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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :کارکنان با افزایش هوش فرهنگی خود میتوانند به برداشت و قضاوت دیگران درباره خود اهمیت دهند
که بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و
تحقیقات تهران هدف پژوهش حاضر بوده است.
روش پژوهش :نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی  -پیمایشی است.جامعه آماری کلیه کارکنان دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات تهران میباشد.سواالت هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در قالب یک
پرسشنامه در اختیار  96نفر از کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد قرار گرفت .روایی پژوهش با روش صوری و روایی همگرایی
از روش( )PLSمورد تایید قرار گرفت.پایایی پژوهش از نوع پایایی ترکیبی و تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری
وحداقل مربعات زوجی( )PLSو نرمافزار« »SPSSاستفاده گردید.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که بین هوش فرهنگی کارکنان با مدیریت برداشت آنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.
فرضیههای مرتبط با مولفههای هوش فرهنگی؛استراتژی،دانش،انگیزش و رفتار با متغیر مدیریت برداشت مورد آزمون قرار گرفت
که خروجی حاصل از نرمافزار مثبت و معنادار بودن فرضیهها را نشان دادند.
نتیجهگیری :سازمانها با توجه به قابلیت و تواناییهای کارکنان و به واسطه ارتقای هوش فرهنگی خود ،تصویری برجسته از
خود در هنگام تعامل با دیگران ایجاد نمایند که بدین صورت به موفقیتهای بهتری در سازمان دست مییابند.
واژگان کلیدی :هوش فرهنگی ،ابعاد هوش فرهنگی ،مدیریت برداشت ؛کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد

مقدمه
در عصری که جهانی شدن با ارتباطات میان

میشود ،شایسته است افراد با آگاهی و توجه کامل به

فرهنگی در جوامع چندفرهنگی گره خورده است و

تعامل با دیگران بپردازند .در سالهای اخیر هوش

باعث کنش متقابل واقعی افراد از فرهنگهای مختلف

فرهنگی حوزه نوینی از ارتباطات برای آشنایی با

الناز لطفی علمداری و حمیده رشادت جو

فرهنگهای مختلف به عنوان یک مزیت رقابتی در

چگونه از هوش فرهنگی خود برای مدیریت برداشت

سازمانها و محیط کار محسوب میشود که کارکنان و

بهتر استفاده میکنند؟

مدیران با افزایش هوش فرهنگی خود میتوانند راه را
برای درک و احترام متقابل با دیگران باز کنند و با

اهمیت پژوهش

استفاده از تاکتیکهای مدیریت میتوان رفتارها را به

در بعد نظری ،انجام این تحقیق :تاکنون در رابطه

نحو مطلوب بر نحوه تصور و قضاوت دیگران درباره

با موضوع پژوهش حاضر مطالعات کمتر صورت گرفته

خود تغییر داد چرا که افراد به برداشت و قضاوت

است و انجام این پژوهش باعث افزایش غنای مبانی

دیگران درباره خود اهمیت میدهند بنابراین مدیریت

نظری و ادبیات مربوطه میگردد و خالء مطالعاتی

برداشت میتواند کمک شایان توجهی در تصور و

موجود را کاهش میدهد.

برداشت دیگران از خود نماید به گونهایی که بتوان آن
را به طور ماهرانه ای مدیریت و یا تغییر داد.

در بعد عملی و کاربردی :ارزیابی درست و صحیح
از وضعیت شخصیتی و شناخت نقاط قوت و ضعف
مجموعه کارکنان و نیروی انسانی مشغول در دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و

بیان مساله
هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید

تحقیقات تهران.

در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح

در نتیجه برنامهریزی بهتر در جهت ایجاد انگیزه در

نسبت به این الگوها تعریف کردهاند .هوش فرهنگی

بین کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد

دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با

اسالمی مطابق با نیازها و خواستههای آنان است .

محیطهای کاری متنوع دارد هوش فرهنگی به افراد
اجازه میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر

اهداف پژوهش

میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند،

هدف کلی

درنتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد

شناسایی هوش فرهنگی با مدیریت برداشت

قدرت مدیریت تنوع فرهنگی میدهد (ارلی و انگ،

کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد

.6)245 :2009

اسالمیواحد علوم و تحقیقات تهران.

افراد در تعامالت خود به بهترین نحو از هوش
فرهنگی برای مدیریت کردن و تحت کنترل درآوردن
برداشت دیگران از خود در محیط پیرامونشان استفاده

اهداف ویژه

کرده و بر این اساس هویت خود را شکل میدهند که

 )1تعیین رابطه بین مولفه استراتژی هوش فرهنگی

با این مدیریت آگاهانه میتوانند برداشتهای دیگران را

ومدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و

به شکل دلخواه تحت تاثیر قراردهند.

اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

بنابراین سوال اصلی این پژوهش بر این مبنا که چه

 )2تعیین رابطه بین مولفه دانش هوش فرهنگی و

رابطهایی میان هوش فرهنگی و مدیریت برداشت

مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و

کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد

اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

علوم وتحقیقات تهران شکل گرفته و اساسا کارکنان
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 )9تعیین رابطه بین مولفه انگیزش هوش فرهنگی و

میتوان عالئم و نشانههای آشنایی یافت که بتوان از

مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و

آنها در برقراری ارتباطات سود جست .درچنین حالتی،

اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

فرد باید با توجه به اطالعات موجود  ،یک چارچوب

 )4تعیین رابطه بین مولفه رفتار هوش فرهنگی و

شناختی مشترک تدوین کند ،حتی اگر این چارچوب

مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و

درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی را به دست

اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

ندهد ،تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی بر
میآید که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند.
مدیریت برداشت به مطالعه بر روی رفتارهای بین

ادبیات پژوهش
هافستد ،فرهنگ را به عنوان «نرمافزار مغز» توصیف

فردی استراتژیک که برداشتهای مخاطبان را تغییر

کرد .فرهنگ آموخته میشود ،درونی میگردد و از

میدهند ،به سالها پیش برمیگردد .افالطون همواره از

نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .فرهنگ دقیقا ورای

صحنه زندگی بشری سخن میگفت و زندگی انسانها را

شناخت آگاهانه است که مشخص مینماید چگونه ما با

به صحنه نمایش تشبیه میکرد (دانشنامه بریتانیکا،

دیگران ارتباط برقرار میکنیم .یک مکانیزم غیرمحسوس

 .)434 :2003جامعهشناسی به نام گافمن در قرن بیستم

که در ذهنهای ما عمل مینماید (مودی.)69: 2002 ،

که بسیاری او را بانی نظریه مدیریت برداشت میدانند،

هوش فرهنگی دارای تعاریف متفاوتی است که تکمیل

چنین عقیده دارد که جهان البته صحنه نمایش نیست،

کننده یکدیگر هستند .از یک طرف هوش فرهنگی به

اما مردان و زنان از روشهای سخت و پیچیده ای که

رفتارهای هوشمندانه افراد در فرهنگهای مختلف

به راحتی نمیتوان آنها را تعیین کرد ،استفاده میکنند

اطالق میشود که این رفتارها میتواند شامل به

(گافمن 6353 ،به نقل از یودویلیجن.)2005 ،

کارگیری سریع اطالعات قبلی در خصوص برخی

مدیریت تصویرپردازی فرایندی است که از طریق

فرهنگها ،سازگاری با طیب خاطر با فرهنگهای دیگر،

آن افراد میکوشند تا واکنشها و برداشتهای سایرین

سنجیده عمل کردن در موارد متفاوت در سایر

را نسبت به عقاید و تصورات خویش به صورت

فرهنگها باشد و از طرف دیگر ،هوش فرهنگی به

ماهرانه ای کنترل یا مدیریت کنند که این خود شامل

رفتارها و مهارتهای افراد اطالق میگردد که با

رفتارها ،نگارهها ،و شیوه صحبت کردن افراد

کمترین استرس و بیشترین سازگاری در زمانی که در

میگردد(کریتنر و کینکی .)446 :6941 ،مدیریت

تعامل با فرهنگ دیگری بغیر از فرهنگی که در آن رشد

برداشت در واقع شرایط مطلوبی را برای نفوذ در

یافته اند عمل کنند(برسلین  .)40:2005،مفهوم هوش

مشاهدات و نظرات دیگران در مورد چیزی یا کسی

فرهنگی به عنوان نوعی خاص از هوش برای اولین بار

فراهم میکند به عنوان مثال میتوان گفت در یک

ارلی و انگ ،از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح

مدیریت برداشت یک مدیر فرهنگی ممکن است اقدام

شد این دو پژوهشگر ،هوش فرهنگی را قابلیت

به تنظیم و کنترل اطالعات خود در تعامل با دیگران

یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائۀ

نماید که این نفوذ با توجه به مهارتها و تعامالتی که

پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کردهاند

در جریان فرایند یادگیری و آشنایی با فرهنگهای

(ارلی و انگ .)40 :2009 ،آنها بر این باورند که در

گوناگون بدست آورده است حاصل میشود .مدیریت

مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید به زحمت

برداشت ،شیوهای است که مردم عمدتا استراتژیک خود
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الناز لطفی علمداری و حمیده رشادت جو

را در برداشت دیگران از خود در یک روش مطلوب به

فرهنگی عامل پیشبینیکننده این متغییرها معرفی شده

تصویر میکشند .در مدیریت برداشت هر فرد به

است .به این صورت که دو بعد استراتژی و دانش

شیوهای محاسبه عمل خواهد کرد (جوهانسون:2002 ،

هوش فرهنگی بر قضاوت فرهنگی و تصمیمگیری فرد

.)221

تاثیرگذار است.
آنگ و دیگران ( )2001در مطالعهایی با عنوان
«ارتباط میان شخصیت و ابعاد چهارگانه هوش

پیشینه پژوهش
اشلی و نوریز ( )2062در پژوهشی با عنوان
«مدیریت برداشت» با توجه به ابعاد فرهنگی ،اجتماعی،

فرهنگی» پرداختهاند که  45درصد از کل واریانس
هوش فرهنگی را ویژگیهای شخصیتی تبیین میکند.

عوامل معنوی ،مدیریت برداشت را «ارائه یک تویر

گل پرور و قریشی ()6934به «پیش بینی رفتارهای

عمومیمیداند که به زعم او یک فرایند اساسی و

مدنی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت برداشت»

جهانی است که هر شخص تمایل دارد چهره مطلوبی از

پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که مدیریت

خود در نزد دیگران به نمایش بگذارد طوری که در

برداشت و مولفههای آن از عوامل مهم در پیش بینی

ذهن دیگران از او قضاوت مثبت شکل بگیرد».

رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی هستند.

دوبرین ( )2066در کتابی جامع در دو فصل مجزا و

اعظم خانی و همکاران (« )6939تاثیر هوش

مستقل به بررسی پیامدهای مثبت و منفی مطالعه شده

فرهنگی بر اثربخشی گروهی شرکت فوالد مبارکه

در مطالعات مختلف برای راهبردها و تاکتیکهای

اصفهان» را مورد بررسی قرار داده اند یافتههای تحقیق

مدیریت برداشت پرداخته است .وی بیان میکند که

آنها نشان میدهد که بین هوش فرهنگی و مولفههای

مدیریت برداشت بر مبنای کارکردهای ارتقاء خود و

آن (استراتژی ،دانش ،انگیزش ،رفتار) با اثربخشی

مدیریت رفتار و عملکرد دیگران میتواند با برخی

گروهی رابطه معناداری وجود دارد همچنین از بین این

رفتارهای انحرافی غیر اخالقی در سازمانها در ارتباط

مولفهها ،مولفه انگیزش و رفتار ،قابلیت پیش بینی

باشد.

اثربخشی گروهی را دارا بودند.

گرنت و مایر ( )2003در پژوهشی با موضوع

نصر اصفهانی و همکاران ( )6932به «بررسی رابطه

«تعامل مدیریت برداشت با انگیزههای جامعه مدنی»

بین هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در میان کارکنان

برای پیش بینی رفتارهای مدنی  -سازمانی پیوندجویانه

دانشگاه اصفهان» پرداخته است یافتههای تحقیق نشان

که بر روی دو نمونه مستقل در دو مطالعه جداگانه

میدهد که بین هوش فرهنگی و مولفههای آن با

انجام دادند نشان دادهاند که بین مدیریت برداشت با

مدیریت برداشت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

رفتارهای مدنی  -سازمانی معطوف به افراد(روابط بین
فردی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

قره سفلو ( )6936در مقالهای تحت عنوان «بررسی
هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان» پرداخته است که

داین و دیگران ( )2002در پژوهشی با عنوان

نتایج تحقیق آن نشان میدهد که بین هوش فرهنگی

«هوش فرهنگی :اندازهگیری و تاثیرش بر قضاوت

شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان

فرهنگی و تصمیمگیری ،سازگاری فرهنگی و عملکرد

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین هوش

وظیفهای» به این نتایج رسیدهاند که ابعاد هوش فرهنگی

فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان رابطه معناداری

با هر یک از این متغیرها ارتباط دارد و در واقع هوش

مشاهده نشد.
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متفاوت مثل نزدیک شدن دو آهنربا با قطبهای
چارچوب تحقیق

یکسان است (فیاضی و جانثاراحمدی.2)64 :2001 ،

چارچوب نظری بر اساس پژوهش ارلی و انگ

رفتار هوش فرهنگی :توانایی انجام رفتار کالمیو

است که در پژوهشهای خود چهار بعد (استراتژی،

غیر کالمیمناسب در هنگام برقراری ارتباط با افرادی از

دانش ،انگیزش،رفتار) را برای هوش فرهنگی مطرح

فرهنگهای دیگر را منعکس میکند .طبق نظرهال،

کردند ،بنابراین در این پژوهش رابطه بین ابعاد

تواناییهای ذهنی برای درک فرهنگی و انگیزش باید

استراتژی  ،دانش ،انگیزش و رفتار هوش فرهنگی با اثر

با توانایی انجام رفتار کالمیو غیر کالمیمناسب

بخشی گروهی بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل

(کلمات ،تنصدا ،حالتهای صورت و حرکات بدن)

قرار گرفتند با توجه به ابعاد چندگانه هوش از دیدگاه

بر اساس ارزشهای فرهنگی در موقعیتهای خاص

ارلی و انگ  ،هوش فرهنگی متشکل از ابعاد استراتژی،

تکمیل شوند .این رفتار ،شامل گستره وسیعی از

دانش ،انگیزش و رفتار میباشد که مرتبط با

رفتارهای قابل انعطاف میباشد(انگ و همکاران:2002 ،

موقعیتهای فرهنگی متفاوت است.

.)994

استراتژی هوش فرهنگی :شامل تدوین استراتژی

جونز و پیتمن در سال  6342طبقه بندی گستردهای

پیش از برخورد میان فرهنگی ،بررسی مفروضات در

را با هدف جمعآوری انواع مختلفی از رفتارهای

حین برخورد و تعدیل و تغییر نقشههای ذهنی در

مدیریت برداشت که توسط محققین قبلی شناسایی شده

صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین

بود ،انجام دادند .برای این کار ،آنها پنج گروهبندی

است (نائیجی و عباس الیزاده.)21 :2002 ،

نظری ،از استراتژیهای مدیریت برداشت را که افراد به

دانش هوش فرهنگی :آگاهی و اطالع در مورد
هنجارها ،فعالیتها و قراردادها در فرهنگهای مختلف

طور معمول استفاده میکنند ،شناسایی نمودند (بولینو و
تورنلی 9)6333 ،طبقهبندی

آنها شامل:

حاصل از تجارب فردی و آموزشی ،را منعکس میکند.

خودارتقایی :به موجب آن فرد به تواناییها یا

این بعد ،شامل آگاهی ظاهری در مورد سیستمهای

دستاوردهای خود اشاره میکند ،به منظور این که به

اجتماعی ،قانونی و اقتصادی در فرهنگهای مختلف و

عنوان فرد صالح و شایسته توسط ناظران

دیده شود.

خرده فرهنگهاست .همچنین شامل دانش رویه ای

خودشیرینی :در این حالت افراد از چاپلوسی و

است که میتواند از طریق مشاهده و تقلید انجام گیرد.

تملق استفاده میکنند تا یک ویژگی و نسبت مورد

افرادی که دانش هوش فرهنگی باالیی دارند تشابهات و
تفاوتهای فرهنگی را درک میکنند (انگ و همکاران،
.)992 :2002

قبولی را از سوی ناظران بدست

آورند.

تظاهر کردن(تظاهر به نمونه شدن) :به موجب آن،
افراد از فداکاری و فراتر رفتن از وظیفه ،صحبت

انگیزش هوش فرهنگی :توانایی و تمایل به
یادگیری و فعالیت در موقعیتهای فرهنگی مختلف را

میکنند به این منظور که ویژگی ازخودگذشتگی را به
ناظران نشان

دهند.

منعکس میکند (انگ و همکاران .)606 :2001 ،عنصر

تهدید و ارعاب :بر اساس آن افراد قدرت خود را

روانی و انگیزشی به افراد کمک میکند در مقابل موانع

برای مجازات کردن نشان میدهند تا به عنوان فردی

پایدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ دیگران سازگار

قدرتمند توسط ناظران

دیده شوند.

سازند .گاهی اوقات تعامل افرادی با فرهنگهای
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التماس و درخواست (تظاهر به ناتوانی) :به
موجب آن افراد ،ضعف و کاستیهای خود را تبلیغ

میکنند (منتشر میکنند) تا ویژگی محتاج بودن را به
ناظران القا کنند.

هوش
فرهنگی

مدیریت برداشت

استراتژی

خود ارتقایی

دانش

خود شیرینی

انگیزش

تظاهر به نمونه بودن

رفتار

تهدید و ارعاب
تظاهر به ناتوانی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مدل مفهومی برگرفته از هوش فرهنگی انگ – ارلی ( )0222و مدیریت برداشت بولینو و ترانلی ()1111
نمودار  - 1مدل مفهومی

کتبی (امکان عدم درک کامل معنی متغیرها) از نظر

محدودیتهای پژوهش
در کارهای پژوهشی معموالً موانع ،مشکالت و

کارکنان.

محدودیتهایی وجود دارد که چنانچه پژوهشگر

 -عدم اعتماد و باورکارکنان به نتایج علمیپژوهش و

بتواند برآنها فائق آید ،نتایج پژوهش با دقت بیشتری

اینکه نتیجه پژوهش به بهبود وضعیت ،کمکی

بدست خواهد آمد .این پژوهش نیز از این قاعده

نخواهد کرد.

مستثنی نمیباشد؛ لذا محدودیتهای پژوهش به شرح
زیر میباشد:

 سوءگیری احتمالی پاسخدهندگان که ممکن استبردقت پاسخ دادن به پرسشنامه تأثیر گذاشته باشد.

 -ابزار جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر به

 -عدم تمایل به پرکردن پرسشنامه توسط برخی

پرسشنامه محدود گردید .استفاده از سایر ابزارهای

همکاران و اجتناب برخی از کارکنان از پاسخگویی

گردآوری دادهها ،مانند مصاحبه یا مشاهده پیشنهاد

به سواالت بعلت مالحظات درون سازمانی.

میگردد؛
 محدودیت جمعآوری دادههای پژوهش با استفاده ازپرسشنامه مثل محدودیتهای ذاتی پرسشنامههای
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ماهیت توصیفی  -همبستگی و از حیث روش
جمعآوری اطالعات پیمایشی است .جامعه آماری مورد
مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشکده مدیریت و
اقتصاد واحد علوم وتحقیقات تهران تشکیل میدهند که
حجم نمونه آماری برابر با  96نفر در نظر گرفته شده که
از این تعداد  29نفر مرد و  4نفر زن میباشند .با توجه
به مقتضیات اشاره شده ،در حجم نمونه ،روش
نمونهگیری این پژوهش از نوع کل شماری است و همه
اعضا در آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.

روایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول  - 1روایی همگرایی
استخراج میانگین واریانس

متغیر

0/220543

هوش فرهنگی

0/142464

مدیریت برداشت

همچنین در این پژوهش برای محاسبه هماهنگی
درونی ابزار اندازهگیری در راستای تعیین پایایی آزمون،
از روش پایایی ترکیبی استفاده شده است .که مقدار
 CRباالی  0/2را نشان میدهد .

 روش گردآوری دادههااز نظر نحوه گردآوری اطالعات ،اسنادی با استفاده

جدول  - 0پایایی ترکیبی
اعتبار ترکیبی

متغیر

از سایتهای معتبر علمیو روش میدانی با بهرهگیری از

0/390132

هوش فرهنگی

پیمایشی در قالب تکنیک پرسشنامه است.

0/364604

مدیریت برداشت

 -ابزار اصلی گردآوری دادهها

 -روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها

در این پژوهش برای جمعآوری دادهها در جهت

در بخش نخست ،دادههای جمعآوری شده با

آزمون فرضیههای پیشبینی شده از پرسشنامه استاندارد

استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،توصیف و سپس

هوش فرهنگی کارکنان با استفاده از مدل ارلی و انگ

به منظور ایجاد مدل اندازهگیری برازنده و قابل قبول،

( )2009و پرسشنامه استاندارد مدیریت برداشت از مدل

تحلیل عامل تاییدی در مورد کلیه عوامل نهفته

بولینو و ترانلی ( )2009استفاده شده است.

متغیرهای تحقیق انجام میگیرد .در ادامه پس از بررسی

کلیه سواالت مربوط به فرضیات ،مربوط به  5گزینه

نرمال بودن توزیع آماری با استفاده از  SPSSهمبستگی

پاسخ میباشند که جهت امتیازبندی و ارزشگذاری در

میان متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار

قالب طیف لیکرت به صورت بسته در نظر گرفته شده

میگیرند .در پایان با استفاده از تحلیل مسیر ،روابط

است.

علی بین فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند.

 اعتبار(روایی) و پایایی ابزار اندازهگیریروایی پرسشنامه با توجه به این که پرسشنامهها
استاندارد بوده و در پژوهشهای داخلی و خارجی

یافتههای پژوهش
 -1-1دادههای توصیفی

بارها به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است با

 %16از پاسخدهندگان مرد و  % 93زن جامعه آماری

تایید خبرگان و اصالحات مد نظر مورد استفاده قرار

پژوهش را تشکیل میدهند که بیشترین رده سنی در

گرفت .روایی همگرا دومین معیاری است که برای

نمونه آماری مربوط به رده سنی 21تا 90سال که 62

برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSبه کار برده

درصد کل نمونه و کمترین درصد در نمونه مربوط به

میشود .معیار  AVEدر پژوهش حاضر باالی  0/5از

رده سنی بین  40تا  46سال با یک نفر که  9درصد از
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کل نمونه را به خود اختصاص دادهاند.
حدود  %95از پاسخگویان کارشناسی و حدود %15
از پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسیارشد بودند.

مدلسازی ساختاری تفسیری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی ،دو مرحله اصلی وجود دارد .که شامل مرحله
برازش مدل و آزمون فرضیه میباشد.
 -0-0بررسی برازش مدل که شامل سه بخش برازش

 -0-0آزمون فرضیات

مدلهای اندازهگیری ،برازش مدلهای ساختاری و

برای بررسی مدل ،نخست از تحلیل عاملی تاییدی
برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویههای

برازش مدل کلی میباشد.
الف) مدل اندازهگیری

سنجش آنها استفاده شده است .هر متغیر پژوهش همان

چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط

متغیر پنهان است .هر گویهی سنجش که همان سواالت

متغیرهای آشکار (سواالت) مربوطه را بررسی مینماید.

پرسشنامه را تشکیل میدهد یک متغیر قابل مشاهده

در واقع مدل اندازهگیری بخشی از مدل کلی است که

است .مدل اندازهگیری(تحلیل عامل تاییدی) ارتباط

در برگیرنده یک متغیر به همراه سؤاالت مربوط به آن

گویهها یا همان سواالت پرسشنامه را با سازهها مورد

متغیر است برای بررسی برازش مدل اندازهگیری چهار

بررسی قرار میدهد .سپس با استفاده از مدل ساختاری

مورد استفاده میشود؛ ضرایب بارهای عاملی ،پایایی

ارتباط عاملها با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد

شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا

بررسی قرار خواهد گرفت .در واقع تا ثابت نشود
نشانگرها یا همان سواالت پرسشنامه ،متغیرهای نهان را

ب) برازش مدل ساختاری

به خوبی اندازه گیری کردهاند ،نمیتوان روابط را مورد

مدل ساختاری نشان میدهد چگونه متغیرهای پنهان

آزمون قرار داد .لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی

در پیوند با یکدیگر قرار گرفته اند و بر خالف مدلهای

اندازهگیری شدهاند از مدل اندازهگیری یا تحلیل عامل

اندازهگیری به سواالت کاری ندارد .برای بررسی

تاییدی استفاده میشود .با توجه به این که در این

برازش مدل ساختاری دو معیار استفاده میشود که

پژوهش از ترکیب دو مدل استفاده شده است ،از تحلیل

عبارتند از )6 :ضرایب معناداری ( Zمقادیر،)t-values

عاملی تاییدی هم به عنوان ابزاری در جهت تایید

 )0معیار Squares Rیا .R2

روایی سازه و هم به عنوان یکی از مراحل مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده است.

برای بررسی برازش مدلهای ساختاری از چندین
معیار استفاده میشود که اولین معیار ،برای سنجش
رابطه سازهها در مدل معیار اعداد معناداری  tیا همان

 -1-0رویکرد حداقل مربعات جزئی ()PLS

مقادیر t-valuesمیباشد و اعداد باید از  6/31بیشتر

نرمافزار حداقل مربعات جزئی ( )PLSنرمافزاری

باشند تا بتوان در سطح اطمینان  %35صحت رابطه بین

است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادالت

سازهها و فرضیههای پژوهش را تأیید ساخت .البته باید

ساختاری طراحی به کار میرود .مهمترین دلیل استفاده

توجه داشت که اعداد  tفقط صحت رابطهها را نشان

از این روش در این پژوهش حجم کم نمونه و یا

میدهند و شد و شدت رابطه ی بین سازهها را نمیتوان

دادههای غیر نرمال است .برای تحلیل مدلها در روش

با آنها سنجید.
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تظاهر به ناتوانی

رفتار

0/604

0/305

تظاهر به نمونه

دانش

شدن 0/360

مدیرت

هوش

خودشیرینی

برداشت

فرهنگی

0/414

0/545

0/000

0/411
انگیزش
0/444
استراتژی

تهدید
خودارتقایی

0/242

0/456

0/426

نمودار  - 1ضریب بارهای عاملی هوش فرهنگی و مدیریت برداشت

تظاهر به ناتوانی

رفتار

18 /401

41/360

تظاهر به نمونه
شدن 39/622

دانش

22/903

خودشیرینی

مدیرت

هوش

برداشت

فرهنگی

44/632

50/426
انگیزش
24/052

استراتژی

تهدید
42/424

خودارتقایی

92/494

12/311
نمودار  -مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معناداری )t-values(Z

 -معیار

 R SquaresیاR2

سازههای وابستهی مدل محاسبه میگردد و در مورد

معیار  R2برای متصل کردن بخش اندازهگیری و

سازههای برونزا ،مقدار این معیار صفر است .هر چه

بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار

مقدار R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر

میرود و نشان از تأثیر یک متغیر برون زا(مستقل) بر

باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .سه مقدار ،0/63

یک متغیر درون زا(وابسته) را دارد .مقدار  R2تنها برای

 0/12 ،0/99به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
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متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود.

برابر است با 0/54 :
بدین ترتیب مقدار  GOFمحاسبه شده به شرح زیر

جدول  - 3معیارضریب تعیین

میباشد:

ضریب تعیین

متغیر

-

هوش فرهنگی

0/545042

مدیریت برداشت

𝐺𝑂𝐹 = √0/72 × 0/54 = 0/62

با توجه به سه مقدار 0/25 ،0/06و  0/91به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFحاصل

ج) برازش مدل کلی

شدن  0/12نشان از برازش قوی مدل دارد.

معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت
ساختاری است که توسط این معیار محقق میتواند پس

 -بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری

پیش از آنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم الزم

مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل

است تا نرمال بودن متغیرها را بررسی کنیم .یکی از

نماید .برای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها یک

روشهای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر

معیار به نام  GOFاستفاده کی شود .سه مقدار ،0/06

استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف است .که

 0/91 ،0/25به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی

نتایج حاصله با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و در

برای  GOFمعرفی شده است (وتزلس و همکاران،

جدول ( )5گزارش گردیده است .اگر آماره آزمون

 .)2003این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

بزرگتر مساوی  0/05بدست آید ،در این صورت دلیلی
برای رد فرض مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود

جدول  - 4معیار برازش مدل کلی
ضریب تعیین
0/545042

اشتراک گذاری

متغیر

0/142464

هوش فرهنگی

0/220543

مدیریت برداشت

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ برابر است با  .0/22با
در نتیجه 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐
توجه به مقادیر  𝑅2که در جدول باال آمده در

نتیجه ̅𝑅̅̅̅2

نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال
خواهد بود.
فرضیه صفر( :)H0متغیرهای تحقیق دارای توزیع
نرمال هستند.
فرضیه یک ( :)𝐻1متغیرهای تحقیق دارای توزیع
نرمال نیستند.

جدول  - 5توزیع نرمال متغیرها
معنی داری

کولموگروف اسمیرنوف

مولفه

0/593

0/409

استراتژی

0/251

0/129

دانش

0/121

0/226

انگیزش

0/245

0/155

رفتار

0/443

0/546

خود ارتقایی

0/345

0/452

خودشــیرینی

0/293

0/149

تظاهر به نمونــه بودن

0/046

6/211

تهدید و ارعــاب

0/464

0/191

تظاهر به ناتوانی
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نتایج این آزمون نشان میدهد سطح معناداری
متغیرهای تحقیق بیشتر از  0/05است و همچنین باید

فرضیه اصلی« :بین هوش فرهنگی و مدیریت
برداشت کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد».

