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 چکیده

 کهه اسهت یاعمهده مسهال  جملهه از یفرهنگ تنوع

. از ايه  رو ههد  هستند مواجه آن با حاضر رانيمد

پژوهش حاضر اعتباريابی پرسشنامه هوش فرهنگهی 

صورت توصیفی اي  مطالعه به ورزشی بود.  جامعهدر 

در بی  کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور انجها  

نفر  269 تصادفیگیری از روش نمونه با استفاده شد.

به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. ابزار مورد 

استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هوش فرهنگی 

ده نفر از متخصصهان مهديريت  که ( بود2007) آنگ

پرسشنامه را تألیهد  ورزشی روايی صوری و محتوايی

از روش تحلیه  عهاملی اکتشهافی و تألیهدی نمودند. 

کهه نتیجهه برای اعتباريابی پرسشنامه استفاده شهد 

به دست آمد و آزمون   919/0برابر با  KMOآزمون 

کرويههت بارتلههت نیههز از نرههر آمههاری معنههی دار 

در (. P  ،248/2295= Chi-square<0001)بود

دو  نیهز نتهايت تحلیه  نهايت تحلی  عاملی مرحلهه 

 عههاملی اکتشههافی را مههورد تألیههد .ههرار داد. ابههزار 

Abstract 

Cultural diversity is one of the key 

issues facing current executives. 

Therefore, the purpose of this study 

was to validate the cultural 

intelligence questionnaire in the 

sports community. This study was 

conducted descriptively among staff 

of the Ministry of Sports and Youth. 

A sample of 269 people was selected 

as a statistical sample. The 

instrument used in this study was 

ANG's Cultural Intelligence 

Questionnaire (2007), which ten 

sports management experts 

confirmed the formal and content 

validity of the questionnaire. The 

exploratory and confirmatory factor 

analysis method was used to validate 

the questionnaire. The result of the 

KMO test was 0.919 and the Bartlett 

sprite test was statistically significant 

(P = 0.0001, Chi-square = 2295.248). 

Finally, the factor analysis of the 
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 مقدمه

 هاسازمانی يع تبادالت فرهنگی و رشد و توسعهسرعت بیش از حد جهانی شدن منجر به تسر

های فرهنگی در دستور کار شدن کسب و کار، مديريت تفاوتانی شده است. با روند رو به رشد جه

هايی حیاتی را در توانند نقشمیان عوام  بسیاری که می اي  گیرد. در.رار می هاسازمانبسیاری از 

های ديگر از حیث درک و تحم  فرهنگ همانند وزارت ورزش و جوانان فرهنگی های چندمحیط

هوش يکی (. 1397زاد و همکاران، )احمدی متري  عوام  استايفا کنند، هوش فرهنگی يکی از مه

روانشناسی است که مطالعات بسیاری در مورد آن صورت گرفته است. از   بنیادي  در علو مفاهیماز 

ی هوشی توسط ترم  معرفی شد، ای به نا  هوش توسط آلفرد بینه و اصطالح بهرهزمانی که پديده

شناسان تعاريف مختلفی از هوش زمان تا کنون بسیاری از روان گذرد. از آننزديک به يک .رن می

درک و (، هوش را به عنوان توانايی برای يادگیری، 1991)1. کلی (1390)پاشاشريفی، اندداشته

گاردنر هوش را يک . (2010)نوروزی و رحیمی،  کندهای جديد تعريف میسازگار شدن با مو.عیت

های از .ب  آموخته شده های جديد با ايدهريق سازگاری ايدهتوانايی فردی برای ح  مسأله، از ط

-کند تا توانايی ح  مسألههای مختلفی را برای يادگیرنده فراهم میداند. اينگونه هوش، فرصتمی

گیرد، منرور رفتار و يا زمانی که هوش مورد مطالعه .رار می(. 2011، 2)کوبوت اش را نشان دهد

  یابراي ، به جای تفکر در مورد هوش بايد رفتار هوشمندانه را تحلعملکردی هوشمندانه است. بن

تري  معنای آن باشد که به طور بايد نوعی دانش و اطالعات در کلیکرد. مبنای رفتار هوشمندانه 

و رفتار هوشمندانه شام  سرعت در  شهای ديگر هواند. جنبهرسمی و يا غیر رسمی کسب شده

                                                           
1 Klein 

2 Chobot 

 5گويهه در مقیها   18گیری مورد استفاده با اندازه

ارزشههی لیکههرت از اعتبههار و پايههايی الز  در جامعههه 

ورزشی برخوردار است. اي  پرسشنامه ابزار مناسهبی 

که شهام   گیری چهار بُعد هوش فرهنگیبرای اندازه

در  ناختی، شناختی، انگیزشی و رفهالری هوش فراش

 باشدبی  کارکنان ورزشی می

رهنگی، هوش ف روايی، ،اعتباريابی  کلیدي:هايواژه

 ورزشی جامعه

second stage confirmed the results of 

exploratory factor analysis. The 

measuring instrument used with 18 

items in the 5-point Likert scale has 

the necessary reliability and 

reliability in the sports community. 

