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 یشناخت و سنجش هوش فرهنگ رفتار مبتنی بر الگوی راهبرد
 

 ***، ابراهیم حاجیانی**عباس خدادادی، *سعید عامری1
 

 چکیده
المللـی شـده و ایـ      بـی    رقابتپیدایش محصوالت و ارائه خدمات در سطح جهانی موجب ایجاد و تشدید      

هـای جدیـدی را بـرای     چـالش های مـرتط  بـا  ن    یورآفنو اطالعات افزون دسترسی به  تغییر با گسترش روز
انـد.    خـود را وسـعت داده   یها تیها قلمرو فعال از سازمان یاریبسناچار ه ها و صنایع ایجاد کرده است. بسازمان

مواجـه  کارکنـان و مراجعـان   در  یفرهنگ یها با چندگانگ که سازمان است باعث شده تیوسعت قلمرو فعال  یا
ـ  پـووهش های مدیریت موثر ای  پدیده است. ای  هوش فرهنگی یکی از راه شوند. تعمیـ  مههـو     منظـور هب

انجا  شده اسـت. در ایـ     یهوش فرهنگخت و سنجش هوش فرهنگی و با هدف طراحی و تطیی  الگوی شنا
و چـارچو    شـده فراترکیـب شناسـایی    هایهگیری از مطالع ها و متغیرهای الگوی موردنظر با بهره مسیر مولهه
 مده برای ارزیابی و سنجش هوش فرهنگی با استهاده از دلهی فازی در نمونه  ماری منتخـب   دستمههومی به

ـ  یبـرا  یخودگشـودگ عنـوان  مولهـه بـه   شـش مطالعـات    یبنـد  جمـع  با. شدخطرگان اصالح و تایید   یریادگی
ی و فرهنگـ   یبردن از ارتطاطات بلذت  هازبان ریارتطاطات با سا یبرقرار  ها فرهنگ ریتماس با سای  فرهنگ  یب

 ییشناساکد محوری برای ارزیابی و سنجش هوش فرهنگی  19به همراه  هااز فرهنگ یدادن به  گاهتیاهم
کارامـد   یمـدل  توانـد  یکه ماند  های منتخب از فراترکیب و دلهی فازی بوده مقاله  یکدها  حاصل بررس  یشد. ا
 کار رود. به هوش فرهنگیو سنجش  یابیارز یبرا

 دلفی فازی. ؛ فراترکیب ؛هوش فرهنگی ؛الگوی سنجش: ها واژهدیکل
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 مقدمه . 1

مختلف  یها نیاز به افرادی دارد که به فرهنگکه  اندتغییر کردهای  گونههای کاری امروز به محی      
  یابی به ای  مهـ  برای دست. [1]ها ارتطاط مناسب برقرار کنند  شنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ

هـا    ارزش توانایی فرد برای تططی  با  . هوش فرهنگی[3 2] کندموثر عمل می یابزارهوش فرهنگی 
 متهاوت فرهنگـی  یکرده و کارکردن در محیط تها عادرسو  متهاوت از  نچه به  ن و  ها و  دا  سنت
 مزیـت رقـابتی اسـت    دستیابی و حهـ  برای  یا منطع بالقوه  ای  نوع هوش هاپووهشبر اساس  .است
 الگویی برای شناسایی و ارزیابی وضعیت هوش فرهنگی ارائه خواهد شد.  پووهش در ای  . [4]
 
 پژوهش هنیشیپ. مبانی نظری و 2

بوده است.  یتجرب یهامتعدد و پووهش ینظر یهاموضوع بحثهای اخیر انواع هوش در سال     
نیز تاکید  یهوش فرهنگافزون بر  طور روزی بههوش عاطهبر عالوه شده  انجا  هایهدر مطالع

 یفرهنگ انیتعامالت م درک و ارتقای تواناییبهطود   یفرهنگ طرفداران هوش یهدف اصلشود.  می
 .[6 5] ی استتنوع فرهنگشدن با پدیده مواجه نهیدر زم یردف یهاتهاوتشناخت و  [5]

