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Abstract
Background and Aim: Having cultural intelligence as the ability of
individuals to interact effectively with multiple cultures or new
cultural complexes is very important and this issue is even more
important for the police. The aim of this study was to investigate the
relationship between cultural intelligence and personality traits of
female students at the University of Law Enforcement Sciences.
Method: This research is applied in nature and descriptive-correlation
in terms of method. The statistical population of the study consisted of
students of the Police Women's Educational Complex and a sample of
62 of them using the Cultural Intelligence Questionnaire (CQS) and
the Neo Personality Traits Questionnaire (NEO) with Cronbach's
alpha coefficient (0.97) There are questions. Data were analyzed using
Pearson correlation test.
Results and conclusion: The study showed that there is a positive and
significant relationship between extraversion personality traits,
adaptation and conscientiousness with cultural intelligence.
Neuroticism is inversely related to cultural intelligence, and openness
to experience is not a significant explanation for the cultural
intelligence of police students.
Keywords: Personality, extroversion, conscientiousness, cultural
intelligence, police
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مقاله پژوهشی

دوفصفنامه پفرس ن ،تال پانزدهم ،شماره  ،34بهار و ثابستان 1400

بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و هوش فرهنگی دانشجویان مجتمع آموزشی
زنان پلیس
ظریفه رمضانی ،1فاطمه فخاریان ،2الهام دهنوی
تاریخ دریافت0333/20/20 :
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تاریخ پذیرش0333/00/02:

چکیده
زمینه و هدد  :برخوورداری ا هووف فرهن وی بوه ننووان تابفرود افوراد بورای ثرامو مو ر بوا
فرهنگهای چندگانه و یا مجمونه های فرهن ی جدید ،بسرار با اهمرود اتود و ایوس مسوبفه بورای
پفرس ،اهمرد برشتری نرز دارد .ایس پژوهش با هدف بررتی ارثباط هوف فرهن ی و ویژگویهوای
شخصرتی دانشجویان دختر دانش اه نفوم انتظامی انجام گرفته اتد.
روش :ایس پژوهش ا نظر ماهرد کاربردی و ا نظور روف ،ثویورفی -همبسوت ی اتود .جامروه
آماری پژوهش را دانشجویان مجتمع آمو شی نان پفرس ثشکر دادهاند و نمونه  22نفری ا آنها
با اتتفاده ا پرتشنامۀ هوف فرهن ی( )4CQSو پرتشنامۀ ویژگویهوای شخصورتی نبوو( )NEOبوا
ضریب آلفای کرونباخ ( )0/79مورد پرتش ترار گرفتهانود .دادههوا بوه کموز آ موون همبسوت ی
پررتون ثحفر شدند.
یافتدههددا و نتدای  :پووزوهش نشوان داد بورس ویژگوویهوای شخصورتی بوورونگرایوی ،تووا گاری و
وظرفهشناتی با هووف فرهن وی راب وۀ م بود و مرنوادار وجوود دارد .روانرنجورخوویی بوا هووف
فرهن ی راب ۀ مرکوس و مرنادار دارد و گشودگی در مقاب ثجربه ،ثبرورس کننودم مرنواداری بورای
هوف فرهن ی دانشجویان پفرس نرسد.
واژههای کلیدی
شخصرد ،برونگرایی ،وظرفهشناتی ،هوف فرهن ی ،پفرس

 .1نضو گروه نظامی دانش اه نفوم انتظامی امرس)نویسنده مسبول)
رایانامهfatemeh.zahra.alipoor@gmail.com.:
 .2مدرس گروه نظامی دانش اه نفوم انتظامی امرس رایانامهfatemefakharian@yahoo.com:
. 3کارشاس ارشد روانشناتی ثربرتی
4.Cultural Quotient Scale

ظریفه رمضانی و همکاران  /بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و هوش فرهنگی دانشجویان مجتمع آموزشی زنان پلیس 030 /

مقدمه
دانشجویان در دانش اه محر ی را ثجربه میکنند که در آن بایود بوا دانشوجویان و اتواثرد و
کارمنوودانی بووا فرهنووگهووای مختف و

در ثرام و باشووند ،بنووابرایس دانشو اه ا ویژگوویهووای

محرطهای چندفرهن ی برخوردار اتد .در جوامع بوا ثنووف فرهن وی ،خورده فرهنوگهوای
مختفو