خاطر نشان کرد نرمافزار  SPSSطبق قضیه حد مرکزی

با توجه به جدول ( )1حاصل از تجزیه تحلیل

نتایج این پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است ،لذا

آماری بین این دو متغیر نشان میدهد ،معنیداری مسیر

فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها مورد تایید قرار

مابین دو متغیر برابر ( )9/49میباشد و چون این مقدار

میگیرد.

بزرگتر از6/31میباشد ،از اینرو فرضیه مورد تایید قرار
میگیرد .از طرفی چون عدد معنیداری به دست آمده

 -3-0نتایج بدست آمده از تحلیل آماری

مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  - 6نتایج فرضیه اصلی

فرضیه اصلی

استاندارد

معناداری ))sig

نتیجه

بین هوش فرهنگی با مدیریت برداشت رابطه وجود دارد.

0/29

9/49

تایید

جدول  - 7نتایج فرضیههای فرعی
استاندارد

معناداری ))sig

نتیجه

بین استراتژی هوش فرهنگی با مدیریت برداشت رابطه وجود دارد.

0/24

4/10

تایید

بین دانش هوش فرهنگی با مدیریت برداشت رابطه وجود دارد.

0/44

1/09

تایید

بین انگیزش هوش فرهنگی با مدیریت برداشت رابطه وجود دارد.

0/24

5/09

تایید

بین رفتار هوش فرهنگی با مدیریت برداشت کارکنان رابطه وجود دارد.

0/32

1/50

تایید

فرضیههای فرعی

مطلوبی داشته باشند و از سوی دیگر توانایی برقراری

یافتهها
هدف اصلی پژوهش حاضر ،رابطه بین هوش

ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف

فرهنگی و مدیریت برداشت دانشکده مدیریت و اقتصاد

را دارا باشند.یافتهها نشان میدهد که بین هوش

واحد علوم و تحقیقات تهران بود که نتایج پژوهش

فرهنگی و مؤلفههای آن (استراتژی ،دانش ،انگیزش و

نشان داد که هوش فرهنگی کلید موفقیت در برقراری

رفتار) با اثربخشی گروهی رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه مثبت در موقعیتهای شغلی گوناگون میباشد که

همچنین از بین این مؤلفهها ،مؤلفه انگیزش و رفتار،

کارکنان را وادار به برداشت بهتراز تصویر دیگران از

قابلیت پیش بینی اثربخشی گروهی را دارا بودند.

خود مینماید .به هر حال نتایج فرضیهها پس از تجزیه

نصراصفهانی و همکاران ( ،)6932به بررسی رابطه

و تحلیل دادههای گردآوری شده ،همسو با پژوهشهای

بین هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در میان کارکنان

انجام شده میباشد.

دانشگاه اصفهان پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان

اعظم خانی و همکاران ( ،)6939با بررسی تأثیر

میدهد که بین هوش فرهنگی و مولفههای آن با

هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی در شرکت فوالد

مدیریت برداشت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مبارکه اصفهان بر این پایه که امروزه سازمانها به دنبال

فراوانی و شدت تعامالت میان سازمانها در سطح

افرادی هستند که بتوانند به صورت گروهی عملکرد

جهانی در حال افزایش است .همچنین افراد همواره به
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تصور و قضاوت دیگران درباره خود توجه میکنند و

آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود

بدان اهمیت میدهند و بدون استفاده از هنر مدیریت

جست .در این موارد ،فرد باید با توجه به اطالعات

برداشت در تعامالت و ارتباط خود با دیگران دچار

موجود ،چارچوب شناختی مشترک تدوین کند ،حتی

مشکل خواهند شد.

اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای

انگ و داین ( ،)2004در مقاله خود با عنوان «مفهوم

محیطی نداشته باشد .تدوین چنین چارچوبی تنها از

هوش فرهنگی» تأکید میکنند که این مفهوم

عهده کسانی برمیآید که از هوش فرهنگی باالیی

منعکسکننده توانمندی فردی برای عمل و مدیریت

برخوردار باشند .افراد بسیاری با وجود داشتن  IQباال و

اثربخش در مجموعههای به لحاظ فرهنگی متنوع

مهارتهای اجتماعی مناسب در تعامالت اجتماعی

تعریف میشود .تعریف این دو از هوش فرهنگی در

دچار تنش و استرس میشوند که علت اصلی آن پایین

پاسخ به این پرسش بوده است که در نظامیکه فضای

بودن هوش فرهنگی آنان و به طبع در مدیریت برداشت

سازمانی و کاری آن به شدت تحت تأثیر جهانی شدن

خود نسبت به دیگران دچار استانداردهای دوگانه

قرار گرفته است این ضرورت وجود دارد تا درک کنیم

میشوند که این امر در تشخیص موقعیتها و نشان

چرا برخی از افراد در موقعیتهای به لحاظ فرهنگی

دادن رفتار مناسب بی شک تاثیرات منفی را به همراه

متنوع به گونه اثربخش تری عمل میکنند و در پاسخ به

خواهد داشت.

چنین پرسشی است که آنها بحث هوش فرهنگی را
مطرح میکنند.

