال فرهنگـی،   

عوامل فرهنگی، ارزش فرهنگـی، موقعیـت فرهنگـی، شایسـتگی فرهنگـی، شـرایط       

فرهنگی، سنت آداب و رسوم، فرهنـگ، خـرده فرهنـگ،  چنـد     فرهنگی، الگوههاي 

  هاي فرهنگی اجتماعی. فرهنگی، تنوع قومی، شناخت احساسات، عواطف، ویژگی

سازگاري، جذب و انطباق، رفتار هوشمندانه، تجربـه قبلـی، عملکـرد مـؤثر، توافـق،        رفتار فرهنگی

  ارتباط فرهنگی.تعامل میان فرهنگی، تعاون، مشارکت، تعامل اجتماعی، 

هاي مرتبط با هـوش فرهنگـی و چهـار مؤلفـه آن در چهـار      در ادامه، مجموع فراوانی شاخص

  بندي شد و سپس کدگذاري گردید.مقوله دسته

  

  هاي مربوط به هوش فرهنگی مقوله بندي و کد گذاري شاخص :3جدول 

  کد  ها مقوله  ردیف

هـاي   (شـاخص  و احترام به سایر فرهنگهـا  مقوله اول: تأکید بر میل و اشتیاق به پذیرفتن  1

  اصلی و فرعی  انگیزشِ هوش فرهنگی)

  1کد

مقوله دوم: تأکید بر شناخت فرهنگ خودي و خود آگاهی و شناخت احساسات و عواطف   2

   .هاي اصلی و فرعی شناخت هوش فرهنگی) (شاخص خود

  2کد

مجدد اطالعات فرهنگی به هنگام مقوله سوم: تأکید بر فراشناخت و برنامه ریزي و کنترل   3

هـاي اصـلی و فرعـی فراشـناخت هـوش       (شـاخص  تعامل با افرادي بـا فرهنـگ متفـاوت   

  .فرهنگی)

  3کد

مقوله چهارم: تأکید بر تغییر رفتار و بروز رفتـار مناسـب بـه هنگـام برخـورد بـا افـراد بـا           4

  .هاي اصلی و فرعی رفتارِ هوش فرهنگی) (شاخص هاي مختلففرهنگ

  4کد 
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هاي هـوش فرهنگـی در برنامـه درسـی قصـد شـده رشـته         سهم هر یک از مؤلفهسؤال دوم: 

  مطالعات اجتماعی به چه میزان است؟

هـا بـر   ابتـدا شـاخص   به منظور پاسخ به این سؤال از روش تحلیل محتوايِ کمی استفاده شـد. 

اطالعـات و  به منظـور جمـع آوري   اساس تعریف عملیاتی از هوش فرهنگی مشخص گردید. سپس، 

هـا از میـان کتـب درسـی رشـته مطالعـات اجتمـاعی دانشـگاه          استخراج هر چه بهتر ایـن شـاخص  

ي هوش فرهنگـی در چهـار مقولـه    هاي چهارگانهها با توجه به مؤلفهفرهنگیان، مجموع این شاخص

  دسته بندي شده و سپس کدگذاري گردید.

رشته مطالعات اجتماعی، واحد تحلیـل  ها در کتب درسی به منظور بررسی هریک از این مقوله

-باشند که  شـاخص در نظر گرفته شده است که در این پژوهش واحد تحلیل، کلمات و عباراتی می

هایی مرتبط با هوش فرهنگی و چهار مؤلفه آن شـامل انگیـزش، شـناخت،  فراشـناخت و رفتـار را      

  دهند. پوشش می

هـاي هـوش فرهنگـی و     ی توجه به شـاخص آوري اطالعات با طراحی جداول میزان فراوانجمع

هايِ هوش فرهنگی(جدول فهرست وارسی) با استفاده از کدگـذاري   فراوانیِ توجه به هریک از مقوله

  استخراج شد.