دارای تووبزهووای نوودگی متفوواوا ا یکدی رنوود .نقایوود ،ار فهووا ،انتظوواراا،

ن رفها و مفروضاا ننایری ا فرهنگ هستند که دیوده نمویشووند ،اموا بور رفتوار افوراد
مو رند و میثوانند تبب ثرارض شوند(ثقوایی یزدی .)1374 ،ثنوف فرهن ی ،نوژادی ،توومی
و بانی در دانش اهها بانث پایرس آمدن نمفکرد ثحصرفی و تا گاری محر وی دانشوجویان
موویشووود(افاری و خووانی ،)1372 ،بنووابرایس بوورای برتووراری ارثبوواط مووو ر در محوورطهووای
چندفرهن ی مانند دانش اه ،نرا به ایجاد ثوانایی تا گاری با ثفاواهای فرهن ی اتد؛ ایس
ثوانایی را هوف فرهن ی 1ایجاد مینماید.
مفاهرم«هوف »2و «شخصرد »3ا جمفه واژگان پرکاربرد در روانشناتی هسوتند کوه ارثبواط
ثن اثن ی با بحث موفقرد در نودگی شویفی ،ثحصورفی و در نهایود اجتموانی دارنود و بوا
بررتی راب ه برس آنها مویثووان بوه شوناخد برشوتری در مرنوه ثفواواهوای فوردی دتود
یافد(خورشرد .)1370 ،بررتی پژوهشهای گذشته در ایس مرنه نشان میدهد که ثوجه بوه
ثفاواهای فردی برس انسانها ا شک ظاهری بدن(اندا ه گرری تد ،و ن و )...شروف شد و
با نسبد دادن ویژگیهای شخصرتی به ویژگیهای ظاهری(شک ظواهر بودن) پورش رفود.
تپس به حواس ،ا حواس به ادراک ،ا ادراک به شناخد ،ا شوناخد بوه اجوزا و فراینود
شناخد(ثوجه ،ادراک ،پردا ف ،حافظه و )...پرداخته شد و ترانجام انوواف هووفهوا موورد
ثوجه ترار گرفد(حردری اده شررا ی .)1372 ،بنابرایس یکی ا موضوناا کوه در مبحوث
ثفاواهای فردی باید مورد ثوجه ترار گررد ،هوف فرهن ی به ننوان تابفرد تا گاری فورد
با افرادی اتد که دارای پرشرنۀ فرهن ی متفاوا میباشند.
1.Cultural intelligence
2.Learning
3.personality
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ا آنجایی که هوف فرهن ی ثوانایی رفتار به شروهای مناتب در موتررودهوای دارای ثنووف
فرهن ی میباشد ،میثوان آن را م لفوه ای مهوم بورای مشواا حسواس م و پفورس در نظور
گرفوود .هوووف فرهن ووی یووز تابفروود فووردی بوورای درک ،ثفسوورر و اتوودام ا ووربخش در
موترروودهووایی دانسووته شووده اتوود کووه ا ثنوووف فرهن ووی برخوردارنوود ،ایووس ثرریوو

بووا

رویکردهایی کوه هووف را یوز ثوانوایی شوناختی مویداننود ،ثوافوب برشوتری دارد(ارلوی و
پرترتون.)2004 ،1
یز پفرس ممکس اتد در موتررتی ترار گررد که با افرادی دارای پرشورنۀ توومی و فرهن وی
مختف

روبرو شود و گواهی بوه توبب ن روا توا مان بوه شوهری منتقو شوود کوه مجورمرس،

همکاران و یا نرروهای ثحد امر او افرادی بوا پرشورنۀ توومی و فرهن وی متفواوا باشوند.ایس
مسوبفه مخصویو با بوا وجوود ایوس واتررود کووه جمررود افورادی کوه ا فرهنوگهوا و خوورده
فرهنگهای گوناگون در یز شوهر تواکس هسوتند در حوال افوزایش اتود(کفرر،)2000 ،2
اهمرد برشتری می یابد .با ثوجه به ایس کوه انتظواراا رفتواری بوه یوورا فرهن وی ثحکورم
شدهاند ،چنانچه پرامد های رفتاری افراد به خووبی موورد ثوجوه تورار ن ررنود ،احتموال بورو
ثرارضاا وجود خواهد داشد.
برداشدهای افط ا ال وهای ارثباطی و یا رفتارهای افرادی که دارای پرشرنههای بوانی یوا
فرهن ی مختف

هستند ممکس اتد موجب شود کسانی که برای مواجهه با آنهوا آموادگی

ندارند ،آنها را به یورا یز رفتار خارج ا نرف و دور ا احترام تفموداد کننود و وتتوی
که ایوس اخوت ف فرهن وی و ناآشونایی در رفتارهوای متقابو مونموران نرروهوای انتظوامی و
مجرم رس و یا متهمرس باشد ،ممکس اتد حساتورد برشوتری ایجواد کنود .باثوجوه بوه اهمرود
نقش و ثکالر