که  [7] گردد در هوش برمی استربرگ هیظرنبه  یهوش فرهنگمههو   یمعرف یبرا نظری یمطنا     
 یساختار چندبعد کی یهوش فرهنگ. د داردیتأک یواقع یزندگ یها بودن هوش در حوزهیبر چندبعد

دهنده  نشان  1یاست. جنطه فراشناخت یو رفتار یزشیانگ  یشناخت  یاست که شامل ابعاد فراشناخت
  یزیر مربوطه شامل برنامه یهایی. توانااست یبه دانش فرهنگ یابیدست درافراد  یذهن یندهایفرا

 است.  یفرهنگ یهنجارها یذهن یهامدل ینظارت و بازنگر
 گرانید یفرهنگ ماتیهستند از تنظ یهوش فرهنگدر  شرفتهیپ یجنطه فراشناخت یکه دارا یافراد     
خود را در طول و پس از  یذهن یکنند و الگوها یرا مطرح م یفرهنگ یها هیدارند  فرض ی گاه

 ها عرفها و  وهیاز هنجارها  ش یدانش شناخت  یهوش فرهنگ 2یکنند. جنطه شناخت یم  یتعامالت تنظ
  یدهد. ا یشان منرا ( دست  مده استبه یو تجربه شخص  موزشکه از ) مختلف یهادر فرهنگ

مختلف و دانش  یها فرهنگ یو اجتماع یحقوق  یاقتصاد یهاست یاز س یشامل  گاهجنطه 
 یباال از هوش فرهنگ یجنطه شناخت یکه دارا یاست. کسان یفرهنگ یهازشار یاساس یها چارچو 

 کنند.  یها را درک م فرهنگ یها ها و تهاوت هستند  شطاهت
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و  یریادگیبه سمت  یتوجه و انرژ تیهدا ییدهنده توانا نشان یهوش فرهنگ 1یزشیجنطه انگ     
هوش  یزشیبا ابعاد انگ رادشود. اف یمشخص م یفرهنگ یها است که با تهاوت یطیعملکرد در شرا

نهس در عالقه و اعتمادبه یمتقابل بر مطنا یفرهنگ  یبه شرا یو انرژ  یتوجه مستقبا   یفرهنگ
دادن اقدامات شینما ییدهنده توانانشان یهوش فرهنگ 2یها است. جنطه رفتار ن یفرهنگ یاثربخش
 یها که جنطهیاست. کسان تلفمخ یها مناسب در هنگا  تعامل با افراد فرهنگ یکالم ریو غ یکالم
از  یعیرا بر اساس گستره وس یتیمناسب موقع یدارند  رفتارها یباال از هوش فرهنگ یرفتار
کنند.  یم انیت   حرکات و صورت ب  یکلمات فرهنگ شیمانند نما یکالمریو غ یشهاه یها ییتوانا
را داشته  جینتاای   است مک م یهوش فرهنگ جهیدر نت زی متیموفق یفرهنگانیتعامالت م تیموفق

 یفرد در احساس لذت و رفاه  توسعه و حه  رواب  خو  با اعضا کیخو   یباشد: سازگار
 .[8] به اهداف تعامل یابیدر دست تیموفق و گرید یها فرهنگ
 یها دارااز  ن یهر چند برخ اند. به انواع هوش اشاره کرده یدرباره هوش انسان دیجد یها هینظر     

مستقل از  ای رهمطستهیغ دیبا زیاز انواع را ن یاما برخ گرند یکدیبا  یمتوسط ای فیضع یهمطستگ
هوش   یرهنگ  هوش فیهوش اجتماع :از هوش شامل یبه انواع انیم  یدانست. در ا گریکدی

  ورای فرهنگی  هوش  اشاره کرد. یو هوش زبان ییایقیهوش موس  ی  هوش بدنیجانیه ای یعاطه
است قادر به ارتطاط با همکارانشان از  ممک   پایی   فرهنگی  با هوش  عاطهی است. افرادی  هوش

وکارشان دچار مشکل شوند. در مقابل   های دیگر نطاشند و در نتیجه در کسب همان فرهنگ یا فرهنگ
باال قادر به تهسیر رفتار دیگران و حتی در صورت نیاز  انططاق با رفتار  فرهنگی  افرادی با هوش 