  

هاي به دست آمده مرتبط با هوش فرهنگی در کتب درسی رشته مطالعات  . نتایج شاخص4جدول

  (فهرست وارسی) اجتماعی

  ها فراوانی شاخصنتایج  و   نام کتاب  ردیف

)، 2)، ارزش فرهنگـی( 3)، مشارکت(1)، تساهل(1)، ارتباط فرهنگی(2فرهنگ(  تغییرات اجتماعی  1

  ).4عوامل فرهنگی(

مبــــانی ارتباطــــات    2

  اجتماعی

  ).2)، انگیزه(1). تفاوت فرهنگی(2)، مشارکت(1)، ارتباط فرهنگی(7فرهنگ(

ــی   3 ــیب شناســـ آســـ

  اجتماعی

)، ارزش 5)، تعامل فرهنگـی( 3)، و مشارکت (1)، ارتباط فرهنگی(22فرهنگ(

  ). 1)، ذهن باز(2)، انگیزه(2فرهنگی(

هـــاي جامعـــه  نظریـــه  4

  شناسی

)، فرهنـگ  12)، سـازگاري( 1)، خالقیـت فرهنگـی(  3)، مشـارکت( 38فرهنگ(

)، اجتمـاعی  1)، انطبـاق( 1)، تعـادل اجتمـاعی(  1)، حدود فرهنگـی( 1پذیري(

  ).1نیاز اجتماعی()، 1شدن(

ــگ(  روان شناسی اجتماعی  5 ــاق(15فرهن ــازگاري(3)، انطب ــاعی(2)، س ــاز اجتم ــر 2)، نی ــل غی )، تعام

  )2)، کنجکاوي (4کالمی(
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  ها فراوانی شاخصنتایج  و   نام کتاب  ردیف

  ).3)، همکاري(3)، انطباق(9فرهنگ(  جامعه شناسی خانواده  6

  ).1)، نیاز اجتماعی(1)، مشارکت(25فرهنگ(  اصول علم سیاست  7

)، 1)، یـک پـارچگی جهـانی(   1)،تعامل بین المللی(44)، مشارکت(20فرهنگ(  جامعه شناسی توسعه  8

)، 1)، الگـوي فرهنگـی(  1)، شـرایط فرهنگـی(  2)، کنجکـاوي( 1بین فرهنگی(

)، دانــش 1) و انطبــاق(1)، ســازگاري(1)، دانــش محلــی(1دیــدگاه فرهنگــی(

  ).1فرهنگی(

  

درسی قصد شده رشته مطالعات هاي هوش فرهنگی در برنامه نتایج میزان توجه به مقوله :5جدول

  )4تا  1اجتماعی (کد 

  نام کتاب  ردیف
فراوانی 

  1کد 

فراوانی 

  2کد 

فراوانی 

  3کد 

فراوانی 

  4کد 

مجموع 

فراوانی 

  کدها

تعداد کلمات 

% نمونه 25

  کتاب

  23250  13  5  0  8  0  تغییرات اجتماعی  1

  13000  13  3  1  7  2  مبانی ارتباطات اجتماعی  2

  13640  36  9  1  24  2  اجتماعیآسیب شناسی   3

  24656  60  17  3  39  1  هاي جامعه شناسی نظریه  4

  36400  23  6  0  15  2  روان شناسی اجتماعی  5

  19250  17  6  0  9  2  جامعه شناسی خانواده  6

  16848  27  1  0  25  1  اصول علم سیاست  7

  16000  76  48  1  25  2  جامعه شناسی توسعه  8

  163044  265  95  6  152  12  کل  9

  

هـاي هـوش فرهنگـی در    دهـد؛ بیشـترین فراوانـی مؤلفـه    طور که جدول فوق نشان مـی همان

هاي جامعه شناسی آسیب شناسـی اجتمـاعی، اصـول علـم      هاي جامعه شناسی توسعه، نظریه کتاب

هاي هوش فرهنگی در مجمـوع، توجـه   مشخص گردید که به مؤلفه 5سیاست بود. با بررسی جدول 

، و مؤلفـه  152ي شـناختی بـا فراوانـی    ري که بیشترین توجـه بـه مؤلفـه   متفاوتی شده است به طو