منموران نروروی انتظوامی ،ثوجوه بوه یو حردهوای فرهن وی آنوان و پورش

نرا های آن که ا آن جمفه ،میثوان به هوف فرهن ی اشاره کرد اهمرد مییابد .پتورویس

3

در تال( )2011به ایس نترجوه رتورد کوه یکوی ا مهومثوریس پورشگووییکننودههوای هووف
1.Early & Peterson
2. klare
3.Danijela S. Petrovice
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فرهن ی در افراد ،لذا ا ارثباطاا برس فرهن ی ،ثجربه کردن محورطهوای چنود فرهن وی،
گشودگی در برابر یادگرریهای فرهن ی و برتراری ارثباط با مردمی ا فرهنگهوای دی ور
میباشد .بر ایس اتاس اهمرد هوف فرهن ی به ننوان یکی ا ی حردهای اتاتی افورادی
که به منظور اتوتقرار نظوم و امنرود فرالرود مویکننود ،روشوس مویشوود .بوه نظور مویرتود
ثفواواهوای فووردی بوه طووور کفوی در ثرروورس نمفکورد شوویفی افوراد مو ر باشود و همچنوورس
ویژگیهای شخصرتی به ننوان یکی ا مرلفههای ثفاواهای فردی افوراد بوه مروزان یوادی
ثرررس کنندم نمفکردهای شیفی و اجتمانی افراد باشد.
ا نظر روانشناتی ،واژه «شخصرد» ،ثمامرد فرد و ثمامرد ناداها و کنشهای روانوی او
را نشان میدهد .اتاس شخصرد ،پرش برنی آن اتد .روانشناتان نرنویگورا بوا اتوتفاده ا
ثحفر های آماری پرشرفته ،ثرداد بیشماری ا یفاا دو بردی را مشخص کرده و افوراد را
بر اتاس مکان ترار گرفتس آنها در دو ت ب مخال  ،یز یفد م درونگرا -بورونگورا،
و فرال و نافرال ،ار یابی نمودهاند.
درک درتد راب ه ی ایس متیررها میثواند به ثدارک برنامه و ثمهرداا ال م برای ایو
و ایجاد برنامههای آمو ف مناتب در چهارچوب برناموه درتوی دانشوجویان دانشو اههوای
نرروهای انتظامی کمز نماید .بنوابرایس بوا ثوجوه بوه آنچوه موورد بحوث تورار گرفود ،ایوس
پژوهش به دنبال پاتخ به ایس توال اتد که آیا ویژگیهوای شخصورتی بوا هووف فرهن وی
دانشجویان دانش اه نان پفرس ارثباط دارد و در ایس راتتا فرضرههای یر بررتی میشود:
 م لفههای ویژگیهای شخصرتی(روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به ثجربوه،
تا گاری ،وظرفهشناتی) با م لفههای هووف فرهن ی(فراشوناخد ،ان روزف ،رفتوار و
شناخد) راب ه دارد.
 م لفههای ویژگیهای شخصرتی(روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به ثجربوه،
تا گاری ،وظرفهشناتی) دانشجویان دختور مجتموع آمو شوی نوان پفورس پورشبرنوی
کنندم هوف فرهن ی آنان میباشد.
مبانی نظری :در ادامه مبانی نظری پژوهش مرور میشود.

 / 033فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،33بهار و تابستان 0322

هوش فرهنگی :هوف فرهن ی دارای چهار خرده مقراس :فراشوناخد فرهن وی ،1شوناخد
فرهن ی ،2رفتار فرهن ی 3و ان رزف فرهن ی 4اتد.
فراشناخت فرهنگی :فراشناخد فرهن ی به فرآیندهای ذهنیای اشاره مویکنود کوه افوراد
برای کسب و فهم اط ناا فرهن ی اتتفاده میکنند و شام شناخد و کنترل فرآینودهوای
نق نی مرثبط با فرهنگ افراد میشود؛ ثواناییهایی که شام ِ برنامه ریزی ،کنترل و بررتی
مجوودد موودلهووای ذهنووی هنجارهووای فرهن ووی بوورای کشووورها یووا گووروههووایی ا مووردم
میشود(آنگ ،ون دایس ،2009 5ص)330؛
شددناخت فرهنگددی :شووناخد فرهن ووی ،شووناخد هنجارهووا ،کارهووا ،آداب و رتوووم در
فرهنگهای مختف

به دتد آمده ا ثجربراا آمو شی و فردی را نشان مویدهود و شوام

شناخد ترستمهای اتتصادی ،تانونی و اجتمانی فرهنگها و فرهنگهای فرنوی مختفو

و

شناخد مررارهای اتاتی ار فهای فرهن ی اتد؛
انگیزش فرهنگی :م لفه ان رزف هوف فرهن وی ،ثوانوایی هوداید ثوجوه ،ن توه و انورژی
افراد برای یادگرری و نمفکرد به شروهای مو ر در موترردهایی که با ثفاواهوای فرهن وی
مشخص میشوند را منرکس میکند.
شخصیت :واژه شخصرد ریشه در کفمه الثرس پرتونا 2دارد .هنرپرش ان یونان باتوتان بورای
ایس که بتوانند کاراکتر یا شخصورتی را کوه مویخواتوتند در نقوش او ظواهر شووند ،بهتور بوه
ثماشاچران بشناتانند ،ا نقابهایی اتتفاده میکردند که بران ر آن نقش بود .به ایس ثرثروب
ابتووداییثووریس ثرریو

شخصوورد بووه ویژگوویهووای بررونووی و تابو مشوواهده مووا اشوواره دارد،

جنبووههووایی کووه دی ووران موویثواننوود آن را ببرنند(شووامفو .)1302 ،مقصووود روانشناتووان ا
شخصرد ،چرزی برش ا رفتار ظاهری افراد اتد و مجمونهای ا ویژگویهوای افوراد را در
بر میگررد؛ کفرد یا مجمونهای ا ویژگیهای مختف

که ا ویژگیهای جسمانی ت حی
1. Strategic cultural intelligence
2. Cognitive cultural intelligence
3. Behavioral cultural intelligence
4. Motivational cultural intelligence
5. Ang.Van Dvne
6. persona
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فراثوور موویرود .ایووس واژه ثروودادی ا ویژگوویهووای ذهنووی و اجتمووانی و هرجووانی را در بوور
میگررد ،ویژگیهایی که ممکس اتد نتوانرم به طور مستقرم مشاهده کنورم ،چراکوه ممکوس
اتد فورد آنهوا را ا دی وران مخفوی ن وه دارد .بنوابرایس مویثووان گفود کوه شخصورد،
مجمونهای ا ویژگیهای پایدار و بی نظرر اتد که ممکس اتد در پاتخ به موتررودهوای
مختف