گیری و  المللی را در تصمی  های بی  ر فرهنگدیگران هستند. مدیران و سرپرستانی که تأثی
که گیرند در تالش برای بهطود کیهیت  با شکست مواجه خواهند شد  مگر ای  سازی نادیده می تصمی 

 .[9] بهطود و توسعه را با توسعة فرهنگ همگا  سازند
ها و  گیرد که برای انططاق با موقعیت های فردی را دربر می هـوش فـرهنگی همچنی  بینش     

های کاری چند فرهنگی مهید است. قابلیت فرد برای تعامالت میان فرهنگی و حضور موف  در گروه
الزمه   یهوش فرهنگباشد و ای   های متنوع فرهنگی می درک  تهسیر و اقدا  اثربخش در موقعیت

 .[10] هزاره سو  است دهیچیفرا پ یایرقابت در دن
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 گرانید ایارتطاط اثربخش با همکارانشان  یبرقراردارند  قادر به  ینییپا یکه هوش فرهنگ یافراد     
خود موف   یتیریو مد یدر انجا  امور ارتطاط جهینطوده و در نت گرید یهافرهنگ ایاز همان فرهنگ 

 .[11] ستندین
الت تعام و یهوش فرهنگ»را با انتشار کتا   یهوش فرهنگ نظریه  یاول(  2003)انگ  و یارل     
 کی ییکردند: توانا فیگونه تعر یرا ا یدو  هوش فرهنگ  ی. ا[12] توسعه دادند« یفرهنگ  یب یفرد

خود  یکه معموالً با بافت فرهنگ دیجد یفرهنگ یها  یبا مح زی متیموفق یسازگار یفرد در راستا
و شناخت  یریادگیتداو    یاز طر یرشد شخص یافراد برا ییتوانا  یفرهنگ هوشمتهاوت است.  فرد

 نهیشیبا پ یگوناگون و رفتار مؤثر با افراد یها دا  و رسو  و ارزش  یفرهنگ یها راثیبهتر م
 کیها در درون  فرهنگدر خرده یمختلف و حت یها فرهنگ در و ادراک متهاوت است. یفرهنگ

 ت یکه تهاوت در زبان  قومینحوبه ؛از احساسات و عواطف وجود دارد یعیوس فیط  یفرهنگ مل
عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت به تواند یم گرید هایویوگی یاریو بس ها استیس

اثرات   یبنابرا ؛[13] را با مشکل مواجه سازد مناسب یتوسعه رواب  کار ح ینطودن درک صح
دسته از . ای  [14]است  دهیچیپ اریبس یها از مقوله مواردگونه  یا تیریو مد یفرهنگ یها تهاوت
مرتط  با هوش سازگار است که   یهو با  ن دسته از مها باشد یم یهوش فرهنگ ای ازجلوه  یمهاه

 .[15] دانند یم یشناخت ییتوانا کی شتریبهوش را 
 

تری  امتیاز هوش فرهنگی بر مههو  صرف فرهنگ  جنطه پویایی شک مه بی .ابعاد هوش فرهنگی
شناسـان همـواره   شناسـان و مـرد   و کاربردی  ن است و ای  همان چیزی است که بسیاری از جامعـه 

ای توسـ    رشـته ای بـی   گونهاولی  بار  به. چارچو  هوش فرهنگی برای [16] اند تأکید قرار داده مورد
. برای  مطنا  هوش فرهنگی فردی عطارت از توانمندی فرد در [18 17] جمعی از دانشمندان معرفی شد

هـای فرهنگـی در کـار راهنمایـان      ایـ  زمینـه   .[19] استهای فرهنگی جدید  سازگاری مؤثر با زمینه
هـا  نتیجـه کـار  ن   بنابرای  ؛گیرد المللی شکل میجهانگردی به هنگا  اجرای تورهای گردشگری بی 

( انگیزه و میل به 2 ؛فرهنگی )بعد شناختی(( شناخت بی 1هنگامی مطلو  خواهد بود که سه ویوگی: 
را  هـای فرهنگـی )بعـد رفتـاری(    ( مهارت سازگاری با تهاوت3و  فرهنگی )بعد انگیزشی(تعامالت بی 
سازگاری فرهنگی اتهـاق نخواهـد افتـاد مگـر  نکـه شـناخت  انگیـزش و          دیگرعطارتبه ؛ایجاد کنند

