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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در رويکردهاي جديد علم مديريت ،کار تيمي و نحوه همکاري و تعامل با ديگران اهميت
خاصي دارد .در اين زمينه هماهنگي ميان فرهنگ كاركنان و فرهنگ سازمان محل اشتغال ،شرايط را براي تسههيل و
تداوم همكاري فراهم مي-كند .هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلهو

از

ديد دانشجويان رشته مديريت بهعنوان مديران آتي سازمانها و نهادهاي کشور است.
روش پژوهش :روش پژوهش حاضر توصيفي ،از نوع همبستگي و به لحاظ هدف از نهوع کهاربردي اسهت .بهراي
تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  ،SPSSآزمون همبسهتگي ،آزمهونههاي  tو کلمهوگروف اسهميرنوف و پيرسهون
استفاده شده است.
يافتهها :آزمون فرضيهها نشان داد که ارتباط معناداري بين کليه ابعاد هوش فرهنگي و فرهنگ سهازماني مطلهو

از

ديد دانشجويان وجود دارد .دانشجويان با هوش فرهنگي باال و پايين ،سازمان نتيجه گرا و دانشجوياني كه از هوش
فرهنگي متوسط برخوردار بودند ،سازمان تيم گرا را انتخا

کردند.

نتيجهگيري :مديران ،عالوه بر لزوم تشخيص تناسب فرهنگ خود با فرهنگ سازماني كه براي كار انتخا
الزم است هنگام انتخا

ميكننهد،

و گزينش پرسنل هم ،به اين تناسب توجه نموده و سهازمان خهود را از مشهكالتي وهون

غيبت ،ترك خدمت ،تضاد و ناسازگاري نيروي انساني و  ...كه به دليل عدم تناسب فرهنگ افراد با فرهنگ سازمان
محل خدمت آنان پيش ميآيد ،حفظ نمايند.
واژگان كليدي :هوش ،فرهنگ ،هوش فرهنگي ،فرهنگ سازماني
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در سالهاي اخير با مطالعاتي که بر روي فرهنگ و

مقدمه
هر سازمان شخصيتي به نهام فرهنهگ دارد( .رابينهز

سازگاري انسانها با مباني فرهنگي انجام گرديده است،

 )01 ،0147فرهنگ هر سازماني مؤيد جهوهره و وجهه

مشاهده شده که بعضهي اشهخا

بهه نحهو مهؤثرتري

تمايز آن سازمان ،نسهبت بهه سهاير سهازمان هها اسهت.

ميتوانند با فرهنگ خود و فرهنگ هاي ديگهر سهازگار

فرهنگ سازماني قسهمتي از محهيط داخلهي سهازمان را

شده و بهه نحهو بهتهري تنهوعههاي فرهنگهي را مهورد

توصيف ميکند که ترکيبي از مجموعه تعهدها ،اعتقادها

پذيرش قرار دهند .بر اين اساس مفهومي جديهد ،وارد

و ارزش هاي مشترک بين اعضاي سهازمان مهيباشهد و

عرصه تحليل رفتار و توجيه سازگاري افراد با يكهديگر

براي راهنمايي کارکنهان در انجهام وظايفشهان اسهتفاده

و با فرهنگ سهازماني شهد کهه بهه معنهي همهاهنگي و

ميشود .در شرايط کنوني که بهبهود نظهام ههاي بهزر

سازگاري با فرهنگهاي متفاوت است؛ هوش فرهنگهي

سازماني مورد توجه قرار گرفته است ،فرهنگ سازماني

مهمترين ابزاري است که ميتواند براي مواجهه مناسب

نيز به عنهوان منبعهي بهراي توانهايي بيشهتر سهازمانهها

با فرهنگهاي متفاوت به کار گرفته شود .بدين ترتيهب

جلوهگر شده است ،به عبارت ديگر ،کاميابي و شکست

مقوله هوش فرهنگي به تازگي در عرصههاي مهديريتي

سازمان ها تا اندازه زيادي منوط به فرهنگ آن ها اسهت.

