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چكيده

وجود همفكري، همدلي و همگرايي فرهنگي و پذيرش اجتماعي در بين اقوام، يكي از 

ي چنـد قـومي ايـران    هاي نيل به همبسـتگي و وفـاق اجتمـاعي در جامعـه    ترين راهمطمئن

هـاي  ميزان حساسيتشناختي، به بررسي اين مقاله با اتخاذ رويكردي جامعه. آيدشمار ميبه

در . پـردازد بين فرهنگي در نزد ساكنان كُرد و تُرك شهر قـروه و عوامـل مـرتبط بـا آن مـي     

هاي بين فرهنگي ميلتون جي بنت، ي حساسيتگانهبخش نظري، بر مبناي مدل نظري شش

. اسـت هاي اصـلي مطـرح شـده   يك چارچوب مفهومي تنظيم گرديده و در قالب آن فرضيه

نفـر نمونـه از كُردهـا و    400پيمايش و با اسـتفاده از پرسشـنامه در مـورد    تحقيق به روش

نتـايج تحقيـق بـر وجـود حساسـيت بـين       . اسـت هاي ساكن در شهر قروه انجام گرفتهتُرك

فرهنگي در ميان  دو گروه مورد بررسي داللت دارد؛ با اين وصف، حساسيت بين فرهنگـي  

ي ارتباطـات  دهد كه با گسترش پهنـه ها نشان مييافته. تري دارددر ميان كُردها شدت بيش

ــين قــومي،    ــتن آگــاهي و شــناخت ب ــاال رف ــين قــومي و ارتباطــات مجــازي و ب واقعــي ب

در تحليل نهـايي، ارتباطـات واقعـي و    . يابدهاي بين فرهنگي تعديل و كاهش ميحساسيت

ميـان دو  درصد از تغييرات حساسيت بين فرهنگي را به ترتيب در44درصد و 33مجازي ، 

.  .كندگروه تُرك و كُرد تبيين مي

هـاي بـين   هـا، حساسـيت  آشنايي بين فرهنگي، ارتباطات بـين فرهنگـي، تُـرك   :هاكليدواژه

.فرهنگي، كُردها
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مقدمه و طرح مسأله

در بين اجتماعات قومي كُـرد زبـان و   1هاي بين فرهنگينوشتار حاضر به بررسي حساسيت

هـا در چنـد   با توجه به تأثيرات مهم فرهنگ بر زندگي انسان. پردازدتُرك زبان در شهر قروه مي

پـردازان اجتمـاعي قـرار    شناسـان و نظريـه  ي جامعـه ي اخير، فرهنگ به شدت مورد توجـه دهه

هاي فرهنگي در زمان ما با واكـنش مـا نسـبت    ترين پديدهكه برخي از مهمطورياست؛ بهگرفته

فرهنـگ شـامل   ). 107و 1385:83رابرتسـون (رتبـاط دارد عنـوان يـك كـل ا   به تفسير جهان به

ي افراد يك قـوم از  كنندهمتعددي از جمله آداب و رسوم و مذهب است و عنصر متمايزعناصر

سايرين محسوب شده و به همين جهت، سبب ايجاد حساسيت ميان دو گروه فرهنگي مختلف 

). 1388:2لي و مواليي به نقل از عام2گرين هلتز( شوددر تعامل با يكديگر مي

اي ي آن در رابطـه شناختي در مراحل تكوين اوليـه ي انسانترين خصوصيت انديشهمحوري

-در انديشه و فرهنگ انساني شكل گرفته» ديگري«و » خود«شود كه ميان دو مفهوم خالصه مي

ساير همنوعان خود را با » هايشانتفاوت«و » هاشباهت«اند كه ها همواره بر آن بودهانسان. است

هـا، جايگـاه خـود را در جهـان اجتمـاعي مجسـم       ي خـود بـا آن  بشناسند و از طريـق مقايسـه  

به قول هانا آرنت، هـر فـردي از ايـن امـر آگـاهي دارد كـه       ). 1388،50فكوهي و آموسي (كنند

بـه  كند؛ به عبارت ديگر، زندگي و حيات بشـري  ي زمين زندگي ميها و نه انسان بر كُرهانسان

گرايي محتواي اصلي حيـات بشـري را   گرا است؛ يعني كثرتخودي خود امري جمعي و كثرت

هـر  . شدن فرد مساوي است با آگاهي او از وجود ديگريپس، فرآيند اجتماعي. دهدتشكيل مي

غيـر  «هر آن كس است كه » ديگري«. اي هم مطرح است»ديگري«اي مطرح باشد »من«جا كه آن

ي تفاوت مطرح مطرح باشد، مسأله» غير من«جا و هرگاه كه موضوع هر آناست؛ بنابراين،» من

هاي زندگي با يكديگر متفاوتند به همين جهـت هيچگـاه   ها و غايتجا كه نگرشاست و از آن

جهـانبگلو  (ي سـعادت بشـري باشـد   يك غايت در مقام حقيقت مطلق نمي تواند تعيـين كننـده  

1386:363.(

1- Intercultural Sensitivity
2- Greenholts
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مـورد درمتعـدد هايهاديدگشناختنرسميتبهتواناييصورت حساسيت بين فرهنگي به

شـده تعريـف ديگـران، وخـود فرهنگـي هـاي شارزتصـديق هدفبارفتارياموضوعيك

هاي متفاوت هميشه مهم بـوده، امـا هـيچ    تفاهم بين اعضاي فرهنگ.)2007:321، 1فولر(است

بالً  تفاهم براي قدرت و حكومـت يـا داد   ق. استتر نبودهي قرن حاضر با اهميتوقت به اندازه

: 2007، 2كـيم و هوبـارد  (و ستد ضرورت داشت، اما امروزه يك موضوع بقا بـرايِ بشـر اسـت   

223 .(

ي پژوهشـي تـا بعـد از جنـگ دوم     ارتباطات وحساسيت بين فرهنگي در مقام يـك حـوزه  

ي اخيـر،  چنـد دهـه  در). 1990:59، 3رگرس و استين فات(جهاني در كانون توجه قرار نگرفت

عنوان مثال، در جوامع متكثر بـه  است؛ بههاي قابل توجهي در اين حوزه به انجام رسيدهپژوهش

ي زمـاني مطالعـات و تحقيقـات    لحاظ فرهنگي نظير جوامع اروپايي و آمريكايي در اين فاصـله 

:شودها اشاره مياست كه در ذيل به اختصار بدانزيادي به انجام رسيده

هاي بين فرهنگي، به بررسـي و  با استفاده از مدل حساسيت2003، در سال 4مارتينكلك و

هـاي فرهنگـي و تـأثير تبـادالت و تعـامالت بـين       سنجش نگرش دانشجويان نسبت به تفـاوت 

هـا و  نتايج بدست آمـده حـاكي از آن اسـت كـه برگـزاري نشسـت      . اندفرهنگي بر آن پرداخته

.كندفرهنگي دانشجويان كمك ميهاي بينجلسات، به كاهش حساسيت

معلـم  233در پژوهشي به بررسي حساسيت بـين فرهنگـي   2009، در سال 5پورترفيلد بايلز

اي ي دو زبانه در يكي از مناطق شهر تگـزاس بـا اسـتفاده از مـدل توسـعه     مدرسه5ابتدايي در 

كه معلمان صورتيدهد درهاي تحقيق نشان مييافته. حساسيت بين فرهنگيِ بنت پرداخته است

هـا در الگوهـاي فرهنگـي ازقبيـل     هاي متفاوت داشته باشند و از تفاوتامكان آشنايي با فرهنگ

هـاي فرهنگـي   اسـت تفـاوت  هـا ممكـن  هـاي ارتبـاط آگـاه شـوند، آن    ها، عقايد و شيوهارزش

1- Fuller
2- Kim and Hubbard
3- Rogers and Steinfatt
4- Klak and Martin
5- Porterfield Bayles



نهمسال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد122

ــه حــداقل برســانند و ارزشدانــش ي هــا و اصــول و قواعــد جهــاني را در شــيوهآمــوزان را ب

.كار ببرنداشان بهزشيآمو

3ي سطوح حساسـيت بـين فرهنگـي    به تعيين و مقايسه2009، درسال 1يوئن و گروسمن

بـين  ي توسـعه كنگ، شانگهاي و سنگاپور با استفاده از سنجهنمونه از معلمان كارآموز در هنگ

قيـق،  نتـايج تح . نفـر معلـم كـارآموز شـركت داشـتند     317دراين پژوهش . اندفرهنگي پرداخته

.دهدهاي فرهنگي را نشان ميمشكالت درك و تطبيق با تفاوت

آمـوزان نسـبت بـه    در سوئد به مطالعه و تحليل نگـرش دانـش  2009نيز در سال 2المروث

هـا حـاكي از   يافته. استهاي مثبت پرداختهتنوع قومي و جايگاه مدرسه در خلق و ابداع نگرش

ي چنـد فرهنگـي   و برخورد مثبت را نسبت به جامعـه آموزان نگرش آن است كه اكثريت دانش

پرسـتي در  آموزان موافق اتخاذ يك رويكرد فعال ضـد نـژاد  عالوه بر اين، اكثر دانش. پذيرندمي

هـاي  آموزاني كه نگرش منفي نسبت به فرهنگي ديگر اين است كه دانشنتيجه. مدرسه هستند

فرهنگـي  از دارند كـه مـروج  نگـرش چنـد    ديگر و يا نگرش تك فرهنگي دارند، به معلماني ني

.باشد

حساسيت بين فرهنگي از جمله موضوعاتي اسـت كـه در ايـران در مقايسـه بـا بسـياري از       

بـا ايـن حـال، بـه     . اسـت جوامع ديگر از لحاظ نظري و تجربي، كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه   

.شودميتهتعدادي از منابع پژوهشي كه با موضوع مورد بررسي مرتبط بوده، پرداخ

، با روش پيمايشي و با توسل بـه ديـدگاه نظـري ميلتـون بنـت بـه       )1388(عاملي و مواليي

هـاي اهـل تسـنن در اسـتان گلسـتان      هاي بين فرهنگي اهل تشـيع و تـركمن  بررسي حساسيت

ي ها حاكي از آن است كه عامل مهم در كاهش حساسيت بين فرهنگي، توسعهيافته. اندپرداخته

گرايـي  مطلـق «عنوان پل انتقال از فضـايِ ي ارتباطات بهاين معني كه توسعهباشد؛ بهارتباطات مي

گرايـي قـومي و   نسبيت«كه همراه با عصبيت و دشمني نسبت به ديگري است، به فضايِ» قومي

.كندكه منجر به كاهش عصبيت و فهم واقعي نسبت به ديگران است عمل مي» فرهنگي

1- Yuen & Grossman
2- Elmeroth
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حــاكي از آن دارد كـه آميــزش فرهنگــي در  ) 1387(ســمينتـايج حاصــله از پـژوهش  شاقا  

-هاي بدست آمده از اين تحقيق نشـان مـي  همچنين داده. گيري هويت مشترك موثر استشكل

هاي مناسبي بـراي حـل   سطح و ازدواج، راه حلدهد كه ايجاد ارتباطات بين گروهي مؤثر و هم

.باشدمشكالت ميان گروهي و ميان قومي در كشوري مثل ايران مي 

ي بنابرآن چه گفته شد، امروز در اغلب جوامع چند قومي، حساسيت بين فرهنگي، در زمـره 

. اسـت آيد كه به لحاظ نظري و تجربي، بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه    شمار ميموضوعاتي به

ي حساسيت بين فرهنگي موضوع جديدي نيست، ولي با توجه به اهميـت روزافـزون آن   مسأله

ويـژه در  گرايي ملي و تقويت هويت و همبستگي اجتماعي عام در هر جامعـه، بـه  در فرآيند هم

عنوان مثال، جوامـع اروپـايي و   به. استشدن، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتهشرايط جهاني

هاست كه به اين موضوع اهميـت داده و  باشند سالآمريكايي كه داراي تنوع فرهنگي زيادي مي

اند و از نتـايج تحقيقـات مزبـور در جهـت     فراواني در مورد آن انجام دادهمطالعات و تحقيقات 

.اندمديريت مسالمت آميز تغييرات اجتماعي بهره گرفته

هاي شناختي و عملي در بين اقـوام  هاي بين فرهنگي و تكوين سوگيريوجود حساسيت

هاي قـومي باشـد   شكافگيري تضادهاي قومي و در سطح باالترساز شكلتواند زمينهايراني مي

