
 (2003وانگ )پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی 

  

رهبری/فراشناختی، دانش/شناختی، انگیزشی، بعد  چهارسوال و دارای  20متشکل از  ارلی وانگهوش فرهنگی پرسشنامه 

 سواالت پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت )کامالً موافق تا کامالً مخالف( طراحی شده است. می باشد.رفتاری 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 از هیجانی و اجتماعی مانند هوش که است بیگانه هایفرهنگ اهالی برابر در موثر العمل عکس بروز توانایی فرهنگی هوش

 هایتفاوت عمل، دقت و دانش طریق از تا دهدافراد می به را امکان این فرهنگی است. هوش برخوردار مختلف سطوح

 گیرند. پیش در درستی رفتار هادیگر فرهنگ با برخورد در و دریابند را فرهنگی

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 دهند.می فرهنگی هوش گویه ای پرسشنامة 20ای است که کارکنان به سواالت نمره فرهنگی هوشدر این پژوهش منظور 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 4تا  1 شناختیرهبری فرا 
 9تا  5 دانش فراشناختی

 13تا  10 انگیزشی 
 18تا  14 رفتاری

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار 

این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا امید است با همکاری و مساعدت شما، . یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط 

 در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قباًل از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت



سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 سواالت:
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 وقتی در تعامل با مردم فرهنگی متفاوت هستم، به دانش فرهنگی آنها آگاهی دارم. 1
          

مردمی از فرهنگی ناآشنا هستم، دانش )شناخت( فرهنگی ام را با آنها سازگار می  وقتی در تعامل با 2

 کنم.

          

 در تعامالت بین فرهنگی از دانش فرهنگی که به کار می گیرم، آگاهم. 3
          

 هنگام تعامل با مردمی از فرهنگ متفاوت، صحت و درستی دانش فرهنگی ام را بررسی می کنم. 4
          

 دانش/شناختی
          

 من نظام های حقوقی )قانونی( و اقتصادی دیگر فرهنگ ها را می شناسم. 5
          

 من قوانین )لغات، دستور زبان( دیگر زبان ها را می شناسم. 6
          

 فرهنگ ها را می شناسم. دیگر مذهبی اعتقادات و فرهنگی های من ارزش 7
          

 نظام ازدواج دیگر فرهنگ ها را می شناسم.من  8
          

 من هنرها و صنایع فرهنگ های دیگر را می شناسم. 9
          

 من قوانین بیان )ابراز( رفتارهای غیرکالمی فرهنگ های دیگر را می شناسم. 10
          

 عامل انگیزش
          

 می برم.از تعامل با مردم فرهنگ های متفاوت لذت  11
          

 مطمئنم می توانم در یک فرهنگ ناآشنا خودم را اجتماعی کنم. 12
          

 مطمئنم که فشارهای سازگاری با فرهنگ جدید برای من قابل تحمل است. 13
          

 من از زندگی در فرهنگ های ناآشنا لذت می برم. 14
          

 تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت به کار گیرم.مطمئنم می توانم که شرایط  15
     

 عامل رفتاری
          

 من رفتار کالمی ام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم. 16
          

 من مکث و سکوت را در موقعیت های بین فرهنگی، متفاوت بکار می گیرم. 17
          

 یک موقعیت بین فرهنگی نیاز باشد، نحوه صحبت کردنم را تغییر می دهم. وقتی که در 18
          

 در صورت نیاز در تعامالت بین فرهنگی رفتار غیر کالمی ام را تغییر می دهم. 19
          



 دهم.در صورت نیاز در تعامالت بین فرهنگی )بیان یا تظاهرات( چهره ام را به آن نیاز است تغییر می  20
     

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و 

 سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کر

( کنید. مثال computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xاگر مولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک  متغیر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 دیگر  بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.های به دست آمده را  بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

پرسشنامه داشته  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1االت پرسشنامه* تعداد سو

 



 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

19 57 95 

  در این جامعه ضعیف می باشد.هوش فرهنگی باشد،  میزان  38تا  19در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

  می باشد.در سطح متوسطی هوش فرهنگی باشد، میزان  57تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

  بسیار خوب می باشد.هوش فرهنگی باشد، میزان  57در صورتی که نمرات باالی 

 و رواییپایایی 

 روایی پرسشنامه به تایید اساتید و خبرگان این رشته رسیده است.

 است.بدست آمده  0.85)آلفای کرونباخ(  89پایایی پرسشنامه در پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال 

 باشد و دارای چهار خرده آزمون به شرح ذیل میباشد. می 100در هوش فرهنگی باالترین نمره 

 عامل راهبردی/ فراشناختی

کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای  بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می

د. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برن

کنند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در  قضاوت می

 ن است. حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشی

 عامل دانشی/ شناختی

این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی وشناختی فرد از 

هد. جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستم های اقتصادی و قانونی،  فرهنگ های دیگر را نشان می

 های زیبایی شناختی و زبان دیگر است.  هبی، ارزشهنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذ

 عامل انگیزشی

بیانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف است. این انگیزه شامل ارزش 

ای فرهنگی مختلف دهد. در موقعیت ه درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می

 به صورتی اثربخش عمل کند.

 عامل رفتاری

این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمی و غیرکالمی را دربرمی گیرد که برای برخورد با فرهنگ 

که در  شود های رفتاری منعطفی را شامل می ای از پاسخ های مختلف مناسب هستند. رفتار هوش فرهنگی مجموعه

 موقعیت های مختلف به کار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصالح و تعدیل برخوردارند.

 منبع:

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 1391 ، ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی


