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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهرهوری نیروی انسانی در مجموعه سایپا کاشان بود.
نوع تحقیق توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مجموعه سایپا کاشان به تعداد  0011نفر بود که با استفاده از فرمول
کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 100 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.
روش پژوهش :ابزار گردآوری اطالعات دراین تحقیق شامل دو پرسشنامه هوش فرهنگی با  01گویه و بهرهوری با  01گویه بر
حسب طیف پنج درجهای لیکرت بود .روایی دو پرسشنامه به صورت محتوایی تایید گردید .پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب
آلفای کرونباخ برای هوش فرهنگی  1/83و برای بهرهوری  1/88برآورد گردید .تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 18انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد میانگین مؤلفههای هوش فرهنگی و بهرهوری در مجموعه سایپا باالتر از حد متوسط است .همچنین بین
مولفههای هوش فرهنگی و بهرهوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :از آنجایی که هوش فرهنگی توانایی سازگاری با شرایط و مجموعههای فرهنگی جدید است ،به نظر میرسد
کارکنانی که از لحاظ فرهنگی باهوش قلمداد میشوند ،بهرهوریشان بیشتر است.
واژگان کلیدی :هوش فرهنگی ،بهرهوری ،مدیران ،نیروی انسانی ،شرکت.

مقدمه
منابع انسانی از اساسیترین منابع راهبردی هر

ازاین سازهها و ابزارها ،امری ضروری است (هرسی و
بالنچارد.)1311 ،

سازمانی است .بدون تردید موفقیت سازمانها و

در نظام کنونی جهان ،بهرهوری نیروی انسانی یکی از

محیطهای کاری به استفاده کارآمد از منابع انسانی بر پایه

اهداف عمدۀ سازمانهای فعال و زنده است .در نظام

علوم رفتاری وابسته است .برای رویارویی با چالش

متحول و پیشرو ،اولین گام ،کوشش برای شناخت و

استفاده کارآمد ازاین منبع ،شناخت هر چه بیشتر و

بهرهوری و متعاقب آن تالش برای تعیین عوامل مؤثر بر

جامعتر مفاهیم و سازههای مربوط به منابع انسانی و

افزایش آن است که از شرایط الزم و ضروری تحقق رشد

ابزارهای خاص آن الزم است و در نهایت مهارت استفاده

و توسعه به شمار میآید .بهرهوری عاملی است که با بقا و
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دوام حیات ملتها گره خورده و یکی از معیارهای تعیین

رقابت ،تغییر وضعیت بازار ،مقررات دولتی و تغییر

قدرت در جوامع بینالمللی و محافل علمیاست (هنری،

خطمشی صاحبان مواد اولیه و غیره ،شاخص سازگاری

 .)1381در حقیقت ،بهرهوری نگرشی واقعگرایانه به کار و

محیطی هستند.

زندگی و معیاری است که به کمك آن میتوان به طور

مفهوم گسترش یافتۀ بهرهوری حاصل یك کسر

مستمر وضعیت موجود را بهبود بخشید .اهمیت بهرهوری

ستانده به داده نیست ،بلکه سیستمی فکری است .نوعی

با توجه به گسترش سطح رقابت ،پیچیدگی فناوری،

نگرش عقالیی به زندگی و نوعی فرهنگ است .فرهنگی

سرعت تبادل اطالعات و تنوع سلیقهها برکسی پوشیده

که انسان با فکر و اندیشۀ خود ،اعمال خود را بر ارزش و

نیست .بهرهوری به شکلی فزآینده مبتنی بر دانش،

واقعیتها منطبق میکند و سعی دارد بهترین نتیجۀ مادی

مهارتها و تواناییهای عقل انسان آموزش دیده است

و معنوی را در زندگی کسب کند .بهرهوری یك مقوله

(رحیمنیا.)1388 ،

فرهنگی است که مانند سایر مقوالت فرهنگی کلیه

بهرهوری از نظر هرسی و بالنچارد ( )1311شامل
متغیرهایی مانند سازگاری ،اعتبار ،بازخورد ،انگیزش،

ارزشها ،باورها و رفتارهای افراد را تحت پوشش خود
قرار میدهد.