كه اين امر، اقتدار ملي و هويت جمعي عام ايراني را در سـطح داخلـي و خـارجي تضـعيف و     

هـاي بـين فرهنگـي منفـي،     هاي اجتمـاعي و حساسـيت  از هم گسيختگي. متزلزل خواهد نمود

جاي همفكري، همدلي همراه خواهد داشت؛ در چنين شرايطي است كه ما بهساخت قطبي را به

هاي اقوام مواجـه  مياري بين فرهنگي، با تضادها و تعارضات و اتالف پتانسيل ها و ظرفيتو ه

.شدخواهيم

-آميز تغييرات اجتماعي مهـم اگر بپذيريم كه امروزه انسجام اجتماعي و مديريت مسالمت

ريـزي، تـداوم و تحكـيم نظـم     گفـت پـي  ي ايـران اسـت، بايـد   ي پيش روي جامعهترين مسأله

هـا و  ي همفكري، همدلي و همگـامي در ميـان گـروه   به تكوين و تعميم گسترهمنوط اجتماعي

قـادرزاده  : بـه نقـل از  1383، عبـدالهي 1378چلبـي (باشداجتماعات فرهنگي، قومي و زباني مي

رود كه از ديرباز در آن، دو قوم كُرد و شمار ميي مناطقي از ايران بهشهر قروه در زمره). 1388
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زيستي و مناسبات و مراودات بين فرهنگي نيز در بين ر هم به سر برده و نوعي همتُرك در جوا

اقـوام يـاد شـده، عـالوه بـر      . بنابراين، اين شهر بافت چند فرهنگـي دارد . استآنان شكل يافته

باشـند و  هاي زباني، محلي و فرهنگي خاص خود مياشتراكات فرهنگي، هر يك داراي ويژگي

ها برجسته گرديده و بـه خصـومت نيـز    هاي بين قومي در بين آنن، تفاوتهايي از زمادر برهه

.استگراييده

ي اصلي نوشتار حاضر ايـن اسـت كـه وضـعيت     بنابراين، با توجه به مندرجات فوق، مسأله

حساسيت بين فرهنگي در بين دو قوم كُرد و تُرك چگونـه اسـت؟ ارتباطـات بـين فرهنگـي و      

عبـارت ديگـر،   ر حساسيت بين فرهنگي برجاي گذاشته است؟ بهارتباطات مجازي چه تأثيري ب

هـاي بـين فرهنگـي و تقويـت نسـبي گرايـي       رنگ شدن تفـاوت آيا ارتباطات بين فرهنگي، كم

كه مرزهاي تفاوت و قوم گرايي را برجسته ساخته است ؟فرهنگي را در پي داشته است يا  اين

هاي نظريمرور ديدگاه

، بر دو مفهوم ارتباطات بين فرهنگي و حساسـيت بـين فرهنگـي    مباني نظري نوشتار حاضر

ي شـود و سـپس، نظريـه   استوار است كه ابتدا مفهوم ارتباطات بين فرهنگـي توضـيح داده مـي   

عنوان چهارچوب اصلي نظري در جهت فرموله هاي بين فرهنگي ميلتون جي، بنت بهحساسيت

.شودي اصلي تشريح ميكردن مسأله

فرهنگيارتباطات بين 

عنـوان  ي انسـاني اسـت و بـدون آن هرگـز فرهنـگ بـه      ها، سنگ بناي جامعـه ارتباط انسان

به قول سامووار، فرهنـگ و روابـط بـين فرهنگـي از     . آمدي انساني پديد نميي جامعهخصيصه

روابط سـنتي گذشـته،   . استشدن، تغيير يافتههاي مهم زندگي است كه تحت تأثير جهانيحوزه

شدن است تغيير كرده و شكل جديدي بـه خـود   ترين بستر جهانيرتباطات كه مهمتحت تأثير ا

ايـن  . هـاي گذشـته متفـاوت اسـت    برخوردهاي بين فرهنگـي امـروزه بـا مالقـات    . استگرفته

اي تر شده و اهميت فزاينـده هاي موجود در دنيا بيشدليل وجود ارتباطات و تماسبرخوردها به

).1379،98سامووار (استيافته
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چگونه «ي ارتباطات بين فرهنگي در صدد پاسخگويي به اين سوال است كه مطالعات حوزه

ي فرهنگـيِ  فهمند ديگري را ، بـه ويـژه  زمـاني كـه  در يـك تجربـه      كنند يا ميمردم درك مي

ها ها، تبعيديي گذشته، اين سوال تنها براي ديپلماتاندكي قبل از دهه. »مشترك سهيم نيستند؟

-در جوامـع چنـد  در عصـر جهـاني شـدن  زنـدگي    . آمدالمللي پيش ميين موقت بينو مسافر

يـابيم كـه موضـوعات    ما اكنون درمي. ي ما را با اين سوال رو به رو ساخته استفرهنگي، همه

ازجملـه، چـه نـوع    : اسـت ي ديگري جاي گرفتهمرتبط با درك بين فرهنگي در سواالت پيچيده

لحــاظ لحــاظ تنــوع فرهنگــي و هــم بــه،  هــم بــهگــراثــرتي كارتبــاطي بــراي يــك جامعــه

شدن، در اهداف مشترك نياز است؟ يا چـه نـوع ارتباطـاتي  يـك جـو  آميختـه بـا        فرهنگيتك

).1998:1، 1بنت(كند؟نهادن و نه فقط مدارا را براي تنوع و گوناگوني ايجاد مياحترام و ارج 

هـاي حمـل و نقـل و    هاي انسان، يعني سيستمفناوري با ايجاد توسعه در دو زمينه از تالش

انجـام سـفرهايي كـه در    . هاي ارتباطي موجب تسريع ارتباطات بين فرهنگـي شـده اسـت   نظام

. شـود انجاميد، در حال حاضر طي چند ساعت انجـام مـي  گذشته مدت زمان زيادي به طول مي

ي جديـد و متنـوع رو   هـا با افزايش امكان سهولت حركت، احتماالً با سرعت بيشتري با فرهنگ

هاي ارتباطي جديد و پيشرفته نيـز موجـب بهبـود و تسـهيل در تعامـل      نظام. به رو خواهيم شد

ها، بـه  هاي ارتباطي غريبهشناخت شيوه). 28: 1379سامووار (اندي گذشته شدهفرهنگي در دهه

، »ه يا بيگانهخودي در مقابل  غريب«سوي دوگانگي اي ضروري  در فرا رفتن به آنعنوان مرحله

). 2007:225كـيم و هوبـارد،   (به موضوع محوري در ارتباطات بين فرهنگي تبديل شده اسـت 

-او غريبه را به. گرددبر مي) 1918-1858(شناس آلمان جامعهاصطالح غريبه به جورج زيمل

.آن سيستم وابسته نيستكند كه عضو يك سيستم است اما قوياً بهعنوان فردي تعريف مي

در ديدگاه هربرت ميد ارتبـاط  » ديگري«و « خود«ي حساسيت بين فرهنگي، با مفاهيم سألهم

اسـت و در  » خـود اجتمـاعي  «اغلب يـك » خود«ي اجتماعي هربرت ميد،در نظريه. كندپيدا مي

گيرد و آگاهي شخص از خودش، بازتاب افكـار  جريان تعامالت و مناسبات با ديگران شكل مي

1- Bennett
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جامعـه  . از اين رو به هيچ وجه نمي توان از خودهاي جداگانه صحبت نمود. تديگران در مورد اوس

تواننـد  همان مناسبات اجتماعي ميان افراد است و افراد نيز خارج از همين مناسـبات اجتمـاعي نمـي   

ــدون مناســبات اجتمــاعي كنشــگري انســاني . باشــندوجــود داشــته و فرهنــگ وجــود نخواهــد ب

. باشـد ي ايماها و اشـارات درونـي شـده بـا خـود و ديگـران مـي       لمهاز مكا،برآيندي»جامعه«.داشت

وگيـرد  يك امر تكويني است و در جريان تعامالت و مناسبات اجتماعي با ديگران شكل مـي »خود«

).1934:76ميد، (گيري آن داردجايگاه درخور توجهي در شكلاجتماعييزمينه

بـه  را بـراي اولـين بـار    1ي اجتمـاعي رابرت ازرا پارك، همراه با بورگس اصـطالح فاصـله  

ي اجتماعي ميزان احساس نزديكي منظور از فاصله.شناسي وارد كردندمجموعه واژگان جامعه

ايـن مفهـوم بـراي سـنجش     . باشديا پذيرشي كه اعضاي يك گروه در قبال گروه ديگر دارد مي

ي بـين  مي و رابطـه هاي مختلف نژادي و قوي صميميت ممكن در روابط اجتماعي گروهدرجه

از شاگردان پارك، در بررسي علمي 2بوگاردوس). 131: 1371كوئن(رودكار ميها بهاعضاي آن

مسائل شهري، موضوع مهاجرت خارجيان متعلق به نژادها و اقوام مختلف به ايـاالت متحـده و   

رهنـگ  ها در جامعـه و ف شدن آنهايي را كه به هنگام جذب و در هم آميختهمسائل و كشمكش

وسـيله آن  اي بيابد كه بهبورگاردوس بر آن بود تا شيوه. آمريكا پيش آمد، مورد بررسي قرار داد

هاي مختلف قومي را نسبت به برقراري روابـط اجتمـاعي بـا    تواند ميزان تمايل اعضاي گروهبه

ن اي را كه اعضاي يك گروه قومي معـي چنين ميزان فاصلهيكديگر مورد سنجش قرار دهد و هم

وي در ايـن راسـتا مقيـاس فاصـله     . كنـد نمايد، مشخصنسبت به گروه غير خودي احساس مي

اين مقياس امروزه براي بـرآورد ميـزان فاصـله و    ). 3،1997:163نيومن(اجتماعي را ابداع نمود 

هاي فرهنگي، صنعتي، سياسي، نژادي، مذهبي و غيره تضاد بالقوه و واقعي موجود در بين گروه

).1375:207پور رفيع(شودميدهكار بربه

1- Social distance
2- Bogardus
3- Neuman
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بين فرهنگيي حساسيتنظريه

شناسـان معاصـري اسـت كـه در حـوزه مطالعـات بـين        ي جامعهميلتون جي بنت، در زمره

ي آموزش بين فرهنگـي  اي حساسيت بين فرهنگي،  برنامهفرهنگي و در چارچوب مدل توسعه

ي حساسـيت بـين   ابنـت، مـدل توسـعه   . تو قابليت بين فرهنگي را مورد توجه قـرار داده اسـ  

هـاي مـردم نسـبت بـه     العملعنوان يك چهارچوب براي تفسير و تشريح عكسرا به 1فرهنگي

ايـن مـدل بـه تفسـير و خـوانش افـراد از       ). 2007:323فـولر،  (هاي فرهنگي ابداع كـرد تفاوت

بورجـوالي و  (ازدپـرد هاي عملـي مـي  در موقعيتي زيستههاي فرهنگي بر مبناي تجربهتفاوت

).2006:43، 2همكاران

كنـد كـه فـرد از    ميلتون بنت، حساسيت بين فرهنگي را نوعي فرآيند توسعه تعريف مي

هـاي فـردي در خـود     اي را براي همسازي با تفـاوت هاي گستردهها و ظرفيتطريق آن توانايي

ي توسـعه كهاستمسئلهاينبيانگرطوركليه بديدگاهاين). 2007:323فولر، (دهدتوسعه مي

، بنتمنظوربدين .شودميفرهنگيبينهايحساسيتكاهشبهمنجر،بين فرديارتباطات

ي اصـلي  بر مبناي مفروضه.استپرداختهفرهنگيبينارتباطاتدرايتوسعهمدليكارائهبه

ت فـرد در برقـراري   هاي فرهنگي در فـرد، قابليـ  ي تفاوتي تجربهاين مدل، به موازات توسعه

بنـابراين، ايـن   ).. 2003:423، 3هامر و همكاران(يابدوحفظ پيوندهاي بين فرهنگي افزايش مي

بيني ها و رفتار نيست؛ بلكه مدل تغيير در ساختار جهانمدل، يك مدل توصيفيِ تغيير در نگرش