The questionnaire is an appropriate 

tool for measuring the four 

dimensions of cultural intelligence 

that includes metacognitive, 

cognitive, motivational, and reflexive 

intelligence among athletic staff. 

Keywords: Crediting, Narrative, 

Cultural Intelligence, Sports Society. 
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انواع مختلفی از هوش . (2006، 1)فرانکوفسکی و توانايی ح  مسأله استها، پاسخ ح رسیدن به راه

نوعی  اي  هوش،( 1394)کروبی و همکاران،  باشدشناسايی شده که يکی از آنها هوش فرهنگی می

 مطرح  )همانند وزارت ورزش و جوانان( های چند فرهنگیاز هوش است که در ارتباط با محیط

وش اراله شده است، هوش فرهنگی نیز ناظر بر توانايی درک انسان گردد. همانند تعريفی که از همی

 . توانايی فرد برای تطبیق با های مناسب در مواجهه استاز مو.عیت و به کارگیری استراتژی

ها و آداب و رسو  متفاوت از آنچه به آن عادت کرده است و کار کردن در يک محیط ها، سنتارزش

به منرور کاهش عد  که  (2006، 2ترايانديس) گی وی استمتفاوت فرهنگی معر  هوش فرهن

های فرهنگی، افراد بايد از گوناگونی فرهنگی آگاه بوده و توانايی بر.راری اطمینان ناشی از تفاوت

 ارتباط با افراد بیگانه را تقويت نمايند. به بیان ديگر، افرادی که خود را با شرايط بهتر تطبیق 

تواند به عنوان شاخصی برای توانايی پذيرند. اي  نوع هوش میتر میراحتها را دهند، تفاوتمی

-  هوش فرهنگی را برای بیان تفاوتتطابق با ساختار فرهنگی جديد باشد. ارلی و همکاران مفهو

افراد با ( 2002 ،3و موساکوفسکی ارلی) های فردی در بر.راری ارتباط بی  فرهنگی معرفی کردند

های مختلف داشته و .ادر هستند رفتار خود توانايی بیشتری در درک فرهنگ هوش فرهنگی باالتر،

هوش فرهنگی در وا.ع توانايی . (2003 ،4)ارلی و انگ را با محیط فرهنگی متفاوت تطبیق دهند

های فرهنگی متفاوت هستند. و مؤثر در برابر افرادی است که دارای پیشینهالعم  متقاب  بروز عکس

های هوش، از سطوح مختلفی تشکی  شده است. اي  نوع از مانند ساير گونههوش فرهنگی نیز 

های فرهنگی را تشخیص دهند و سازد که از طريق دانش و آگاهی، تفاوتهوش افراد را .ادر می

 (. از نرر آنگ2005، 5و انگ داي ون) های متفاوت رفتار کنندبتوانند به درستی در فرهنگ

آگاهی هوش فرهنگی فراشناختی؛ به سطح . باشدهار بُعد می( هوش فرهنگی دارای چ2007)

های شناختی سطح هشیارانه در خالل تعام  بی  فرهنگی مربوط است و شام  استراتژی فرهنگی

ها و.وانی  جديد را برای تعام  اجتماعی در محیط دهد مکاشفهباالتر است که به فرد اجازه می

)توما   تر توسعه دهندپردازش اطالعات در يک سطح عمیقفرهنگی نوي  و بديع از طريق ارتقای 

شام  تدوي  استراتژی پیش از  در بُعد فراشناختی، (. استراتژی هوش فرهنگی2005و اينکسون، 

های ذهنی در صورت مفروضات در حی  برخورد و تعدي  نقشهبرخورد میان فرهنگی، بررسی 

بُعد  .(2004، )ايرلی و موساکوفسکی باشدمتفاوت بودن تجارب وا.عی از انترارات پیشی  می

ی دانش و اطالعاتی است که يک فرد يا شناختی به عنوان يکی از ابعاد هوش فرهنگی نشان دهنده
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گروه اجتماعی در رابطه با نرا  فرهنگی متفاوت با زمینه فرهنگی که دارد، در آن پرورش يافته 

های .ومی، ملی يا و .وانی  مربوط به ساير گروه ها، رفتارها،است. آشنايی با آداب و رسو ، ارزش

 انگیزشیبُعد (. 1390)يزدخواستی و همکاران،  مذهبی مربوط به بُعد شناختی هوش فرهنگی است

توانايی فرد را در هدايت انرژی و زمان خود به سمت يادگیری و عم  کردن در  ،هوش فرهنگی

 و بیانگر عال.ه فرد به آزمودن ( 2008)وارد و فیشر،  دهدشرايط میان فرهنگی نشان می

باشد. اي  انگیزه شام  انگیزه درونی های مختلف میهای ديگر و تعام  با افرادی از فرهنگفرهنگ