حمایت ،شناخت شغل ،توان و آمادگی است .منظور از

بررسی شاخصها و اندازه بهرهوری در هر مکان

توان یا آمادگی کاری ،دانش ،تجربه و مهارت انجام کار

و زمان ،نیازمند یك شناخت فرهنگی از فضای مورد

است .منظور از حمایت سازمانی ،حمایت یا کمکی

بحث در زمینه بهرهوری است .به منظور شناخت

است که کارکنان برای انجام دادن موفقیتآمیز کار به

فرهنگ در هر سازمانباید به نحوه تفکر مدیران،

آن نیاز دارند مانند بودجه کافی ،تجهیزات و تسهیالتی

کارکنان ،چگونگی روابط انسانی ،مسیرها و روشهای

که برای انجام دادن کار مناسب است ،حمایت الزم از

ارتباطی ،نظام تشویق و تنبیه ،روشهای انجام کار و

سایر واحدهای سازمانی ،در دسترس قرار دادن

ابزار و تجهیزات آشنا بود .با توجه بهاین امر در

محصول با کیفیت و سرانجام ،وجود ذخیره کافی منابع

مییابیم بهرهوری مقولهای عمدتاً علمی و فرهنگی

انسانی .منظور از انگیزش ،انگیزه و تمایل کارکنان برای

است .اگر چه سایر ابعاد سازمان نیز در آن موثرند و

کار مربوط است .در ارزیابی تمایل افراد ،باید به خاطر

فرهنگ درون هر سازمان نیز با تعامل و ارتباطات افراد

داشت که همه افراد برای انجام دادن همه کارها تمایل

شاغل در آن سازمان جریان یافته و خود را مینمایاند،

یکسان ندارند .کارکنان بیشترین تمایل را به کارهایی

تا آنجا که عنوان شده است مدیریت و سازمان از ابتدا

دارند که به طور موفقیتآمیز از عهده آن برآیند و کار

تا انتها تحت تاثیر فرهنگ هستند (خدادادی .)1381 ،بر

برای آنها انگیزشی باشد یا آرامشی روانی به بار آورد.

همین اساس مهرابیان و همکاران ( )1311بیان کردند

منظور از بازخورد عملکرد ،ارائه غیررسمیعملکرد

فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل ارتقای بهرهوری

روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمیدورهای

نیروی انسانی است.

است .منظور از اعتبار ،معتبر بودن تصمیمهای مربوط به

فرهنگ سازمانی در هر سازمان متاثر از فرهنگ افراد

منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیر

داخل سازماناست .در سازمانهای امروزی ،توانایی

است .مدیران باید اطمینان حاصل کنند که تصمیمهای

انطباق مداوم با افراد از فرهنگهای گوناگون و مدیریت

آنان درباره کارکنان از نظر حقوقی و خطمشیهای

ارتباطات از جمله مهارتهایی محسوب میشود که در

سازمان ،مناسب هستند .عوامل کلیدی محیطی مانند

قرن بیست و یکم در میان مدیران مورد توجه قرار گرفته
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است (تریستان .)0111 ،تفاوتهای فرهنگی بیش از

روشی که هممیهنان آن شخص میتوانند این کار را

آنچه فکر میکنیم بر بهرهوری کسب و کار تأثیر دارند.

انجام دهند ،میباشد .در واقع افراد با هوش فرهنگی

زمینههای فرهنگی ما بر نحوه فکر کردن ،عمل کردن و

باال یك مهارت و خبرگی و حساسیت نسبت به ابراز

حتی بر تفسیر ما از فعالیتها و اعمال دیگران مؤثر است

عاطفی و حرکات بدنی دارند ،این افراد با کمترین

(زمانی و طبرسا .)1388 ،لذا درك تأثیر زمینههای فرهنگی

استرس ،با فرهنگهای متفاوت از خود ،منطبق

در رفتار فرد برای کسب و کار ،ضروری بوده و سنجش

میشوند (یزدخواستی.)131-121 :1311 ،

توانایی فرد در تعامل موفق در هر محیط اجتماعی مهم
میباشد (تریستان.)0111 ،

هوش فرهنگی از نظر آنگ و ارلی )0112( 2شامل
چهار بعد فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری

امروزه سازمانها به طرز چشمگیری در تعامالت

میباشد (ایمای .)11 :0111 ،1هوش فرهنگی شناختی

بیشتر در میان مجموعه مختلفی از فرهنگها و دیدگاهها

به مهارتهای تفکر عمومیاشاره دارد که افراد به

درگیرند (توماس.)0111 ،1این واقعیت ،سبب پویایی

منظور شناخت چگونگی و چرایی فعالیت در

فراوان روابط در محیطهای چند فرهنگی شده است ،به

محیطهای جدید از آن استفاده میکنند .این شناخت

نحوی که تفاوت در زبان ،قومیت ،سیاستها و بسیاری

عالوه بر عقاید و ارزشهای افراد ،روشها و رویههایی

خصوصیات دیگر میتواند به عنوان منابع تعارض بالقوه

را که دیگران برای انجام کار استفاده میکنند را نیز در

ظهور کند و در صورت نبود درك صحیح ،توسعه روابط

برمیگیرد .هوش فرهنگی شناختی ،شناخت یك فرد

کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد (دین:0110 ،0

در مورد شباهتها و تفاوتهای فرهنگها است و

.)0این دشواریهای ادراکی و تعارضات و رشد

دانش عمومی در مورد فرهنگها (برای مثال اطالعاتی

روزافزون تعامالت بینالمللی ،سبب ارائه مفهومی نوین

در مورد اعتقادات و باورهای مذهبی و معنوی و

در مباحث شناختی شده است که با نام «هوش

ارزشها و باورها در مورد کار ،زمان ،ارتباطات

فرهنگی» شناخته میشود .هوش فرهنگی مهمترین

خانوادگی ،آداب و رسوم و زبان) را انعکاس میدهد.

ابزاری است که میتوان برای مواجهه مناسب با

هوش فرهنگی فراشناختی ،فرآیندهای ذهنی را منعکس

موقعیتهای چند فرهنگی مختلف ،رفتاری متناسب با

میکند که افراد برای کسب و درك دانش فرهنگی،

هریك از آنها بروز دهیم (عباسعلیزاده و نائیجی،

مورد استفاده قرار میدهند ،از جمله شناخت و کنترل

.)03 :1381

فرآیندهای ذهنی افراد که مربوط به فرهنگ هستند،

پترسون )0112( 3معتقد است که هوش فرهنگی،

توانایی مربوط و مناسب شامل برنامهریزی ،کنترل و

توانایی و قابلیت درگیری در مجموعهای از رفتارها و

بررسی مجدد و اصالح مدلهای ذهنی هنجارهای

مهارتها (از جمله مهارتهای زبانی یا مهارتهای

فرهنگی مربوط به کشورها یا گروهها میباشد (آنگ و

بینفردی) و خصوصیاتی (مانند تحمل ابهام و

دیگران .)1 :0110 ،این هوش روشی است که یك فرد

انعطافپذیری) است که به کار میروند ،تا به صورتی

تجارب بین فرهنگی را از آن طریق استدالل میکند.

مناسب و شایسته از ارزشها و نگرشهای فرهنگ محور

استراتژی هوش فرهنگی بدین معناست که فرد چگونه

افرادی که با آنها تعامل دارند ،آگاهی یابند .در واقع هوش

تجربیات میان فرهنگی را درك میکند .این استراتژی

فرهنگی ،توانایی طبیعی و ذاتی یك بیگانه ،برای تفسیر

بیانگر فرایندهایی است که افراد برای کسب و درك

حاالت و حرکات ناآشنا و مبهم یك فرد ،به همان

دانش فرهنگی به کار میبرند .این امر زمانی اتفاق
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میافتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و

فرهنگ باشد (دین.)20 :0110 ،

دیگران قضاوت میکنند .در واقع فرد دانش فرهنگى

یکی از موضوعاتی که باید سازمانها و مدیران

خود را در تعامل با فرهنگهاى ناآشنا تصحیح و

برای بهرهوری کارکنان بدانند این است که کارکنان

تعدیل مىکند .با وجودى که داراى دانش فرهنگى الزم

دارای فرهنگهای متفاوتی هستند و این به چالشی

در تعامل با فرهنگهاى ناآشناست؛ همواره با دریافت

بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است و فرهنگ

بازخورد ،این شناخت را اصالح و تکمیل مىکند.

متفاوت کارکنان بر بهرهوری آنان تاثیر میگذارد و

هوش فرهنگی انگیزشی به افراد کمك میکند در مقابل

تحقیقات مختلف داخلی و خارجی بیانگر رابطه بین

موانع پایدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ دیگران

هوش فرهنگی و بهرهوری کارکنان است .برای مثال

سازگار سازند .این بخش ممکن است مشکلترین یا

کاظمی ( )1380دریافت بین ابعاد هوش فرهنگی و

مبهمترین جزء هوش فرهنگی باشد .ورود به دنیای

عملکرد کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد .همچنین

فرهنگ بیگانه مستلزم غلبه بر یك سری موانع خاص

وضعیت ابعاد هوش فرهنگی در حد مطلوبی قرار

است .داشتن انگیزه و پشتکار قوی در این راه بسیار

داشت .عباسعلیزاده ( )1380دریافت هوش فرهنگی

موثر است .فرهنگها در بسیاری از موارد با همدیگر

تأثیر مثبتی روی انگیزه توفیقطلبی مدیران دارند.

متفاوت هستند .به عنوان مثال شیوه دست دادن و

رحیمنیا ( ،)1388دالرام ( ،)1311حاتمی(،)1311

نشستن در مالقاتهای کاری از کشوری به کشور دیگر

قرهسفلو ( ،)1311تان ( ،)0110کارانزا (،)0111

تفاوت دارد .نادیده گرفتناین تفاوتها به مخدوش

وندریل( )0118و امیری ( )0111نشان دادند که بین

شدن ارتباطات منجر میشود .گاهی اوقات تعامل

هوش فرهنگی و عملکرد رابطه مثبت و معنیداری

افرادی با فرهنگهای متفاوت مثل نزدیك شدن دو

وجود دارد .الهوردی ( )1381در تحقیقی نشان داد

آهنربا با قطبهای یکسان است .بدون داشتن انگیزه

هوش فرهنگی بر عملکرد مدیران سازمانها تأثیرگذار

کافی ،هوش فرهنگی بیمفهوم است .این عنصر توانایی

است .پورسلطانی ( )1311در تحقیقی دریافت الگوریتم

همدل شدن را مدنظر قرار میدهد .تمایل به برقراری

مدل اندازهگیری تمامی شاخصهای هوش فرهنگی

ارتباط و استمرار در راه رسیدن به هدف ،بزرگترین

مورد تایید بوده و در حد قابل قبولی قرار دارد و بین

شکافهای فرهنگی را پوشش میدهد (فیاضی و

هوش فرهنگی و بهرهوری رابطه مثبت و معنادار وجود

جاننثار احمدی .)1381 ،هوش فرهنگی رفتاری به

دارد .سبحانی ( )1311نشان داد مدیران دانشگاه سمنان

توانایی فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد ،رفتار

از هوش فرهنگی نسبتاً باالیی برخوردار بودند.

و سلوك فرد باید نشان دهد که به فرهنگ طرف مقابل

با توجه به مبانی نظری و تجربی تحقیق و با عنایت

عالقه دارد و سعی میکند مؤلفههای فرهنگی آنها را

به اهمیت و نقش هوش فرهنگی در بهرهوری و

بپذیرد و به آن احترام بگذارد .بسیاری از تفاوتهای

عملکرد سازمانها ،این تحقیق درصدد بررسی وضعیت

فرهنگی توسط رفتار ،قابل مشاهده و انعکاس است.

هوش فرهنگی و بهرهوری شرکت سایپا است و به

شناخت و انگیزه بدون انجام یك واکنش مؤثر و

دنبالاین است که ببیند تا چه میزان بین هوش فرهنگی

مناسب ،ارزش خود را از دست میدهند .به همین

و بهرهوری نیروی انسانی شرکت سایپا رابطه وجود

دلیل ،هوش فرهنگی باید در برگیرنده توانایی و

دارد که به صورت مدل مفهومیدر شکل ( )1میباشد.

مهارتهای الزم برای نشان دادن واکنش مناسب با آن
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سازگاری
توان مهارت

فراشناختی

شناخت شغل
حمایت سازمانی

هوش فرهنگی

بهرهوری

شناختی
انگیزشی

انگیزش
رفتاری
بازخورد
اعتبار

شكل  - 1مدل مفهومیتحقیق

کارکنان بود روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی

تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شد.

همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه

ابزار گردآوری اطلالعات دراین تحقیق دو

آماری این تحقیق کلیه کارکنان مجموعه سایپا کاشان به

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی انگ و اورلی

تعداد  0011نفر بود .از آنجایی که در تحقیق حاضر،

( )0112در قالب  01سوال بسته پاسخ براساس چهار

واریانس جامعه آماری نامعلوم بود ،انجام یك مطالعه

مولفه (هوش فرهنگی فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و

مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور تعیین

رفتاری) و پرسشنامه محقق ساخته بهرهوری در قالب

واریانس جامعه ضرورت داشت .به همین منظور ،یك

 01سوال بسته پاسخ براساس مولفههای (سازگاری،

گروه  31نفری از جامعه آماری به صورت تصادف

اعتبار ،بازخورد ،انگیزش ،حمایت ،شناخت شغل و

انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از

توان و آمادگی) بر حسب طیف پنج درجهای لیکرت

استخراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه نمونه

بود .با توجه به این که مقیاس هر دو پرسشنامه

مذکور ،برآورد حجم جامعه ،توان آزمون و برآورد

براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت بود لذا نمره

واریانس جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم

مالك و میانگین جامعه 3 ،در نظر گرفته شد .بر این

نمونه کوکران  100نفر بدست آمد .حجم نمونه برآورد

اساس ،میانگین بدست آمده باالتر از ( )3معرف

شده  100نفر بوده که دراین پژوهش تعداد 111

وضعیت مطلوب و میانگین بدست آمده پایینتر از ()3

پرسشنامه برگشت داده شد .با توجه به این که نرخ

معرف وضعیت نامطلوب در آن متغیر و مولفه بود.

بازگشت پرسشنامهها  1/11بود بر این اساس تجزیه و

روایی پرسشنامه به صورت محتوایی توسط

تحلیل آماری بر روی  111آزمودنی انجام گرفت و

کارشناسان و متخصصان روانشناسی صنعتی و

توان آماری و سطح معناداری پس از تحلیل مقدماتی

مدیریت تایید گردید .از طریق ضریب آلفای کرونباخ،

محاسبه و کفایت آن از طریق توان آزمون  1/81برآورد

پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی  1/83و بهرهوری 1/88

گردید .با توجه بهاین که حجم جامعه نامتجانس و از

برآورد شد که حاکی از پایایی باالی ابزار اندازهگیری

طبقات مختلف مدیران میانی ،مدیران عملیاتی و

بود .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار استنباطی
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(ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون  )tبا

فرهنگی در مجموعه سایپا باالتر از حد متوسط ()3

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  18انجام

است .باالترین میانگین مربوط به مؤلفه هوش فرهنگی

گرفت.

شناختی به میزان  3/11است .آزمون تی تك نمونهای
نشان داد فرض ادعای پژوهشگر در سطح خطای
 p  0 / 05معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر

یافتهها
 .1میانگین ابعاد هوش فرهنگی کارکنان شرکت
سایپا باالتر از حد متوسط است.

تأیید شد.
فرضیه  :2میانگین بهرهوری نیروی انسانی در

جدول ( )1نشان داد میانگین مؤلفههای هوش

شرکت سایپا باالتر از حد متوسط است.

جدول  - 1مقایسه میانگین هوش فرهنگی کارکنان با میانگین فرضی ()3
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

sig

هوش فرهنگی شناختی

111

3/11

1/13

111

13/21

1/111

هوش فرهنگی فراشناختی

111

3/11

1/10

111

3/8

1/111

هوش فرهنگی انگیزشی

111

3/0

1/0

111

3/0

1/111

هوش فرهنگی رفتاری

111

3/31

1/12

111

0/8

1/111

هوش فرهنگی کل

111

3/10

1/21

111

3/82

1/111

جدول  - 2مقایسه میانگین بهرهوری نیروی انسانی با میانگین فرضی ()3
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

sig

توان و مهارت

111

2/13

1/12

111

02/31

1/111

شناخت شغل

111

3/10

1/10

111

10/0

1/111

حمایت سازمانی

111

3/18

1/00

111

-3/1

1/111

انگیزش

111

3/30

1/01

111

1/20

1/111

بازخورد

111

3/13

1/81

111

2/1

1/111

اعتبار

111

3/08

1/00

111

-0/00

1/111

سازگاری

111

3/30

1/0

111

1/81

1/111

بهرهوری

111

3/38

1/01

111

1/1

1/111

جدول ( )0نشان داد میانگین بهرهوری نیروی

جدول ( )3نشان داد بین هوش فرهنگی و

انسانی در مجموعه سایپا باالتر از حد متوسط ()3

بهرهوری  1/11رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تا

است .باالترین میانگین مربوط به مؤلفه توان و آمادگی

 1/101بین هوش فرهنگی و بهرهوری واریانس

به میزان  2/13است .آزمون تی تك نمونهای نشان داد

مشترك وجود دارد و تا  1/101بهرهوری از روی

فرض ادعای پژوهشگر در سطح خطای p  0 / 05

هوش فرهنگی قابل پیش بینی است .در بین مولفهها

معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.