ثیررر کند(شولتز و شولتز.)2013،1

ثرری

شخصرد واتراب مشک بوده و ثراریفی که روانشناتان ا شخصرد ارائوه نموودهانود
2

بسرار متفاوا اتد .کارل راجر  ،شخصرد را یز خویشتس تا مان یافته دائمی موی دانود
که محور ثمام ثجربههای وجودی انسان اتد .گووردون آلپوورا ،3شخصورد را مجمونوه
نواموو درونووی کووه ثمووام فرالروودهووای فووردی را جهوود موویدهوود ،ثفقووی موویکنوود.
جی.بی.واثسووون4پوودر رفتووارگرایی ،شخصوورد را مجمونووه تووا مان یافتووهای ا نوواداا
میپندارد .اریز اریکسون ، 5مرتقود اتود کوه رشود انسوان در تالوب یوز تفسوفه مراحو
روانی -اجتمانی یورا میگررد و شخصرد انسان ثابع آنها اتد .جورج کفوی 2یکوی ا
روانشناتان شناختی مرایر ،روف خاص هر فرد را در جستجو برای ثفسرر مرنوای نودگی،
شخصرد او میداند .ی موند فروید ،9شخصورد را بوه توه تو ی هشورار ،0نرموه هشورار 7و
ناهشرار 10ثقسرمبندی مینماید و برای شخصرد ته تواختار نهواد ،خوود و فراخوود در نظور
میگررد که لربردو (11انرژی روانی) در برس آنهوا در حرکود اتود .ا نظور شوامفو()1302
شخصرد نبارا اتد ا مجمونه توا مان یافتوه ،و واحودی متشوک ا خصویوراا نسوبتاب
ابد و پایدار که بر روی هم ،یز فرد را ا فرد یا افراد دی ر متمایز میتا د.
1.Shoultz&Shoultz
2. Rogers,C
3.Gordon Alport
4.Watson,J.B
5. Erikson,E
6. Kelly,G
7.Sigmund freud
8. Conscious
9. PreConscious
10. Unconscious
11. Libido
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به طور کفی اک ر نظریه پوردا ان ،شخصورد را بوه یوورا ال ووهوای رفتواری و ال وهوای
هرجانی و فکری ابتی ثرری

میکنند که ا فردی به فرد دی ر متیرر اتود .همچنورس اک ور

نظریه پردا ان شخصرد ،به کفرد انسان و نرز به فردید آنهوا بوه ننووان موجوودی پرچروده
ثوجه دارند .به نبارا دی ر آن ها نه ثنها به ماهرود انسوان بوه طوور کفوی و بوه ثفواواهوای
فردی ثوجه دارند ،بفکه تری میکنند روابط پرچرده مران جنبههای مختفو