ي وضـعيت و  هاي خودسنجي در هر مرحله، نشانهاست؛ جايي كه رفتار قابل مشاهده و نگرش

تقسـيم سـاختاري وشناختيمرحلهششبهراخودمدلبنت،. بيني اصلي است حالت جهان

درفرهنگـي گرايـي نسـبي سـوي بـه فزايندههايحساسيتازپيوستاريصورتبهكهكندمي

انـواع بـا مرحلـه هـر كهديگرمداريبهمداريقومازوارتسلسلحركتيعني؛ استحركت

ازنخستمرحلهسه.همراه استفرهنگيهايتفاوتبهنسبترفتارهاوهانگرشازخاصي

1- Developmental Model of Intercultural Sensitivity
2- Bourjolly and etal
3- Hammer and etal
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فـولر، (استقوميگرايينسبيشاملآخرمرحلهسهومدارانهقومهايديدگاهشاملمدلاين

2007 :324 .(

ي ادغامي انكار تا مرحلهها از مرحلهكردن تفاوتتجربه

و ادغام

1يكپارچگي
5كردندفاع4كوچك شماري3پذيرش2سازگاري

-انكار

6كردن

مداريمراحل قوممراحل نسبي بودن فرهنگي                                              

اي حساسيت بين فرهنگيمدل توسعه-1شكل 

)1998بنت، : منبع(

اسـت كـه عبـارت اسـت از     مرحلـه مداري شامل سه در نظريه حساسيت بين فرهنگي، قوم

.ها گرفتن تفاوتها و دست كمها، دفاع در برابر تفاوتانكار تفاوت

در ايـن  .  هـا اسـت  ي قوم مـداري، انكـار تفـاوت   نخستين مرحله:هاي انكارتفاوتمرحله

كنـد و فرهنـگ   هاي فرهنگـي بـي تـوجهي مـي    ها را نمي پذيرد و به تفاوتمرحله، فرد تفاوت

اين طرز تلقي و اعتقاد،  انزواي اجتمـاعي و  . داندي خود را تنها حقيقت موجود ميدهشتجربه

ايـن مرحلـه بـا  بكـارگيري تصـورات قـالبي در       . جدايي مكاني و فيزيكي فـرد را بـدنبال دارد  

).1998:26بنت، (از تفاوت هاي فرهنگي همراه استها و تفاسيرتوصيف

هـاي  ي دوم،  فرد نوعي ارزيابي منفي از تفاوتدر مرحله:هاي دفاع در برابر تفاوتمرحله

-فرد با بدنام. كندكند  و به دوگانگي خودي در برابر غير خودي اعتقاد پيدا ميفرهنگي پيدا مي

ها و بـا الصـاق تصـورات قـالبي مثبـت بـه       كردن و الصاق تصورات قالبي منفي به  غير خودي

1- Integration
2- Adaptation
3- Acceptance
4- Minimization
5- Defense 
6- Denial 
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در اين مرحله، فرهنگ خود . كندبت و پايدارشان مبارزه ميبينيِ ثاها، با خطر تغيير جهانخودي

هـاي متفـاوت   فرهنـگ شود   و نوعي گرايش  به ارزيابيفرد در اوجِ كمال و تعالي قلمداد مي

).27همان،(گيردعنوان عقب مانده شكل ميبه

در . هـا اسـت  ي سوم، كوچك شماردن تفـاوت مرحله:هاي دست كم گرفتن تفاوتمرحله

هـاي مختلـف   هـاي بـين گـروه   ها به تاكيد بـر شـباهت  مرحله فرد  با ناديده گرفتن تفاوتاين 

هاي فرهنگي سطحي از قبيل عادات و رسومِ خـوردن و  هر چند فرد تفاوت. پردازدفرهنگي مي

هـا در مجمـوع برابـر    پذيرد اما  با اذعان به اين كه  همه انسـان هنجارهاي اجتماعي ديگر را مي

).28همان،(شودها را سطحي مي انگارد و اصالتي براي آن قائل نميتهستند، تفاو

هـا و ادغـام و   ها، انطباق با تفاوتي پذيرش تفاوتنسبي گرايي فرهنگي،  شامل سه مرحله

.باشديكپارچگي مي

ي گانـه هـا، مرحلـه چهـارم از مراحـل شـش     پـذيرش تفـاوت  :هاي پذيرش تفاوتمرحله

در اين مرحله، فـرد  از  .  ي نخست نسبي گرايي فرهنگي استلهحساسيت بين فرهنگي و مرح

فرد قابليت . گرددبرد و براي آن ارزش قائل ميهاي فرهنگي لذت ميشناسايي و كشف تفاوت

پذيرد و بر ايـن بـاور اسـت كـه      هاي فرهنگي متفاوت تفكر و رفتار را ميها و شيوهزيستن راه

).28همان،(يوه مقبول در جهان نيستهاي فرد تنها سبك و شرفتار و ارزش

كند تا  با ديدگاه طـرف مقابـل   در اين مرحله،  فرد تالش مي:هاي انطباق با تفاوتمرحله

ديگـري فرهنـگ تجربـه نقطهايندر. همدلي و همنوايي نمايد و از منظر آن به واقعيت بنگرد

گسـترش ايانـدازه تافرددگاهديوانگيزاندبرميفرهنگآنبهنسبترامناسبيرفتارودرك

توانـد  فـرد در ايـن مرحلـه مـي    . شودميشاملراهافرهنگسايرنسبيساختارهايكهيابدمي

هاي ديگـر مناسـبت دارد تـا بـا فرهنـگ خـودش       هايي كه بيشتر با فرهنگرفتارش را در شيوه

).29-28همان،(تعديل  نمايد

له، جهان بيني بـيش از يـك فرهنـگ بـراي فـرد      در اين مرح:هاي ادغام در تفاوتمرحله

هـاي چهارچوببرونودرونتواندميكهكندميپيداهويتيفردشود  و در نتيجه نهادينه مي

بينتضادهايحلدربيشتريانعطاففردمرحلهايندر .كندوآمدرفتخودخاصارزشي
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دهد خـودش را عـالوه بـر    امكان ميكند كه به آنفرد هويتي را كسب مي. كندميپيدافرهنگي

در » 2طرفداران چند فرهنگـي «يا » 1طرفداران بين فرهنگي«عنوان شان بهي قوميتمليت و زمينه

).30همان، (نظر بگيرد

چارچوب نظري 

شـده در خصـوص ارتباطـات و حساسـيت بـين      هـاي  ارايـه  پـردازي با لحاظ نمودن مفهوم

عوامـل مـرتبط و اثرگـذار بـر     تـرين  اط كـرد كـه يكـي از مهـم    توان استنبگونه ميفرهنگي، اين

كـه  باشد؛ بـدين سـان  ي ارتباطات و همگرايي بين فرهنگي مي، مشخصهحساسيت بين فرهنگي

ارتباطات در سطوح مجازي و واقعي آن  و آشنايي بين  فرهنگي عوامـل مهمـي در افـزايش و    

ترين وجه در مـدل نظـري بنـت نشـان     باشد، كه اين امر به بهكاهش حساسيت بين فرهنگي مي

جا كه بنت معتقد است با گسترش ارتباطات بـين دو گـروه، حساسـيت بـين     است؛ آنداده شده

اي،مرحلهششفرايندايندربه بيان ديگر، . كندفرهنگي آنان نسبت به يكديگر كاهش پيدا مي

. آورد دسـت مـي  تجربيـات جديـدي بـه   خـود، ارتباطـات بـه بخشيتوسعبابه تدريج فرد

-فـرض هاي قبلي خود بازنگري كرده و مسايل و پـيش ترين شكل در بخشي از آموختهدرساده

ميافراد متعلق به فرهنگ هاي ديگر باتعاملبهبيشتريانعطافباپذيرد وهاي جديدي را مي

فرهنگـي  بنابراين، در  نظريه هاي مورد بررسي در اين نوشتار، كه  بر وضعيت  جوامع. پردازد

متنوع و متكثر معاصر  استوار است، براي تقويت اشتراكات فرهنگي و كـاهش حساسـيت بـين    

ي ارتباطات مجازي و واقعي و بسط شناخت فرهنگي، برگسترش پهنه ميدان تعامالتي و توسعه

نكته قابل توجـه در ايـن خصـوص آن اسـت كـه در كشـورهاي       .بين فرهنگي تأكيد شده است

هاي قومي، و نژادي اغلب مهاجر بـوده،  فلـذا اشـتراكات بـين     ن بيستم، گروهاروپايي اواخر قر

هاي  مشترك  از ها ايجاد مخرجبنابراين، دغدغه اصلي آن. فرهنگي شدت چنداني نداشته است

1- Interculturalists
2- Multiculturalists
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اين در حالي است كه اقوام سـاكن  . ي  ارتباطات و آشنايي بين فرهنگي بوده استطريق توسعه

ي همگرايـي و همزيسـتي بـين فرهنگـي      ي ديرينـه نبوده بلكه  از سابقهدر ايران نه تنها مهاجر

اي و قـومي و  هـاي خـانوادگي، طايفـه   گرايـي با اين وصـف، وجـود خـاص   . اندبرخوردار بوده

ي گرايانـه احساس تعهد و تكليف در برابر اجتماعات غير رسمي كوچك و تقدم منـافع خـاص  

اي در هايي را فرا روي اجتماع جامعـه عام، دشواريفردي، خانوادگي و قومي بر مصالح جمعي 

بنابراين انتظـر مـي   . ايران  قرار داده است و  نشان از وجود حساسيت هاي فرهنگي منفي دارد

ي ميدان و پهنه تعامالت اعضاي متعلق بـه اجتماعـات قـومي، افـق ذهنـي و      رود كه  با توسعه

جاي خود را به پذيرش، تصـديق و انطبـاق   بينشي افراد گسترش يافته و مطلق گرايي  فرهنگي

.دهدهاي فرهنگي با تفاوت

مدل نظري- 2شكل

هاي پژوهشفرضيه

هـر چـه سـطح و    . ي ارتباطات مجازي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطه داردگستره-1

.يابدمي) افزايش/كاهش(باشد، ميزان قوم مداري ) كمتر/ بيشتر( ي ارتباطات مجازيگستره

هـر چـه سـطح و    . ي ارتباطات مجازي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطه داردگستره-2

.يابدمي) كاهش/افزايش(باشد، نسبي گرايي فرهنگي ) كمتر/ بيشتر( ي ارتباطات مجازيگستره

ارتباطات واقعي 

ارتباطات مجازي 

شناخت بين فرهنگي
حساسيت بين
فرهنگي
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هـر  . ي ارتباطات بين فرهنگي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطـه دارد سطح و گستره-3

ــين فرهنگــيي ارتبچــه ســطح و گســتره باشــد، ميــزان قــوم مــداري ) كمتــر/بيشــتر(اطــات ب

.يابدمي) افزايش/كاهش(

هـر  . ي ارتباطات بين فرهنگي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطـه دارد سطح و گستره-4

باشد، ميـزان نسـبي گرايـي فرهنگـي     ) كمتر/بيشتر(ي ارتباطات بين فرهنگيچه سطح و گستره

.يابدمي) كاهش/ افزايش(

هرچه سطح آشـنايي  . آشنايي بين قومي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطه داردسطح -5

.يابدمي) افزايش/كاهش(باشد، ميزان قوم مداري ) كمتر/ بيشتر( بين قومي 

هرچه سطح آشـنايي  . سطح آشنايي بين قومي با ميزان حساسيت بين فرهنگي رابطه دارد-6

.يابد مي) كاهش/ افزايش(ايي فرهنگي باشد، ميزان نسبي گر) كمتر/بيشتر(بين قومي 

شناسي تحقيقروش

تعاريف نظري و عملياتي متغير وابسته 

هاي قبلي به تفصيل مفهوم سازي حساسيت بين فرهنگي و مراحل آن  مورد توجه در بخش

شـود و  عنوان واقعيت مركزي تجربه مـي مداري، فرهنگ خود فرد بهدر مرحله قوم. قرار گرفت

نسـبي گرايـي فرهنگـي،   ي امـا در مرحلـه  . گـردد  نوان امري تهديد آميز تلقـي مـي  عتفاوت به

-بعد بـه تفاوت از اين مرحله به. شودهاي ديگر  تجربه ميي فرهنگفرهنگ خود فرد در زمينه

-بـودن فرهنگـي را مـي   هاي نسبيگيريها و جهتشود و  افراد گرايشعنوان تهديد تلقي نمي

عنوان ساختار بـا  ها  بهفرهنگي و اعتبار فرهنگگيري، تكثر و تفاوتع جهتدر اين نو. پذيرند

با ). 132-2007:131، 1ويستريك و همكاران(شوددوام و ماندگار جهان به رسميت شناخته مي

بـا تأسـي از مطالعـات    2توجه به ماهيت پيچيده، چند بعدي و سـيال حساسـيت بـين فرهنگـي    

