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 فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1395 تابستان/ بيستم و ششم/ شماره هشتمسال 

 
 
 
 

 يشهر رانيمد يهوش فرهنگ يبر ارتقا ريتاث يها مولفه يبررس
 تهران( يمنطقه ده شهردار) يمورد مطالعه

 
 15/6/1395تاريخ پذيرش مقاله:  2/6/1395تاريخ دريافت مقاله: 

 
 سحر شتابان

 (مسئول مكاتبات) sshetaban@yahoo.com يت شهريريارشد مد يکار شناس يدانشجو
 يپور موسو يد موسيس

 mpoormousavi@yahoo.com تهران يشهردار يکاربردـ  يعلم يموسسه آموزش عال يئت علميعضو ه
 يياکبر رضا يعل

 dr. rezaei50@yahoo.com قات تهرانيدانشگاه علوم و تحق يئت علميعضو ه
 

 چکيده
در  يران شـهر يمـد  يهوش فرهنگـ  ير گذار بر ارتقايتاثهاي  ن پژوهش در نظر دارد مولفهيا پژوهش: مقدمه و هدف

ه يـ ران با شهروندان را ارايمد يابعاد رفتار يرا جهت بهبود و ارتقا يين و رهنمود هاييبا شهروندان را تب يتعامل فرهنگ
 . دينما

تحليلي است و اطالعات بـه دو شـيوه    ،شيوه انجام توصيفينوع پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر  روش پژوهش:

 . ميداني( جمع آوري گرديده است ) کتابخانه اي( و پيمايشي ) اسنادي
هـوش   ين بعد اسـتراتژ يدار ب ياز رابطه معن يج حاکينتا, ين ابعاد چهارگانه هوش فرهنگيروابط ب يدر بررس ها: يافته

بـر عملرـرد    يهـوش فرهنگـ   يرگـذار ين مشخص شـد تاث يهمچن. است يهنگزش هوش فريبا بعد رفتار و انگ يفرهنگ
 . است يبرخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگ يفه ايوظ

ران يمد يهوش فرهنگ يدر ارتقا يادير زيتاث يو فرا شناخت يدهد عوامل شناخت مي نتايج پژوهش نشان نتيجه گيري:

  .دارد يشهر
 تهران، فرهنگ، هوش ي، شهرداريت شهريري، مديهوش فرهنگ واژگان كليدي:
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1395 تابستان  

 مقدمه:  -1

ر آن يردارد و هم خود تحت تاثيشهر بر فرهنگ تاث 
مختلف را هاي  از فرهنگ ياديشهر تعداد ز. است

ن تعامل سبب يکند که ا مي جمع يمحدود يدرفضا
. شود مي يديجد يو ظهوراشرال فرهنگ يش نوآوريدايپ

. ز سبب شوديتواند تضاد و تنش را ن مي يژگين وياما هم
خرده  يه يشردر نظري( کلود ف1387, 211شارع پور، )

د يت و تشديرا عامل تقو ينيشهر نش, خود يفرهنگ
 يه يدرنظر. داند مي يخرده فرهنگهاي  ت گروهيهو

تعامل , رشد يبرا يط مناسبيشهر مح يفضا, شريف
مختلف مردم که منافع و جهت هاي  ن گروهيزبيوتما

ن يازا يآورد؛ برخ مي دارند فراهم يمشترکهاي  يريگ
عالئق  يا افراد داراي يقومهاي  گروه ياعضا, گروه ها

ک مران يهر قدر  ير ويبه تعب. خاص هستند يفرهنگ
شتر خواهد يدرآن ب يتنوع خرده فرهنگ, تر باشد يشهر

 يتجربه , شتر باشديت بيگرهرقدرجمعيبود به عبارت د
 . (156همان:) دتر استيشد يخرده فرهنگ

متفاوت هاي  ل تعدد فرهنگيدر تهران به دل
د توان کنش سازنده واثر يبا يران شهريمد ،شهروندان

را داشته باشند تا  يط چند فرهنگين محيبخش در ا
ن ين در ايبنابرا. ت شهروندان را کسب کننديبتوانند رضا

 يت ارتقايواهم يهوش فرهنگ ،مفهوم يپژوهش به بررس
 يمنطقه ده شهردار. ميپرداز مي يران شهريآن در مد
 يبافت فرسوده يفشرده و دارا يتيث جمعيتهران از ح

در . است يمختلف فرهنگهاي  گسترده و تمرکز گروه
د نواب و يل توسعه بزرگراه شهير به دلياخهاي  سال

ن يو همچن يو غرب يره( در ضلع شرق) ادگار امامي
فرسوده هاي  بافت يدر نوساز يت شهريريمداخالت مد

به . عاد مختلف بوده استدر اب يشاهد تحوالت فرهنگ
با فرهنگ خاص خود  يتيجمعهاي  ل استقرار گروهيدل

 يران شهريتهران، مد يمنطقه ده شهردار يدر نواح
و  يش اثر بخشيخود وافزا يف اداريانجام وظا يبرا

ازمندند: يف روزانه به تعامل با شهروندان نيوظا يکارآمد
در ها  و خرده فرهنگ يقومهاي  ل تمرکز گروهياما به دل

 يده ايبا مشرالت عد يران شهري، مدياز نواح يبرخ
عوامل موثر بر  يل بررسين دليبه هم. شوند مي مواجه

در تعامالت  يران شهريمد يهوش فرهنگ يارتقا
ژه يتواند راهگشا بوده و بو مي آنها با شهروندان يفرهنگ

رگذار يار تاثيتهران بس يمنطقه ده شهردار يدر نواح
بر شناخت و  ين پژوهش مبتنيا يمسئله اصل. خواهد بود
ران يمد يهوش فرهنگ يعوامل موثر بر ارتقا يطبقه بند

 يمنطقه ده در سطوح مختلف در تعامالت فرهنگ يشهر

که متعلق به خرده فرهنگها  يژه آنانيبا شهروندان بو
ن پژوهش در صدد پاسخ به سوال يا. هستند خواهد بود

 يوامل مؤثر بر ارتقاء هوش فرهنگ: عيعنيخود  ياصل
با شهرومندان در  يدر تعامالت فرهنگ يران شهريمد

ست و چگونه بر يتهران چ يمنطقه ده شهردار ينواح
 . باشد مي گذارند مي ن تعامالت اثريروند ا

 ر را دنبالين پژوهش اهداف زين مقدمه ايبا ا
 د: ينما مي

هوش  ير گذار بر ارتقايتاثهاي  مولفه يالف( بررس
 يران شهريمد يفرهنگ

 يابعاد رفتار يجهت بهبود و ارتقا ييه راهرارهايب( ارا
 ران با شهروندان يمد

خود  ياس نواحيتهران در مق يمنطقه ده شهردار
است که تعامالت آنان با  يقومهاي  شاهد استقرار گروه

 يمستلزم ارتقاء هوش فرهنگ يانيران سطح خرد و ميمد
ن موضوع و يا ياز آنجا که بررس نيران است بنابرايمد
ران ياز مشرالت مد ياريتواند بس مي ج حاصل از آنينتا

را در تعامل با شهروندان را در منطقه ده شهر  يشهر
ارتباطات  يچگونگ يبرا يعمل يتهران براهد و راهنما

ت و يبا ساکنان محالت باشد اهم يران شهرياثربخش مد
 . دهد مي ضرورت پژوهش را نشان

پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه  نوع
متون،  بررسي به ابتدا تحليلي است يعني ،انجام توصيفي