مطههر شههده و تههأثير آن در ارتقههاء سههط بهههرهوري

(طوسي )00 ،0142

مجموعه ها به اثبات رسيده است .بر اين اساس ههوش

توجههه بههه نقههش فرهنههگ در پديههدهههها و مسهها ل

فرهنگي يکي از کاراترين ابزارها براي انجهام اثهربخش

سازماني ميتواند دسهتاوردهاي بسهيار مهمهي را بهراي

وظايف در محيط هاي داراي تنوع و ناهمگوني نيهروي

دانش مديريت و سازمان به ارمغان آورد؛ همانگونه كه

کار است .افراد هوشهمند فرهنگهي جهزء دارايهي ههاي

ناديده گرفتن آن به سوء فهمهاي تأثيرگذار و مهمي در

ارزشمند سازمان هستند و بهخصو

در زمهان بحهران

تحليل پديدههاي سازماني منجر خواهد شد .در جامعه

خود را بيشتر نشان ميدهند( .سنگه  )2117آن ها قهادر

امههروز کههه تنههوع فرهنگ هي 1در همهههجهها وجههود دارد،

هستند به آساني اختالف ها را رفه نمهوده و سهينرژي

و مهؤثر بهه

(همافرازيي) فرهنگي به وجهود آورنهد .ايهن سهينرژي

والش بزرگي تبديل شده است .شناخت ،ارزش گذاري

نوعي هم افزايي براي حل مسا ل ،کسهب ديهدگاه ههاي

و حمايت از اين تفاوت ها مي تواند بهره وري هر فرد را

نوين و افزايش عالقمنهدي هها و تنوعهات مختلهف در

در محل کارش بهه حهداک ر برسهاند( .بهي بهي کهوا و

درون فضاي کاري ميباشد( .آنگ )72 ،2112

توانمندي در برقراري ارتبهاطههاي خهو

يکي از والشههايي کهه مهديران و بههويهژه منهاب

کوتلنيکوو )2112

انساني سازمان ها با آن روبهرو هسهتند ،جامعهه پهذيري
کارکنههان تههازه اسههتخدام و هماهنههگ سههاختن آنههان بهها

بيان مسئله
از نظر متخصصان ،به حسا

نياوردن تفهاوتههاي

فرهنگهي و عههدم توانهها ي درك و سههازگاري بهها آن در
گذشته دليل بسياري از شکستها در سهازمانهها بهوده
است .درک و هدايت تفاوتهاي فرهنگي ،سازمانها را
در رسيدن به اهدافشهان كمه
)11 ،2110

12

مهيكنهد( .اسهتينکمپ

فرهنگ سازمان و فرهنگ اک ريت اعضاي سازمان است
که خود داراي نژادها ،گروه هاي قومي يا جنسيت ههاي
مختلف هستند .بهر ايهن اسهاس امهروزه ،توانها ي کهار
گروه هي ،همههاهنگي كاركنههان بهها فرهنههگ سههازمان و
وفاداري و تعهد آنان به سازمان بهه ارزشههاي غالهب
براي رسيدن به اهداف تبديل شده است .وفهاداري بهه
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سنت ها و ارزشهاي غالب ،بخهشههاي مسهتقل يهک

در صههورت تا يههد ايههن رابطههه ،دانشههجويان رشههته

سازمان را بهعنوان سيستمي يکپاروه در کنهار يکهديگر

مديريت بهعنوان مهديران حهال و آينهده مهيتواننهد بها
شناسا ي فرهنهگ كهاري مطلهو

نگاه ميدارد.
از سوي ديگر به کارگيري کارکنان جديد مهيتوانهد

مناسبي را براي كار انتخا

خهود ههم سهازمان

نمايند و ههم در اسهتخدام

به تغيير در نگرشها و باورهاي غالب سهازماني منجهر

افراد به اين مسئله توجه نماينهد تها از مشهكالت عهدم

شود ،ورا که کارکنان جديهد ايهدههها و نقطهه نظهرات

تناسب با فرهنهگ سهازماني و پيامهدهاي آن از جملهه

تازهاي را وارد سازمان مينمايند.

ترك سازمان و از اتالف انرژي ،مناب  ،سرمايه ،زمهان و

صاحب نظران معتقدند که موفقيت سازمان ها عالوه

عدم وجود انگيزه و خالقيت کاري و  ...به دور باشند.