های دهد در مو.عیتافراد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می

(. بُعد رفتاری هوش 2004موساکوفسکی، )ايرلی و  کندفرهنگی مختلف به صورت اثربخش عم 

ها چه نوع کنش و يا واکنشی از خود فرهنگی در مورد اي  است که فرد در برخورد با ساير فرهنگ

(. اي  رفتار .ابلیت 2008)داي  و انگ،  دهد مربوط به ُبعد رفتاری هوش فرهنگی استنشان می

 گیرد که برای خود با ر کالمی را دبر میفرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمی و غی

 (.  2008)رز و کومار،  های مختلف مناسب هستندفرهنگ

ای رشد کرده است، ها که تنوع و جهانی سازی به صورت فزايندهدر شرايط کنونی سازمان

 شودها محسوب میداشت  هوش فرهنگی .ابلیت مهمی برای مديران، کارکنان و سازمان

در وا.ع اي  نوع از هوش مفهومی از حوزه ارتباطات بی  فرهنگی مطرح  (1387 ،زاده)عباسعلی

ارلی و آنگ، ) شده و در پی تسهی  تعامالت بی  فرهنگی به خصوص تعامالت بی  سازمانی است

( و به 1393چرا.ی و همکاران، شاه) های کاری متنوع داردبا محیط( و ارتباط بسیار زيادی 2004

کنند و چگونه به الگوهای رفتاری تا تشخیص دهند که ديگران چگونه فکر میدهد افراد اجازه می

دهند؛ در نتیجه موانع ارتباطی بی  فرهنگی را کاهش و به افراد .درت مديريت تنوع پاسخ می

دهد. اي  نوع از هوش زمینه ارتباطات مؤثر درون سازمانی، بی  سازمانی و همچنی ، فرهنگی را می

کند و از اي  جهت، هوش فرهنگی شاخصی مهم در بهبود ا ارباب رجوع را فراهم میارتباط سازنده ب

وری شغلی در افراد و نیز پیش بینی آنها به شمار و بهره عملکردرفتارهای مثبت سازمانی و افزايش 

 بنابراي  برای درگیری و مداخله مؤثر کارکنان در تعامالت متقاب  (.2007، 1چنگ) رودمی

، 2باشد)کاپوتو و همکارانمحیط کار امروز نیازمند کارکنانی هوشمند از لحاظ فرهنگی می ،فرهنگی

های کالن  و تأثیر غیر مستقیم بر (. به طوری که توجه به نقش هوش فرهنگی در پروژه2018

( بیش از پیش نمايان شده است. 2018، 3)هاندرسون و همکاران کرد اعضای سازمانلرضايت و عم

 های ارتباط بی  فرهنگیمطالعات مختلف حاکی از آن است که هوش فرهنگی بر مهارتهای يافته

های های شخصیتی بر هوش فرهنگی و مهارتو همچنی  ويژگی (2016، 4)برانچومونتنو و .ولت
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. نتايت مطالعه (2016، 1)يکه و سمرجوز ها تأثیر مثبتی داردارتباطی بی  فرهنگی در سازمان

)فراشناختی،  حاکی از اي  است که هوش فرهنگی در همه ابعاد خود (2018) 2والجیچ و همکاران

در روند شناختی ، انگیزشی و رفتاری( به عنوان يک عام  رمزگذاری و کد گذاری دانش، به مديران 

-شان انعطا در سازمان نیز بايد در پنداره نیز کند. و بر اي  اسا  کارکنانانتقال دانش کمک می

پس از بحث در مورد (. 2008، 3)وارد و فیشر عناصر جديدی را با آن ترکیب کنند پذير باشند و

های مختلف، اکنون شايسته است به اي  سؤال پرداخته های هوش فرهنگی از ديدگاهمفهو  و مؤلفه

ی ساخت  هوش و ابعاد آن يکی از مواردی گیری است؟ کمّشود که آيا هوش فرهنگی .اب  اندازه

(. شايد به 2002، 4زوهر و مارشال) انداست که محققان مختلف نسبت به آن همواره هشدار داده

دهد و روی يک مقیا  اي  دلی  که برخال  هوش عمومی، که سرعت و درستی را مد نرر .رار می

( در مورد 2001، 5)ولم  يا زياد است،شود و نشان دهنده هوش کم و باال به پايی  ارزشیابی می

های درست و يا اشتباه در ح  مشکالت هوش هوش فرهنگی اي  نکته وجود دارد که پاسخ

گیری هوش فرهنگی افراد و کارکنان، بررسی توصیفات فرهنگی وجود ندارد. يک روش برای اندازه

ودات شخصی و کاری آنها های مختلف و نیز روش به کارگیری آنها در مراها از فرهنگذهنی آن

 ازسازی، فهم و بیان افراد هايی برای سنجش مفهو است. و راه ديگر ساخت ابزارهار و با مقیا 