 کار گرفته شود. هرفتارهای هوشمندانه ب
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خـود از  که جزء منطقی  عقالنی و عینی هوش فرهنگی اسـت  بـه درک    بعد شناختی بعد شناختی:
ای  افـراد بـه   »یابد:  ها می رفتارهای مطتنی بر فرهنگ دیگران پرداخته و پاسخ را در جوا  ای  پرسش

ای  بعد هوش فرهنگی بر  موخت  فرهنگ و یـادگیری باورهـا     [12]« اند؟ گونهاند و چرا ای  چه شطیه
فرهنگی  افـراد همچنـی    های بی   دا  و رسو  و تابوهای فرهنگ بیگانه تأکید دارد. با  موخت  رفتار

شـناختی  بـه   دیگـر  بعـد   عطـارت بـه  ؛رسند تر شناخته و به درک بهتری از  ن میماهیت خود را عمی 
پذیری شناختی و توانایی در انتقـال  های فرهنگ ما و دیگران  انعطافمطاحثی درباره چیستی و ویوگی

پردازد. شناخت رفتارهای دیگران و نیز رفتارهای خود  از یک نوع فرهنگ به فرهنگ دیگر می تجار 
 است.در یک محی  چند فرهنگی  بی تردید  در سازگاری اثربخش فرد بسیار مؤثر 

 
هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیـزش فـرد نسـطت بـه تعـامالت       بعد انگیزشی )یا عاطفی(:

های دیگر(  برای کشف و رفتار کنجکاوی )میل به شناخت فرهنگ برای مثالفرهنگی تأکید دارد.  بی 

های بعـد انگیزشـی    خودباوری نیز که از دیگر مؤلهه .[20] فرهنگی ضروری استهای بی در موقعیت
های خود در نیـل بـه سـطح معینـی از اهـداف      عنوان قضاوت فرد از توانمندیهوش فرهنگی است به

های ارتطـاطی خـود را   ها  قابلیت. فردی که در تعامالت با افرادی از دیگر فرهنگ[17] شود تعریف می
اش  سرخورده شـده و انگیـزه خـود را از     ناکامیباور ندارند  به احتمال خیلی زیاد  پس از تجربه اولی  

دهد. چنی  فردی در برقراری ارتطاط شکست خورده و در نتیجه قادر به سـازگاری فرهنگـی    دست می
 .[21] نخواهد بود

 
ای از رفتارهای خاص فردی است که بـرای تعامـل اثـربخش     هوش فرهنگی  مجموعه بعد رفتاری:

که چه کاری را باید انجا  داد و شناخت چگـونگی انجـا   ن )بعـد    فرهنگی ضرورت دارد. دانست  ای 
هـا و رفتارهـای   ساز ایجاد مهـارت انگیزشی(  زمینهشناختی( و نیز داشت  نگرش و میل به تالش )بعد 

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی متهـاوت     شود که برای برقراری ارتطاط بـا افـرادی از پایگـاه    اهمیتی می با
دادن  پرسـش   سـت از: گـوش  ا فـردی عطـارت  بی  هایها و ارتطاط ضرورت دارد. برخی از ای  مهارت

شـود   هایی که در بحـث مـدیریت ارتطاطـات  موختـه مـی     کردن  تواف  و عد  تواف  و مهارت خالصه
طـور  ها(. هـوش فرهنگـی  بـه   ها و تکنیک)همچون حرکات غیرکالمی   دا  تشریهات مذهطی  نقش

فرهنگی نیز  برای  مطنا  به الت مؤثر بی ختی  انگیزشی و رفتاری است. تعامخالصه دارای سه بعد شنا
هـای اجتمـاعی و فرهنگـی متهـاوت اسـت کـه       افرادی از خواسـتگاه مطنای برقراری ارتطاط مطلو  با 

توجـه و امیـدبخش   کارگیری هوش فرهنگی  بیش از پیش تقویت خواهد شد. نکته قابلهشک  با ب بی
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بلکـه بـا    ؛های فرهنگی  صرفاً ویوگی ذاتی افراد خاصـی نیسـت  درک و پذیرش تهاوت»ای  است که 
 «توان هوش فرهنگی را افزایش داد العمر  می ه یادگیری مادا  موزش  تمری   تجربه و نگرش مثطت ب

[22]. 
 