نظري موضوع پرداخته شده  چارچوب منابع و تدوين
 ،مشاهده شامل ،ميداني كار از طريق است، سپس

مصاحبه و تهيه و ترميل پرسشنامه در راستاي سواالت 
در ادامه از . است تهگرف صورتها  داده گردآوري تحقيق،

ل يه و تحليمورد تجزها  ، دادهيآمارهاي  ق آزمونيطر
جه ينت ،افته هاي يت بر اساس خروجيقرار گرفته و در نها

جامعه آماري . شنهاد شده استيه راهبرد و پيو ارا يريگ
 تهران يشهردار 10منطقه  يران شهريپژوهش را مد

ران يمدکه با توجه به محدود بودن . دهد مي تشريل
تالش شد تا براي همگي آنها پرسشنامه تهيه  يشهر
 ير احتماليغ يرين پژوهش از روش نمونه گيدرا. گردد

 يقضاوت ينمونه بردار. استفاده شد ياز نوع قضاوت
ط ين شراياست که بهتر ييها يمستلزم انتخاب آزمودن

 يرازيو ش يصائب ) ازدارندياطالعات موردن يارائه  يبرا
نفر به عنوان حجم نمونه  50ن يبنابرا. (1388, 310

اين مطالعه در هاي  تجزيه و تحليل داده. انتخاب گرديد
ابزار تجزيه . سطح آمار استنباطي صورت گرفته است

است كه با استفاده از  SPSSرايانه و نرم افزار  ،وتحليل
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آماري موجود در آن اطالعات خام هاي  جداول و آزمون
 . پردازش گرديد

 

 ان مساله:يب -2
وتراوشات ها  شهياند, فرهنگ مجموعه اي از باورها

نه سازوتداوم بخش يخ است که زميفرري بشردرطول تار
خاص براي او  يتيري هويانسان وشرل گ يرشدوتعال

ر و ين فرهنگ را مجموعه اي تبادل پذيشا. بوده است
 يجوامع انسانهاي  نهيشيو پها  مشترك ازمجموعه داشته

ن يده تريچين و پيج ترياز را يرين حال يداندکه درعيم
 يه اي قابل انتقال از نسليم بوده و به عنوان سرمايمفاه

، 1387احمدي وشهبازي). است يگرقابل بررسيبه نسل د
20) . 

کلمات فرهنگ وتمدن رامترادف  1لوريادواردتا
ف آنهاآورده است:کلمه فرهنگ يگربه کاربرده ودرتعريردي
 ع کلمه که مردم شناسان به کاريا تمدن به مفهوم وسي

, ده اي شامل علوميچيب پيبرند عبارت است از ترک مي
آداب و رسوم و عادات , نيقوان, اخالق, اعتقادات و هنرها

له انسان در جامعه خود به يگري که به وسياعمال د
فرهنگ . (18، 1386حمدي و حائري ). ديآ مي دست

, يجتماعات ايح, براي جامعه سازي يچارچوب مناسب
بوده و  ياسيو تعهد س يتعلق مل, يخانوادگ يهم بستگ

ت يت دارند داراي اولويکه ترثرقوم يژه در جوامعيبه و
رزاده يصمدي و اردش, يفرهنگ) باالتري خواهد بود

هاي  ه هوشيبرگرفته از نظر 2يهوش فرهنگ. (5:1387
 . توسط گاردنر ارائه شد 1993چند گانه است که در سال 

هستند: هوش  يربناي هوش فرهنگيهوش ز دونوع از
هاي  ييبه توانا يجانيهوش ه. يو هوش اجتماع يجانيه

, زشيانگ, ت آنهايريجانات خود ومديفرد براي دانستن ه
. گران واداره نمودن روابط اشاره دارديجانات ديشناخت ه

فرد براي فهم  ييتوانا يهوش اجتماع. (53، 1995گلمن)
ن يتهاي بيو رفتارها در موقعتفررات , و درك احساسات

 مارلو). ن ادراك استيفردي و عملررد مناسب بر مبناي ا
داراي ها  تين دو نوع هوش نسبت به موقعيا. (13، 1986

 يکم يبخش يو آگاه ينيش بيت پيقابل يتنوع فرهنگ
. احساس شد ياز به هوش فرهنگيل نين دليبه هم. دارند

 . (31، 2009النرف ومانف )
گرچه برمبناي , دي استيمفهوم جد يفرهنگهوش  
ب هوش يش دانسته بنا نهاده شده است: ضريم از پيمفاه
کنترل  يآن چگونگ يده اصليکه ا يجانيهوش ه, يمنطق

که به  ياست و هوش فرهنگ يجانات آدمياحساسات و ه
چند فرهنگ هاي  طيتوان کنش سازنده و اثربخش در مح

اده است اما رشد س يمفهوم هوش فرهنگ. اشاره دارد
اگر کار از . اج دارديادي احتيارتقاء آن به زمان و تالش ز

, آغازشود سالها مطالعه ين هوش فرهنگييسطوح پا
ش خواهدبودتا يج رفتارو تجربه درپينتا يبررس, مشاهده

هوش . انجامديده وموثر بيچيبه عملرردي ماهرانه پ
. ابدي مي ج رشديو به تدر يات عملين تجربيدرح يفرهنگ

. اري نهفته استيدبسيرشد وارتقا آن فوا يدرپ يول
 . (30، 1387نرسنيتوماس و ا)

از به يران شهري براي تعامل با شهروندان نيمد 
 يو زبان ي،مذهبيگروههاي قوم. مهارتهاي مختلف دارند

منطقه ده شهرداري . در سطح شهر پراکنده هستند
،نشاندهنده يو فرهنگ يب قوميتهران به لحاظ ترک

د ين بايبنابرا. هستند يو قوم ياستقرار گروههاي فرهنگ
به . داشته باشند يو مهارت کاف ين مهم آگاهيا نسبت به

ن يران شهرداري در ايدانش و مهارت مد رسد مي نظر
با  يبراي تعامل فرهنگ يمنطقه در صدد مطلوب

 . ستيشهروندان ن
 

 :تعاريف و مفاهيم پژوهش -2-2
؛ يمتنوعهاي  تياست و قابل يذهن ييتوانا :الف( هوش

، حّل مسئله، تفرر يزيهم چون استدالل، برنامه ر
 را در بر يريادگي، استفاده از زبان، و يانتزاع

ً مع. رديگ مي حلِّ  ييِر تواناينظ ينيمع يارهايغالبا
ن ييمسأله، استدالل، قدرِت حافظه و مانند آن را تع

دانند، هرچند  مي يکننده هوش در هر فرهنگ
ً با ايشد يا عّده رل يما) ده مخالف اندين عقيدا

 (2009زنک،يآ

 يونمادهاها  دهيا, فرهنگ ارزش ها :ب( فرهنگ 

 است که رفتار انسان را شرل يناآگاهانه ا آگاهانه و
. شود مي گر منتقليبه نسل د يازنسل دهدو مي

گر فرهنگ ي(به عبارت د1385, 3و راموز  يمشبر)
ات يح, يجامعه ساز يبرا يمناسبچارچوب 

و تعهد  يتعلق مل, يخانوادگ يهم بستگ, ياجتماع
ت يکه ترثرقوم يژه در جوامعيبوده و به و ياسيس