(به منرور 2007) سؤالی هوش فرهنگی آنگ 20شنامه هوش فرهنگی است. از اي  رو پرس

پرسشنامه شناسايی الگوی هوش معنوی و ابعاد آن در بی  افراد مختلف ساخته شده است. اي  

رفتارهای و تجربیات گوناگون فرهنگی افراد را در زمان ايجاد ارتباط با ساير افراد را مورد ارزيابی 

باشد. بنابراي  .رار داده و شام  چهار خرده مقیا ؛ فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری می

ی  کارکنان ( در ب2007) رد ساخت  آزمون هوش فرهنگی آنگهد  از پژوهش حاضر استاندا

نجش ای شود جهت سورزشی)وزارت ورزش و جوانان( است و تالش بر اي  است که اي  ابزار وسیله

ها؛ و همچنی  ابزاری برای مديران و توانايی کارکنان ورزشی در بر.راری ارتباط با ساير فرهنگ

ور کلی با به طهستند.  مطالعهمند به هوش فرهنگی عال.ه یپژوهش کسانی باشد که در زمینه

ها به وفور مورد استفاده .رار گرفته است، که اي  ابزار در بی  محققان مديريت سازمانه به اي جتو

اينکه موضوع مورد  و به دلی از اي  رو بررسی روايی و اعتبار آن در گروه کارمندان ضروری است. 

 امری ضروری است:های زير نیز برای پرسش جنبه اکتشافی دارد، لذا تهیه پاسخ ،بررسی

                                                           
1 Yeke, S,  &  Semerciöz  

2 Vlajčić et al 

3 Ward 

4 Zohar, D.& Marshall 

5 Wolman 
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هیه ت(، که به منرور سنجش هوش معنوی 2007) های پرسشنامه آنگآيا بی  مجموعه پرسش

 شده است، هماهنگی درونی وجود دارد؟

نان از روايی ( در بی  کارکنان وزارت ورزش و جوا2007) پرسشنامه هوش فرهنگی آنگآيا ابزار 

 و پايايی کافی برخوردار است؟

ن وزارت ( در بی  کارکنا2007) ست آمده از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگهای به دآيا عام 

 ورزش و جوانان، با ساختارهای نرری آن مطابقت دارد؟
 

 پژوهش روش

فت. اي  پژوهش يک مطالعه پیمايشی مقطعی است که در وزارت ورزش و جوانان انجا  گر

 ه عنوانب روهودند. علت انتخاب اي  گجامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان وزارت ورزش و جوانان ب

رزشی های الز  در خصوص هوش فرهنگی کارکنان وبود که مهارت جامعه پژوهش به اي  دلی 

ن و با شکارازمانی .اب  بررسی است که افراد مورد مطالعه نسبت به نقش رشته خود در گروه ورز

با حجم  یتصادفدر اي  مطالعه گیری های مختلف آگاهی داشته باشند. روش نمونهوجود فرهنگ

-زهای اندازی ايزارهها و مبانی نرری مربوط به استاندارد سانفری با توجه به تعداد گويه 269 نمونه

 اند. نمونه را برای يک گويه کافی دانسته 10گیری بود که هر 

 سؤال بود که نحوه  20( مشتم  بر 2007) ابزار پژوهش پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

ا در ش خود ربايست نگرهای پژوهش، میدهی به ابزار به اي  صورت است که هر يک از نمونهپاسخ

شی ارز 5 های پرسشنامه بیان دارد. روش امتیازدهی پرسشنامه آنگ بر اسا  مقیا مورد گويه

زشی و پرسشنامه اصلی شام  چهار مؤلفه فراشناختی، شناختی، انگیلیکرت طراحی شده است. 

ز گیری اندازه( طراحی شده است. ابتدا برای استفاده از ابزار ا2007) که توسط آنگ رفتاری است

وايی رجهت تعیی  شنامه به زبان فارسی ترجمه گرديد. مؤلف آن اجازه گرفته شد و سپس پرس

يد، ال گردپرسشنامه برای ده نفر از اساتید و متخصصان مديريت ورزشی ارسصوری و محتوايی و 

دو  ه توسطها پرسشنامنررات افراد مذکور و اعمال تغییراتی در برخی از آيتمپس از گردآوری 

لی ی اصمهرسشناپمترجم زبان انگلیسی از فارسی به انگلیسی بازترجمه و مغايرتی از نرر مفهو  با 

ورد تجزيه و م lisrel 8.5و  spss21افزار های گردآوری شده با استفاده از نر دادهمشاهده نشد. 