بر نياز به سهخت افزارههايي ماننهد سهاختار ،راهبهرد و
سيسههتمههها مسههتلزم نههرمافزارهههايي ماننههد :کارکنههان،

ادبيات پژوهش

مهارتهها ،سهبکهها و ارزشههاي کارکنهان (فرهنهگ

هوش

سههازماني) اسههت .هههمونههين اجههراي موفقيههتآميههز

ديويد وکسلر2؛ روانشناس برجسته آمريکايي معتقد

راهبردهاي سازمانها ،در گرو ايجاد تمهيدات فرهنگهي

است كه هوش نتيجه تأثير دا مي و متقابل فرد با محيط

الزم در آنهاست و بدون موافقت و همراههي فرهنهگ

است و اگر اين رابطه متقابل بهصهورت متعهادل انجهام

سازماني نميتوان تحولي در سازمان ايجاد کرد( .رابينز

گيرد ،موجب توانهايي در سهازگاري فهرد بها محهيط و

)0102

پيشرفت هوشي ميشود .از نظر او هوش توانايي کلي و
جام فرد است براي اينکه بهطور هدفمنهد عمهل کنهد،

فايده و هدف پژوهش

بهطور منطقي بينديشد و بهطور مؤثر با محيط خهود بهه

با توجه به اينکه در کشور ما ،افراد با فرهنگهها و
خرده فرهنگهاي متفاوت و از اقهوام محلهي و منهاط

مبادله بپردازد( .پاشا شريفي )0142
از نظر ديويد برالينر و نيت گهي  3نيهز ،ههوش بهه

مختلف در سازمانها در کنار يکهديگر گهرد آمهدهانهد،

رفتار انطبهاقي فهرد اشهاره مهيکنهد کهه معمهوالا داراي

برخورداري از هوش فرهنگي موجب سازگاري بيشهتر

عنصري از حل مسهئله اسهت و بههوسهيله فرآينهدها و

و موفقيت افراد در درك سهاير فرهنهگهها و برقهراري

عمليات شناختي هدايت ميشود و بهطور کلهي ههوش

ارتباط مناسب با ساير كاركنان و در نتيجه كار گروههي

يعنى؛ دريافت سري  ،درك خو  ،توانايى حل مسها ل

مههؤثرتر و اثربخشههي بيشههتر و عملكههرد بهتههر اسههت.

و درك سري مفاهيم( .گي و برالينر)0147،001

جديدترين تحقيقات در اين زمينه نشان داده اسهت كهه

اگروههه در حههوزه روانشناسههي و علههوم رفتههاري

ميتوان با تعيين ميزان هوش فرهنگهي افهراد ،فرهنهگ

معمههوالا هههوش موجههوديتي منفههرد اسههت کههه بههه ارث

آنان را پيشبيني كرد .اين مسئله بهه مهديران و

ميرسد و انسانها مانند لو سهفيدي هسهتند کهه ههر

ميكنهد

ويزي را در صورتي که به شيوهاي مناسب ارا ه شهود،

كه قبل از ورود به سهازمان ،ميهزان همهاهنگي فرهنهگ

مي توان به آن ها آموزش داد؛ اما نتيجه تحقيقهات اخيهر

خود را با فرهنگ سازمان پيشبيني كنند و اين امكان را

نشههان از هههوشهههاي وندگانهههاي دارد کههه کههامالا از

براي مديران فراهم مهيكنهد كهه از اسهتخدام افهراد بها

يکديگر مستقل هستند.

مطلو

همچنين متقاضيان استخدام در سازمانها كم

فرهنگهاي نامتناسب با فرهنگ سازمان اجتنا

نمايند.
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گاردنر 4انواعي از ههوش را در کتها

ههوشههاي

وندگانه خود با عنوان ذهن منظم 5کهه در سهال 0999

هوش فرهنگي
مفهوم هوش فرهنگي براي نخستين بار توسط ارلي

مههيالدي انتشههار يافههت مطههر کههرده اسههت .نظريههه

و آنگ 15از محققان دانشکده کسب وکهار لنهدن مطهر

هوش هاي وندگانه گاردنر ،در ابتدا شهامل هفهت نهوع

شد و در سال  2111ميالدي توسط دانشگاه اسهتنفورد،

هوش بود ،ولي طي مطالعات بعدي ،وي دو نوع ديگهر

در کتابي با عنوان هوش فرهنگي :تبادلهاي فردي ميان

هوش به اين مجموعه افزود و مجموعه هوش انسهاني
را شامل  9هوش زير معرفي کرد:

16

فرهنگها به واپ رسهيد .آن دو ،ههوش فرهنگهي را
قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامل هاي فرهنگي

6

 -0هههوش دي هداري  /فضههايي (اي هن نههوع هههوش
توانايي درک پديدههاي بصري است)
 -2هههوش کالم هي /زبههاني( 7اي هن هههوش توانههايي
استفاده از کلمات و زبان است)

و ارا ه پاسخهاي رفتاري صحي به اين الگوها تعريهف
کهردهانهد .ارلهي و آنههگ معتقههد بودنههد در مواجهههه بهها
موقعيت هاي فرهنگي جديد ،به زحمت ميتوان عال هم
و نشانه هاي آشنايي يافت که بتوان از آن ها در برقراري

8

 -1هوش منطقي  /رياضهي (توانهايي اسهتفاده از
استدالل ،منط و اعداد)

ارتباط سود جست .در اين موارد ،فرد بايد با توجه بهه
اطالعات موجهود يهک وههاروو

9

 -7هوش بدني /جنبشي (يعنهي توانهايي کنتهرل

شهناختي مشهترک

تدوين کند ،حتي اگهر ايهن وههاروو

درک کهافي از

ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشياء)

رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد .تدوين ونهين

 -2هوش موسيقي  /ريتميک( 10به معني توانهايي

وهارووبي تنها از عهده کساني برميآيد کهه از ههوش

توليد و درک موسهيقي .ايهن يادگيرنهدهههاي
متمايهل بههه موسهيقي بهها اسههتفاده از صههداها،

فرهنگي بااليي برخوردار باشند( .ارلي و آنگ )2111
هوش فرهنگي دامنه جديهدي از ههوش اسهت کهه

ريتمها و الگوهاي موسيقي فکر ميکنند)

ارتباط بسيار زيادي با محيطهاي کهاري متنهوع دارد؛ و

 -2هوش درون فردي( 11توانايي ارتبهاط برقهرار

بينشهاي فردي را دربر ميگيهرد کهه بهراي انطبها بها

کردن و فهم ديگران)

موقعيتها و تعاملهاي ميان فرهنگي و حضهور موفه

 -4هوش برون فردي  /فرا فردي( 12ايهن ههوش

در گروههاي کاري وند فرهنگي مفيد اسهت .عهدهاي

يعن هي توانههايي درک خههود و آگههاه بههودن از

اين نوع از ههوش را يه

حالت دروني خود)

ميدانند كه شهامل دانهش فرهنگهي ،عمهل بههصهورت

 -0هوش طبيعت گرا( 13باعث ايجهاد قهوه تميهز
ويزهاي مهم در جهان طبيعي است)

نهوع شايسهتگي ونهدوجهي

متفكرانه و مجموعهاي از مهارتهاي رفتاري ميباشهد.
(توماس و اينکسون )2111

 -9هوش وجودي( 14به تعريف گاردنر ،متضمن

مطالعهها نشان دادهاند كه هوش فرهنگي ميتوانهد

تههوان انسههان بههراي تأمههل و تعمهه دربههاره

بهعنوان يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد وظيفهاي شناخته

بزر ترين پرسش ها است :مها کهه هسهتيم؟

شود .داليل اين ادعها ايهن اسهت كهه اوالا بها گسهترش

ورا اينجا هستيم؟ وه اتفاقي براي ما خواههد

فعاليتهاي تجاري بينالمللي ،نياز به قابليتي كه مديران

افتاد؟ و  )...تعريف کرد( .گاردنر )0999

را در برخورد با پيچيدگيهاي فرهنگي پهيش رو يهاري
رساند ،بيش از پيش احساس ميشهود( .منينهگ )2111
ثانيا گروه در مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته ،هوش

14
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فرهنگي بيشتر متوجه تعامل با فرهنگهاي بيگانه بهوده

ذهني و شناختي فرد از فرهنگهاي ديگر را نشان

است ،اما قابليت تعميم به خرده فرهنگههاي نهژادي و

ميدهد .جنبه شناختي هوش فرهنگي مشتمل بر

قومي درون فرهنگ ملي را نيز دارد( .نا يجي و عباسعلي

شناخت سيستمهاي اقتصادي و قانوني ،هنجارهاي

زاده  )0102بنابراين در كشورهايي ماننهد هنهد ،ايهران،

تعامل

ارزشهاي

وين و  ...كه در حوزه درون مرزي خهود ،داراي تنهوع

زيباييشناختي و زبانهاي ديگر است( .آنگ ،ونداين و

فرهنگي بسياري هستند الزم اسهت كهه مهورد توجهه و

کوه )2114

اجتماعي،

عقايد

مذهبي،

استفاده قرار گيرد.

استراتژي هوش فرهنگي و يا مؤلفه فراشناختي
نگرش چهار عاملي در سنجش هوش فرهنگي

21

هوش فرهنگي:

در سال  2111ارلي و آنگ هوش فرهنگي را داراي

استراتژي هوش فرهنگي ،به اين معناست که فرد

 1بعد شناختي ،انگيزشي و رفتاري معرفي کردند( .ارلي

وگونه تجربيات ميان فرهنگي را درک ميکند .اين

17

و آنگ  )2111اما در سال  2119دكتر ديويد ليورمور
در کتا

راهبرد بيانگر فرايندهايي

خود با عنوان؛ رهبري با هوش فرهنگي ،رمهز

است که افراد براي کسب و درک دانش فرهنگي

جديد موفقيت 18که در سال  0191شمسي توسط دکتر

به کار ميبرند .اين امر زماني اتفا ميافتد که افراد در

سوسن عال هي در ايهران ،ترجمهه و توسهط انتشهارات

مورد فرايندهاي فکري خود و ديگران قضاوت ميکنند.

دانشگاه آزاد اسالمي منتشر شده است ،هوش فرهنگهي

مؤلفه فراشناختي هوش فرهنگي شامل تدوين

را داراي  7مؤلفه يا بُعد تعريهف مهيکنهد کهه بههطهور

استراتژي پيش از برخورد ميان فرهنگي ،بررسي

خالصه به شر زير است؛

مفروضات در حين برخورد و تعديل نقشههاي ذهني
در صورت متفاوت بودن تجار

انگيزه هوش فرهنگي و يا مؤلفه انگيزش ي 19ه وش

واقعي از انتظارهاي

پيشين است( .آنگ ،ونداين و کوه )2114

فرهنگي:
انگيزه هوش فرهنگي ،بيانگر عالقه فرد به آزمودن
فرهنگهاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنگهاي

عمل ه وش فرهنگ ي ي ا مؤلف ه رفت اري 22ه وش
فرهنگي:

مختلف است .اين انگيزه شامل ارزش دروني افراد

اين رفتار ،قابليت فرد براي سازگاري با آن دسته از

براي تعاملهاي وند فرهنگي و اعتماد به نفسي است

رفتارهاي کالمي و غيرکالمي را دربر ميگيرد که براي

که به فرد اجازه ميدهد در موقعيتهاي فرهنگي

برخورد با فرهنگهاي مختلف مناسب هستند .رفتار

مختلف به صورتي اثربخش عمل کند( .آنگ ،ونداين و

هوش فرهنگي مجموعهاي از پاسخهاي رفتاري

کوه )2114

منعطفي را شامل ميشود که در موقعيتهاي مختلف به
کار ميآيند و متناسب با تعاملي خا

دانش هوش فرهنگي و يا مؤلفه شناختي

20

هوش

يا موقعيتي ويژه

از قابليت اصال و تعديل برخوردار هستند( .آنگ،
ونداين و کوه  )2114توماس 23و اينکسون 24معتقدند

فرهنگي:
اين دانش ،بيانگر درک فرد از تشابهات و

مديراني که از هوش فرهنگي بااليي برخوردار هستند

تفاوتهاي فرهنگي است و دانش عمومي و نقشههاي

از سه عامل دانش فرهنگي ،توجه فرهنگي و مهارت
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فرهنگي برخوردار هستند( .توماس و اينکسون ،0104

آثار هنري است و بر توانايي انسهان بهراي يهادگيري و

)70

انتقال به نسل ديگر داللت دارد تعريف ميكند.