کونش انسوان و

روابط آنها با یکدی ر را نرز بررتی کنند(جوادی و کدیور.)1302 ،
ویژگیهای شخصیتی :1شخصرد به جنبههای نقفوی ،نواطفی ،ان رزشوی و فرزیولووژیکی
یز فرد گفته میشود .به نبارا دی ر به مجمونه م لفههوایی کوه یوز فورد را تورپا ن وه
موویدارد شخصوورد گفتووه موویشود(گروتووی1300 ،ص .)4در ایووس پووژوهش ،منظووور ا
ویژگیهای شخصرتی ،نوام پنج گانهای اتد که در مدل ثحفر نوامفی شخصورد موورد
بحث ترار می گررد .در مدل پنج نامفی شخصرد فرض بر ایس اتد کوه شخصورد ا ابرواد
مختففی ثشکر شده اتد که ا طریب پرتشنامه ویژگیهوای شخصورتی نبوو 2مویثووان آن
رااندا ه گرری نمود(مرک  .)2015،3ایس نوام پنج گانه نبارثند ا :
روانرنجورخویی : 4روانرنجورخویی رگهای ا شخصرد اتد که بواا نواطفی بواال و
اض راب پایرس در یز توی پروتتار و در توی دی ر آن ،بی باثی ناطفی و اض راب باال
ترار دارد .افرادی که نمره آنها در روانرنجورخویی پایرس اتود ،بوا برخوورداری ا بواا
ناطفی ،مرموالب آرام ،مرتدل و راحد هسوتند و تادرنود بوا موتررودهوای اتوترس ا ،بودون
آشفت ی یا اض راب مقابفه کنند.
برونگرایی : 5ایس ویژگی شخصرتی یکی ا ابراد ثمای ا برس فردی اتد .افرادی که در
ایس مقراس نمره باالیی میگررند ،اجتمانی ،تاطع ،فروال ،حوراف ،اهو گفت وو و دوتوتدار
دی ران هستند ،به شرکد در اجتماناا و مهموانیهوا ن توه داشوته و هرجوان و ثحورک را
1. Personality traits
2. NEO-PIR
3.Marcela
4. Neuroticism
5. Extraversion
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دوتد دارند .با اریابهای موفب نمونهای ا ایس افراد هسوتند .در مقابو افورادی کوه نموره
پایرنی دارند ،درونگرا به حساب میآیند و افرادی محافظه کار ،ثکورو و کنجکواو هسوتند،
ثرجری میدهند ثنها باشند و ایس نشانه اض راب اجتمانی در آنها نرسد.
گشودگی در مقابل تجربده : 1ننایور گشوودگی در مقابو ثجربوه ،شوام ثصوور فروال،
احساس یبایی پسندی ،ثوجه به احساتاا درونی ،ثنوف طفبی ،کنجکاوی ذهنی و اتوتق ل
در تضاوا اتد .افرادی که نمره باالیی در ایس شاخص دارند ،انسوانهوایی هسوتند کوه در
باروری ثجربههای درونی و دنرای پررامون کنجکاو بوده و ندگی ترشار ا ثجربوه دارنود.
ایس افراد طالب لذا بردن ا نظریههای جدید و ار فهای اررمترارف هستند و در مقایسوه
با افراد بسته احساتاا م بد و منفی فراوانی دارند .ایس افراد مرموالب افوراد خ توی هسوتند و
ثفکر واگرا دارند.
سازگاری : 2ایس شاخص بر گرایشهای ارثباط برس فوردی ثاکرود دارد .فورد توا گار نووف
دوتد اتد ،با دی ران احساس همدردی میکند ،مشتاق به کمز به آنان اتود و انتقواد
دارد که دی ران نرز با او همرس راب ه را دارند .در مقاب  ،فورد اررتوا گار ،خودمحوور و بوه
تصد و نرد دی ران مظنون اتد و برشتر اه رتابود اتود ثوا همکواری .افوراد توا گار ا
افراد اررتا گار محبوبثر هستند.
وظیفهشناسی : 3دو ویژگی نمده ثوانایی کنترل ثکانهها و ثمای ا و به کارگرری طور و
برنامه در رفتار ،برای رتردن به اهداف مورد بررتی در ایوس شواخص تورار مویگرورد .فورد
دارای نمره باال در ایس شاخص ،دارای هدفها و خواتتههای تووی و ا پورش ثررورس شوده
اتد .ایس افراد دترب ،تاب انتماد و وتدشناس هستند .افراد دارای نمره پایرس ،دتود کوافی
برای انجام امور ندارند و در جهد رتردن به اهداف چندان مصور و پر رور نرسوتند .نروا بوه
لذا طفبی و ن تمندی به امور جنسی در افوراد بوا نموره پوایرس برشوتر ا افورادی اتود کوه
نمرههای باال کسب میکنند(انرسی.)1309 ،
1.Openness to experience
2. Agreeableness
3.Conscientiousness
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پیشینه پژوهش :پژوهشهای بسراری به بررتی راب وه بورس ویژگویهوای شخصورتی افوراد و
رفتارهای مختف

آنها پرداختهاند .در پژوهشی که شو ،)2019( 1انجام دادند به ایوس نترجوه

رتردند که ویژگیهای شخصرتی پرشبرنیکننده هوف فرهن ی در دانشجویان اتود .آنهوا
نشان دادند ا مران ویژگیهای شخصرتی ،بورونگرایوی ،بواا هرجوانی و وظرفوهگرایوی بوا
تا گاری ثحصرفی ارثباط دارند ،اما گشودگی به ثجربه و تا گاری نتوانستهانود توا گاری
را به طور مرناداری پرشبرنی کنند .اورنی ،)2014(2نشان دادند کوه دانشوجویان در دانشو اه
محر ی را ثجربه میکنند که در آن باید با دانشجویان و اتاثرد و کارمندانی با فرهنگهوای
مختف

در ثرام باشند ،بنابرایس دانش اه ا ویژگیهای محرطهای چنودفرهن ی برخووردار

اتد .نقاید ،ار فها ،انتظاراا ،ن ورفهوا و مفروضواا بوه ننووان ننایوری ا فرهنوگ،
میثوانند تبب ثرارض شوند(ثقوایی یزدی .)1374 ،ثنوف فرهن ی ،نوژادی ،توومی و بوانی
در دانش و اههووا بانووث پووایرس آموودن نمفکوورد ثحصوورفی و تووا گاری محر ووی دانشووجویان
میشود(افاری و خانی.)1372 ،هاف ،)2014(3در م الره خود نشان دادنود بورونگرایوی بوا
تووا گاری بوورس فووردی راب ووه مرنووادار دارد.گومونوود وثرر ،)2015(4نشووان داده کووه هوووف
فرهن ی پرشبرنیکننده تا گاری اتد .لی ،)2009(5در پژوهش خود ارثباط م بود هووف
ان رزشی و رفتاری را با تا گاری فرهن ی نشان داده اتد.
پووژوهشهووای بسووراری نوام و فووردی و اجتمووانی مووو ر در تووا گاری بووا دانش و اه را در
دانشووجویان بررتووی کوورده اند(گفشووس1302 ،؛ مباشووری ،نفوویدوتووتی و یووولتی1372،؛
احراکننووده ،یوتووفی و خرمووایی )1372 ،در مرووان نوام و فووردی ،نتووایج حوواکی ا اهمروود
ویژگوویهووای شخصوورتی در ت و مد و تووا گاری افووراد اتوود(احمدی و گفکووار1374 ،؛
پوررضائران ،گفزاری و برجرفی.)1374 ،