, يفرهنگ) خواهد بود يت باالترياولو يدارند دارا
  .(1387رزاده يو اردش يصمد

 يک فرد در راستاي ييتوانا :يج( هوش فرهنگ 

 يفرهنگهاي  طيز با محيت آميموفق يسازگار
. خود فرد ناآشناست يدکه معموال بابافت فرهنگيجد

 . (2003و آنگ  يارل)

است از  يشهر مجموعه ا, ي: به لحاظ فرهنگد( شهر 

ر يکه روابط غ يو مرانها  سنت, آداب و رسوم
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شهر بزرگ بوده , ه بر آن حاکم استيو ثانو يشخص
شارع ). برخورداراست يو فرهنگ يو از تنوع اجتماع

 . (10,  1387پور 

 يمجموعه ا يت شهريريمد:يت شهريريمد هـ( 

 ياجتماع يکه درصددتوسعه  ييت هاياست ازفعال
, 1387شارع پور ). هستند يط شهريمح يواقتصاد

ودر نوع  يحرومت محل ينوع يت شهريري( مد35
 يمحل يو خودگردان يدموکراس يمطلوب آن نوع

ن يدارندوا يياست که مردم در آن مشارکت باال
 يفيلط). باشد مي شهر ياداره  يمشارکت برا

1387 ,11) . 
 

  هوش چندگانه: يه ينظر -2-3
در سال  ين باربا انتشار کتابيهاواردگاردنر نخست

ه هوش چند ينظر :ذهن يبا عنوان "چارچوبها 1983
گاردنر . دياز هوش را به چالش کش يسنت ي" تلق 58گانه

 يکه در داخل مفهوم کلف کرد يهشت نوع هوش را توص
انواع هوش . رنديگيهوش قرارم

, يهوش زبان, ياضير يازنظرگاردنرعبارتنداز:هوش منطق
 يقيهوش موس, ي_حرکتيهوش بدن, ييهوش فضا

هوش , يان فرديهوش م, يهوش درون فرد, ( يهنر)
 (31, 1388گران يو د يميتسل) عت گرايطب

پردازش ن يگاردنر هفت نوع هوش را در قالب نخست
 ر ارائه کرد:يه هوش چندگانه به شرح زياز نظر

 يا زبان شناختي يهوش زبان:  
ان عامه ياست که م يزيازهمان چ يدرواقع بخش

داشتن . رفته شده استيمردم هم بعنوان هوش پذ
 ييتوانا, يزبان باز يسخنور يياد توانايز ياطالعات عموم
که  يهم رفته کس يرو, خوب خواندن خوب نوشتن

ان يقيصد). ن نحواستفاده کنديبتواند از زبان به بهتر
, ان شاعرانين نوع هوش ازجمله درمي(ا19, 1388 يکاش
مهر ). سان مشهود استيسان و رمان نويروزنامه نو, وکال

 (15, 1385 يمحمد
 

  هوش منطقي رياضي: 
دانشمندان علوم , منطق ين نوع هوش در علمايا 
. (15, 1385 يمهرمحمد). دارددانان نمود ياضيور يتجرب

 ياست که درتستها يين نوع هوش هم ازآن نوع هوشهايا
شود ودر مدرسه ودانشگاه  مي دهيهوش سنج يمعمول

  (20, 1388 يان کاشيقيصد). دارد ياديکاربرد ز

  هوش موسيقيايي يا ريتميک: 

دانان ونوازندگان برجسته يقين نوع هوش درموسيا 
رو بم يکه ز يکسان. (15, 1385 يمهرمحمد). است

ن يحساس هستند از اها  تم وتن صداها ونغمهير, آهنگها
 (20, 1388 يان کاشيقيصد). هوش برخوردارند

 

 هوش فضايي يا تصويري:  
تجسم  ييتوانا يعني ييافضاي يريهوش تصو 

 يان کاشيقيصد). تجسم افرار يحت يزيبًآهرچيتقر
شطرنج , معماران, ن نوع هوش در نقاشانيا. (19, 1388
 انوردان وجراحان نمود دارديدر, خلبانان, بازان

 ( يمهرمحمد)
 

 هوش حرکتي جنبشي: 

 ين هوش استعداد کنترل حرکات بدن و دستراريا
ن يا. (20, 1388 يان کاشيقيصد). باشد مي اءيماهرانه اش

شگان وجراحان مشهود يهنرپ, نوع هوش در ورزشراران
 (15, 1385 يمهرمحمد). است

 

 هوش ميان فردي: 

و  ارتباط برقرار کردن ييتوانا,  يان فرديهوش م
گران يخوب ارتباط برقرار کردن و خوب درک کردن د

ن نوع هوش در يا. (20, 1388 يان کاشيقيصد). است
استمداران برجسته يفروشندگان وس, درمانگران, معلمان

 (15, 1385 يمهرمحمد). است
 

  هوش درون فردي: 
, قيعال) شتنيق فرد از خويدق ناظر برشناخت

ها( است وفرد  يودل مشغولها  قوت, ضعف ها, التيتما
 يقدرت برقرار ين هوش اصطالحًآ دارايبرخوردار از ا
( هوش 15, 1385 يمهرمحمد). شتن استيارتباط با خو

هوش درک کردن خود واستفاده از  يعني يدرون فرد
ان يقيصد). يزندگهاي  هدف يبرا يخودشناس

 (20, 1385يکاش
 

 : يهوش فرهنگهاي  جنبه -2-4
, (2003) و آنگ يارل, (2006) کوه, نيون دا, آنگ

را  ي( چهارجنبه از هوش فرهنگ2005-2006) نيون دا
 ان کرده اند:ين شرح بيبه ا

 يکه به معنا :يهوش فرهنگ يالف( استراتژ

ندها و يافرادفرا. ک فرد استي يات گوناگون فرهنگيتجرب
کسب  يخود رابرا يو فراشناخت يشناختهاي  ييتوانا
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 يريم گيقضاوت و تصم يو شرل ده ياطالعات فرهنگ
 ياز استراتژ يمثال. رنديگ مي گران به کاريدرباره خود و د

ر يم و تصاوياست که افراد مفاه يزمان يهوش فرهنگ
با انتظارات  يل که تجارب واقعين دليخود را به ا يذهن

 . کنند مي ليآنها تطابق ندارد تعد

 يريادگيکه مستلزم : يب(دانش هوش فرهنگ

باتوجه به  ين فرهنگيبهاي  و شباهتها  درباره تفاوت
خاص را  يک گروه فرهنگياست که  يفرهنگ يپارامترها

, کار يمانند ارزشها و باورها درباره ) کنند مي فيتعر
زبان و , آداب ورسوم, يخانوادگ, زمان, يسالمت

, 2007س يفر و پرليگر). (يو معنو يمذهبهاي  شيگرا
27 .28) 

است که به گفته  يزيآن چ يدانش هوش فرهنگ
 ياما عنصر محتوا. " استي("دانش اظهار1978) "ي"چ

دانش . رديگ مي در حوزه فرهنگ قارار يدانش فرهنگ
را ياست ز يان هوش فرهنگيبن, خاص فرهنگ ييمحتوا

 گران را فراهميرفتار خود ود ييدرک ورمزگشا يمبنا
ت يف ماهيو تعرها  رفرهنگيوجود سا ييشناسا. آورد مي

هستند که  يذهنهاي  تين آنها شاخص فعاليمتفاوت ب
. دهند مي ليک از هوش را تشريستماتيف سيهسته تعر

ت رفتار يفيو ک ين دانش امران درک بهتر منطق درونيا
گران ياز فرهنگ خود ود يآگاه. دهد مي گران رايخود و د