، مراحـل حساسـيت بـين    )1388(و عـاملي و مـواليي  )1387(، شاقاسـمي )2007(فـولر تجربي 

1- Westrick and etal
.اندشدهطراحيمجزاطورتُرك و كُرد به گروهدوبرايفرهنگيبينهايتحساسيمراحلطبقسؤاالت-2
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فرهنگي و ابعاد آن در سطح ترتيبي و با طيف ليكرت، عمليـاتي و مـورد سـنجش قـرار گرفتـه      

من زماني كـه در كنـار   (گوبه2ي انكار تفاوت ها با مراحل قوم مداري  در ابعاد سه گانه. است

هـا  دهم كـه فقـط در كنـار تُـرك    ن ترجيح ميم. كنمكنم احساس ناامني ميها زندگي نميتُرك

خداونـد كسـاني را كـه بخواهـد مـورد      (گويـه 10هـا بـا   ، و دفاع در مقابل تفاوت)زندگي كنم

تواند الگوي ي زندگي ملت تُرك ميشيوه. دهدمرحمت خود قرار دهد جزو ملت تُرك قرار مي

زنـدگي بـراي فرزنـد مـن ،     تنها شيوه ي مطلـوب .مناسبي براي زندگي ساير ملل و اقوام باشد

ها نسـبت بـه كُردهـا از اعتقـادات دينـي و      تُرك.عنوان يك تُرك استزندگي به شيوه ي من به

ها نسبت به ساير ملل و اقوام وظايف و احكام دينـي خـود   تُرك. مذهبي قوي تري برخوردارند

مـن  .د بازتري دارندها نسبت به كُردها در امورات مختلف زندگي ديتُرك.دهندرا بهتر انجام مي

كـنم  به تُرك بودن خودم افتخار مـي . حاضر نيستم مذهب ديگري جز مذهب خودم داشته باشم

هـا بـر   فرهنـگ تُـرك  .زبان تُركي زيباترين زبـان اسـت  .و حاضر نيستم قوميت ام را تغيير بدهم

و هـا  اشـتراكات تُـرك  (گويـه 8و كوچك شماري تفاوت ها بـا  ) فرهنگ ساير اقوام برتري دارد

بـين مـا و كُردهـا اصـول و باورهـاي مشـتركي وجـود        .كُردها بيشتر از اختالفاتشان باهم است

جـاي  بـه .هايشان در كنار هم زندگي كننـد گرفتن تفاوتتوانند با ناديدهها ميكُردها و تُرك.دارد

ي ما و كُردها كه ايراني و مسلمان بـودن اسـت  هاي عمدهتأكيد بر اختالفات بايستي بر شباهت

مـن  .كنمشنوم ميان كُردها وتُركها اختالف هست احساس ناراحتي ميمن از اينكه مي.تأكيد كرد

به نظر من دوسـتي كُردهـا   .كنم ، بلكه آنها را در كنار خود مي پذيرمنه تنها از كُردها دوري نمي

ن آنهـا  تـوا ي زيادي وجود دارد و نميبين مذاهب اسالمي اختالف عقيده.ها مانعي نداردبا تُرك

).را ناديده گرفت

مـن در تعامـل بـا كُردهـا     (گويـه  8ها  با مراحل نسبي گرايي فرهنگي در ابعاد پذيرش تفاوت

- ها و اعتقادات تا حدودي با ما متفاوت هستند وايـن بـه  كُردها در ارزش.كنماحساس خوبي پيدا مي

كُردها در بسياري از مـوارد مفيـد   ها و داشتن روابط ميان تُرك. نظر من يك امر عادي و طبيعي است

به باور من كُردها بايستي بتوانند آزادانه بر طبق ارزشها و آداب و رسـوم خـود رفتـار    .و سازنده است
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كُردهـا بايـد حـق و حقـوق     . ها مـي شـود  فرهنگ كُردها موجب تقويت و غناي فرهنگ تُرك. كنند

كُردها حق دارند از زبان و فرهنـگ خـود   .اشندها داشته بها و بلوچها، عربها، فارسبرابري با تُرك

و انطبـاق بـا   ) كُردها حق دارند از مذهب خود محافظت نمايند، نظـر شـما چيسـت   .محافظت نمايند

. ها و كُردها از ارزشها و آداب و رسـوم يكـديگر آگـاه شـوند    خوب است، تُرك(گويه6تفاوت ها با 

ق دستورات مذهبي و آداب و رسوم يكـديگر رفتـار   ها و كُردها مي توانند در برخي موارد بر طبتُرك

كنم كـه برخـي رفتارهـاي مـن در     گاهي اوقات كه با كُردها، رابطه ي نزديكي دارم احساس مي.كنند

از نظـر مـن شـراكت در    . ها ايرادي ندارداز نظر من ازدواج كُردها با تُرك.مقابل آنها تغيير كرده است

كـامالً  (اي ، به طور جداگانه  عملياتي كـه بـا طيفـي پـنج گزينـه     ).كسب و كار با كُردها ايرادي ندارد

حساسيت بين فرهنگي افراد را مورد سـنجش قـرار   ) موافق، موافق، بي نظر، مخالف و كامالً مخالف

اي حساسيت بين فرهنگي  براي سنجش مرحلـه ادغـام   الزم به ذكر است كه در مدل توسعه.مي دهد

زيرا در شرايط واقعي  چنين تغيير حـالتي تـا ايـن    . گرفته نشده استاي در نظرها ، سنجهدر تفاوت

براي سـنجش ميـزان اعتمـاد    .  باشدآيد و سنجش آن نيز دشوار مياندازه در فرد  به ندرت پيش مي

هاي مذكور از آزمون آلفاي كرونباخ  و براي ارزيـابي ميـزان اعتبـار يـا روايـي ابـزار       يا پايايي مقياس

ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي   .هاي اعتبار صوري و دروني بهره گرفته شده استروشگيري ازاندازه

بـا توجـه   .محاسبه شده اسـت 79/0و 832/0شاخص قوم مداري و نسبي گرايي فرهنگي به ترتيب 

ي مفهوم حساسيت بين فرهنگـي،  بـا چنـد پرسـش بـاز  نيـز متغيـر         به ماهيت چند بعدي و پيچيده

.ار گرفته است كه در بخش كيفي به آن سواالت اشاره شده است مذكور  مورد بررسي  قر

تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل 

ارتباطات مجازي

ـاهي افـراد    ها صورت ميي رسانهوسيلهارتباطات مجازي كه به گيرد، خود عامل مهمي در افـزايش آگ

هاي ارتباط، شكل«گروهي عبارتند از هاي جمعي يا رسانه. باشدهاي مختلف نسبت به يكديگر ميفرهنگ
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ريـزي  مانند روزنامه ها، مجالت، راديو يا تلويزيون كه به منظور رساندن پيام به پيام گيرنـدگان انبـوه طـرح   

ـانه ).805: 1376گيدنز، ( شده اند - دراين نوشتار، منظور از ارتباطات مجازي ميزان دسترسي و مصرف رس

ـبكه )ها و مجـالت روزنامه(ن، مطبوعاتهاي ارتباطي نظير، تلويزيون ايرا ـاهواره  ، ش ـاي م اي، اينترنـت و  ه

ـانه   . باشندموبايل مي ـتفاده از رس ـامل    ميـزان اس ـاي جمعـي، ش ـا  متغيـر رتبـه  5ه ـا ترتيـب   (ارزش5اي ب ب

است كـه بـه تفكيـك    ) ساعت3ساعت، و بيش از 3تا 2ساعت،2تا 1ساعت،1اصالً، كمتر از :صعودي

.اي ذكرشده در سطح ترتيبي سنجيده شده استههركدام از رسانه

ارتباطات بين فرهنگي

اين روابط بين اعضاي دو يا چند گروه قومي است كهرابطه اجتماعي منظور از ارتباطات بين فرهنگي، 

ـيم شـود و اشـكال       مي توانند به انواع مختلفي همانند روابط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي تقس

ـاوندي،     معامالت اقتصادي و فعاليتگوناگوني همانند ـتي، معاشـرت و خويش ـترك، دوس هاي توليدي مش

ـته باشـد     تبادل نظر و مشورت متقابل و نيز اختالفات و نـزاع  ـين اقـوام داش ـاي ب ؛ 15: 1380يوسـفي،  ( ه

ضاي اي است كه بين اعمنظور از ارتباط واقعي يا رابطه بين قومي در اينجا، رابطه اجتماعي.)9:1378چلبي،

ايـن  . اقوام كُرد و تُرك در شهر قروه  در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، فكري و مشورتي و خصمانه وجود دارد

.متغير در سطح ترتيبي مورد سنحش قرار گرفته است

آشنايي بين قومي

ايـن  . آشنايي بين قومي،  به معناي شناختي است كه اعضاي هر گروه قومي نسبت به ساير اقوام دارنـد 

ـاي   شناخت : 1385يوسـفي،  ( ر اقـوام مـي باشـد   ، معموالً به صورت آشنايي با آداب، رسـوم و فرهنـگ س

جا، ميزان شناخت كلي اعضاي هركدام از اقوام كُـرد و تُـرك درمـورد    منظور از آشنايي بين قومي دراين).4

ـانگر   ميزان آشنايي در اينج. باشدزبان، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و فرهنگ يكديگر مي ا در واقـع بي

ي ميزان و عمق آگاهي اعضاي هر قوم نسبت به قـوم  باشد كه خود نشان دهندهشدت آشنايي بين اقوام مي

.باشد كه برمبناي طيف ليكرت سنجيده شده استاي ميمتغير رتبه4اين متغير، شامل . ديگر است
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روش تحقيق 

چنين با لحاظ نمـودن  هاي باال و همنمونهبررسي حساسيت بين فرهنگي، در يك سطح وسيع با تعداد 

1هاي مورد بررسي،  محقق را بر آن داشت تا از روش پيمايشتنوع و تكثر فرهنگي و قومي در ميان نمونه

ـاد شـده در شـهر قـروه      به عنوان روش مناسب بررسي حساسيت بين فرهنگي در ميان اجتماعات قومي ي

ـتفاده شـده     ،2يمايش مقطعيدر پژوهش حاضر، از روش پ.استفاده نمايد ـين اس ـيف و تبي با دو هدف توص

ـاي مـورد   . است در سطح توصيف، هدف نشان دادن تصويري از چگونگي جامعه آماري بر اساس متغيره

ـين     . باشدويژه از نظر حساسيت بين فرهنگي ميمطالعه به ـافتن روابـط ب در سطح تحليل يا تبيين، هـدف ي

ي ارتباطات واقعي و مجازي و آشنايي بين قومي و متغير وابسته يعني عهمتغيرهاي مستقل، يعني ميزان توس

.باشدحساسيت بين فرهنگي و تالش براي تبيين تغييرات آن بر اساس متغيرهاي مستقل مي

هاي اجتماعي بر اين باورنـد كـه   اكثر عالمان علوم اجتماعي با عنايت به پيچيدگي واقعيات و پديده

تواند بسيار مفيد واقع شـود و حتـي در   كمي و كيفي به صورت مكملِ هم ميشناسي كارگيري روشبه

بـا  . كننـد ديگر جدا ميندرت از همي كمي ـ كيفي را به ادبيات پژوهشي علوم اجتماعي معاصر، دو واژه

اذعان به اين واقعيت، يكي از نكات كليدي پـژوهش حاضـر كـه در جهـت جبـران نقـايص وارده بـر        

باشد آشنايي نسبي با ابعاد معيشتي، فرهنگي و اجتماعي ميـدان مطالعـاتي و لحـاظ    يروش هاي كمي م

ويـژه تـدوين چـارچوب    هاي آن در مراحل مختلف تحقيق بهها و ظرافتها، پيچيدگينمودن مشخصه

هاي عملياتي متغيرها و در نهايت ساخت ابزار گـردآوري اطالعـات   ها و شاخصنظري، تدوين معرف

چنين، با آوردن چنـدين سـوال بـاز در انتهـاي پرسشـنامه تـالش شـد تـا         هم. باشده مييعني پرسشنام

. نقايص وارد بر سواالت بسته تا حدي جبران شود

- از تكنيك. هاي آماري فراواني مورد استفاده قرار گرفته استها، تكنيكبراي تجزيه و تحليل داده

كه افراد دو هت توصيف متغيرها و جهت سنجش اينويژه جداول توزيع فراواني جهاي آمار توصيفي به