 .تحلی  .رار گرفت

 

 هایافته

نفری، سؤاالت هر يک از ابعاد تحلی  شدند  269 بعد از اجرای فر  مقدماتی پرسشنامه در نمونه

و  74/0؛ 77/0؛ 83/0که به ترتیب  و ضريب پايايی آلفای کرونباخ هر يک از آنها نیز محاسبه شد

تا  45/0همبستگی سؤاالت بُعد فراشناختی بی  ی ضرايب همچنی  دامنه به دست آمد. 81/0
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ی ک  آزمون، بی  ی ضرايب سؤاالت با نمره؛ بُعد انگیزشی دامنه75/0تا  44/0؛ بُعد شناختی 76/0

  به دست آمد.  78/0تا  32/0همبستگی بُعد رفتاری بی  ی ضريب و دامنه 59/0تا  42/0

ی هه شیوبی از روش تحلی  عاملی اکتشافی به منرور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش معنو

 ه است.اراله شد 1های اصلی با چرخش واريماکس استفاده شد. که نتايت آن در جدول مؤلفه

از  ب است وی انتخاب شده برای تحلی  عاملی مناسگیری نشان داد که نمونهشاخص کفايت نمونه

ننده کآزمون کرويت بارتلت بیان (. همچنی  نتايت  KMO=919/0کفايت الز  برخوردار است)

 (. P  ،248/2295= Chi-square<0001همبستگی معنادار کافی بی  سؤاالت بود)

اد ه تعدبپس از اجرای تحلی  عاملی اکتشافی يک تصمیم مهم در اجرای تحلی  عاملی مربوط 

خش چرباشد.جهت تعیی  اينکه چند عام  مناسب برای عوام  .اب  استخراج برای چرخش می

ايه پشود. بر استفاده میريزه و نمودار سنگ «مالک کیسر»های مختلف ازجمله وجود دارد از مالک

اب  ام  .اي  مالک عواملی که دارای ارزش ويژه يک يا بیشتر از آن می باشند، به عنوان عو

 ( مشخص شده است همانند نسخه اصلی1شوند. همانطور که در جدول)استخراج تعیی  می

 باشند. عام  دارای ارزش بزرگتر از يک و .اب  استخراج می 4نامه پرسش

 

 

واریانس استخراج شده با استفاده از مقادیر ویژه: 1جدول   

مجموع مجذورات استخراج شده پس از 

 چرخش
 هاي ویژه اولیهارزش

ها
ل 

ام
 ع

درصد تراکمی 

 واریانس

درصد 

 واریانس
 ارزش ویژه

درصد 

تراکمی 

 واریانس

درصد 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

849/19  849/19  970/3  078/42  078/40  416/8  1 

136/39  278/19  857/3  615/48  537/6  307/1  2 

460/53  324/14  865/2  262/54  647/5  129/1  3 

354/59  894/5  179/1  354/59  092/5  018/1  4 
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 ریزههاي استخراج شده با استفاده از نمودار سنگعامل: 1 شکل

 

 

کنند. یتبیی  مدرصد از واريانس ک  آزمون را  354/54جمعاً هر چهار عام  به دست آمده 

ه بُعد بکند و تمامی سؤاالت مربوط درصد از واريانس آزمون را تبیی  می 84/19عام  اول 

-را تبیی  می مونآزدرصد از واريانس  27/19دارند. عام  دو   40/0فراشناختی بار عاملی باالتر از 

 32/14 سو   دارند. عام 44/0بار عاملی باالتر از  اختینشکند و تمامی سؤاالت مربوط به ُبعد 

ر ی باالتار عاملب انگیزشیکند و تمامی سؤاالت مربوط به بُعد را تبیی  می آزموندرصد از واريانس 

 ی سؤاالت مربوطکند و تمامدرصد از واريانس آزمون را تبیی  می 89/5. عام  چهار  دارند 41/0از 

 دارند.  47/0بار عاملی باالتر از  رفتاریبه بُعد 
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حیت با عاملی با استفاده از چرخش زاري بارهاي عاملی به ترتیب ارجبارگ :2 جدول

 واریماکس

 هاگویه
 هاعامل

1 2 3 4 

    415/0 دار .و.تی در تعام  با مرد  فرهنگی متفاوت هستم، به دانش فرهنگی آنها آگاهی 

ر ا سازگاا آنها  را بو.تی در تعام  با مردمی از فرهنگی ناآشنا هستم، دانش )شناخت( فرهنگی

 کنم.می

472/0    

    710/0 گیر ، آگاهم.در تعامالت بی  فرهنگی از دانش فرهنگی که به کار می

    501/0 نمکمی ا  را بررسیهنگا  تعام  با مردمی از فرهنگ متفاوت، صحت و درستی دانش فرهنگی

   598/0  شناسم.ها را میهای حقو.ی ).انونی( و ا.تصادی ديگر فرهنگم  نرا 

   734/0  شناسم.ها را میی  )لغات، دستور زبان( ديگر زبانم  .وان

   636/0  .شناسممی را هافرهنگ ديگر مذهبی اعتقادات و فرهنگی هایم  ارزش

   648/0  شناسم.را می های ديگرفرهنگم  نرا  ازدواج 

   441/0  شناسم.های ديگر را میم  هنرها و صنايع فرهنگ

  417/0   بر .های متفاوت لذت میاز تعام  با مرد  فرهنگ

  777/0   توانم در يک فرهنگ ناآشنا خود  را اجتماعی کنم.مطمئنم می

  763/0   برای م  .اب  تحم  است.مطمئنم که فشارهای سازگاری با فرهنگ جديد 

  641/0   م  از زندگی در فرهنگ های ناآشنا لذت می بر .