1.Sh
2.Ornoy
3.Huff
4.Guomundsdottir
5.Lee
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روش
ایس پژوهش ا نظر ماهرود کواربردی و ا نظور روف ،ثویورفی -همبسوت ی اتود .جامروه
آماری پژوهش را دانشجویان مجتمع آمو شی نان پفرس ثشکر دادهاند و نمونه  22نفوری
ا آنها با اتتفاده ا پرتشنامۀ هوف فرهن ی( )1CQSو پرتشنامۀ ویژگویهوای شخصورتی
نبو( )NEOبه ثرثرب با ضریب آلفوای کرونبواخ( )0/79و مروزان ایوس ضوریب بورای خورده
مقراسهای پرتشنامه نرز :فراشوناخد فرهن وی( ،)0/70شوناخد فرهن وی( ،)0/74ان روزف
فرهن ی( ،)0/74رفتار فرهن ی( )0/73مورد پرتش ترار گرفتهاند .دادهها به کمز آ موون
همبست ی پررتون ثحفر شدند.
یافتهها
یافتههای توصیفی :جامره آماری ایس پژوهش ،دانشجویان افسری مجتموع آمو شوی نوان
پفرس دانش اه نفوم انتظامی امرس به ثرداد  22نفر هستند.
در جدول  ،1آمارههای ثویرفی هوف فرهن ی و م لفههای پنج گانۀ شخصرتی دانشوجویان
مجتمع آمو شی نان پفرس ارائه شده اتد.
جدول  :0آمارههای توصیفی هوش فرهنگی و مؤلفههای پن گانۀ شخصیتی دانشجویان
گشودگی

وظرفهشناتی

تا گاری

ثرداد

22

22

22

مران رس

40/93

32/54

30/55

30/09

مرانه

41

32

37

40

33

نما

43

35

37

30

34

50

5 /1

5 /1

4 /7

5 /4

5 /5

11/7

واریانس

25/0

25/9

24/2

27/4

27/9

140/0

جمع

3793

3254

3055

3709

3320

5072

انحراف
اتتاندارد

به ثجربه

برونگرایی

روانرنجوری

هوف فرهن ی

22

22

22

33/2

50/72
57

1.Cultural Quotient Scale
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با ثوجه به یافتههای موجود در جدول  1مشواهده مویشوود ا بورس پونج م لفوۀ ویژگویهوای
شخصوورتی ،دانشووجویان دختوور دانشوو اه نفوووم انتظووامی ،برشووتریس مرووان رس را در م لفووۀ
وظرفهشناتی دارا هسوتند( ،)40/93برود ا بوه ثرثروب بورونگرایوی( ،)30/09گشوودگی بوه
ثجربه( ،)30/55تا گاری( )32/54و در انتها نرز روانرنجورخویی( )33/2ترار دارد.
یافتههای استنباطی :در ادامه فرضرههای پژوهش آ مون میشوند.
فرضیه اول :م لفههای ویژگیهای شخصرتی بوا هووف فرهن وی دانشوجویان پفورس راب وه
دارد.
در جدول  ،2راب ه برس ویژگیهای شخصرتی بوا هووف فرهن وی دانشوجویان آ موون شوده
اتد.
جدول  :0رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با هوش فرهنگی دانشجویان
متغیر

همبستگی

تعداد

سطح معناداری

روانرنجورخویی

-0/005

22

0/401

برونگرایی

0/404

22

0/000

گشودگی به ثجربه

0/307

22

0/002

تا گاری

0/270

22

0/003

وظرفهشناتی

0/302

22

0/000

پیرسون

همووان طووور کووه اط نوواا جوودول  2نشووان موویدهوود ،بوورای آ مووون ایووس فرضووره ،پووس ا
ویرایشهای ال م بر روی گویوههوای متیرورهوای مربوطوه بوه آنهوا ،ا آ موون مرنواداری r
پررتون اتتفاده شده اتد ،نتایج بدتد آمده ا ایس آ مون بران ر راب وۀ منفوی و مرکووس
ویژگی روانرنجورخویی با هوف فرهن ی دانشجویان و راب ۀ م بد و مرنادار برونگرایوی،
گشودگی به ثجربه ،تا گاری و وظرفهشناتی میباشد .درایس جدول ،مروزان راب وه ،شودا
همبست ی را نشان می دهد و چوون نووف همبسوت ی ایوس متیررهوا بوا هووف فرهن وی ا نووف
دوطرفوووه بووووده و تو و ی مرنووواداری محاتوووبه شوووده نروووز  = 0/0001کمتووور ا آلفوووای
ثحقرب( )α=0/05اتد ،بروان ر مرنوادار بوودن راب وه بورس ویژگویهوای شخصورتی و هووف
فرهن ی دانشجویان اتد.
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فرضیه دوم :م لفههای ویژگیهای شخصرتی ،پرشبرنی کنندم هووف فرهن وی دانشوجویان
اتد.
جدول  :خالصه مدل رگرسیون
2