, تياز هو يآگاه. هستند يمهم هوش فرهنگ ياجزا
ش يامران پ يفرهنگ يو عملرردهاها  نگرش, ارزش ها

را فراهم کرده و موجب  يشتر تعامالت اجتماعيب ينيب
توماس و ). شود مي اثربخش تر ين فرهنگيب يرفتارها

 (128, 2008گران يد

که شامل عالقه فرد و :يزه هوش فرهنگيج(انگ

درباره فرهنگ متفاوت و عملررد در  يريادگياوبه  يانرژ
ن امرشامل اعتماد به يا. متنوع است يط فرهنگيشرا

از  ينفس فرد و استقبال از تجربه نسبت به تعامل با افراد
 . گر استيد يفرهنگها

 ي: که شامل توان فرد برايد(رفتار هوش فرهنگ

هاي  تياستفاده در موقع يبرا يجاد فهرست منعطفيا
شامل  يرفتار هوش فرهنگ. گوناگون است يفرهنگ

 يکالمهاي  ل رفتاريوفق دادن و تعد يبرا ييتوانا
ط خاص ياز شرا يمجموعه ا ياست تا برا يرکالميوغ

گر مناسب يدهاي  از فرهنگ يهنگام تعامل با افراد
 (28. 27, 2007س يفر و پرليگر). باشند

 
 

 :يمراحل رشد هوش فرهنگ -2-5

ر يالزم است مراحل ز يفرهنگجهت ترامل هوش 
 . پشت سر نهاده شود

نقطه شروع يخارج يمحرکها مرحله اول: واکنش به 
 يخود يفرهنگ يد و شرط از هنجارهايق يت بيتبع

ها  فرهنگ ريبا سا يار کميکه برخورد بس يافراد. است
ن يگر ندارند، در ايدهاي  به فرهنگ يا عالقه ايداشته اند 
 . رنديگ مي يمرحله جا

و ها  گر فرهنگيد يمرحله دوم: شناخت هنجارها 
در مورد آنها افراد در  يشتريل به داشتن مطالب بيتما

 يفرهنگ يدگيچيپ يکنند به نحو مي ين مرحله سعيا
باشند  ين عمليافتن قواني يط را درک کنند و در پيمح

 . رفتارشان باشد يکه راهنما

ر يسا يبا قواعد و هنجارها يمرحله سوم: همراه 
ق از يدرک عم يرود و نوعيم کنار ييفرهنگ هامطلق گرا

مناسب  يدرک واکنش رفتار. شوديم آغاز يتنوع فرهنگ
 يول،شوديم ق تريمختلف عم يفرهنگ يتهايموقع در

از دارد و هنوز ين يشتريآن در رفتار، به تالش ب يتجل
 دانند که در مي ن مرحلهيافراد در ا. انه استيرفتارها ناش

د يد برنند و چه بايمختلف چه با يفرهنگهاي  تيموقع
شان غالبا ياز دارد و رفتارهاين کار به تامل نياما ا. نديبگو
 . رسد يبه نظر نم يعيطب

ز در يمتما يفرهنگ يهنجارهاق يمرحله چهارم: تلف 
از رفتارها  ين افراد هر لحظه مجموعه ايگزيجا يرفتارها

از آنها را  يريتوانند  مي يرا مد نظر دارند و به راحت
متفاوت  يفرهنگ ياز فضاها يآنها در برخ. انتخاب کنند

ا از همان فرهنگ يکنند که گو مي چنان راحت برخورد
 . هستند

شناخت  يبر مبنا يمرحله پنجم: کنش رفتار 
 . متوجه شود ينره کسير فرهنگ بدون اييوه تغيق شيدق

برخوردار هستند  ييباال يکه از هوش فرهنگ يافراد
ن يا. شوند مي يرات بستر فرهنگييبه سرعت متوجه تغ

 يبرم يهنگف فريظرهاي  از عهده تفاوت يافراد به راحت
را خود به خود چنان  ين فرهنگيبهاي  ند و کنشيآ

 ينيش بيپ کنند که منجر به تبادل بهتر و مي ميتنظ
آنها به طور . شود ين فرهنگياندک بهاي  تفاوت

د يمناسب است و چطور با يدانند چه رفتار مي يمشهود
توماس و ) رندين دانش بهره گياز ا يبه طرز موثر

 . (7831نرسنيا

برخوردار هستند  ييباال يکه از هوش فرهنگ يافراد
ن يا. شونديم يرات بستر فرهنگييبه سرعت متوجه تغ

 يبرم يف فرهنگيظر يتفاوتها از عهده يبهراحت افراد
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را خود به خود چنان  ين فرهنگيب يکنشها ند ويآ
 ينيش بيپ کنند که منجر به تبادل بهتر و مي ميتنظ

 . شود ين فرهنگياندک ب يتفاوتها
 

 :هوش فرهنگيهاي  مولفه -2-6
( Ang, van Dyne, & Koh) ن و کوهيانگ، ون دا 

 دانند:  مي را شامل چهار مؤّلفه يهوش فرهنگ

 يهوش فرهنگ :يالف(مولفه فراشناخت 

کسب و  يبرا يفرهنگ يو آگاه ييبه توانا يفراشناخت
آنگ ). ک فرداشاره دارديريتفرروتفس, ل ادراکيتحل
مهم هوش هاي  ازجنبه يري(فراشناخت 2007گران يود

ک الگو و يرا در يد فرهنگيرا موارد جدياست ز يفرهنگ
 (277, 2002 يارل). دهد مي ر منسجم ارائهيتصو

 يهوش فرهنگ يجنبه دانش :يب(مولفه شناخت

, يو قانون ياقتصاد يستمهايس مشتمل بر شناخت
هاي  ارزش, يد مذهبيعقا, يتعامل اجتماع يهنجارها

هوش  يبعد شناخت. گر استيو زبان د يشناخت ييبايز
ک يکه فرد قادراست درباره  يبه دانش خاص يفرهنگ

وآنگ  يارل). دکسب ادراک کنداشاره دارديفرهنگ جد
2003) 

نشان  يزشيانگ يهوش فرهنگ :يزشيج(مولفه انگ

درباره  يريادگي يفرد برا يزه و عزم درونيانگ يدهنده 
مختلف و عملررد هاي  تيگونان درموقعهاي  فرهنگ ي

, 2009) النرف و مانف ). دانش کسب شده است يبرمبنا
361) 

به  يهوش فرهنگ يبعد رفتار:يد(مولفه رفتار

 يفرد اشاره دارد که برا يخاص ازسو يابزاررفتارها
. هستند ينه خاص ضروريک زميدر ين فرهنگيتعامل ب

به صورت  يرفتار ي(هوش فرهنگ2003وآنگ يارل)
ک ير در درون يط متغيحساس بودن به شرا يبرا ييتوانا
ل يتعد يبرا يريوانعطاف پذ يت چندفرهنگيموقع

النرف و مانف ). شود يف ميرفتارها در صورت لزوم تعر
2009 ,361)2 
 

 ق: يتحق يه مبنا و چارچوب مفهومينظر -3

 ينه ي هوش فرهنگيپژوهش در زم يبا بررس
سازه اي متشرل از چهار  يمشخص شدکه هوش فرهنگ

ک يهر. ورفتاري است يزشيانگ, يشناخت, يبعدفراشناخت
گر ارتباط دارند يردينره با ين چهاربعد عالوه براياز ا