نیز بیشترین رابطه بین متغیر هوش رفتاری و بهرهوری

فرضیه  :3بین ابعاد هوش فرهنگی و بهرهوری

به میزان  1/01بود.

نیروی انسانی رابطه وجود دارد.
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جدول  - 3ضریب همبستگی بین هوش فرهنگی و بهرهوری
متغیر

R

r2

sig

هوش شناختی و بهرهوری

1/10

1/101

1/108

هوش فراشناختی و بهرهوری

1/18

1/111

1/31

هوش انگیزشی و بهرهوری

1/11

1/110

1/11

هوش رفتاری و بهرهوری

1/01

1/12

1/11

هوش فرهنگی و بهرهوری

1/11

1/101

1/128

جدول  - 4ضرایب رگرسیون هر یک از مولفههای هوش فرهنگی
مدل

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

مقدار ثابت

11/10

1/23

-

11/03

1/111

شناختی

3/10

1/11

1/18

1/18

1/121

رفتاری

0/13

1/0

1/11

0/0

1/101

انگیزشی

0/1

1/13

1/01

0/3

1/103

فراشناختی

1/80

1/00

1/113

1/11

1/10

جدول رگرسیون نشان داد از میان همه مولفههای

مناسب را دارند .بنابراین میتوان گفت در شرکت سایپا

هوش فرهنگی ،مولفههای شناختی ،رفتاری و انگیزشی

هوش فرهنگی مدیران در سطح مناسبی قرار دارد و به

قابلیت پیشبینی بهرهوری را دارند و میتوانند در مدل

نظر پژوهشگر تجربه کاری و تحصیالت مدیران در این

رگرسیونی قرار گیرند.

مقوله اثرگذار است .در راستای نتایج تحقیق حاضر،
پورسلطانی ( )1311دریافت هوش فرهنگی کارکنان
پژوهشگاه تربیت بدنی در حد قابل قبولی قرار دارد.

نتیجهگیری
یافتهها نشان داد میانگین مؤلفههای هوش فرهنگی

کاظمی( )1380دریافت همه ابعاد هوش فرهنگی

در مجموعه سایپا باالتر از حد متوسط است و به نوعی

کارکنان جامعه المصطفی العالمیه ،در حد مطلوبی قرار

در وضعیت مطلوبی قرار دارد .این نشان میدهد در

دارد .آهنچیان ( )1311دریافت هوش فرهنگی

مجموعه سایپا ،پرسنل با فرهنگ و تعریف آن تا حد

پرستاران در سطح متوسط میباشد .سبحانی ()1311

زیادی آشنایی دارند ،اگر با فرهنگ جامعهای آشنا

نشان داد مدیران دانشگاه سمنان از هوش فرهنگی

نباشند سعی میکنند خودشان را با آن سازگار کنند ،در

نسبتاً باالیی برخوردارند .کیوان لو ( )0113هوش

اکثر مواقع ،جنبههای مثبت فرهنگ خود را با جنبههای

فرهنگی دانشجویان ورزشکار را باالتر از حد متوسط

مثبت فرهنگ سایر جوامع تطبیق میدهند ،تا حدودی

ارزیابی نمود.