دانش :کسي كه از هوش فرهنگي برخوردار اسهت

اما فرهنگ در قالب بحث تخصصي خود در حدود

فرهنهگ و اصهول بنيهادين

اواسههط قههرن  09مههيالدي در نوشههتههههاي علمههاي

تعاملهاي ميان فرهنگي نياز دارد .اين بدان معني اسهت

مردمشناسي پديدار شد ،استعمال علمي كلمه انگليسهي

كه او بايد بداند فرهنگ ويست ،وگونه تغيير ميكند و

معادل فرهنگ در اواخهر قهرن نهوزدهم توسهط ادوارد

لزومها بهه دانشهي در بها

25

تههايلور  ،مههردمشههناس انگليسهي برقههرار شههد ،مفهههوم

وگونه بر رفتار تأثير ميگذارد.

دقت عمل :فرد داراي هوش فرهنگي به تمهرين و

فرهنگ در نگاه او براي بيان ي

مجموعه تكامل يافتهه

دقت عمل براي مشاهده و تعبير موقعيهتههاي خها

از عقايد و ويزهاي كه بر اثر تجهار

نياز دارد .اين به معنهي افهزايش توانهايي در توجهه بهه

گرفتهاند به كار رفتهه اسهت .او بيهان مهيدارد فرهنهگ

شيوهاي انعكاسي و خالقانه به نشانهها در موقعيتههاي

عبههارت اسههت از مجموعهههاي پيچيههده و آميختههه از

ميان فرهنگي است .دقت عمل مرحله ميهاني اسهت كهه

ارزشههها ،هنجارههها ،آدا

و رسههوم ،عقايهد ،رفتارههها،

دانش را به تجربه ماهرانه متصل ميكند.

باورها و ...که انسان از محهيط اجتمهاعي خهود کسهب

مهارتهاي رفتاري :فرد هوشمند بر اساس دانهش
و دقت عمل ،مهارتهاي رفتهاري خهويش را پهرورش

تهاريخي شهكل

ميکند و سپس آنها را بارور سهاخته بهه نسهل بعهدي
منتقل مينمايد( .باقريزاده )22 ،0142

ميدهد و در خالل موقعيهتههاي متفهاوت صهالحيت

برخي از جنبههاي فرهنگ را بهراحتي ميتوان ديد.

رفتهار صهحي از

عوامل آشکاري م ل هنر ،موسيقي و سهبک رفتهاري از

ميان گنجينه پرورش يافتهاي از رفتارها است كهه بهراي

اين جملهانهد؛ امها بيشهتر بخهش ههاي وهالش برانگيهز

در طيههف گسههتردهاي از

فرهنههگ ،پنهههان اسههت .عقايههد ،ارزشههها ،انتظارههها،

مييابد .اين مهارتها شامل انتخها
اقههدام مناسههب و موف ه

موقعيهتههاي ميهان فرهنگهي نيهاز اسهت( .تومهاس و

نگرشها و مفروضات ،عناصري از فرهنگ هسهتند کهه

اينکسون )0104

ديده نميشهوند؛ امها بهر رفتهار افهراد مؤثرنهد .ههوش
فرهنگي به افهراد اجهازه مهيدههد تها تشهخيص دهنهد
ديگران وگونه فکر مهيکننهد و وگونهه بهه الگوههاي

فرهنگ
فرهنگ همانند بسهياري از مفهاهيم علهوم انسهاني،

رفتاري پاسخ ميدهند ،در نتيجهه موانه ارتبهاطي بهين

معههاني و تعههاريف متعههددي دارد ،جامعهههشناسههان،

فرهنگي را کاهش و بهه افهراد قهدرت مهديريت تنهوع

مردمشناسان و صاحبنظران كه در حيطهه اجتمهاع بهه

فرهنگي مهيدههد .ههوش فرهنگهي حهوزه مهدرني از

تحقي و تفحص پرداختهاند تعاريف متعددي را از اين

هوشمندي اسهت کهه امکهان ميهانجيگري در فضهاهاي

مفهوم ارا ه نمودهاند.