مدل

رگرترون

R

مجذور رگرترون ثردی شده

خ ای مررار برآورد

1

0/404

0/234

0/229

10/43

2

0/544

0/272

0/202

10/05

3

0/592

0/332

0/311

7/04

4

0/209

0/320

0/341

7/23

با ثوجه به آمارههای جدول  ،3میثوان چنرس ننوان کرد که:
 ضریب همبست ی چندگانه برای متیرر برونگرایی برابور بوا  0/404و مجوذور آن برابور بوا 0/23درید اتد؛ یرنوی توا گاری ،حودود  23دریود ا متیرور هووف فرهن وی را ثبرورس
میکند؛
 متیررهای برونگرایی و وظرفهشناتی به طور همزموان حودود  30دریود ا متیرور هووففرهن ی را ثبررس میکند؛
 متیررهای برونگرایی ،وظرفهشناتی و روانرنجورخوویی بوه طوور همزموان  33دریود امتیرر هوف فرهن ی را ثبررس میکند؛
 چهار متیرر برونگرایی ،وظرفهشناتوی ،روانرنجورخوویی و توا گاری بوه طوور همزموانحدود  39درید ا متیرر هوف فرهن ی را ثبررس میکند.
ایس نتایج نشان می دهد که متیرر گشودگی بوه ثجربوه ،توهم ثبرورس کننودم تابو ثووجهی در
هوف فرهن ی دانشجویان ندارد و تایر واریانسها ا توی نوام خارجی و ناشوناخته کوه
در ایس ثحقرب نرامده اتد تاب ثبررس اتد .در ایس مدل مهمثریس نام ثن ررگذار بور هووف
فرهن ی دانشجویان پفرس ،برونگرایی و کمتریس نام ثن ررگذار ،متیرر روانرنجورخوویی
اتد.
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در جدول  ،4اط ناا مربوط به نتایج آ مون آنووا بورای ویژگویهوای شخصورتی و هووف
فرهن ی ارائه شده اتد.
جدول  :3نتای آزمون آنوا برای متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و هوش فرهنگی
مجموف

درجه

مجذور

مجذوراا

آ ادی

مران رس

رگرترون

3229/02

1

3229/02

باترمانده

10292/01

70

100/07

ک

13737/04

77

-

رگرترون

4131/44

2

2025/92

باترمانده

7000/37

79

101/11

ک

13737/04

77

-

رگرترون

4222/01

3

1542/29

باترمانده

7313/02

72

79/01

ک

13737/04

77

-

رگرترون

5129/71

4

1201/79

باترمانده

0011/72

75

72/95

ک

13737/04

77

-

مدل

مرناداری

F

0/000

30/000

0/000

20/42

0/000
15/07

0/000

13/02

متیررهای نهایی خارج شده ا مدل رگرترونی در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  :2متغیر های نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و هوش
فرهنگی
مدل
1

2

3

B

خ ای مررار

بتا

t

مرنی داری

ضریب ابد

12/93

9/99

-

2/15

0/034

برونگرایی

1/05

0/17

0/40

5/49

0/000

ضریب ابد

-0/50

7/53

-

-0/053

0/750

برونگرایی

0/00

0/17

0/404

4/51

0/000

وظرفهشناتی

0/21

0/207

2/27

2 /7

0/004

ضریب ابد

10/71

10/22

-

1/02

0/309

برونگرایی

1/002

0/177

0/42

5/04

0/00
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4

وظرفهشناتی

0/52

0/202

0/24

2 /9

0/000

روانرنجورخویی

-0/42

0/107

-0/17

-2/22

0/022

ضریب ابد

5/43

10/25

-

0/51

0/21

برونگرایی

0/70

0/17

0/45

5/05

0/000

وظرفهشناتی

0/39

0/21

0/121

1/93

0/005

روانرنجورخویی

-0/59

0/175

-0/22

-2/75

0/004

تا گاری

0/51

0/22

2/32

2/32

0/022

نتایج ثحفر واریانس ،با ثوجه بوه دادههوای موجوود در جودول  5حواکی ا ایوس اتود کوه
متیررهای ثبررسکننده(برونگرایی ،وظرفوهشناتوی ،روانرنجورخوویی ،توا گاری) بوه طوور
مرناداری تادر هستند ثیررراا متیرر وابسته(هوف فرهن ی دانشجویان) را پرشبرنوی و ثبرورس
کنند ،به نبارا دی ر مدل مرنادار اتد و فرضرۀ پژوهش ثنیرد میشود.
بحث و نتیجه گیری
ایس پژوهش راب ه برس ویژگیهای شخصرتی و هوف فرهن ی دانشوجویان دختور را بررتوی
کرد .نتایج نشان داد که برس ایس متیررها راب ه مرناداری وجود دارد .ایوس یافتوههوا همسوو بوا
نتایج پوژوهشهوای احراکننوده و همکواران( ،)1372تودم پوور و همکواران(،)1370هواف و
همکاران( ،)2014ژانز و همکاران( )2010و شو و همکاران(  )2019اتد.
نتووایج همچنوورس نشووان داد کووه دانشووجویان دختوور دانش و اه نفوووم انتظووامی اموورس ،در نام و
وظرفهشناتی ا برس پنج م لفۀ ویژگیهای شخصورتی ،بواالثریس نموره را کسوب نمودنود ،ا
آنجایی که وظرفهشناتی به ننوان ایفیثریس پرش نرا شی پفرسی محسوب مویشوود ،ایوس
نترجه تاب انتظار اتد .ایس نام همچنرس مرزان نظم ،احساس مسبولرد و نرا به پرشورفد را
مررس میتا د .افرادی که در ایس نام نمره باالیی بدتود مویآورنود در جنبوههوای دی ور
ندگی شان نرز پرشرفدهای یادی دارند و به ننوان اشخایی با وجدان ،بوا اراده و مصومم
شناخته می شوند .پفرس موفب کسی اتود کوه در درجوۀ اول فوردی مسوبولرد پوذیر باشود.
دانشجویان ،همچنرس کمتریس نمره را در م لفۀ روانرنجورخویی داشوتهانود .ایوس نامو کوه
اتاس آن را ثجربه هرجاناا منفی و نام فوب ثشکر میدهود ،ا یوفاثی ماننود اضو راب،
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افسردگی ،آترب پذیر بودن و بی باثی هرجانی ثشکر شده اتود .یکوی ا مشخصوههوای
ایفی ایس نام  ،ناتا گاری و نواط