با قانون و سیستم اقتصادی سایر فرهنگها آشنایی

نتایج نشان داد میانگین بهرهوری نیروی انسانی در

دارند ،تا حدودی با ارزشهای فرهنگی و اعتقادات

مجموعه سایپا باالتر از حد متوسط و به نوعی مطلوب

مذهبی فرهنگهای دیگر آشنا هستند ،از برخورد با

بود .شاید علت باال بودن بهرهوری ،توان یا آمادگی

فرهنگهای مختلف استقبال میکنند ،هنگام اداره یك

باالی پرسنل جهت انجام موفقیتآمیز کارها ،وجود

تیم چند فرهنگی ،توانایی حل مشکالت و واکنش

تجربه کاری مرتبط با شغل در انجام موفقیتآمیز

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /38زمستان 9316

7

حمید رحیمی و مریم مومنیان

کارها ،اتمام کارهای محوله در مدت زمان تعیین شده،

مدنظر قرار دهد .در مورد تناسب شخصیتی اعضای

تسلط به چگونگی انجام کارها ،آگاهی پرسنل از

گروه میتوان گفت ،از آنجاییکه شخصیت افراد

اهداف مجموعه ،صرف بودجه کافی ،حمایت سایر

خصوصیات نسبتاً پایداری است که به راحتی تغییر

واحدهای شرکت برای انجام کار ،برخورداری از

نمیکند ،انتخاب اعضای یك گروه با توجه به تناسب

تجهیزات و تسهیالت الزم برای انجام کار ،انگیزه الزم

شخصیتی با یکدیگر امری درخور توجه است.این

برای اتمام موفقیتآمیز کارها ،داشتن آرامش روانی،

تناسب به معنای عین هم بودن نیست ،بلکه منظور

دریافت بازخورد موثر از سیستم و مواردی ازاین قبیل

سازگاری شخصیت کارکنان با یکدیگر است .در

است .در رابطه با باال بودن بهرهوری در میان کارکنان

مجموع میتوان نتیجهگیری نمود که بین بهرهوری و

شرکت سایپا ،پژوهشگر معتقد است تناسب سمت

هوش فرهنگی رابطه مثبتی وجود دارد اما صرفاً

شغلی با مهارت فردی و مدیریت کارآمد در مجموعه

نمیتوان هوش فرهنگی را عامل محقق نمودن

سایپا از عوامل مؤثر بهرهوری است .در راستای نتیجه

بهرهوری دانست بلکه عوامل دیگر نیز عاملی برای

تحقیق حاضر ،رزقی ( )1311بهرهوری کارکنان شاغل

تحقق بهرهوری میباشد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج

در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیشهر تهران را

تحقیق

(،)1311

باالتر از حد متوسط ارزیابی نمود.

حاتمی( ،)1311رحیمنیا ( ،)1388اهللوردی (،)1381

کاظمی(،)1381

پورسلطانی

نتایج تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و

وندریل( ،)0118ودادی ( ،)0111کارانزا (،)0111

بهرهوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارتی

ایزنبرگ ( ،)0110پناهی ( )0112و افکنه ( )0112که

میتوان گفت مدیران و کارکنانی که دارای هوش

دریافتند بین متغیرهای هوش فرهنگی با بهرهوری و

فرهنگی باالتری هستند ،از بهرهوری بیشتری هم

عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

برخوردارند .از آن جایی که هوش فرهنگی توانایی

همسویی و مطابقت داشت.

سازگاری با شرایط و مجموعههای فرهنگی جدید

جدول رگرسیون نشان داد از میان همه مولفههای

است ،به نظر میرسد کارکنانی که از لحاظ فرهنگی

هوش فرهنگی ،مولفه شناختی ،رفتاری و انگیزشی

باهوش قلمداد میشوند ،بهرهوریشان بیشتر است .در

قابلیت پیشبینی بهرهوری را دارند و میتوانند در مدل

تحلیل یافتههای فوق میتوان چنین بیان کرد که افراد با

رگرسیونی قرار گیرند .عباسعلیزاده ( )1380بر این

ارزشها و نگرشهای مشابه تمایل بیشتری به کار

باور است که هوش فرهنگی و هر کدام از مؤلفههای

کردن با یکدیگر دارند اما چنانچه اعضا یك سازمان

فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری ،تأثیر مثبتی

دارای فرهنگها و ارزشهای گوناگون باشند از طریق

بر روی انگیزه توفیق طلبی مدیران دارند.

دانش هوش فرهنگی میتوان آنان را یکپارچه کرد زیرا

با توجه به نتایج تحقیق که حاکی از ارتباط مثبت و

دانش هوش فرهنگی یعنی درك خود به عنوان جزء

معنادار مولفههای هوش فرهنگی با بهرهوری نیروی

فرهنگی همراه با درك افراد با سابقه فرهنگی متمایز و

انسانی در مجموعه سایپا میباشد ،پیشنهاد میگردد:

در واقع نوعی انعطافپذیری و توانایی در انتقال

 -با توجه به اکتسابی بودن بخش قابل توجهی از

تجربیات از یك نوع فرهنگ به دیگری میباشد.