  پژوهش یشناسروش. 3

به ایـ  معنـی کـه در     ؛های اکتشافی بر اساس مطالعه موردی استپووهشپووهش حاضر از نوع      
به دنطال شناسایی الگوی ارزیابی هوش فرهنگی هستند. به همی  دلیـل   انابتدای ای  پووهش محقق

بااستهاده از تکنیک فراترکیب که یک روش کیهی  است.های کیهی ای  بخش از پووهش جزء تحقی 
های الگو شناسایی شـد. در گـا  بعـدی بااسـتهاده از تحلیـل محتـوا و در نهایـت الگـوی          مولهه  است
 نظر بااستهاده از روش دلهی موردبررسی قرار گرفت.  مورد
یـب اسـتهاده   در بخش نخست که از تکنیـک فراترک  :جامعه  ماری در ای  پووهش دو بخش دارد     
در  2016الـی   2000است  جامعه  ماری متشکل از مقاالت علمی پووهشی چـا  شـده از سـال     شده
بـا   4و جسـتور  3سـایت    امرالـد ایـ   2  ساینس دایرکت1های علمی معتطر همچون گوگل اسکالرپایگاه
به ایـ    است. نظریمالک اندازه نمونه  ماری در ای  پووهش کهایت  واژه هوش فرهنگی هست. کلید

بنـابرای    ؛شاخص و معیار جدیدی در حوزه هـوش فرهنگـی نطاشـد     معنی که با بررسی مقاالت دیگر
ماهیت   شدههای انتخا گیری در روش فراترکیب نمونهمالک کهایت نمونه اشطاع نظری است. نمونه

بنـابرای    ؛اسـت  5غیرتصادفی دارند. ابزار گزینش اسناد علمی منتخب با روش ارزیابی و انتخا  حیاتی
ارزیابی و انتخـا    شناسیروشگیری در فر یند فراترکیب با مقاالت حائز اولویت باالتر در فر یند نمونه

پذیرد. در ادامه بااسـتهاده از تحلیـل محتـوای    خاتمه می نظریحیاتی  غاز شده و با رسیدن به کهایت 
نهـر خطـره را    30یری قضاوتی تعداد گهای عمی  با خطرگان منتخب که بر اساس روش نمونه مصاحطه
هـایی  ها  در زمینهاست. ای  خطره دست  مدهبهها و متغیرهای موردنظر  بود  تما  مولهه کردهشناسایی 

هـای چنـد فرهنگـی     های مدیریتی پـروژه از جمله مدیریت فرهنگی و هوش فرهنگی و بهطود قابلیت
تعیـی  الگـو بااسـتهاده از دو روش فراترکیـب و     انـد. پـس از   ها( دارای تخصص الز  بوده )کنسرسیو 

عنـوان ورودی  ایـ  دو روش بـا یکـدیگر مقایسـه و یـک نتیجـه واحـد بـه         استتحلیل محتوا  الز  
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. در برخی موارد نیز  نتایج دو روش کمی و کیهی  با یکـدیگر   های نهایی مورداستهاده قرار گیرد تحلیل
وتحلیـل نهـایی قـرار    بی  رفته و نتیجه واحدی مالک تجزیهها از متهاوت بود که الز  بود ای  تهاوت

های مه  متنوعی استهاده کرده است  یکی از بحث پووهشهای از روش پووهشگیرد. از  نجاکه ای  
؟ کراسـول و  های کمی و کیهی چگونـه ترکیـب خواهنـد شـد    های از روش ای  بود که مراحل و یافته

 از نـد اانـد کـه عطـارت    کمی و کیهی را از ه  متمایز کـرده سه شکل ترکیب دو روش  (2007) کالرک
مـذکور بـه     گانـه هـای سـه   ها. در مدل زیر شـیوه  ها و اتصال داده کردن دادهها  النهترکیب داده :[23]

 ها را با ه  مقایسه کند.تواند  نمی پووهشگراند و  تصویر کشیده شده

 