منفی اتود ،یرنوی افورادی کوه در ایوس نامو نموره

باالیی به دتد میآورند ،با محرط بررونی تا گاری کمتری دارند و اافب دچوار نواطو
منفی میشوند .برنکس ،افرادی که در ایس نام نمره پایرنی میگررند ،با محرط توا گاری
برشتری دارند و ا لحاظ نواطو

و هرجانواا در تو ی م فووبی تورار مویگررنود .بوه نظور

میرتد دانشجویان دانش اه نفوم انتظامی امرس با ثوجه به آمو فهای ال م و شرایط خاص
ندگی خواب اهی شان با محرط تا گاری برشوتری داشوته و تودرا ثحمو بواالثر و دارای
ترتختی روانشناتی م فوبی میباشند و نمرم پایرس در ایس برد ا ویزگویهوای شخصورتی،
تاب انتظار اتد.
همچنرس نتایج نشان داد که برون گرایوی برشوتریس ارثبواط را بوا هووف فرهن وی دانشوجویان
دختر دانش اه نفوم انتظامی امرس دارد؛ ا آنجایی که هوف فرهن ی تابفرد تا گاری افوراد
با پرشرنۀ فرهن ی گوناگون میباشد و برونگرایی یکی ا ابراد ثموای ا بورس فوردی اتود،
افرادی که در ایس مقرواس نموره بواالیی مویگررنود اجتموانی ،تواطع ،فروال ،اهو گفت وو و

دوتددار دی ران هسوتند ،بوه شورکد در اجتمانواا ن توه داشوته و هرجوان و ثحورک را


دوتد دارند ،بنابرایس من قی به نظر میرتد کوه افوراد دارای هووف فرهن وی و توا گاری
باال با اتوام و فرهنگهای مختف  ،افرادی برونگرا باشند.
ا دی ر نتایج ایس پژوهش ،وجود ارثباط بورس وظرفوهشناتوی و هووف فرهن وی دانشوجویان
اتد؛ با ثوجه به ثرری  ،به کارگرری طر و برناموه در رفتوار بورای رتوردن بوه اهوداف ا
ویژگیهای افراد وظرفهشناس اتد .ایس افراد دترب ،تاب انتماد و وتدشناس هسوتند ،پوس
باال بودن نمراا وظرفهشناتی و ارثباط آن با هوف فرهن ی بورای موفقرود یوز پفورس در
نودگی شوویفی ا لحوواظ نفمووی و من قوی تابو ثبروورس و پوورشبرنوی اتوود .همچنوورس وجووود
همبست ی و ارثباط منفی و مرکوس برس هوف فرهن ی و ویژگی روانرنجورخویی نرز ایوس
گونه ثبررس میشود که افراد روانرنجورخو ،دارای بی باثی ناطفی و اض راب بواال هسوتند
و ایس ویژگی با ویژگیهای فردی که تابفرد تا گاری در مجمونوههوایی کوه دارای ثنووف
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فرهن ی مختف

هستند ،متفاوا اتد ،پس وجود همبست ی منفی برس ایس یوفاا نروز دور

ا انتظار نرسد .نترجه بردی ،همبست ی م بود و مسوتقرم بورس توا گاری بوا هووف فرهن وی
دانشجویان اتد که ایس م فب نرز کام ب ا لحاظ من قی تاب ثبررس اتد؛ فردی که تابفرود
فردی برای درک ،ثفسورر و اتودام ا وربخش در موتررودهوای دارای ثنووف فرهن وی را دارا
اتد ،میثواند فردی تا گار باشد .تا گاری برگرایشهای ارثباط برس فوردی ثاکرود دارد؛
فرد تا گار نوف دوتد اتد ،با دی ران احساس همدردی میکنود ،مشوتاق بوه کموز بوه
آنووان اتوود و انتقوواد دارد کووه دی ووران نرووز بووا او هموورس راب ووه را دارنوود .در مقاب و  ،فوورد
اررتا گار ،خودمحور و به تصد و نرد دی ران مظنون اتد و برشتر اهو رتابود اتود ثوا
همکاری .افراد تا گار ا افراد اررتا گار محبوبثر هستند ،پس وجود ارثبواط م بود بورس
هوف فرهن ی و تا گاری ا لحاظ نفمی و من قی تاب ثبررس اتد.
پیشنهادها :در ایس پژوهش ثنها دختران مورد م الروه تورار گرفتنود و پرشونهاد مویشوود در
پژوهش آثی نقش جنسرد و تایر نوام موو ر در توا گاری بورس فرهن وی در دانشوجویان
بومی و ارربومی مورد بررتی ترار گررد.
قدردانی :در پایان ا حمواا کفروه اتواثرد و کسوانی کوه در ثهروه ایوس مقالوه موا را یواری
کردهاند ثقدیر و ثشکر می شود.
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