ازآنجا . گذارندير ميز تاثين يبه صورت کل يبرهوش فرهنگ
ران شهري يمد يزان هوش فرهنگيق مين تحقيکه در ا

ک از ابعاد چهارگانه ي آن و يزان هريو م يبه صورت کل

گر و با هوش يردين ارتباط عوامل چهارگانه با يهمچن
ق ين تحقيه مبناي اينظر. مورد نظر است يکل يفرهنگ

 يباشد که هوش فرهنگ مي يدگاه انگ و ارليبرگرفته از د
ن چهار بعد يا. قرارداده اند يبعد آن مورد بررس 4را در 

و بعد ،يفراشناخت بعد،يبعد شناخت،شامل بعد رفتاري
بر  يگر و مبتنيردين ابعاد در ارتباط با يا. است يزشيانگ

دانش و تالش با پشترار و ،د و آدابيمجموعه اي از عقا
 يگر هوش فرهنگيبه عبارت د. کند مي دايپ يهدف معن

ن چهار بعد به مثابه چهار چوبه اي براي درك يدر ا
ن يدرا. رامونشان استيط پيت خود و محيران از وضعيمد

ک يدر سطح  يهوش فرهنگ يپژوهش هدف ما بررس
هاي  شهري چون تهران که خرده فرهنگ, شهر است

. را درخود جاي داده است يو مذهب يار متفاوت قوميبس
ر ير که روند مهاجرت ازساياخهاي  ژه در ساليبه و

ن يافته است و ايش يمناطق کشور به شهرتهران افزا
متفاوت  يفرهنگهاي  وارزشتعداد مهاجران با هنجارها 
د بتوانند با فرهنگ يخودبا يدر کنار حفظ فرهنگ بوم

ن رو بهتر يازا. ک کالن شهر سازگار شونديدر  يزندگ
زان و اداره يران شهري به عنوان برنامه رياست مد

را درخود شناخته  يهوش فرهنگ ييتوانا, کنندگان شهر
 جه ي آن تعامل بهتري بايت کنند و درنتيو تقو

با کارکنان  يمتفاوت و حتهاي  با فرهنگ يشهروندان
داشته , متفاوت هستند يخود شهرداري که داراي فرهنگ

قات مختلف نشان داده يج تحقيهمانطور که نتا. باشند
اري از عوامل مرتبط با يبر بس ياست هوش فرهنگ

رهبري و نوآوري , ياثربخش, سازمان مانند بهبود عملررد
ران شهري با شناخت و ارتقاي هوش يلذا مد, موثر است

عالوه بر ارائه ي بهتر خدمات شهري به  يفرهنگ
توانند عملررد يم, متفاوت هاي  شهروندان از فرهنگ

ز بهبود يسازمان خود و ارتباط با کارکنان را ن يواثربخش
ر يق را بصورت زيتحق يتوان چارچوب مفهوميم. بخشند

 ش داد: ينما
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  مطالعه:محدوده مورد  -4
 تهران يمحدوده مورد مطالعه منطقه ده شهردار 

منظقه  يتيت وتحوالت جمعيرشد جمع يبررس باشد مي
 ياديمهاجران ز يراين منطقه پذيدهد که ا مي نشان 10

ست يده تا ب ين منطقه طيرنقاط کشور بوده اندو ايازسا
. شده است ياديت زيجمع يراير به سرعت پذيسال اخ

ز ين منطقه نيا يواجتماع يتيجمعهاي  يژگيو يبررس
 ياجتماعهاي  يژگيدرو ينا همگن ينوع ينشان دهنده 

ن يا يتيت آنهاست واز نظر تراکم جمعيجمع يواقتصاد
 . منطقه جزءمناطق پر تراکم شهرتهران هستند

 

 ق:يتحقهاي  افتهي -5
بر تعامالت  يهوش فرهنگ يارتقا با عنايت به اينره 

لذا در . باشد  مي ر گذاريشهروندان تاثران با يمد يفرهنگ
هـوش   ياين راستا مهمترين عوامل تاثير گـذار بـر ارتقـا   

مـورد   10ران منطقـه  يدر چهار بعد از نگـاه مـد   يفرهنگ
 پرسشـنامه  نتـايج حاصـل از  . بررسي قرار گرفتـه اسـت  

 . است شده ارايه شماره يک جدول ران دريمد
 

 :يبعد فراشناختالف( 
کشور  يگر شهرهايد با فرهنگ افراد يزان آگاهيم -

  :هنگام تعامل با آنها 
اطالعات در صورت داشتن  ينيزان عدم بازبيم -

کشور هنگام  يگر شهرهايد اطالعات از فرهنگ افراد
  تعامل با آنها

 عمل کردن با توجه به دانش خود درباره فرهنگ افراد -
  گر شهرها هنگام تعامل با آنهايد

 دانش خود درباره فرهنگ يا نادرستي يدرست يبررس -
 گر شهرها جهت تعامل با آنهايد افراد

  

 :يشناختب(بعد 
ر مناطق يج در سايراهاي  شيبا گو ييزان آشنايم -

 . لغات و دستور زبان() کشور
ج در يرا يمذهب يو باورهاها  با ارزش ييزان آشنايم -

 ها  ر شهريسا
ر مناطق يدر سابا اداب و رسوم ازدواج  ييزان آشنايم -

 کشور 
ج در يراهاي  و هنر يع دستيصنابا  ييزان آشنايم -

 ها  رشهريسا

 

 :يزشيج( بعد انگ
متفاوت هاي  با فرهنگ يبه ارتباط با افرادزان عالقه يم -

 کشور هاي  ر شهرياز سا
ناآشنا با  با افرادزان غلبه بر استرس در ارتباط يم -

 کشورهاي  ر شهرياز ساآنها  فرهنگ
 متفاوت فرهنگ با ييدر شهرها يزندگت يزان جذابيم -

 خودج در شهر يرا و
در  با فرهنگ شهر خودمد يتوانمند بودن هنگام خر -

 .فرهنگ متفاوت يداراهاي  شهر

 :ي( بعد رفتارد
از  يلهجه و لحن خود هنگام ارتباط با افرادر ييلزوم تغ -

 گر يد يشهرها
جاد ارتباط در يا يبرا مرث و سروتلزوم استفاده از  -

 ر شهرها ياز سا يبا افراد بهتر صحبت کردن
از  يسرعت صحبت کردن هنگام ارتباط با افراد رييتغ -

 در صورت الزم بودن ر شهرهايسا
حاالت چهره و ) خود ير کالميغ يرفتارهار ييتغ -

گر يد ياز شهرها يهنگام ارتباط با افراد حرکات بدن(
 . در صورت الزم بودن

 

 ق:يتحقهاي  افتهيل يه و تحليتجز-6
 يق با استفاده از پرسشنامه هوش فرهنگين تحقيدرا

ران و کارشناسان شاغل به خدمت يان مديع آن ميو توز
 ينرات ارزنده ا يج بدست آمده حاويدر منطقه ده نتا

و  يزشي،انگي،شناختياست که در چهار بعد فراشناخت
ب يبه ترتج آن يقرار گرفت که نتا يمورد بررس يرفتار

 . شود مي ر آوردهيز
 

 (بعد فراشناختي:1
 کشور يگر شهرهاياز د يهنگام ارتباط با افراد-1

 . دارم ييدانم که چه مقدار با فرهنگ آنها آشنا مي
واکنش  ين سوال به گونه ايپاسخ دهندگان در ا