استفاده شده 3ايهاي بين فرهنگي در كدام مرحله قرار دارند،  از آزمون دو جملهگروه  از نظر حساسيت

سواالت مرتبط با هر يك از مراحل حساسيت بين فرهنگـي بـه عنـوان يـك شـاخص واحـد از       . است

1- Survey
2- Cross-sectional  survey
3- Binomial Test
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در اين حالت، دو عدد براي حساسيت بـين فرهنگـي   . حساسيت بين فرهنگي در نظر گرفته شده است

ي گانـه با توجه به اين كه مراحل شـش .  ي حساسيت كم و زياد استگردد كه نشان دهندهمحاسبه مي

تواند به طور همزمان، در چند مرحلـه قـرار بگيـرد، شـدت و     حساسيت  مانعه الجمع نيستند و فرد مي

هـاي افـراد بـه    گيريكه  جهتق اولويت بندي در مورد اينضعف حساسيت بين فرهنگي افراد از طري

شود كه از اين آزمون زماني استفاده مي. استفاده شده است1ترتيب در كدام مرحله است از آمون فريدمن

در نهايـت بـا اسـتفاده از    . تر وابسته به هم بسـنجيم اي را در  سه گروه يا بيشبخواهيم يك صفت رتبه

ي ميزان استفاده از وسايل ارتباطي، ميزان تعامل و ارتباط واقعي و ميزان ن رابطهضريب همبستگي اسپيرم

.آشنايي بين قومي افراد با حساسيت بين فرهنگي مورد سنجش قرار گرفت

جامعه آماري و شيوه نمونه گيري . 4- 5

ـ    ها و كُردهاي سـاكن در شـهر قـروه مـي    ي آماري تحقيق حاضر،  تُركجامعه اي باشـد كـه بـر مبن

ــر 1385سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال   ــالغ ب نفــر مــي 65842جمعيــت ايــن شــهر ب

اين شهر بافت چند فرهنگي دارد؛ با اين وصف، آمار رسـمي از جمعيـت   ). 1387ي آماريسالنامه(باشد

بر مبناي اطالعات برگرفته از مسئوالن و مطلعين شهر، تُـرك هـا و كُردهـا بـه     . اين دو قوم وجود ندارد

نفـر بـوده كـه    366حجم نمونه . اندخود اختصاص دادهدرصد جمعيت اين شهر را به60و40يب، ترت

تـر و جلـوگيري از ايرادپوششـي و    جهت اطمينـان بـيش  . استبا استفاده از فرمول كوكران برآورد شده

ـاختار  براي اين. عنوان نمونه انتخاب شدندنفر به400عدم جوابدهي پاسخگويان،  كه ساختار نمونه شبيه س

.دهندي اين پژوهش را تشكيل ميكُرد حجم نمونه240نفر تُرك و 160جمعيت يا جامعه آماري باشد، 

تـرين متغيـر مـورد بررسـي در ايـن تحقيـق       در اين پژوهش با مد نظر قراردادن اين امر كـه اصـلي  

در شـهر قـروه اسـت و همچنـين بـا      هاي بين فرهنگي در بين اجتماعات قومي كُرد و تُركحساسيت

ي دسترسي به چـارچوب نمونـه گيـري يـا     ها و مضايق مالي و زماني و مسألهلحاظ نمودن محدوديت

مـورد  » ايخوشـه اي چنـد مرحلـه   «فهرست اجتماعات قومي كُرد و تُرك، روش نمونه گيري احتمالي 

.استتوجه قرار گرفته

1-Friedman Test
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هاي تحقيقيافته

در ابتدا توصيف داده ها و بررسي چگونگي وضعيت . بيين داده هاستاين بخش شامل توصيف و ت

گاه، جداول دو بعدي همراه آن. پاسخگويان از لحاظ هر يك از متغيرهاي مورد نظر صورت گرفته است

دسته از متغيرهـاي مسـتقلي كـه    با ضرايب همبستگي مربوط آورده شد و در بخش انتهايي، در مورد آن

. تغير وابسته داشته اند، تحليل رگرسيون چند متغيره صورت پذيرفته استرابطة معناداري با م

توصيف داده ها 

اي پاسخگويانهاي زمينهويژگي

. انـد درصد را مردان تشكيل داده5/51درصد پاسخگويان را زنان و 5/48ي مورد بررسي، در نمونه

ي سـني   و ميانـه ) درصـد 5/25(با18- 22ي سني ترين فراواني مربوط به ردهبه لحاظ گروه سني، بيش

ي تحصـيلي در سـطح ديـپلم  و دارنـدگان مـدرك فـوق       از نظر سطح سواد،  ميانه. سال  مي باشد30

سواد و يـا بـا سـواد در حـد خوانـدن و      ترين فراواني و افراد بيبيش) درصد3/36(ديپلم و ليسانس با 

درصـد  40لحـاظ قوميـت،   بـه  . اندي برخوردار بودهترين فراواناز كم) درصد3/12(نوشتن و ابتدايي با 

درصـد سـني   3/32درصـد شـيعه و   8/67درصد كُرد و از نظر تعلـق مـذهبي،   60پاسخگويان تُرك و 

درصـد درآمـد   59شاغل بوده و از نظـر ميـزان درآمـد،    ) درصد3/52(بيشتر افراد مورد بررسي. اندبوده

.اندشتهدا) هزار تومان در ماه350تا 250(پاييني

توصيف آماري شاخص حساسيت بين فرهنگي و مراحل آن در ميان دو گروه  كُرد و تُرك

نشان داده شده است، ميانگين حساسيت بين فرهنگي در ميان دو گروه كُـرد  1گونه كه در جدول همان

در حـد متوسـط ارزيـابي   100است كه بر مبناي يك مقياس صـفر تـا   7/51معادل ) نمونه كل(و ترك 

اسـت كـه   1/60در نمونه كل معـادل  ) وجه منفي حساسيت بين فرهنگي( ميانگين قوم مداري. شودمي

وجـه مثبـت حساسـيت بـين     ( گرايـي بـين فرهنگـي   ميـانگين نسـبي  . در حد متوسط ارزيابي مي شود

مقايسه شاخص مراحـل حساسـيت بـين    . شوداست كه در حد پايين ارزيابي مي5/38معادل ) فرهنگي

گرايـي در ميـان گـروه كُـرد  و نسـبي      ه تفكيك دو گروه كُرد و ترك نشان مي دهد كـه قـوم  فرهنگي ب

.گرايي فرهنگي در ميان گروه تُرك شدت بيشتري  دارد
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توزيع فراواني حساسيت بين فرهنگي و مراحل آن به تفكيك دو گروه تُرك و كُرد-1جدول 

گزينه هامتغيرها
كلپاسخگويان كُردپاسخگويان تُرك

درصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراواني

حساسيت
بين فرهنگي

كم-1
متوسط-2
زياد-3

جمع

68
85
7
160

5/42
1/53
4/4

100

65
165
10
240

1/27
8/68
2/4

100

146
237
17
400

5/36
3/59

3.4
100

7/51= ؛ ميانگينمتوسط= نما8/48=؛ ميانگينمتوسط= نما6/54=؛ ميانگينمتوسط= نما

قوم گرايي

كم-1
متوسط-2
زياد-3

جمع

64
58
38
160

40
3/36
7/23

67
83
90
240

9/27
6/34
5/37

100

131
141
128
400

8/32
2/35

32
100

1/60=؛ ميانگينمتوسط= نما9/72=زياد؛ ميانگين= نما4/48=؛ ميانگينمتوسط= نما

نسبي گرايي فرهنگي

كم-1
متوسط-2
زياد-3

جمع

61
70
29
160

1/38
8/43
1/18

100

130
80
30
240

2/54
3/33
5/12

100

191
150
59
400

7/47
5/37
8/14

100
5/38=كم؛ ميانگين= نما6/32=كم؛ ميانگين= نما4/44=؛ ميانگينمتوسط= نما

ـبت بـه يكـديگر    روه تُركشدت حساسيت دو گ1ايچنين با استفاده از آزمون دو جملههم و كُرد نس

با توجه به اعداد مربـوط بـه فراوانـي و    . استنشان داده شده3و2محاسبه گرديد كه نتايج آن در جداول 

ـا از حـد متوسـط    شدت حساسيت بين فرهنگي تُرك2احتمال مشاهده شده در جدول  ها نسبت به كُرده

. كمتر است

نسبت به گروه  كُردهاي بين فرهنگي گروه تُركبراي سنجش شدت حساسيتاي نتايج آزمون دو جمله- 2جدول  

داريسطح معنياحتمال مشاهده شدهفراوانيبنديطبقه هاهاي بين فرهنگي تُركحساسيت
-----113886/0گروه اول

-----22214/0كروه دوم

16000/1a000/0-----جمع

بين دهي سؤاالت  حساسيت با توجه به نمره- است اي بهره گرفته شدهبراي سنجش شدت حساسيت بين فرهنگي افراد از آزمون دو جمله- 1

براي تحليل نيز افراد - باشدنماد بيشتر يا بزرگتر مي2ي باشد و نمرهي كمتر يا كوچكتر مينشانه1شود كه نمره فرهنگي به دو بخش تقسيم مي

معنا كه اگر به اين - شودگيري ميداري نتيجهي سطح معنيدست آمده، بر پايههاي بهمنظور تحليل دادههمچنين به- شودبه دو گروه تقسيم مي

.ي مورد نظر قرار دارنددر مرحلهي آن است كه افراد گروهكمتر باشد، نشان دهنده05/0داري از سطح معني
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و اعـداد مربـوط بـه فراوانـي و احتمـال      3اي در جـدول ون دو جملهدست آمده از آزمهاي بهداده

.ها نيز از حد متوسط كمتر استدهد كه شدت حساسيت كُردها نسبت به تُركمشاهده شده نشان مي

هاي بين فرهنگي گروه كُرد نسبت به گروه تُركاي براي سنجش شدت حساسيتنتايج آزمون دو جمله- 3جدول  

داريسطح معنياحتمال مشاهده شدهفراوانيبنديطبقهفرهنگي كُردهاهاي بين حساسيت

-----117472/0گروه اول

-----26628/0كروه دوم

24000/1a000/0-----جمع

دهد كه تفـاوت معنـاداري بـين دو    ويتني بوده نشان مينيز كه مربوط به آزمون من4جدول 

.اسيت بين فرهنگي وجود داردگروه تُرك و كُرد از لحاظ شدت حس

هاي بين فرهنگي دو گروه تُرك و كُردي  شدت حساسيتنتايج آزمون  مقايسه- 4جدول  
سطح معني داريجمع رتبهميانگين رتبهفراوانيقوميت

-----16018429440تُركگروه 
-----24050/21150760كُردگروه

001/0----------400جمع

هاي بين فرهنگي دو گروه تُـرك ي نهايي يعني تعيين مراحل حساسيتيابي به نتيجهور دستمنظبه

5شد كـه نتـايج آن در جـدول   بندي بهره گرفته و كُرد نسبت به يكديگر، از آزمون فريدمن جهت رتبه

ين رتبـه  تـرين ميـانگ  هاي جدول ياد شده، در مورد گروه تُرك، بـيش بر مبناي داده. استنشان داده شده

هـاي افـراد بـا توجـه     بعد از آن گرايش. اختصاص دارد) ي پنجممرحله(هاي انطباق با تفاوتبه مرحله

ي مرحلـه (هـا ، دفاع در مقابل تفاوت)ي چهارممرحله(هاشان به ترتيب در مراحل پذيرش تفاوتبه رتبه

تـرين  بـيش .قـرار دارد ) سوميمرحله(هاگرفتن تفاوتو دست كم) ي اولمرحله(ها، انكار تفاوت)دوم

ي مرحلـه (هـا ي دفاع در مقابـل تفـاوت  هاي بين فرهنگي گروه كُرد به مرحلهي حساسيتميانگين رتبه

هـا  شـان در مراحـل پـذيرش تفـاوت    هاي افراد با توجه به رتبهبعد از آن گرايش. اختصاص دارد) دوم

و ) ي سـوم مرحلـه (هـا گرفتن تفـاوت ت كم، دس)ي پنجممرحله(ها، انطباق با تفاوت)ي چهارممرحله(

.قرار دارد) ي اولمرحله(ها انكار تفاوت
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و كُردهاي بين فرهنگي در ميان دو گروه  تُركي مراحل حساسيتميانگين رتبه-5جدول