 
 یطیترک یهاطرح بیترک وهیش. 1شکل 

 
و کراسـول و   [25] (1998)   تشـکری و تـدلی  [24] (1998) همچنـی  بـر اسـاس نظـر مورگـان          

  مرحلـه شـامل طـرح مسـئله     4توان در  های کمی و کیهی را می  ترکیب روش[23] (2007) همکاران
های تهسـیر نتـایج بـا یکـدیگر      ها و شیوه های تحلیل دادهها  روش های گرد وری داده  روشپووهش

ها استهاده شده که از ای  منظر  رویکـرد اصـلی بـر     از روش ترکیب داده پووهشترکیب نمود. در ای  
 ترکیب نتایج در خالل تحلیل تمرکز داشته است. 

 
 هایافته لیتحل. 4

بـا   را های مطالعـه کیهـی دیگـر   که اطالعات و یافته استفراترکیب نوعی مطالعه کیهی  .فراترکیب
اسـتهاده قـرار گرفتـه     که برای انجا  فراترکیب مـورد  نماید. مراحلیموضوع مرتط  و مشابه بررسی می

( انتخا  مقاالت 3 ؛مند ادبیات جوی نظا و( جست2  پووهش؛( تنظی  سوال 1: ای  شرح استاست به 

 اتصال داده ها 

کیهی به کمی  
 منجر می شود

کمی به کیهی  
 منجر می شود

  داده ها کردن النه 

النه کردن داده های  
 کمی در طرح کیهی 

النه کردن داده های  
 کیهی در طرح کمی 

  داده ها ترکیب

ترکیب نتایج در 
 خالل تحلیل

ترکیب نتایج در 
 خالل تهسیر
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( کنترل کیهیـت  6 ؛های کیهی وتحلیل و ترکیب یافته( تجزیه5 ؛ها ( استخراج اطالعات مقاله4 ؛مناسب
 . [26] ها ( ارائه یافته7ها و  یافته
تری  سئوال را با همی  کلمـات پرسشـی   جدید باید بتوان در ای  قسمت خالقانه یبرای ارائه کار     

کـه   اسـت ایـ    پـووهش . سـوال اصـلی   کردشوند ایجاد های علمی استهاده میکه همیشه در تحقی 
هـای ایـ  سـوال  معیارهـایی را ارائـه       الگوی سنجش و ارزیابی هوش فرهنگی کدا  است؟ کلیـدواژه 

فراترکیـب و مقـاالتی کـه از فر ینـد      1توان مقاالت مناسب که وارد فر ینـد  دهد و بر اساس  ن می می
ت المجـ  در منتشرشـده   مقاالت مند نظا جوی وبه جستشوند را شناسایی نمود. در گا  بعد می 2خارج

ر سرتاسـر  . داسـت مورداسـتهاده شـامل هـوش فرهنگـی     کلیـدی   شود. واژه علمی مختلف تمرکز می
مـت  کامـل    شـد. طور مستمر دوباره ارزیابی  جو یا چارچو  زمانی بهوهای جست پووهش تعاریف واژه 

  . شده استدانلود همراه با فهرست از منابع ها  تما  مقاله
شـده متناسـب بـا سـوال     کند  یا مقـاالت یافـت  محق  مشخص می  جووجستدر ابتدای فر یند      

نـد؟(. در ایـ    اها و عوامل مـوثر بـر هـوش فرهنگـی کـدا       که مولهه)مانند ای  ؟یا خیر است پووهش
و  انـد مورد به دلیل عد  همخوانی عنوان رد شده 270اند که عنوان مقاله شناسایی شده 432پووهش 

همخوانی نداشت  چکیده با پووهش حاضر کنـار گذاشـته شـد. پـس از بررسـی       مورد نیز به دلیل 43
مقاله که دارای الگوی هوش فرهنگـی بودنـد  انتخـا      16ها  در نهایت تعداد  اهداف و سواالت مقاله

های نهایی را نیز از ابزاری که معموالً برای ارزیابی کیهیت مطالعات اولیـه تحقیـ  کیهـی    . مقالهشدند
سوالی اسـت کـه بـه     10  شامل 3های ارزیابی حیاتیعنوان برنامه مهارتهشود  ای  ابزار بیاستهاده م