 يشتر آنان نميافته که بينشان داده اند که محقق در
از چه خرده  يدانند که مراجعه کنندگان به شهردار

ران از فرهنگ يمد يجه آگاهيدر نت. هستند يفرهنگ
ن ييدر حد پا يحاکم بر رفتار تعامل کنندگان با شهردار

 . است
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 يک بعد فراشناختيپاسخ سوال 
 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 3,3 3,3 3,3 2 خيلي کم

 50 46,7 46,7 28 کم

 65,7 6,7 6,7 4 متوسط

 100,0 43,3 43,3 26 زياد

  100,0 100,0 60 جمع کل

 
 يپاسخ سوال دو بعد فراشناخت

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 3,3 3,3 3,3 2 خيلي کم  

 30,0 26,7 26,7 16 کم 

 43,3 13,3 13,3 8 متوسط

 96,7 53,3 53,3 32 زياد

 100,0 3,3 3,3 2 خيلي زياد

  100,0 100,0 60 مجموع کل 

 
گر،اگراحساس يد ياز شهرها يهنگام ارتباط با افراد-2

ح يکه درباره فرهنگ آنها داشته ام صح يکنم اطالعات
 کنم: ي مينينبوده،آن اطالعات را بازب
ن يا،ن گزارشيافت شده در ايباتوجه به آمار در

افت يران در صورت عدم دريدهد که مديموضوع نشان م
جه يدرصدد اصالح امور هستند در نت،حياطالعات صح

 .اطالعات خود هستند ينيب به بازبيق و ترغيتشو
توجه به  گر،بايد ياز شهرها يهنگام ارتباط با افراد-3

 .کنم مي دانش خود درباره فرهنگ آنها عمل

د نسبت به يران بايرو اطالعات بدست آمده مديپ
داشته  يتسلط کاف يرانيا ياز خرده فرهنگها يآگاه

 .باشند
با فرهنگ  يياز شهرها يارتباط با افراد يبرا-4

دانش خود درباره فرهنگ  يا نادرستي يمتفاوت،درست
 .کنم مي يآنها را بررس

ران و کارشناسان به يجه حاصل از پاسخ مدينت
دهد اکثر  مي ش دانش خود به خرده فرهنگها نشانيافزا

شتر نسبت به خرده يآنان عالقه مند به شناخت ب
ل يترم يجه تالش خود را برايفرهنگها هستند و در نت

 .بندند مي برارها  افتهيح ياطالعات و تصح
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

a1 22.020 59 .000 2.900 2.64 3.16 

a2 25.148 59 .000 3.267 3.01 3.53 

a3 23.612 59 .000 2.900 2.65 3.15 

a4 23.429 59 .000 3.500 3.20 3.80 
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 جدول پاسخ سوال يک بعد شناختي

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 13,3 13,3 13,3 8 خيلي کم

 23,3 10,0 10,0 6 کم

 43,3 20,0 20,0 12 متوسط

 100,0 56,7 56,7 34 زياد

  100,0 100,0 60 مجموع کل

 
 يجدول پاسخ سوال دو بعد شناخت

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 3,3 3,3 3,3 2 خيلي کم

 13,3 10,0 10,0 6 کم

 16,7 3,3 3,3 2 متوسط

 56,7 40,0 40,0 24 زياد

 100,0 43,3 43,3 26 خيلي زياد

  100,0 100,0 60 کلمجموع 

 

 (بعد شناختي:2

لغات و دستور ) ر کشوريج در سايراهاي  شيبا گو-1
 .زبان( آشنا هستم

ن يپاسخ دهندگان به ا يبا توجه به درصد فراوان
از  ينسبتًا خوب يران آگاهيشود مد مي سوال مشخص

ر نقاط کشور دارند و تالش آنان يج از سايرا يشهايگو
با مراجعه کنندگان برقرار  يارتباط منطق يبرقرار يبرا

 .است
 

ر شهرها يج در سايرا يمذهب يو باورهاها  با ارزش-2
 .دارم ييآشنا

دهد که يجه حاصل از پاسخ به سوال فوق نشان مينت
ج در يرا يمذهب ينسبت به باورها يران شناخت کافيمد

 يو ارزش يمذهب يدگاههايتوانند د مي کشور داشته و
توان  مي يتين وضعيدر چن. نديرا درک نما يرانياقوام ا

ران در تعامل با شهروندان مولد تنش و يگفت مد
 .نخواهند بود يناسازگار

 يير مناطق کشور آشنايباآداب و رسوم ازدواج در سا-3
 .دارم

ست و هر يرسان نيآداب رسوم ازدواج در کشور ما 
ن ياز ا يآگاه. خاص خودش را داردهاي  يژگيمنطقه و

. کند مي فايا ينقش اساس يمسئله در تعامالت فرهتر
نسبت  ييباال يآگاه يران فرهنگيافته است مديمحقق در

 . ت دارندين وضعيبه ا
 ير شهرهايج در سايرا يو هنرها يع دستيبا صنا-4

 . دارم ييکشور آشنا
ع يمتعدد از صنا يشگاههايرنماياخ يدر طول سالها

ان در تهران برگزار شد يرانين ايج بيرا يو هنرها يدست
تهران سامان  يتها را شهردارين فعالياز ا ياديکه بخش ز
ش از هشتادو سه درصد از پاسخ يجه بيدرنت. داده است

ن ياد را در پاسخ به ايز يلياد و خينه زيدهندگان گز
 .سوال انتخاب کرده اند

 
 يسواالت بعد شناخت يتست برا يآزمون ت 12-4جدول 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

b1 29.953 59 .000 4.200 3.92 4.48 

b2 29.282 59 .000 4.100 3.82 4.38 

b3 20.567 59 .000 3.767 3.40 4.13 

b4 30.889 59 .000 4.300 4.02 4.58 
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 يزشيعد انگيک يپاسخ سوال  جدول

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 30,0 30,0 30,0 18 خيلي کم

 53,3 23,3 23,3 14 کم

 60,0 6,7 6,7 4 متوسط

 100,0 40,0 40,0 24 زياد

 100,0 100,0 60 مجموع کل
 

 

 يزشيجدول پاسخ سوال دو بعد انگ

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 6,7 6,7 6,7 4 خيلي کم

 26,7 20,0 20,0 12 کم

 33,3 6,7 6,7 4 متوسط

 86,7 53,3 53,3 32 زياد

 100,0 13,3 13,3 8 خيلي زياد

  100,0 100,0 60 مجموع کل

 

 

 (بعد انگيزشي:3

 ير شهرهايمتفاوت ازسا يبا فرهنگها يبه ارتباط افراد-1
 .کشور عالقه دارم

خود  ياز پاسخ دهندگان عالقه مند يميک به نينزد
در . متفاوت در کشور نشان داده اند يرا به فرهنگها

تًا يران ماهيدر ا يفرهنگ يتوان گفت تفاوتها مي جهينت
 . خواهند شد يط رقابتيجاد محيموجب ا

گر که با فرهنگ يد ياز شهرها يهنگام ارتباط با افراد-2
 يين آشناياز ا يتوانم بر استرس ناش مي ستميآنها آشنا ن
 . غلبه کنم

دهد مواجهه يپاسخ دهندگان نشان م يدرصد فراوان
گر که با فرهنگ آنها آشنا يد ياز شهرها يبا افراد

جه در يشود و در نيم يستند موجب استرس نسبين
 . ران و کارشناسان اثر خواهد گذاشتيت عملررد مديفيک