هاي بين فرهنگيمراحل حساسيت
ميانگين رتبه

گروه كُردگروه تُرك

08/219/2هاانكار تفاوت

55/360/3هاقابل تفاوتدفاع در م

91/125/2هادست كم گرفتن تفاوت

58/351/3هاپذيرش تفاوت

89/345/3هاانطباق با تفاوت

توصيف آماري شاخص ارتباطات  بين فرهنگي، مجازي و آشنايي بين قومي در ميان دو گروه  كُرد و تُرك

طـات مجـازي، ارتباطـات بـين فرهنگـي و      گويـان را در ابعـاد ارتبا  ، توزيع فراواني پاسـخ 6جدول 

برمبناي جدول ياد شده، ارتباطات واقعي در ميان هر دو گـروه كُـرد و   . دهدآشنايي بين قومي نشان مي

تـري  بـيش هـا شـدت  باشد؛ با اين وصف ارتباطات بين فرهنگي در ميان تُركتُرك در حد متوسط مي

طـات بـين فرهنگـي بـا كُردهـا درابعـاد اقتصـادي،        درصد از پاسخگويان تُـرك، ارتبا 80دارد؛ در ميان 

. باشـد تر مـي اين نسبت درميان پاسخگويان كُرد كم. باشداجتماعي و فرهنگي در حد متوسط به باال مي

. ها در حد متوسط به پايين يا ضـعيف اسـت  شان با تُركدرصد پاسخگويان كُرد، ميزان ارتباطات80در 

توان گفت كـه ارتباطـات مجـازي    ، در خصوص ارتباطات مجازي ميدست آمدههاي بهبا توجه به داده

هـاي ارتبـاطي داخلـي  در    اسـتفاده از رسـانه  . باشددر ميان هر دو گروه كُرد و ترك در حد متوسط مي

ميزان استفاده از رسانه هـاي ارتبـاطي خـارجي، در    . تري از گروه كُرد داردميان گروه ترُك  شدت بيش

در مورد متغيـر آشـنايي بـين قـومي بايـد      . كُرد به ترتيب متوسط و زياد مي باشدميان  دو گروه ترك و

. باشـد ها نيز در حد متوسط مـي گفت كه آگاهي پاسخگويان از يكديگر و آشنايي بين قومي در ميان آن

ها نسبت به كُردها از شـدت بيشـتري برخـوردار اسـت،     با وجود اين، آشنايي بين قومي و آگاهي تُرك

درصد پاسخگويان تُرك آگاهي و آشنايي بين قومي در حد متوسـط بـه بـاال    80عني كه در ميان بدين م

درصـد پاسـخگويان   80اي كـه در  باشد به گونـه تر مياست كه اين نسبت در ميان پاسخگويان كُرد كم

.باشدها در حد متوسط به پايين ميشان نسبت به تُرككُرد ميزان آگاهي و آشنايي بين قومي
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گويان برحسب ميزان ارتباطات واقعي، مجازي و آشنايي بين قوميتوزيع فراواني پاسخ-6دول  ج

گزينه هامتغيرها
نمونه كلگروه كُردگروه تُرك

درصد فراوانيدرصد ينفراوادرصد فراواني

ارتباطات بين فرهنگي

كم-1

متوسط-2

زياد-3

جمع

31

74

55

160

4/19

3/46

4/34

100

100

96

44

240

7/41

40

3/18

100

131

170

99

400

8/32

5/42

8/24

100

متوسطكممتوسطنماشاخص مركزي

ارتباطات مجازي

كم-1

متوسط-2

زياد-3

جمع

69

76

15

160

1/43

5/47

4/9

100

89

133

18

240

1/37

4/55

5/7

100

158

209

33

400

5/39

3/52

3/8

100

متوسطمتوسطوسطمتنماشاخص مركزي

هاي داخلياستفاده از رسانه

كم-1

متوسط-2

زياد-3

جمع

25

62

73

160

6/15

8/38

6/45

100

109

87

44

100

4/45

2/36

3/18

100

134

149

117

400

5/33

3/37

3/29

100

متوسطكمزيادنماشاخص مركزي

استفاده از رسانه هاي   خارجي

كم-1

متوسط-2

زياد-3

جمع

38

63

59

160

8/23

4/39

8/36

100

36

75

129

240

15

2/31

8/53

100

74

138

188

400

5/18

5/34

47

100

زيادزيادمتوسطنماشاخص مركزي

آشنايي بين قومي

كم-1

متوسط-2

زياد-3

جمع

39

88

33

160

4/24

55

6/26

100

123

91

26

240

3/51

9/37

8/10

100

162

179

59

400

5/40

8/44

8/14

100

متوسطكممتوسطنماشاخص مركزي
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هاي بين فرهنگي و مراحل آن با متغيرهاي مستقل تحليل دو متغيري حساسيت

ـات (هاي داخليي روزانه از رسانهاست، بين ميزان استفادهآمده7طور كه در جدول همان - نظير مطبوع

ميزان حساسيت بين فرهنگي در نزد دو گروه تُرك و و)هاي تلويزيونراديو، شبكه، - ها و مجالتروزنامه

ـاي داخلـي،   . ي معناداري وجود نداردكُرد رابطه در ميان مراحل حساسيت بين فرهنگي، استفاده از رسانه ه

ـبي   رابطه معناداري با قوم گرايي در ميان دو گروه مورد بررسي ندارد ولي استفاده از رسانه هاي داخلـي، نس

.در ميان دوگروه باال برده استگرايي فرهنگي را 

هاي خارجي و ميزان حساسيت بين فرهنگي در نزد دو  ي روزانه از رسانهبين ميزان استفادهچنين،هم

ـا افـزايش   . ي معكوسي و مستقيم معناداري وجود داردو كُرد به ترتيب رابطهگروه تُرك به عبارت ديگر، ب

، ميزان حساسيت بين فرهنگي )اي و اينترنتهاي ماهوارهنظير شبكه(هاي خارجيي روزانه از رسانهاستفاده

- نكته قابل ذكر آن است كه استفاده از رسانه.يابدكاهش و در نزد گروه كُرد افزايش ميدر نزد گروه  تُرك

ه هاي خارجي در افزايش قوم گرايي در ميان گروه كُرد و افزايش نسبي گرايي در ميان گروه تُرك موثر بود

.است

، بين ميزان ارتباطات بين فرهنگي  و ميزان حساسيت بين فرهنگي در نـزد  7هاي جدول بر اساس داده

ـين     . ي معنادار و معكوسي وجود دارددو گروه تُرك و كُرد رابطه ـات ب ـا افـزايش ارتباط به عبارت ديگر، ب

ـين    فرهنگي  در ابعاد كاري، اجتماعي،فرهنگي و سازماني دربين دو گروه تُر ـيت ب ك و كُرد، ميـزان حساس

ـيش . يابدفرهنگي در نزد آن دو گروه كاهش مي تـرين اثـر تعـديل    با اين وصف، ارتباطات بين فرهنگي  ب

- عالوه بر اين، ارتباطات بين فرهنگي  اثر كاهنده. كننده را بر روي حساسيت بين فرهنگي گروه  تُرك دارد

.سبي گرايي فرهنگي در ميان دو گروه مورد بررسي داردگرايي و اثر تقويت كننده اي بر ناي بر قوم

ي چنين، بين ميزان آشنايي بين قومي و حساسيت بين فرهنگي در نزد دو گروه تُرك و كُـرد رابطـه  هم

ـا و  . معكوس و معناداري وجود دارد بدين معنا كه هر اندازه اعضاي يك قوم با زبان، آداب و رسوم، باوره

- تري داشته باشند، به همان ميزان از حساسيت نسبت به شناسـه اقوام آشنايي بيشاعتقادات و فرهنگ ساير

ـين فرهنگـي، اثـر       .  يابدهاي فرهنگي آن قوم كاهش مي ـيت ب ـان مراحـل حساس آشنايي بين قومي،  در مي

.   دگرايي و اثر تقويت كننده اي بر نسبي گرايي فرهنگي در ميان دو گروه مورد بررسـي دار اي بر قومكاهنده

اين امر را مي توان بر اساس مباني نظري اين پژوهش در قالب تأثيري كه ميزان شناخت و آگاهي بـر روي  
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ديدگاه هاي سطح خرد جامعـه  . گيري هويت خودي و ديگري دارد، توجيه نمودها و شكلتكوين گرايش

.شناسي، به ويژه ديدگاه كنش متقابل نمادي نيز مؤيد چنين رابطه اي هستند

ي حساسيت بين فرهنگي با متغيرهاي مستقلسنجش رابطه-7ول جد

قل
ست
ي م
رها
تغي
ن م
ت بي
اسي
حس

ك
 تر
روه
ي گ
هنگ
فر

ن 
ت بي
اسي
حس
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ه ك
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  گ
گي
رهن
ف

ري
مدا
وم 
ق

ك
 تر
روه
گ

ري
مدا
وم 
ق

ُرد
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رو
گ

يي
گرا
ي 
سب
ن

رد
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گ

يي
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ي 
سب
ن
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 تر
روه
گ
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 اس
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ري
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 مع
طح
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پير
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ضري

نادا
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منري
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ب
ضري

ري
نادا
 مع
طح
س

زي
جا
ت م
اطا
ارتب

اده
ستف
ا

 از 
زانه
رو
ي 

انه
رس

لي
داخ
ي 
106/0349/0002/0417/011/0- 106/0298/0- 374/0086/0183/0208/0- 071/0ها

اده
ستف
ا

 از 
زانه
رو
ي 

ر
انه
س

جي
خار
ي 
ها

340/0 -002/0278/0 -002/0269/023/0382/0003/0107/014/0431/0002/0

ت
اطا
رتب
ا

گي
رهن
ن ف
بي

464/0 -000/0389/0 -000/0512/0 -000/0427/0 -000/0358/0000/0370/0000/0

يي
شنا
آ

مي
 قو
ين
ب

286/0 -000/0342/0 -002/0392/0 -002/0473/0 -000/0402/0002/0490/0002/0

تحليل چند متغيري 

- هاي دو متغيري و بر اساس نتايج به دست آمده از تحليـل براي كنترل روابط به دست آمده در تحليل

تحليل رگرسيوني چند .پرداخته شده است)تحليل رگرسيوني چند متغيره(هاي قبلي به تحليل چند متغيري 

ي يك يك متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته با كنترل كردن د كه رابطهدهمتغيره اين امكان را به محقق مي
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كـردن ميـزان اثرگـذاري    اثر آماري ساير متغيرهاي مستقل موجود در رابطه را مطالعه كند و از اضافه برآورد

ـان مـي  9و 8جدول .ها جلوگيري كندمتغيرهاي مستقل ناشي از همبستگي بين آن ـان    نش دهـد كـه از مي

هاي بين فرهنگي دو گروه  تُرك  و ترين عوامل مؤثر برميزان حساسيترهاي اصلي مورد بررسي، مهممتغي

ـاد شـده   . ارتباطات بين فرهنگي و ارتباطات مجازي: ترتيب اهميت عبارتند ازكُرد  به ي فـوق بـه   عوامـل ي

عوامل ياد .  كندين ميتبيدرصد از ميزان حساسيت بين فرهنگي را در نزد  دو گروه44درصد  و 33ترتيب 

ـين    35درصد و 34شده ،  درصد از تغييرات قوم مداري و نسبي گرايي فرهنگي را در ميان گـروه تُـرك تبي

ـازي بـه ترتيـب        9همان گونه كه در جدول .كندمي ـات مج ـين فرهنگـي و ارتباط ـات ب آمده است  ارتباط

.كندا در ميان گروه كُرد تبيين ميدرصد از تغييرات قوم مداري و نسبي گرايي فرهنگي ر28درصد و 34

ي شاخص حساسيت بين فرهنگي و مراحل آن در ميان  گروه تُركضرايب تحليل رگرسيوني چندمتغيره- 8جدول

متغير

نسبي گرايي بين فرهنگيقوم مداريحساسيت بين فرهنگي

Fبتا
سطح 

معناداري

ضريب 

بتاFتعيين
سطح 

معناداري

ضريب 

بتاFتعيين
ح سط

معناداري

ضريب 

تعيين

ارتباطات 

بين  

فرهنگي

397/43464/0 -000/0215/0398/62512/0 -000/0262/087/2537/0000/0136/0

ارتباطات 

مجازي
232/24346/0 -000/0119/067/25291/0 -000/0084/0490/46469/0000/0219/0

35/0=؛ ضريب تعيين000/0=معني داري346/0=؛ ضريب تعيين000/0=معني داري33/0=؛ ضريب تعيين000/0=معني داري