  بود. 6ي فراشناخت با فراوانی شده است و کمترین توجه به مؤلفه 59رفتاري با فراوانی 
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هاي هوش فرهنگی در برنامه درسی قصد شده رشته بررسی میزان توجه به مؤلفه: 6جدول 

 مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

  هامؤلفه

  کتب
 مؤلفه انگیزشی

  مؤلفه شناختی

 

مؤلفه 

 فراشناختی
 کل ي رفتاري مؤلفه

کتب درسی رشته 

 مطالعات اجتماعی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

12 50/4 152 30/57 6 30/2 95 90/35 265 100 

  

 6ي فراشـناختی بـا فراوانـی     کـه مؤلفـه  شـود   مشـخص مـی   7 با بررسی و توجـه بـه جـدول    

) بیشترین توجه را به خود 30/57( 152ي شناختیِ با فراوانی درصد)، کمترین توجه و مؤلفه30/2(

به دسـت آمـد.   >P /001اختصاص داد. با استفاده از آزمون آزمون خی دو رابطه معناداري در سطح 

ن توجـه خاصـی بـه مؤلفـه شـناختی و      در نتیجه کتب رشته مطالعات اجتماعی دانشـگاه فرهنگیـا  

  رفتاري داشتند. و حوزه فراشناختی حوزه مغفول بود.

�� = 222, �� = 3, ��� = � < .001 

هـاي هـوش فرهنگـی در کتـب      هاي مغفول، کم توجه و مورد توجه مؤلفـه  حوزهسؤال سوم: 

  درسی رشته مطالعات اجتماعی کدامند؟

  

  هاي درسی قصد شده هاي مغفول، کم توجه، و مورد توجه هوش فرهنگی در برنامه حوزه :7جدول 

  فراوانی  هاي معرف هوش فرهنگی شاخص  ها حوزه

  

  

  

  مغفول

ناآشـنا، سـعه صـدر، مـدارا و      خطا شکیبی، همدلی، استدالل، خود بازیابی، محـیط 

انتقـادي، تحمـل،   تحمل عقاید مخالف، پذیرش نظرات و عقاید، خرد جمعی، تفکـر  

سـواد میـان   نیاز اجتماعی، درك و فهم، تفکر واگرا، نقـد فرهنگـی،    پذیري،انعطاف

 فرهنگـی، موقعیـت  فرهنگی، عدم تعصب، فرهنگ خـودي، انتقـال فرهنگـی، ارزش   

فرهنگی، شایستگی فرهنگی، الگوههاي فرهنگی، خـرده فرهنـگ، چنـد فرهنگـی،     

و تنوع قومی، شناخت احساسات و عواطـف دیگـري، خودآگـاهی، سـازش، جـذب      

  انطباق، توافق، تعاون، تطابق، تعامل اجتماعی.

  

  

  

  صفر

  یک  خالقیت فرهنگی، دانش فرهنگی، حدود فرهنگی. ذهن باز،  کم توجه

  بیش از دو  فرهنگ، ارتباط فرهنگی، تعامل میان فرهنگی، مشارکت.  مورد توجه

  

هـاي هـوش فرهنگـی در کتـب     شود بسـیاري از مؤلفـه  مشاهده می 7همانگونه که در جدول 
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  باشد.مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان مغفول می

  

  نتیجه گیري و بحث

مرکـزي مطالعـات    يهسـته قلمرو برنامه درسی مطالعات اجتمـاعی بسـیار وسـیع اسـت امـا      

هـا و  و حساسیت نسبت به سـوگیري  جهانی اجتماعی همواره آمادگی براي پذیرش نقش شهروندي

  هاي فرهنگی است.داوريپیش

-توجهی بـه مؤلفـه  نتایج حاکی از بیهاي مغفول و کم توجه هوش فرهنگی، با نگاهی به حوزه

ت و انگیزش در برنامه درسی قصد شده رشته مطالعات اجتماعی دانشـگاه فرهنگیـان   هاي فراشناخ

مطالعات اجتمـاعی ابتـدایی    برنامه درسی قصد شدهکشور داشت. نتایج تحقیقات گذشته در بررسی 