  558/0   مطمئنم می توانم که شرايط تجاری و خريد را در يک فرهنگ متفاوت به کار گیر .

 658/0    .م  رفتار کالمی ا  را و.تی که در تعام  فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم

 759/0    هم.و.تی که در يک مو.عیت بی  فرهنگی نیاز باشد، نحوه صحبت کردنم را تغییر می د

 533/0    ا  را تغییر می دهم.در صورت نیاز در تعامالت بی  فرهنگی رفتار غیر کالمی

ی متغییر  از استا  را به آن نیدر صورت نیاز در تعامالت بی  فرهنگی )بیان يا تراهرات( چهره

 دهم.

   487/0 

 

 شهود، بهه( مشخص گرديد که کدا  گويه بر روی کدا  عام  بهارگزاری مهی2بر اسا  جدول )

ال، و بُعهد سهؤ 5سؤال و بُعد انگیزش  4سؤال؛ بُعد فراشناختی  5فراشناختی  عدطوری که بر روی بُ

 سؤال .رار گرفت.  4رفتاری 

 ار است ازکه آيا ساختار پرسشنامه از برازش کافی نیست برخورددر نهايت به منرور بررسی اي 

 ههر ویربارهای عاملی سؤاالت بهر  2روش تحلی  عاملی مرتبه دو )تألیدی( استفاده شد. در شک  

 از عوام  اراله شده است.  کدا 



 
 1398 تابستان، 29 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          116

 

 

 هاي هوش فرهنگیتحلیل عاملی تأئیدي مرتبه دوم عامل :2 شکل
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هاش هوش ( شاخص ارزیابی کلیت تحلیل عاملی تأئیدي مرتبه دوم عامل3جدول)

 فرهنگی

 

 اختصار نام شاخص شاخص
برازش قابل 

 قبول

برآورد 

 مدل

 برازش مطلق
-Chi سطح پوشش کای دو

squaer 

 5بزرگتر از 

 درصد
31/364 

 GFA 9/0< 91/0 شاخص نکويی برازش تطبیقی

 تطبیقیبرازش 

 CFA 9/0< 96/0 شاخص برازش فزاينده

شاخص برازش مقتصد هنجار 

 شده
IFI 1-0 96/0 

 PNFI 5/0< 79/0 بهنجار شده2کای برازش مقتصد

، شهوندهای پژوهش حمايت میهای مدل تجربی توسط دادهی مطلوب شاخصبا توجه به دامنه

ر بههها داللهت شهاخصهای مدل بر.هرار اسهت و اکثهر .ريهب بهه اتفها  به عبارت ديگر برازش داده

کهه بهر  ههايیگیری هوش فرهنگی کارکنان دارند. بر اي  اسا   تعداد معر مطولوبیت مدل اندازه

 .رفت انطبا  داردعام  هوش فرهنگی با آنچه که در بر اسا  مدل نرری انتطار می
 

 نتیجه گیري بحث و

 مديريت و عم  درک، برای فرد توانايی، دنبال به که است مقیا  يک فرهنگی هوش مقیا 

 به ،ی پژوهشهايافته نتايت (.2007)آنگ و همکاران،  فرهنگی است متنوع شرايط موثر در طور به

 بُعد چهار وجود تألید و سازه هوش فرهنگی اطمینان .ابلیت برای تجربی پشتیبانی رسدمی نرر

 به توان می را نتايت . اي کندمی تأيید رارفتاری  و انگیزشی شناختی، فراشناختی،: فرهنگی هوش

پژوهش حاضر با  .کرد های مديريت ورزشی مشاهدهحوزه در ابزار اي  از استفاده از حمايت عنوان

هد  بررسی عملی بودن، اعتبار و روايی پرسشنامه هوش فرهنگی در کارکنان حوزه ورزش انجا  

نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان،  269 پرسشنامه هوش فرهنگی بر رویپس از اجرای شذ. 