برای پرورش و تقویت هوش فرهنگی مراحلی
است که توسط ارلی و موساکوفسکی ( )2004ارائه

داین و دیگران ( ،)2002در پژوهشی با عنوان "

گردیده است .به عقیده این دو محقق برای تقویت

هوش فرهنگی :اندازهگیری و تاثیرش بر قضاوت

هوش فرهنگی الزم است پس از سنجش این نوع

فرهنگی و تصمیمگیری ،سازگاری فرهنگی و عملکرد

هوش در افراد و تعیین نقاط قوت و ضعفشان ،برنامه

وظیفهای"به اندازهگیری هوش فرهنگی و میزان تاثیر آن

آموزشی الزم انتخاب گردد .یعنی چنانچه هوش

بر سازگاری ،تصمیمگیری ،انطباق فرهنگی و عملکرد

فرهنگی رفتاری فرد در سطح پایینتری می باشد ،در

وظیفهای پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد

کالسهای مربوط به رفتار شرکت نماید و یا چنانچه

هوش فرهنگی با هر یک از این متغیرها ارتباط دارد و

در بعد شناختی یا دانشی ضعیف است ،توان استدالل

در واقع هوش فرهنگی به عنوان عامل پیشبینی کننده

استقرایی و قیاسی فرد پرورش داده شود.

این متغیرها معرفی شده است .به این صورت که دو
بعد استراتژی و دانش هوش فرهنگی بر قضاوت

نتیجهگیری

فرهنگی و تصمیمگیری فرد تأثیرگذار است .همچنین

یافتههای تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و

ابعاد رفتار و انگیزش هوش فرهنگی میزان انطباق

مدیریت برداشت در میان کارکنان دانشکده مدیریت و

فرهنگی فرد را با موقعیتهای جدید فرهنگی پیش بینی

اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات رابطه مثبت

میکند و باالخره ابعاد استراتژی و رفتار هوش فرهنگی

و معناداری وجود دارد .همچنین بررسی فرضیههای

بر عملکرد وظیفه ای فرد تأثیرگذار است.

فرعی پژوهش حاکی از آن بود که بین ابعاد استراتژی،

واقعیت امر این است که در مواجهه با موقعیتهای

دانش  ،انگیزش و رفتار هوش فرهنگی و مدیریت

فرهنگی جدید ،به زحمت میتوان عالئم و نشانههای

برداشت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بنابراین
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کارکنان با توجه به قابلیتهای فردیشان برای درک،

منابع

تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهای متنوع  ،سعی

توماس ،دیویدسی و اینکسون کر (،)6942

بر تحت تاثیر قرار دادن و کنترل کردن برداشتها،

مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای جهانی هوش

ارزیابیها و واکنشهای دیگران در قبال رفتار خود

فرهنگی ،مترجمان :ناصر میرسپاسی ،احمد ودادی و

مینمایند تا بدین صورت تصویری مناسب از خود در

اعظم دشتی ،تهران :انتشارات میثاق همکاران.

ذهن دیگران ایجاد نمایند .افراد میتوانند به واسطه

شنایدر،سی ،بارسو ( .)6923مدیریت و پهنه

ارتقای هوش فرهنگی خود ،تصویری برجسته از خود

فرهنگها ،ترجمه :سید محمد اعرابی و داوود ایزدی،

در هنگام تعامل با دیگران ایجاد نمایند که بدین صورت

انتشارات :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

به موفقیتهای بهتری در سازمان دست یابند.

لیورمور ،دیوید ( .)6930رهبری با هوش فرهنگی
رمز جدید موفقیت ،ترجمه :سوسن عالئی ،اصفهان:

پیشنهادهای کاربردی حاصل از یافتههای پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمی.

 )6با توجه به یافتههای پژوهش ،متولیان دانشکده مورد

ابزری ،مهدی ،اکبر اعتمادیان و اعظم خانی

بررسی میتوانند به منظور افزایش اثربخشی و ارائه

( .)6943تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی

یک تصویر مطلوب از خود در تعامل با افراد

(مورد مطالعه :شرکت فوالد مبارکه اصفهان) ،پژوهشنامه

مختلف ،یک سری دورههای آموزشی را برای

مدیریت تحول (پژوهشنامه مدیریت) ،سال دوم.

کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد به منظور

کریتنر ،رابرت و کینیکی،آنجلو( ،)6941مدیریت

افزایش دانش و آگاهی آنان در زمینه ارزشها،

رفتار سازمانی ،ترجمه ی علی اکبر فرهنگی و حسین

هنجارها ،باورها و افزایش توانایی آنان در انجام

صفر زاده  ،جلد دوم  ،تهران  ،موسسه انتشارات پیام

رفتار کالمیو غیر کالمیمناسب در هنگام برقراری

پویا

ارتباط با افراد و دانشجویان و اساتید برگزار نماید.

بردبار ،غالم رضا و کنجکاو منفرد ،امیررضا

 )2با در نظر گرفتن اهمیت و نقش هوش فرهنگی

( .)6930بررسی نقش هوش عاطفی در راهبردهای

کارکنان در فرایند پاسخگویی به انتظارات دانشگاه

مدیریت منابع انسانی ،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،

با توجه به مطالبات و در خواستهای افراد مراجعه

سال هشتم.
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