دهد که میزان توجه به عالیق و نیازهاي دانـش آمـوزان در حـد متوسـط و     و متوسطه نیز نشان می

). و میـزان توجـه بـه نیازهـاي     1388؛ کاظم پور غفـاري،  1374(صادقی جوال،  دشباروبه پایین می

فردي و اجتماعی دانش آموزان در این کتب در حد کفایت نیست و میـزان کـافی فرصـت مناسـب     

(نارمنجی، تهاي اجتماعی خـارج از کـالس بـراي دانـش آمـوزان ایجـاد نگردیـده اسـ         براي فعالیت

ي ابعاد هوشی و هاي درسی و عدم توجه به همهاي در برنامهعف پایه)؛ که این امر نشان از ض1380

راستا بـا نتـایج ایـن    ترین تحقیق هماجتماعی و رفتاري دانش آموزان، در این کتب دارد. اما در مهم

) انجام گرفت مشخص گردیـد  1386فتحی واجارگاه( و )1388پژوهش که توسط عراقیه و همکاران(

هاي قومی و چندفرهنگی مغفـول اسـت و در    عالی کشور نسبت به سیاستکه برنامه درسی آموزش 

این زمینه راهبردي ندارد که این امر موجب مشکالتی از جمله عدم چاالکی برنامه درسی ایـران در  

  بستر بین المللی کردن آن ایجاد کرده است.

پـرورش   شناخت جامعه چندفرهنگی، آشنایی با اقوام و فرهنگهـاي مختلـف کشـور و جهـان،    

هـایی مهـم   تواند زیر مجموعهیادگیرندگان با روحیه نقادي از اهداف مطالعات اجتماعی است که می

). عصـر توسـعه پدیـده جهـانی     1385(موسی پـور، ددر مباحث برنامه درسی مطالعات اجتماعی باش

ط یبیعتاً ایفاي نقش مـؤثر در ایـن محـ   ط )1383(عارفی،ر شدن، همراه با تحول خاص در دنیاي کا

  ). 1380هاي درسی است (دهقان، (پدیده جهانی شدن) منوط به ایجاد تغییرات الزم در برنامه

بـه   "ژنتیکـی "شناسـی  از این رو تغیر رویکرد برنامـه درسـی مطالعـات اجتمـاعی از شـناخت     

ها یکی از اولویـت در راستاي بسط تعاون و همدلی و درك سایر فرهنگ "فرهنگی"شناسی شناخت
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جامعه ایران باشد. تاکید بیشتر نظام آموزشی بر هـوش فرهنگـی کـه بـر پایـه شـناخت        هاي امروز

ریاضی که خود بر پایه رویکرد -گرایی است به جاي حیطه شناختی و هوش منطقیشناسی ساختن

گونـه  ها باشـد. همـان  تواند زمینه ساز بسط احترام به سایر دیدگاهشناخت شناسی ژنتیکی است می

دانید، دیگران را ) اشاره نمود فرهنگ یعنی نشر دانش. پس اگر در آنچه که می2010که پالت کین(

توانیـد خالقانـه بـه     نیز سهیم نمایید و توانایی کسب دانش از دیگران را نیز داشته باشـید پـس مـی   

دیگري هـم زمـان، هـم    "کند که: ) اشاره می1394فرهنگ ورود کنید. در همین راستا ادگار مورن(

ها و رفتارهاي انسانی یـا فرهنگـی   است و هم فردي ناهمسان. فردي همسان با نشانه فردي همسان

اش. از این رو هـر  هاي قومی اش یا تفاوتهاي فرديها و یکتاییمشترك، و فردي ناهمسان با ویژگی

کس در وجودش حامل یک دیگري است. از این رو ارتباط با دیگري زیربنایی است. دیگـري در هـر   

وه وجود دارد و بایستی برجسته و زنده شود تا اینکه هرکس خـود شـود. از ایـن رو هـوگ     کس، بالق