ي شاخص حساسيت بين فرهنگي و مراحل آن در ميان  گروه كُردضرايب تحليل رگرسيوني چندمتغيره. 9جدول 

متغير

نسبي گرايي بين فرهنگيقوم مداريحساسيت بين فرهنگي

Fبتا
سطح 

معناداري

ضريب 

تعيين
Fبتا

سطح 

يمعنادار

ضريب 

تعيين
Fبتا

سطح 

معناداري

ضريب 

تعيين

ارتباطات 

بين 

فرهنگي

224/58523/0 -000/0273/076/44427/0 -000/0182/0431/23258/0000/0128/0

ارتباطات 

مجازي
702/39407/0 -000/0165/0621/2332/0 -000/0102/0892/29395/0000/0156/0

284/0=؛ ضريب تعيين000/0=معني داري346/0=؛ ضريب تعيين000/0=معني داري438/0=عيين؛ ضريب ت000/0=معني داري
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تحليل كيفي حساسيت بين فرهنگي در نزد دو گروه كُرد و تُرك

هاي پيمايشـي، در انتهـاي   هاي كمي و رفع نقايص وارده بر دادهدر اين پژوهش جهت تكميل يافته

هـاي قبـل ارائـه    هاي مربوط به بخش كمـي در بخـش  تحليل. يدپرسشنامه چندين سوال باز طرح گرد

باشـد و  سواالت كيفي شامل سـه سـوال مـي   . در اين جا تحليل كيفي سواالت باز ارائه مي شود. گرديد

گويان نسبت بـه حساسـيت   گر را در رسيدن به عمق زواياي عقايد و نگرش پاسخاين سواالت پژوهش

:ت كيفي عبارتند ازسواال. نمايدبين فرهنگي كمك مي

پسنديديد كـه  ي اقوام جدا از يكديگر زندگي كنند آيا شما مياگر امكان داشت كه در ايران همه)1

.ها زندگي كنند؟ لطفاً داليل خود را بنويسيدكُردها جدا از تُرك

توان با حفظ اعتقادات وآداب و رسـوم خـاص خـود در كنـار كُردهـا      بعضي ها معتقدند كه مي) 2

.آميزي داشت شما چه نظري داريد؟ لطفاً توضيح بفرماييدگي مسالمتزند

اگر فرزند شما در مورد انتخاب همسر تصميم بگيرد كه با يـك كُـرد ازدواج كنـد، آيـا او را بـه      ) 3

.كنيد؟ لطفاً داليل خود را بنويسيداين امر تشويق مي كنيد يا او را از اين كار منصرف مي

گويـان كُـرد   است لذا براي پاسـخ گويان تُركاالت ياد شده مربوط به پاسخذكر است كه سوالزم به

دهد كه افراد متعلق بـه اجتماعـات قـومي    نتايج اين پژوهش نشان مي.  صورت سواالت تغيير پيدا نمود

هاي متفـاوتي دسترسـي دارنـد    با توجه به جايگاه اجتماعي، ميزان تحصيالت و سطح درآمد به گفتمان

ي حساسـيت  همين امر از سوبژكتيويتة ناهمساني برخوردارند ولذا نوع نگاه آنان به مسئلهكه به موجب

ها از ديگر اقـوام دارنـد، دو نـوع    با توجه به نوع نگاه و پنداشتي كه آن. هاي بين فرهنگي متفاوت است

:ها تشخيص دادتوان در ميان آنجهت گيري شناختي، عاطفي و كنشي متفاوت را مي

گروهي از پاسخگويان كُرد و ترك را تشكيل مي دهند كه به لحاظ جايگـاه اجتمـاعي و   : تيپ اول

، از وضـعيت  )نظيـر درآمـد  (ي اقتصـادي ، و سـرمايه )نظيـر تحصـيالت  (ي فرهنگـي هاي سرمايهشناسه

اين دسته از افراد بـه دليـل برخـورداري از منـابع و امكانـات اقتصـادي و       .متوسط به بااليي برخوردارند

هاي اجتماعي فرامحلي و پل هاي بيروني را توسعه داده و آن را حفـظ نماينـد و   ي قادرند شبكهفرهنگ

ايـن گـروه از پاسـخ گويـان در مـورد      . شان بسط و تعميم مي يابـد هاي هويتيي آن مرزبنديدر سايه
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ـ ارتباطات كاري، اجتماعي، فرهنگي با ساير اقوام با تساهل و تسامح بيشتري برخورد مي بنـابراين،  . دكنن

پـذيري در آنـان پـايين اسـت و     ي دگرسازي و تحريـك ي تحمل بااليي برخوردارند و آستانهاز آستانه

انـد و  مداري  تجربـه نمـوده  ها و احترام نهادن به ساير اقوام، نوعي گذار را از قومضمن پذيرش تفاوت

اين تيـپ، نـوعي اجمـاع نظـري و     هر چند در ميان افراد متعلق به. به لحاظ فرهنگي، نسبي گرا هستند

ها وجود دارد؛ با ايـن وصـف، برخـي از آنـان بـا لحـاظ نمـودن        فكري در پذيرش و انطباق با تفاوت

ي خود، هنوز بسترها و بافت فرهنگي، اجتماعي وسـازماني حـاكم بـر شـهرقروه را در     ي زيستهتجربه

.جهت انطباق و ادغام و يكپارچگي مناسب و مساعد نمي بينند

:آورده شده است3و 1به سواالت ) تُرك و كُرد(هاي دو گروهپاسخجا چند نمونه ازر ايند

سال، اهل تشيع، فوق ليسانس، ميزان درآمد زياد، كُرد41مرد، •

هـاي متعـدد در كنـار    پسندم، زيرا فرهنگجدا زندگي كردن اقوام و مذاهب را نمي) 1جواب سوال 

.شودميهم باعث شادابي و آگاهي بيشتر 

ها بسيار خونگرم و نسـبت بـه   كنم چون تُركها مياو را تشويق به ازدواج با تُرك) 3جواب سوال 

.داماد ارزش و احترام خاصي قايلند

سال، اهل تشيع، ليسانس، ميزان درآمد زياد، تُرك24زن، •

ميـان  جدايي اقوام و مذاهب را نمي پسندم در غير اين صورت مشـكالت زيـادي  ) 1جواب سوال 

.شوداقوام مختلف پيش خواهد آمد و هدف اصلي كه همان صلح و آرامش است فراموش مي

گيـري آزاد  كـنم و او را در تصـميم  من نظـر خـودم را بـه فرزنـدم تحميـل نمـي      ) 3جواب سوال 

.گذارممي

سال، اهل تسنن، فوق ديپلم، ميزان درآمد متوسط، كُرد22زن، •

ندم ولي زندگي در شهر قـروه كـه تُـرك و كُـرد و فـارس بـاهم       پسجدايي را نمي) 1جواب سوال 

. هاي زيـادي نسـبت بـه هـم وجـود دارد      كنند، مشكل است و در بعضي از ادارات تعصبزندگي مي

.كردند خوب بودبنابراين، اگر جدا از هم زندگي مي

آداب و كنم ولي اگر هر كـس بـا فـردي كـه عقايـد و      در ازدواجشان دخالت نمي) 3جواب سوال 

.رسوم مشتركي با هم دارند ازدواج كند بهتر است



نهمسال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد148

سال، اهل تشيع،ديپلم ناقص، تُرك21زن، •

ي افراد يكدست باشـد بهتـر   پسندم ولي فرهنگ و زبان همهجدايي را نمي) 1جواب سوال 

.گيردتبعيض هم صورت نمي.آيداست و كمتر مشكل و سوء تفاهم پيش مي

هـاي فرهنگـي، اقتصـادي و    نوعي با فقـر سـرمايه  ست كه به گوياني اشامل پاسخ:تيپ دوم

كه فاقد منابع و امكانات اقتصادي و فرهنگـي هسـتند،   اين دسته از افراد .اجتماعي مواجه هستند

كنند و نوعي بي اعتمـادي و  به دليل انتخاب محدود به درون مرزهاي مشخص عقب نشيني مي

و گي و اجتمـاعي  در آنـان تكـوين يافتـه اسـت      بدبيني نسبت به محيط پيرامون و اعيان فرهن

ها و و از اين طريق هويتاحساس محروميت و تبعيض بر افق ذهني و بينشي آنان حاكم است

هـاي شـناختي،   گيـري به لحاظ جهـت بنابراين، . شودپيوندهاي اوليه در آنان تقويت و حفظ مي

ان محدود و محصـور در اجتمـاع   ي تعلقات، تعهدات آنگرا بوده و دايرهعاطفي و كنشي خاص

.مداري بر افق ذهني و بينشي آنان حاكم استباشد و نوعي قومقومي خود مي

سال، اهل تسنن،سواد در حد ديپلم، ميزان درآمد پايين، كُرد37مرد، •

پسندم چون انسان با گروهـي كـه اشـتراكات    ها را ميجدا زندگي كردن آن) 1جواب سوال 

كنـد و همچنـين تعصـب و    تـر زنـدگي مـي   و عقايدشان يكي است راحـت زيادي با هم دارند 

.رسدمورد نيز به حداقل ميجا و بيتبعيض بي

قدر از نظر اصول و باورها و اعتقات با هم اخـتالف دارنـد و   خير، زيرا آن) 2جواب سوال 

قطعـي  شوند كه خود به خود زندگي مسالمت آميز هرچند مقدر نسبت به ما تبعيض قايل ميآن

حتي در محـل كـار نيـز تفـاهم     . شودها انگشت نما ميگيرد و با يك جرقه تفاوتصورت نمي

زيادي با هم ندارند يعني تعصبات مانع از آن است كه بتوانند راحت در كنار همـديگر زنـدگي   

.كنند

كنم چون زندگي شيريني نخواهند داشت از ازدواج با غير كُرد منصرف مي) 3جواب سوال 

.انددوستانم كساني هستند كه به علت اختالفات فرهنگي و عقيدتي ازدواج ناموفقي داشتهو از 

سال، اهل تشيع، ديپلم ، ميزان درآمد كم،كُرد27زن، •
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ها و كُردها جدا زندگي كنند، زنـدگي  شد كه تُركپسندم اگر ميزندگي جدا را مي) 1جواب سوال 

يرا كه دو قوم مـورد نظـر هـر كـدام خصوصـيات و عقايـد و       شد، زتر و بهتر ميبراي هر دو قوم ساده

.آيدآداب خاصي را دارند به همين دليل اختالفات شديدي برايشان پيش مي

ي ايـن كـار در   كـنم چـون تجربـه   هـا منصـرف مـي   فرزندم را از ازدواج با تـرك ) 3جواب سوال 

.ي ما وجود دارد و خوشايند نيستخانواده

گيريبحث و نتيجه

هاي نظري و منابع تجربي مرتبط و با استفاده از داده هـا  ي ديدگاهبا بررسي و مطالعهن نوشتاردر اي

هـاي بـين فرهنگـي دو گـروه     ها، براي تبيين و تحليل جامعه شـناختي حساسـيت  و نتايج حاصله از آن

لي هـاي اصـ  و كُرد ساكن در شهر قروه، چهارچوب نظري پژوهش تنظيم و در قالـب آن فرضـيه  تُرك

انـد كـه در   هاي نظري بيانگر اين وضعيتهاي تجربي هماهنگ با ديدگاهيافته.مورد آزمون قرار گرفتند

ي تعـامالت را در ميـان  افـراد     هاي زباني و مـذهبي، ميـزان و پهنـه   بين دو گروه مورد بررسي، تفاوت

روهـي و تضـعيف   اين امـر بـه تشـديد تعـامالت درون گ    . متعلق به دو گروه كم و محدود كرده است

گرايي تأثير گذاشـته و در نتيجـه، حساسـيت بـين     تعامالت بين گروهي منجر گرديده و در تشديد  قوم

.استفرهنگي را افزايش داده

كُرد و تُرك  داللـت دارد؛ بـا ايـن    نتايج حاضر بر وجود حساسيت بين فرهنگي در ميان  دو گروه

در ميـان مراحـل حساسـيت    .تـري دارد  د شدت بيشوصف، حساسيت بين فرهنگي در ميان گروه  كُر

هـاي افـراد بـا    آن گـرايش ها قرار دارد و پس از ي انطباق با تفاوتدر مرحلهگروه تُركبين فرهنگي، 