مهارتها و قابلیتهای هوش فرهنگی ،شرکت

بنابراین وظیفه مدیریت منابع انسانی است که از همان

سایپا در برنامههای آموزش و توسعه مدیران و

ابتدا در امر انتخاب کارکنان عامل تناسب فرهنگی را

کارکنان خود ،جایگاه ویژهای برای تقویت این
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بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهرهوری نیروی انسانی در مجموعه سایپا کاشان

هوش در نظر بگیرند و با بهرهگیری از آموزشهای

موفقیت و اثربخشی کارکنان در جهت دستیابی به

رسمی و غیررسمی در جهت بهبود مهارتهای

اهداف سازمانکمك شود.

شناختی و رفتاری مدیران گام بردارند .همچنین از
آنجایی که مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی دارای

منابع

بیشترین سهم در تبیین بهرهوری مدیران بوده است

آهنچیان ،محمدرضا ( .)1311بررسی همبستگی هوش

لذا پیشنهاد میگردد ،در هوش فرهنگی تأکید

فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران ،مدیریت ارتقای

بیشتری بر روی این مؤلفه گردد.

سالمت.

 با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،شرکت سایپامیتواند به منظور افزایش هوش فرهنگی و ارائه
یك تصویر مطلوب از خود در موقعیتهای ملی و
بین المللی و در تعامل با افراد با فرهنگهای
مختلف ،یك سری دورههای آموزشی را برای
مدیران و کارکنان سازمانبه منظور افزایش دانش و

اهللوردی ،زهرا ( .)1381هوش فرهنگی راهبردی در
راستای چالش جهانی شدن سازمانهای هزاره سوم ،همایش
ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهایایرانی،

دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات اصفهان.
پورسلطانی ،حسین ( .)1311ارتباط هوش معنوی و
هوش فرهنگی با بهرهوری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،مطالعات مدیریت ورزشی.

آگاهی آنان در زمینه ارزشها ،هنجارها ،باورها،

حاتمی ،سپیده ( .)1311بررسی میزان تأثیر هوش

سیاستهای اجتماعی ،قانونی و اقتصادی در

فرهنگی بر عملکرد وظیفهای مدیران و کتابداران ،مجله

فرهنگها و جوامع مختلف و همچنین افزایش

عطف.

توانایی آنان در انجام رفتار کالمیو غیر کالمی

خدادادی ،محمدرسول ( .)1381رابطه بین هوش

مناسب در هنگام برقراری ارتباط با افرادی از

سازمانی با بهرهوری مدیران تربیت بدنی استان آذربایجان

فرهنگهای دیگر برگزار نماید.

شرقی ،نشریه مدیریت ورزشی.

 با توجه به یافتههای پژوهش حاضر مدیران ومسئوالن شرکت باید ضمن شناخت فرهنگ
مطلوب سازمان و هوش فرهنگی سازمان ،با ایجاد
بسترهای مناسب فرهنگی زمینه را برای توسعه

دالرام ،طوبی ( .)1311بررسی میزان تأثیر هوش

فرهنگی بر عملکرد وظیفهای مدیران ،مدیریت فردا.
رحیمنیا ،فریبرز ،مرتضوی ،سعید و دالرام ،طوبی
( .)1388بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد،
نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا.

ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی در

رزقی ،هادی ( .)1311رابطه بین رضایت شغلی و

بین کارکنان فراهم کنند تا از این راه زمینههای

بهرهوری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد

رشد و گسترش بهرهوری سازمانی به طور مطلوب

اسالمی شهر تهران ،مدیریت بهداشت و درمان.

فراهم گردد .در تعیین اهداف ،برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای سازمان نظرات کارکنان را محترم
شمرده و بدین وسیله گامی در جهت ایجاد آرمان

زمانی ،ابوالفضل ،طبرسا ،غالمعلی ( .)1388هوش
فرهنگی ،شایستگی جدید مدیران ،مجله تدبیر.013 ،
سبحانی ،عبدالرضا ( .)1311بررسی رابطه هوش
فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبك

مشترك بردارند.
 از آنجا که انگیزههای کارکنان متفاوت میباشد باتحول در نظام انگیزشی براساس شناخت
برانگیزانندههای هر سطح از کارکنان ،به افزایش

رهبری اصیل آنها ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.
عباسعلیزاده ،منصوره و نائیجی ،محمدجواد (.)1381
هوش فرهنگی :سازگاری با ناهمگونها ،ماهنامه تدبیر.
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