  .  "حق داشت که بگوید : جهنم در تمامیتش در واژه تنهایی نهفته است

  گردد: در پایان پیشنهادهایی براي توسعه دانش هوش فرهنگی به اختصار مطرح می

و اعضاي هیأت علمی که زمینه ساز گشوده هاي تفکر نقاد براي دانشجویان برگزاري کارگاه .1

 ها است.ذهنی نسبت به سایر دیدگاه

 بسط امکان تعامالت میان فرهنگی براي اعضاي هیأت علمی. .2

المللی براي فراهم نمودن چارچوب مفهومی جهـت اندیشـیدن   هاي بینامکان ارائه گزارش .3

 ها.درباره فرهنگ

 غلبه بر موانع فرهنگی هوش فرهنگی.   يانجام پژوهش در زمینه .4

 هاي هوش فرهنگی مبتنی بر فرهنگ بومی. انجام پژوهش در حوزه زمینه .5

  

  منابع 

  فارسیالف. 

 شـهر  پرورش و آموزش کل اداره مقاالت. خالصه ،درسی ریزي برنامه. )1374( داوود استیري، .1

 تهران.

هاي درسی علوم ایران آمریکا و انگلستان از نظر میـزان   ). مقایسه کتاب1387اسفیجانی، اعظم ( .2

  .8، سال دوم، ش درسی برنامه مطالعات فصلنامهتوجه به مهارتهاي گوناگون در پژوهش. 
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 انتشـارات : تهـران  .شخصیت هوش هاي آزمون کاربرد و نظریه). 1376. (حسن شریفی، پاشا .3

  .سخن

پیـام نـور، ،   انتشـارات   . تهـران: شناسی هوش و سنجش آن روان).1384حسن ( پاشاشریفی، .4

  .چاپ ششم

ارائـه  ). 1388( میتـرا.  آقـا،  آل مـن . نـژاد  وردي فریدون،. آرین پور، قلی. سعید محمد تسلیمی، .5

 هـاي  پـژوهش  المللـی.  بـین  امـور  در دولتـی  مـدیران  فرهنگـی  هـوش  ارتقاء براي راهکارهایی

  . چهارم شماره دوم، سال ،مدیریت

 سواد و فرهنگی هوش رابطه. )1391( و دهنوي، الهام دماوندي، مجید فریده و ابراهیم حمیدي، .6

 در ارتباطـات  و اطالعات فصلنامه فنآوري مدیریت کالسی آنان. سبک با معلمان کامپیوتري

  .اول شماره سوم، ، سالتربیتی علوم

  دي. 20اطالعات، روزنامه .حقیقت تاا روی از جهانی، واحد نظام). 1380( دهقان، محمود. .7

 راهنمـاي  آموزشی، هاي کتاب هاي ویژگی .)1383( آموزشی. ریزي برنامه و پژوهش سازمان .8

 کمـک  انتشارات دفتر ،مؤلف معلمان و نویسندگان ناشران براي آموزشی هاي کتاب تولید

 .اجتماعی مطالعات آموزش ویژه آموزشی،

. ترجمه غالمرضا آزاد ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادي). 1379سسیل نورث، داگالس ( .9

  ).1981برمکی. تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 

 :. تهـران روانشناسـی یـادگیري و آمـوزش   روانشناسی پرورشی: ).1386( اکبر علی سیف، .10

  .آگاه انتشارات

 محتـواي  بـه  نسبت آموزان دانش و دبیران نظرات بررسی). 1374( رضا. جوال، صادقی .11

 .دزفـول  شهرسـتان  در متوسطه آموزش جدید نظام اول سال دانش اجتماعی کتاب

  .تهران معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 عالی آموزش در تربیتی علوم رشتۀ درسی هاي برنامه بررسی). 1383. ( محمد عارفی، .12

 علـوم  دانشـکدة  درسـی،  ریـزي  برنامـه  دکتري رسالۀ .آن بهبود براي راهکارهایی و ایران

  .مدرس تربیت دانشگاه تربیتی،

 :تهـران . عمـومی  شناسـی  انسـان ). 1378( شریف کمالی، محمد و اصغر خانقاه عسکري، .13
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  .سمت انتشارات
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