در زمـان بـا آن  كـه هـم  ها گرايش داشته در حاليي پذيرش تفاوتتر به مرحله،  بيششانتوجه به رتبه

ي دفـاع  از طرف ديگر، گروه كُرد در مرحلـه . پردازنداع از عقايد خود ميها به دفمقابل برخي از تفاوت

ي پـذيرش  شـان در مرحلـه  هاي افراد با توجه به رتبهپس از آن گرايشها قرار داشته و در مقابل تفاوت

.قرار داردها  تفاوت

مورد تأييـد  هاي مذكور در مورد  دو گروه مورد بررسيچنين نشان داد كه فرضيهنتايج حاصله هم

هاي نظريه پردازان جامعه شناسي معاصـر از جملـه بنـت،    هاي فوق مؤيد ديدگاهتأييد فرضيه. واقع شد 
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ي ارتباطات و آشنايي بـين قـومي منجـر بـه كـاهش ميـزان       كه توسعههامر، وايسمن و فولر مبني بر اين

گرايـي  ي نسـبي اري به مرحلـه مدي قومچنين موجب انتقال افراد از مرحلهحساسيت بين فرهنگي و هم

مبنـي  )1388(هاي مذكور مؤيد نتايج حاصله از پژوهش عاملي و مـواليي چنين تأييد فرضيههم. باشدمي

اهـل تسـنّن و تشـيع در    ي ارتباطات بر ميزان حساسيت بين فرهنگي در ميـان دو گـروه  بر تأثير توسعه

كـه سـطح و گسـتره ارتباطـات عامـل مهـم و       بنابراين، مي توان نتيجه گرفـت . باشدمياستان گلستان

هاي بـين فرهنگـي اسـت؛ بـدين معنـا كـه بـا افـزايش و گسـترش سـطح           مؤثري در ميزان حساسيت

.يابد و بالعكسهاي بين فرهنگي كاهش ميارتباطات، ميزان حساسيت

ان تـوان گفـت كـه بـراي كـاهش و تعـديل ميـز       دست آمده ميها و نتايج بهبنابراين، بر اساس داده

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي افـراد متعلـق بـه        هاي بين فرهنگـي، ارتقـاي سـرمايه   حساسيت

ــدان      ــط مي ــيم و بس ــت تعم ــب جه ــترهاي مناس ــدارك بس ــف و ت ــومي مختل ــات ق ــاي اجتماع ه

مـثالً در  . و تقويـت آشـنايي بـين قـومي الزم و ضـروري اسـت      ) تعامالت واقعي و مجازي(تعامالتي

هـاي  هـاي اقـوام و مخـرج مشـترك    هاي ارتباط جمعي  قابليت و ظرفيتسانههاي درسي و در ركتاب

هاي جمعي از مهم ترين ابزارهاي در دست دولـت بـراي ايجـاد همبسـتگي و     رسانه. آنان معرفي شود

لذا تقويت اعتماد بين قـومي از طريـق پخـش    . وفاق اجتماعي و تقويت همگرايي ملي به شمار مي آيد

ها و گويش هاي اقـوام مختلـف   ي وحدت آفرين، احترام گذاشتن به باورها، لهجهبرنامه ها و سريال ها

هـا و  ايران، محوريت صدا و سيما و شبكه هاي استاني در منـاطق قـوم نشـين بـر آشـنايي بـا ظرفيـت       

.هاي اقوام ضروري به نظر مي رسدپتانسيل

ي بـا سـطح معنـاداري بـاال،     ي ارتباطات  بين فرهنگي با حساسيت بين فرهنگي رابطهتأييد فرضيه

مبني بر نقش و جايگاه توسعه ارتباطـات بـويژه ارتبـاط رو در رو    ) 1998(مؤيد ديدگاه ميلتون جي بنت

كاهش قوم مـداري و افـزايش نسـبي گرايـي     (و چهره به چهره در كاهش ميزان حساسيت بين فرهنگي

. باشـد ن تعامل گرايي نمـادين مـي  همچنين تأييد اين فرضيه مؤيد ديدگاه صاحبنظرا.باشدمي) فرهنگي

توانـد وجـود   كه ميد معتقد بود كه جدا از جامعه، هيچگونه خود، خودآگـاهي و ارتبـاطي نمـي   همچنان

هـاي  گرفـت كـه از طريـق فراگـرد رايـج كـنش      عنوان ساختاري در نظـر مـي  باشد و جامعه را بهداشته

بـا توجـه بـه    . آيدگر گرايش دارند، پديد ميارتباطي و مبادالت اشخاصي كه متقابالً به يكدي- اجتماعي
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توان گفت كه افراد متعلق به اجتماعات قومي تا زماني كه سطح ارتباطـات و تعامـل و   نظريات فوق مي

دو . توانند به آگاهي بين فرهنگي و بين قومي دست يابنـد ي چهره به چهره را افزايش ندهند، نميرابطه

ي چهـره بـه چهـره در سـطح متوسـط      لحـاظ ارتباطـات و رابطـه   ه گروه مورد نظر نيز در اين مورد، ب

.از نظر ارتباطات واقعي در سطح باالتري قرار دارندبا وجود اين، گروه تُرك. باشندمي

ي آشنايي بين قومي با حساسيت بين فرهنگي با سطح معناداري باال نيـز يكـي   ي رابطهتأييد فرضيه

معنا، كه هر اندازه آشـنايي بـين قـومي و آگـاهي افـراد نسـبت بـه        بدين . باشداز نكات مورد توجه مي

تر شود ميزان حساسيت بين فرهنگي و به تبع آن ميزان قوم گرايـي  نيـز كـاهش و نسـبي     يكديگر بيش

ي سوم مؤيـد نظريـات جـورج هربـرت ميـد و      همچنين تأييد فرضيه. يابدگرايي فرهنگي  افزايش مي

جا كه عدم ارتباط و آگاهي افراد نسبت به هم موجب عـدم تكامـل خـود    آن. باشدرابرت ازرا پارك مي

يعني افزايش آشنايي افراد نسبت به هم، همراه با افزايش ارتباطات موجـب  . شودو خودآگاهي افراد مي

هـاي فـوق   ي پارك نيز در مورد گروهاز طرف ديگر نظريه. شودكاهش حساسيت بين فرهنگي افراد مي

ي صميميت و احساس نزديكي يا پذيرش افراد در سـطح  ن معنا كه هر اندازه درجهكند ؛ بديصدق مي

برمبنـاي نتـايج   . شـود تر ميتر و حساسيت بين فرهنگي نيز كمي اجتماعي افراد كمباالتري باشد فاصله

تر ميزان حساسيت بـين فرهنگـي، بسترسـازي در خـور     توان گفت، براي كاهش هرچه بيشيادشده مي

هـاي مختلـف بـه    آشنايي بين قومي افراد و انتقـال اطالعـات و آگـاهي اقـوام و فرهنـگ     توجه جهت 

.باشدصورت مثبت، الزم وضروري مييكديگر به
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ي بهرنگ صديقي و وحيد طلـوعي، تهـران، نشـر    شناسي، ترجمههاي كالسيك جامعهنظريه): 1387(ديليني، تيم

.ني

ي كمـال پـوالدي، تهـران، نشـر     هاي اجتماعي و فرهنگـي، ترجمـه  شدن؛ تئوريجهاني):1385(رابرتسون، رونالد

.ثالث
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هاي شناخت جامعـه و تحقيقـات اجتمـاعي،    اي بر روشمقدمه: ها اوها و پنداشتهكندوك): 1375(پور، فرامرزرفيع

.تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم

ي غالمرضا كياني و سيد اكبـر  ها، ترجمهارتباط بين فرهنگ): 1379(ريچارد، اي پورتر و استفاني، ل. سامووار، ل

.مير حسيني، تهران ، نشر باز

- ، فصـلنامه فرهنگـي  » هـا و لُرهـاي ممسـني   حساسيت بين فرهنگي در بين قشقايي«): 1387(شاقاسمي، احسان

).1(ي اجتماعي فراسو،شماره

ي مـوردي  مطالعـه (هـا و حساسـيت بـين فرهنگـي     شدندو جهاني«):1388(رضا و مواليي، حميدهعاملي، سعيد

ي دوم، تحقيقـات فرهنگـي، دوره  ي ، فصـلنامه »)روابط بين فرهنگي اهل تسـنّن و تشـيع در اسـتان گلسـتان    

).6(ي شماره

.شناسي ايراني انجمن جامعه، فصلنامه»زنان و نهادهاي مدني« ):1383(عبدالهي، محمد

، پـژوهش جوانـان،   »هويت ملي و هويـت قـومي در كُردسـتان ايـران    «): 1388(فكوهي، ناصر و آموسي، مجنون

.ي دومفرهنگ و جامعه، شماره

رسـاله دكتـراي جامعـه شناسـي،     .»هويت جمعي غالب كُردها در كشورهاي ايران و عراق«): 1388(قادرزاده، اميد

. ي علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطباييدانشكده

.ي غالمعباس توسلي و رضا فاضل، تهران، انتشارات سمتشناسي، ترجمهمباني جامعه): 1371(كوئن، بروس

.استان كردستان، ناشر استانداري كردستانسالنامه آماري ): 1387(مركز آمار ايران

ي مطالعات ملـي، سـال   ، فصلنامه»روابط بين قومي و تاثير آن بر هويت ملي اقوام در ايران«): 1380(يوسفي، علي

.دوم

، تهـران ، معاونـت امـور اجتمـاعي و شـوراهاي      )بخـش نظـري  (انسجام اجتماعي در ايران): 1385(يوسفي، علي

.وزارت كشور

Bennett, Janet M and Bennett, Milton J. (2001): Developing Intercultural 
Sensitivity:An Integrative Approach to Global and Domestic Diversity.

Bennett, Milton .(1998): Basic Concepts of Intercultural Communication: 
Selected Readings. Intercultural Press.

Bourjolly, Joretha N., Sands, Roberta G., Solomon, Phyllis, Stanhope, Victoria, 
Pernell-Arnold, Anita and Finley, Laurene.(2006): 'The Journey Toward 
Intercultural Sensitivity', Journal of Ethnic And Cultural Diversity inSocial 
Work, 14: 3, 41 — 62.



153...حساسيت بين فرهنگي در اجتماعات قومي در ايراناولشمارة

Elmeroth, E .(2009): Student attitudes towards diversity in Sweden', Intercultural 
Education, 20: 4, 333 — 344.

Fuller, Thomas L.( 2007): 'Study Abroad Experiences and Intercultural 
Sensitivity Among Graduate Theological Students: A Preliminary and 
Exploratory Investigation', Christian Higher Education, 6: 4, 321 — 332.

Hammer, Mitchell. Bennett, Milton J and Wiseman, Richard .(2003): Measuring 
intercultural sensitivity:The intercultural development inventory. International 
Journal of Intercultural Relations,(27) 421–443. 

Kim, Min-Sun and Hubbard, Amy S. Ebesu .(2007): Intercultural 
Communication in the Global Village:How to Understand “The Other”', 
Journal of Intercultural Communication Research, 36: 3, 223 — 235.

Klak, T. & Martin, P. (2003): Do University-sponsored International Cultural 
Events Help Students to Appreciate “Difference”?”, in International Journal of 
Intercultural Relations, Vol. 27(4): 445-465.

Maharaja, Gita Gopaul(2009): An “island” study abroad program and its impact 
on the intercultural sensitivity and cross-cultural adaptability of its participants: 
perspectives from a research intensive university. a dissertation submitted to 
the school of education duquesne university in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of doctor of education.

Mead,G.H. 1934. Mind,Self and Society,Chicago:University of Chicago Press.
Porterfield Bayles, P .(2009): Assessing the Intercultural Sensitivity of 

Elementary Teachers in Bilingual Schools in a Texas School District. a 
dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of 
minnesota. in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of 
education.

Rogers, Everett M and steinfatt, Thomas M .(1990): Interculturar 
Communication. Intercultural Press.

Van Hook, Cheryl W .(2001): Preparing Teachers for the DiverseClassroom: A 
Developmental Model of Intercultural Sensitivity.

Westrick, Jan M. and Yuen, Celeste Y. M.( 2007): 'The intercultural sensitivity of 
secondary teachers in Hong Kong: a comparative study with implications for 
professional development', Intercultural Education, 18: 2, 129 —145.

Yuen, Celeste Y. M. and Grossman, David L.( 2009 ): The intercultural 
sensitivity of student teachers in three cities', Compare: A Journal of 
Comparative and International Education, 39: 3, 349 — 365.