 

ج يکه فرهنگ آنها با فرهنگ را ييدر شهرها يزندگ-3
 . م جالب استيدر شهر من تفاوت دارد برا

دهد ين سوال نشان ميجه حاصل از پاسخ به اينت
کنند که  يزندگ يشتر در شهريدهند بيح ميان ترجيرانيا

. رسان باشديج در آن با فرهنگ پاسخ دهنده يفرهنگ را
خود  يعالقه مند يشترين حال پاسخ دهندگان بيدر ع

جه يج اعالم کردند و در نتيرا يبا فرهنگها يرا به زندگ
 . رسديرفتار آنان جالب به نظر م يزشيبعد انگ

فرهنگ متفاوت با  يدارا ييهنگام سفر به شهرها-4
 . ميد کردن برآيتوانم از عهده خر يفرهنگ شهر خودم،م

ن موضوع اذعان دارند که يپاسخ دهندگان به ا
ن يمتفاوت در تام يارتباط با فرهنگها يبرا ييهايسخت

غلبه بر مشرل و  يها وجود دارد و تالش انان برايازمندين
 . از مستمر استين نيتام

 يزشيسواالت بعد انگ يجدول آزمون برا

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

c1 15.369 59 .000 2.567 2.23 2.90 

c2 23.216 59 .000 3.467 3.17 3.77 

c3 22.278 59 .000 3.567 3.25 3.89 

c4 17.261 59 .000 3.067 2.71 3.42 
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 يک بعد رفتاريجدول پاسخ سوال 

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 3,3 3,3 3,3 2 خيلي کم

 30,0 26,7 26,7 16 کم

 43,3 13,3 13,3 8 متوسط

 96,7 53,3 53,3 32 زياد

 100,0 3,3 3,3 2 خيلي زياد

  100,0 100,0 60 مجموع کل

 
 يجدول پاسخ سوال سه بعد رفتار

 درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني 

 6,7 6,7 6,7 4 خيلي کم

 23,3 16,7 16,7 10 کم

 33,3 10,0 10,0 6 متوسط

 63,3 30,0 30,0 18 زياد

 100,0 36,7 36,7 22 خيلي زياد

  100,0 100,0 60 مجموع کل

 

 (بعد رفتاري:4
 ياز شهرها اگر الزم باشد برا يهنگام ارتباط با افراد-1
 .دهم مي رييجاد ارتباط بهتر لهجه و لحن خود را تغيا

ح لحن و لهجه يتصح،ارتباطجاد ي،ايريسازش پذ
ت دارد و لذا پاسخ دهندگان به يارتباط اهم يبرقرار يبرا

ارتباط لحن و  ين مهم توجه داشتند به هنگام برقراريا
ن قاعده يلهجه خود را با مخاطب هماهنگ کنند و ا

 . ت دارديار اهميبس يدر بعد رفتار يتعامل
از باشد ير شهرها،اگر نياز سا يهنگام ارتباط با افراد-2
جاد ارتباط بهتر درصحبت کردن خود از مرث و يا يبرا

 . کنم مي سروت استفاده

ضعف خود  ين سوال به گونه ايپاسخ دهندگان به ا
فنون . ان کرده انديب يارتباط ياز فنون اصل يريرا در 
نسبت  يشود درک بهتريمرث و سروت باعث م يارتباط

ران در ين مديرابناب. ميمخاطب داشته باشهاي  به خواسته
 . جاد مهارت دارنديش و اياز به افزاين قسمت نيا

ر شهرها،اگر الزم باشد ياز سا يهنگام ارتباط با افراد-3
 . دهمير مييسرعت صحبت کردن خود را تغ

 ين باورند که برايپاسخ دهندگان به سوال فوق برا
 يديتوان تعامالت مف مي بهتر و سازنده تر يجاد ارتباطيا

. متفاوت داشت يارتباط با خرده فرهنگها يجهت برقرار
مختلف  يخرده فرهنگهاهاي  شيلحن و لهجه و گو

جاد ير در سرعت صحبت باعث اييتغ. متفاوت است
 . گردد مي گريرديارتباط بهتر در روابط افراد با 

 
از يگر اگر نيد ياز شهرها يهنگام ارتباط با افراد -4

حاالت چهره و حرکات ) خود يرکالميغ يباشد رفتارها
 . دهمير مييبدن(را تغ

ارتباط با  يکارآمد در برقرارهاي  وهياز ش يري
متفاوت با استفاده از حرکات چهره و بدن  يفرهنگها

از  ير کالميافتند که ارتباط غيران به تجربه دريمد. است
تواند در تعامل با  مي جمله حالت چهره و حرکات بدن

 . متفاوت اثر گذار باشد يفرهنگهامراجعه کنندگان از 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ERTEBAT 25.148 59 .000 3.267 3.01 3.53 

x2 42.873 59 .000 4.500 4.29 4.71 

x3 22.242 59 .000 3.733 3.40 4.07 

x4 24.812 59 .000 4.000 3.68 4.32 

Statistics 
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ن يا يدانيو م يکتابخانه اهاي  افتهيبر  يمبتن
 ر ارائهيق پاسخ به سواالت مطرح شده به صورت زيتحق
 .شود مي

 يران شهريمد يهوش فرهنگ يعوامل ارتقا -1
 يبا شهروندان شامل چه موارد يدر تعامالت فرهنگ

 است؟
دهد که يق نشان مين تحقيا يکتابخانه اهاي  افتهي

ست بلره شامل ين يک مولفه شناختيفرهنگ صرفًا 
فرهنگ .شود مي زين يريزيو مصنوعات ف يرفتار يالگوها

است  يو احساس ي،شناختيرفتار ياز الگوها يمجموعه ا
اگر هوش را . از مردم مشترک است يان گروهيکه در م

متنوع همچون استدالل،برنامه  يتهايو قابل يذهن ييتوانا
،استفاده از زبان و ي، حل مسئله،تفرر انتزاعيزير
به فرهنگ  يم غالبًا مفهوم هوش از فرهنگيبدان يريادگي
و  ينجاست که مقوله بهره هوشيدرا. گر متفاوت استيد

 يشمندان مختلفياند. شوديانواع کارکرد هوش مطرح م
. ق کرده انديتحق يهوش فرهنگ يايدر حوزه هوش و مزا

ت يرا شامل چهار فعال يهوش فرهنگ يو البته انگ و ارل
. دانند مي امد و انتقاليل،پيب مشاهده،داليبه ترت يفرر

 ي،فراشناختي،شناختيدر چهار بعد رفتار يهوش فرهنگ
ن يرد و هر کدام از ايگ مي مورد توجه قرار يزشيو انگ

هستد که برتعامالت  يعملرردهاي  شاخص يابعاد دارا
ن عوامل به يا. گذارند مي ران و شهروندان اثريمد يفرهنگ

دانش نسبت به خرده ،با فرهنگ ييب،شامل آشنايترت
 يشهايبا گو ييآشنا،يفرهنگ يدرک تفاوتها،فرهنگ

با آداب و  يي،آشناج،شناخت ارزشها و باورهايرا
درک ،يع دستيج و صنايرا ياز هنرها يآگاه،رسوم

استفاده از ،جيغالب و را يفرهنگها،يفرهنگ يتفاوتها
 . باشد مي و امثال آن ير کالميغ يابزارها