آوری شده مورد تجزيه و تحلی  .رار گرفت. پس از آن برای پاسخ به اي  سؤال که آيا اطالعات جمع

دهد ابزار مورد استفاده شده از اعتبار کافی برخوردار است؟ نتايت حاص  از اجرای آزمون نشان می

حذ  شد. در نتیجه های پرسشنامه يه به علت داشت  بارعاملی ضعیف از مجموعه گويهگو 2که به 

به دست آمد که اعتبار بااليی هست.  84/0ضريب اعتبار آزمون پس از حذ  سؤاالت مذکور برابر با 

سؤالی  20برای پرسشنامه  81/0( ضريب اعتبار 2018) همچنی  در پژوهش گوزولی و گازورلی
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دست آوردند. از سوی ديگر برای بررسی روايی سازه و پاسخ به اي  سؤال که هوش فرهنگی به 

پرسشنامه هوش فرهنگی از چند عام  اشباع شده است از روش تحلی  عاملی اکتشافی، تحلی  

و با توجه به خش متماي  چرده شده است. با استفاده از شیوه ( استفاPC) های اصلیمؤلفه

عام   4درصد تبیی  واريانس و شیب نمودار سنگ ريزه در نهايت های تحلی  عاملی و مفروضه

طور برای اطمینان از روايی ابزار پژوهش از روايی همگرا بهره گرفته شد. استخراج گرديد. همی 

نتايت نشان داد همبستگی بااليی بی  سؤاالت هوش فرهنگی وجود دارد. .ب  از اجرای تحلی  

صفر مبنی بر درست بودن  فرض درو نیز  KMOستفاده از اندازه گیری با اعاملی، ککفايت نمونه

 پذير شد. ماتريس همسانی در جامعه به وسیله آزمون کرويت بارتلت اجرای تحلی  عاملی توجیه

ش فرهنگی سؤال همبستگی .وی دارد و بیانگر هو 5ماتريس عاملی نشان داد که عام  اول با 

اي   باشد.یمگويه  5( نیز 2007) در اص  پرسشنامه انگه کباشد. فراشناختی کارکنان ورزشی می

رد و برخو راهبرد شام  تدوي  استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حی 

و  نالیجی) ستهای ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب وا.عی از انترارات پیشی  اتعدي  نقشه

ی ی حی  بر.راربُعد فراشناختی شام  آگاهی از دانش فرهنگهای ريز مؤلفه(. 1390عباسعلی زاده، 

اد با افر رتباطارتبا با افراد با سوابق فرهنگی گوناگون، انتطبا  دانش فهرهنگی حی  بر.راری ا

نش حت داهنگی و بررسی صبیگانه، آگاهی از دانش فرهنگی هنگا  کاربرد آن در روابط بی  فر

 (.2006)انگ،  شودها میراد ساير فرهنگفرهنگ هنگا  بر.راری ارتباط با اف

  .باشدسؤال همبستگی دارد و بیانگر هوش شناختی کارکنان ورزشی می4عام  دو  با 

االً قق احتمکه بار عاملی آن بر روی دو عام  متمرکز بوده است، از نرر محهای حذ  شده سؤال

ه که اي توجه ب .رار گیرند. با های آتی مورد بررسیای بوده که بهتر است در پژوهشسؤال پیچیده

انش و د شدباهای فرهنگی میاي  بُعد از هوش فرهنگی بیانگر درک افراد از تشابهات و تفاوت

ت وجه داشتدهد؛ بايد های ديگر نشان میهای ذهنی و شناختی آنها را از فرهنگعمومی و نقشه

ونی آن های دريههای نفوذ به الراهها نیاز دارد در مورد در بدو ورود به ساير فرهنگ که هر کس

اط افت  نقباط، يها اطالعات الز  را کسب کند. به ويژه آنکه مهمتري  نکته در بر.راری ارتفرهنگ

هد دزه مید اجااشتراک با طر  مقاب  و تأکید بر آنها است. از اي  رو هوش فرهنگی شناختی به فر

 زاده،یعباسعل وگیرد)نالیجی بر.راری ارتباط بهرههای فرهنگی را درک کرده و از آنها در اشتراک

د ان، عقاينی  زبهای بُعد شناختی شام  آگاهی از سیستم ا.تصادی و .انونی، .وا(. ريز مؤلفه1390

 ی ر کالمفرهنگی، نرا  ازدواج، هنر و آثار هنری و .واعد بیان رفتارهای غیمذهبی و ارزش

 (. 2006 انگ و همکاران،) شودهای ديگر میفرهنگ

در باشد. که ورزشی می کارکنانو بیانگر هوش انگیزشی عام  همبستگی دارد  5عام  سو  با 

مؤلفه انگیزشی به انگیزش و تعهد فرد به باشد. گويه می 5( نیز 2077) آنگاص  پرسشنامه 

تماي  سازگاری و تطبیق با محیط فرهنگی جديد اشاره دارد. بعد انگیزشی هوش فرهنگی توانايی و 
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(. 2006کند )انگ و همکاران، های فرهنگی مختلف را منعکس میبه يادگیری و فعالیت در مو.عیت

انگیزش هوش به ظرفیت ذهنی به منرور هدايت و تقويت انرژی برای يک وظیفه يا مو.عیت خاص 

 ،1های انگیزشی برای ح  مساله ضروری هستند )استرنبرگو شناسايی آن اشاره دارد. توانايی

عنصر روانی و انگیزشی به افراد کمک می کند در مقاب  موانع پايدار باشند تا به طور کلی  (.1985

اي  بخش ممک  است مشک  تري  يا از نرر محقق بتوانند خود را با فرهنگ ديگران سازگار سازند. 

ی موانع مبهم تري  جزء هوش فرهنگی باشد. ورود به دنیای فرهنگ بیگانه مستلز  غلبه بر يک سر

ها در بسیاری از خاص است. داشت  انگیزه و پشتکار و باور .وی در اي  راه بسیار مؤثر است. فرهنگ

موارد با هم متفاوت هستند. ناديده گرفت  اي  تفاوت ها به مخدوش شدن ارتباطات منجر می شود. 

ا .طب های گاهی او.ات تعام  افرادی با فرهنگ های متفاوت مث  نزديک شدن دو آه  ربا ب

نايی همدل يکسان است. بدون داشت  انگیزه کافی هوش فرهنگی بی مفهو  است. اي  عنصر توا

تري  تمرار در راه رسیدن به هد ، بزرگدهد. تماي  به بر.راری ارتباط و اسشدن را مد نرر .رار می

 .دهدهای فرهنگی را پوشش میشکا 

باشد. یمبیانگر هوش رفتار کارکنان ورزشی سؤال همبستگی دارد و 4 در نهايت عام  چهار 

رای می که بر کالرفتار هوش فرهنگی .ابلیت و توانايی فرد را در سازگاری با رفتارهای کالمی و غی

ای از دهد. رفتار هوش فرهنگی مجموعههای مختلف مناسب هستند نشان میبرخورد با فرهنگ

عام  تآيند و متناسب با يک ختلف به کار میهای منطقی را که در مو.عیتم -پاسخ های رفتاری 

، لی زادهعباسع وشود )نالیجی خاص يا مو.عیت ويژه از .ابلیت اصالح و تعدي  برخوردارند شام  می

ره سب اشاعنصر فیزيکی و رفتاری هوش فرهنگی به توانايی فرد برای انجا  واکنش منا (.1386

ند کی میفرهنگ طر  مقاب  عال.ه دارد و سع دارد. رفتار و سلوک فرد بايد نشان دهد که به

ط نگی، توسهای فرهها احترا  بگذارد. بسیاری از .ضاوتها را بپذيرد و به آنهای فرهنگی آنمؤلفه

 ؤثر وماعمال فیزيکی .اب  مشاهده و انعکا  است. شناخت و انگیزه بدون انجا  يک واکنش 

 ی دلی  هوش فرهنگی بايد در برگیرندهدهند، به همی  مناسب ارزش خود را از دست می

 . ن واکنش مناسب با آن فرهنگ باشدهای الز  برای نشان دادهای و مهارتتوانايی

 

 منابع فارسی

فرهنگی با  (. رابطه هوش1397، شبرند، ناديا. ).موسوی، سید صدا.ت اهلل .،احمدی زاد، آرمان

ز مراک لعه:شبکه های استانیعملکرد مديران صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران )مورد مطا

 .14-1 (،12)2، مديريت فرهنگی غرب کشور(.

                                                           
1 Sternberg 
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ت تهران: انتشارا .هاي هوش و شخصیتنظریه کاربرد آزمون(. 1390). پاشاشريفی، حس 

 .سخت

رهنگی بر ف(. بررسی تأثیر هوش 1393، حقیقتیان، منصور. ).صاد.ی، سعید .،شاه چراغی، فاطمه

عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزيستی )مورد مطالعه: کارکنان بهزيستی شهر 

 .72-59(، 4)25، جامعه شناسی کاربردی اصفهان(.

. ندیراگی بر انگیزه توفیق طلبی مبررسی تأثیر هوش فرهن(. 1387علیزاده، منصوره.)عبا 

 .تهران تحقیقادانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  و ت رشته مديريت، پايان نامه کارشناسی ارشد،

ی هوش (. بررسی رابطه1394ن، سید احمد. )تقويان نوغا.، نژاد، ارغوانهادی .،کروبی، مهدی

ه مجله برنامه ريزی و توسع .های خروجی شهر تهرانفرهنگی و هوش عاطفی راهنمايان تور
 .41-24(، 15)4 ،گردشگری

های ی آن با ويژگی(. هوش فرهنگی و رابطه1390زاده، منصوره. )عباسعلی .،نالیجی، محمدجواد

 فصلنامه علمی پژوهشی توسعه های غیرانتفاعی در ايران.ی مديران سازمانکارآفرينانه
 .44-27(، 2)4، کارآفرينی

های بی  فرهنگی و هوش (. رابطه تما 1390) .اسمی، وحید، وحیدا، فريدون. ؛يزدخواستی، گیسو

 .(4)2، 133-162. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ايران .فرهنگی؛ تحلی  نرری و تجربی

. 
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