محقـ  بـه هـر کـدا  از ایـ         . در ایـ  مرحلـه  پووهش کیهی را دریابیدکند تا مههو  شما کمک می
توان امتیازاتی را که به  بنابرای  می ؛کند دهد و سپس یک فر  را ایجاد می سواالت یک امتیاز کمی می

شود را جمع کرده و به  سانی و به اجمال مجموعه مقاالت را بررسی کـرده و نتـایج    هر مقاله داده می
هـای نهـایی را   هیچ یک از مقاله انمحقق  شده به هر مقالهارزیابی را بطیند. با توجه به امتیازهای داده

  (.3)شکل  اند ای شناسایی ابعاد در ادامه مورداستهاده قرار دادهمقاله را بر 16و همان  نکردهحذف 
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 وجو و انتخا  مقاالت. جست2شکل 

 
های برگزیده  استخراج کدها از متون انجا  شد. مطنـای اسـتخراج   پس از گزینش اسناد و گزارش     

  کدها سئوال پووهش بوده است.
 

 یبندو دسته یینها های از مقاله جیاستخراج نتا. 1جدول 
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ها و کدهای مربوطه در گا  شش  جهت ارزیابی کیهیـت  نتـایج در اختیـار     پس از شناسایی مولهه     
معرف جدول تـوافقی    2. جدول شودبررسی میگیرد و به وسیله شاخص کاپا یکی از خطرگان قرار می

ـ    نویسندهمیان کدینگ یکی از خطرگان و  داری ادرخصوص یکی از متون است و با توجه بـه عـدد معن
گیـرد. شـایان ذکـر اسـت از     (  ای  شاخص موردپذیرش قـرار مـی  618/0و مقدار ضریب کاپا ) 000/0

شود. پووهشگران بر ای  باورند چنانچه نیز یاد می «مالک ارزیابی پایایی درونی»عنوان  باضریب کاپا 
داری کمتر از اهمچنی  ضریب معن ؛ای  ضریب مقدار خوبی را دار استباالتر باشد   6/0ای  ضریب از 

 گویای وجود رابطه کدگذاری میان دو سند بررسی شده است. 05/0
 

 .  زمون تواف  میان پووهشگر و یکی از خطرگان در کدگذاری یکی از متون2جدول 

معتبر های هتعداد مشاهد برآورد   انحراف معیار برآوردی مقدار  T
b  داریامعنسطح  

618/0 درجه تواف  کاپا  153/0  283/4  000/0  

 
 مده از فراترکیب از دلهی فازی اسـتهاده شـد و درجـه    دستبرای تایید نتایج به .دلفی فازی خبرگان

لهــی فــازی   . دشـد اهمیت و دستیابی به یک اجماع کلی پیرامون معیارهای شناسایی شـده حاصـل   
تصـمی   ربـال عوامل نامناسب و اجتنا  از تأثیر مقادیر انتهـایی را مطنـای   را برای غ میانگی  هندسی

 گیرنـدگان امکـان ارزیابی فازیبر کاهش هزینه و زمـان  بـه تصـمی . ایـ  روش عالوهدهد قرار می
اطالعـات در قالـب   . دهــد امـل را مـیوگیری و دستیابی به نتیجة بهتـر در انتخـا  عفرایند تصمی 

فـرض    . در ای  روش[35] شـود صورت فازی تحلیل میشده و به وشـتاری از خطرگـان دریافتزبان ن
هـوش فرهنگـی    مطالعه  نماینده گـروه یـا حـوزه دانـش    کننده در اگر اعضای شرکتبر ای  است که 

برای دستیابی بـه ایـ  مهـ   خطرگـان دانشـگاهی و مـدیرانی       شود.  اعتطار محتوی تضمی  میباشند  
المللـی   هـای بـی    انتخا  شدند که دارای تحصیالت تکمیلی در ای  زمینه بوده و همچنی  در پـروژه 

 د. خطره کمک گرفته ش در نقش  اند حضور داشته
. [36] گرفتـه شـده اسـت   ( 2008) 1اساس کیئو و چـ  الز  به ذکر است که ای  رویکرد دلهی بر      
ل اجرایی دلهی فازی  ابتدا مقادیر فازی در مراح  طور که در مقادیر باال ه  نشان داده شده استهمان

مثلثی نظرات خطرگان محاسطه و نظرات ایشان تطدیل به مقادیر فازی شد. در گا  بعدی  برای محاسطه 
ها محاسطه شد. بدی  منظور  الز  است که عدد دهنده  میانگی  فازی  ننهر پاسخ 30میانگی  نظرات 
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دد فازی مثلثی برای هر یـک از عوامـل مـوثر بـر اسـاس      فازی مثلثی هر متغیر محاسطه شود. خل  ع
   :روش زیر است

سـپس بیشـتری  مقـدار هـر معیـار مشـخص        شود؛میابتداء کمتری  مقدار از هر معیار مشخص      
کـردن  سـتانه ایـ     . بـرای مشـخص   یدمیدست . با محاسطه میانگی  هندسی هر شاخص بهشود می

 3  عـدد میانـه یعنـی    شده اسـت ای لیکرت استهاده  گزینه 5پووهش از  نجاکه در پرسشنامه از طیف 
شده در هـر  . بااستهاده از روش میانگی  فازی برای اعداد فازی ساختهشود عنوان  ستانه مشخص می به

میـانگی  فـازی در وضـعیتی کـه     در نهایت با مقایسه  ستانه و شود؛ میمعیار  میانگی  فازی محاسطه 
نتایج تحلیـل  مـده    3شود. در جدول   ستانه کمتر از میانگی  فازی شاخص باشد  شاخص پذیرفته می

 است:
 

 ها  . جدول اوزان و غربالگری مولهه3جدول 

 
 

توان دریافت که مولهه سو  از دید خطرگـان مـورد تاییـد نیسـتند. در دیگـر        می3براساس جدول      
 . هستندشده موردتایید های شناسایی شده اجماع نظر وجود دارد که مولههشناسایی موارد

 
 اهو پیشنهاد یریگ جهی. نت5

ها و  نظری بااستهاده از روش فراترکیب به دنطال ای  سوال بودی  که مولهه مطانیدر فر یند بررسی      
انـد  عنوان مقاله شناسایی شـده  432  ند؟ برای پاسخ به ای  سوالاعوامل موثر بر هوش فرهنگی کدا 

نطودن اهـداف  ها به دلیل عد  همخوانی عنوان  چکیده  مکهی و منطط که با کنارگذاشت  برخی از  ن
مقالـه کـه دارای الگـوی     16ها با مههو  موردبررسی در ای  تحقی   در نهایت تعـداد   و سواالت مقاله
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ن هـوش فرهنگـی نیـاز اسـت کـه پـنج مولهـه        . برای سنجش میزاشدهوش فرهنگی بودند  انتخا  
 بررسی قرار گیرد.  مورد
هـا مـوردنظر اسـت کـه در  ن دقـت  هوشـیاری        نخست توانایی برقراری ارتطاط با سایر فرهنگ     
شـوند. دو   برقـراری    تـری  متغیرهـا مطـرح مـی    عنـوان مهـ   فرهنگی بهمندی  تعامالت میان عالقه

ها  نگـارش   که در  ن توانایی سازمان و اعضای  ن در مکالمات  ابالغیه ها استارتطاطات با سایر زبان
خـارجی کـه در  ن  گـاهی چنـد فرهنگـی       مطانی نظـری های خارجی مدنظر است. سو   مطالعه زبان

 شـوک  ی فرهنگـ   یبهای که به حساسیت هااز فرهنگ یدادن به  گاهتیهم. چهار   اشودعنوان می
ی فرهنگـ   یب یریادگی یبرا یخودگشودگشود. پنج    ی پرداخته میاسیق استدالل  زشیانگ ی فرهنگ

ی اشـاره دارد و  ریپذ انعطاف ی فرهنگ یریادگی  یطلط  یتوف  بودنیکاربردی  سازگارپذیری   به جامعه
شـود کـه    مـی  توجـه عنوان مولهه هـوش فرهنگـی   ی بهفرهنگ  یبردن از ارتطاطات بلذتشش  نیز به 

 شود.  مربوط می رفتار ی  تمایالت فرهنگی وعموم یخودکار مدمتغیرهای  ن به 
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