 
ران يمد يچگونه برتعامالت فرهنگ يهوش فرهنگ-2
 گذارد؟ مي با شهروندان اثر يشهر

در  يفرهنگق هوش ين تحقياهاي  افتهيبراساس 
در  يزيتواند به هنگام برنامه ر مي ابعاد چهارگانه خود

 يفرهنگ يازهايو شناخت ن ياس محالت شهريمق
 يو معنو يمادهاي  ن بستهيشهروندان به منظور تام

مرحله بعد از شناخت به برنامه . اثرگذار باشد يفرهنگ
ن يبه هم. مربوط است يسطح محالت شهر يبرا يزير

 ين مرحله هوش فرهنگيگفت که در اتوان  مي سبب
 يمتناسب فرهنگهاي  کند که برنامه مي ران را متقاعديمد

 يمرحله اجرا. دين نمايک از محالت تدويهر  يرا برا
 يران با گروههايا مواجهه مديو  يفرهنگهاي  برنامه

 يعملررد يز در فضاياس محالت و نيدر مق يفرهنگ
ن کننده خواهد ييتع يهوش فرهنگ،رانيکارشناسان و مد

در  يانسجام اجتماع يران شهريمد يياگر هدف غا. بود
ند چند يک فرايدر  يباشد هوش فرهنگ يشهر يفضا

 يوندهايم پيدر تحر ياثرات مثبت و سازنده ا يمرحله ا
 . خواهد داشتها  و کاهش تنش ياجتماع

 

ران يمد يعوامل اثر گذار برارتقاء هوش فرهنگ-3
 يزشيو انگ ي،رفتاري،فراشناختيدر ابعاد شناخت يشهر

 يبا شهروندان در منطقه ده شهردار يدر تعامالت فرهنگ
 ست؟ يتهران چ

 

هرتار  817تهران با حدود  يمنطقه ده شهردار
. تهران است ياز مناطق کوچک شهردار يريمساحت 

انک،و قصرالدشت از يل،برير سلسبينظ يميمحالت قد
. باشد مي منطقه يو فرهنگ ياجتماع ياصلهاي  شاخص

 هزار نفر و با تراکم باال 300ن منطقه حدود يت ايجمع
 ه و ده محلهيسه ناح ين منطقه دارايا. باشد مي
 يو فرهنگ يمختلف اجتماع يباشدکه البته گروهها مي

 ين ارتقا هوش فرهنگيبنابرا. در آن ساکن هستند
ران با شهروندان کمک يمد يتواند به تعامالت فرهنگ مي

ق ين تحقيا يدانيوم يج کتابخانه اينتا. ديبنما يموثر
،آداب يل اطالعات فرهنگياز قب يدهد که عواملينشان م

ع يشناخت صنا،شهايشناخت گو،يو رسوم،دانش فرهنگ
 ي،تفاوتهايسبک زندگ،يق فرديعال،و هنرها يدست

ارتقاء هوش  يعوامل اصل ير کالميغ يرفتارها،يفرهنگ
 . هستند يفرهنگ

 
 : يريجه گينت -7

 نشان يدانيو م يکتابخانه اهاي  افتهيج حاصل از ينتا
تهران متشرل از سه  يدهد منطقه ده شهردار مي
 يمتفاوت و الگوها يتيب جمعيده محله با ترک،هيناح

شتر در يرا به تامل ب يران شهريمختلف مد يفرهنگ
توان  مي که يخواند به گونه ا مي فرا يفرهنگ يزيبرنامه ر

گر با يبه محله د ياز محله ا يفرهنگ يزيگفت برنامه ر
ران و کارشناسان حوزه يمد. همراه است ييتفاوتها
در پاسخ به سواالت ابعاد چهارگانه  يو اجتماع يفرهنگ

. معنادار واکنش نشان داده اند يبه گونه ا،يهوش فرهنگ
خود  يياز پاسخ دهندگان آشنا يمين يدر بعد فراشناخت

ف کرده يکنندگان کم توصرا نسبت به فرهنگ مراجعه 
اند و البته اکثر آنان معتقدند به هنگام مواجهه با مراجعه 
کنندگان چنانره اطالعاتشان از فرهنگ آنان کم باشد 
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ن يهمچن. کنند مي ل اطالعاتيو ترم ينيبر بازب يسع
نسبت به خرده  يشترياکثر آنان گفته اند که به دانش ب

ا ي يان درباره درستاز دارند اما پاسخ دهندگيفرهنگها ن
گران معتقد به يدانش خود درباره فرهنگ د ينادرست

توان  مي جهيدر نت. خود هستند يت آگاهيبهبود وضع
وجود  ين سواالت بعد فراشناختيب يگفت رابطه معنادار

 . دارد
 ييت پاسخ دهندگان آشناياکثر يدر بعد شناخت

ج در نقاط مختلف کشور يرا يشهايخود را به گو ينسب
 يق نسبياز توف ين مسئله حاکياعالم کرده اند و ا

. ارتباط با مراجعه کنندگان است يران در برقراريمد
 يان ارزشها و باورهاين تعداد پاسخ گويشترين بيهمچن
نطور با آداب يشناسند و هم مي ج در منطقه رايرا يمذهب

ن حال اکثر آنان يدر ع. دارند يکاف ييو رسوم مردم آشنا
در . کشور آشنا هستند ير شهرهايج در سايرا يبا هنرها

وجود  ين سواالت بعد شناختيب يجه رابطه معنادارينت
ران به يمد يزان عالقه منديم،يزشيدر بعد انگ. دارد

ن مسئله يباشد و ا مي ينييمتفاوت در حد پا يفرهنگها
در  يرانين اقوام ايب يفرهنگ ياز رقابتها ييالبته جز

 . ن استايرانيستگاه ايت زيکل
نره اکثر پاسخ دهندگان معتقدند ينرته قابل توجه ا
با خرده فرهنگها  يياز عدم آشنا يبر استرس خود ناش

ت آنان به جالب بودن ينطور اکثريغلبه کرده و هم
پاسخ . دارند مي ران اذعانيدر ا يفرهنگ يتفاوتها

خود را  يازهايتوانند ن مي ن معتقدنديدهندگان همچن
ن کنند يکه فرهنگ متفاوت باآنان را دارند تام يدرشهر

ن ينره اکثر آنان به دشوار بودن ايو نرته قابل توجه ا
 ن بعديا يج بررسيباتوجه به نتا. دارند يت آگاهيفعال
ن سواالت بعد يب يافت که رابطه معناداريتوان در مي
اکثر پاسخ دهندگان  يدر بعد رفتار. وجود دارد يزشيانگ

به ارتباط بهتر با لحن و لهجه به ارتباط  معتقدند قادر
از  يبخش،نيهمچن. متفاوت هستند يمواجهه با فرهنگها

ک يپاسخ دهندگان قادرند به هنگام صحبت کردن از ترن
آنان قادرند  يت نسبيمرث و سروت استفاده کرده و اکثر

سرعت صحبت کردن خود را تغببر دهند و البته اکثر 
ر يغ يدارند قادرند رفتارها مي پاسخ دهندگان اذعان

جه يدرنت. ر دهندييارتباطات بهتر تغ يخود را برا يکالم
. وجود دارد ين سواالت بعد رفتاريب يرابطه معنادار

 يران فرهنگيتوان گفت که مديم يينها يريجه گيدرنت
 يتهران در تعامالت فرهنگ يمنطقه ده شهردار

ه اما داشت يت مناسبيوضع يباشهروندان در بعد شناخت
 . ح رفتار دارنديش و تصحياز به افزاين يدر بعد رفتار
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