کاري متنوع و متغير را مطر ميکند .ههوش فرهنگهي

در فرهنگ فارسي عميد ،فرهنگ عبهارت اسهت از

بهمنزله وسبي است که ميتواند در محيطههاي متنهوع،

دانش ،اد  ،علم ،معرفت ،تعليم و تربيت ،آثار علمي و

انسجام و هماهنگي ايجاد کنهد( .فياضهي و جهان ن هار

ادبي ي

احمدي )0102

قوم يا ملت.

فرهنههگ لغههات وبسههتر ،فرهنههگ را مجموعهههاي از
رفتارهاي پيچيده انساني كه شامل افكار ،گفتار اعمال و

16
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نقش سنتها و آدا

تنوع فرهنگي

و رسوم ،داسهتانهها ،افسهانههها،

تنوع فرهنگي 26غالبا به مفهوم گوناگوني فرهنگ و

مصنوعات و نمادهاي سهازماني تأكيهد مهيشهود و بهه

در معيهاري وسهي تفههاوت فرهنگهي جوامه مختلههف

مدير ،به منزله نماد سازمان توجه مهيشهود( .رضها يان،

انساني در مناط مختلف زمين است( .گولهد و کولهب

)00 ،0149

 )240 ،0107بههه بيههاني ديگههر؛ تنههوع فرهنگههي بههه

مقولههه فرهنههگ سههازماني در دهههه  0901م هيالدي
27

28

تفاوتهاي گروهي در دستاوردهاي مهادي و غيرمهادي

توسط اووي و واترمن و ديگران مطر شهد و بهه

داللت دارد( .صالحي اميري )022 ،0109

دليهل ارتبههاط فرهنههگ سههازماني بهها عملكههرد ،مههديران
اجرايي نيز به آن عالقه نشان دادند( .گريفين و مورههد
 710 ،0147و )712

فرهنگ سازماني
فرهنگ خاصيتي از گروه است .هرگاه در گروههي،

به بيان ديگر اولين بار در اواخر قرن بيستم بود کهه

تجربيات مشترک گرد آيهد ،فرهنگهي جوانهه مهيزنهد.

مطالعاتي در مورد فرهنگ سازماني در علهوم مهديريتي

فرهنگ مهم است زيرا برآيند نيروهاي عظهيم ،نهفتهه و

پديدار شد .مهمتر از آن سازگاري موفه شهرکتههاي

غالبا ناخودآگاهي است که رفتار فردي و گروهي مها را

ژاپني بها تغييهرات گونهاگون محيطهي بهود کهه توجهه

رقم ميزند و الگهوي ذهنهي ،نگهرشهها و ارزشههاي

محققان را بهسوي بررسي در مهورد فرهنهگ سهازماني

موردقبول ما را تعيين ميکند .فرهنگ سازماني اهميهت

جلب کرد .نگاهي گذرا به جوام بشري امروزي مها را

ويژه اي دارد ،زيرا مباني فرهنگي ،استراتژي ،هدف ها و

متوجههه ايههن نکتههه مههيکنههد کههه جامعههه ترکيبههي از

روش کههار سههازمان را معههين مههيسههازد .ارزشههها و

سازمان هاي متنوع و متعهدد اسهت و بهه همهين علهت

الگوهاي ذهني رهبران و مديران ارشد تا حدي سهاخته

جامعه امروزي را جامعه سازماني ناميده اند( .عالقه بنهد

و پرداخته سابقه فرهنگي خود آنان و تجربيات مشترک

)1 ،0142

آنان است .لذا اگر ميخواهيم سازماني کاراتر و مؤثرتر

فرهنگ سازماني بهعنهوان ارزشههاي غالهب ارا هه

داشته باشيم بايد نقش فرهنگ را در زنهدگي سهازماني

شده توسط سازمان تعريف شده است( .دلت و کنهدي

بشناسيم.

 )02 ،0902فرهنگ سازماني همهان شهالوده درونهي و

سازمان عبارت است از جمعهي از افهراد كهه بهراي

ساختار غيهر مشهخص سهازمان اسهت کهه بهر اسهاس

تحق اهداف معين با هم همكاري ميكننهد( .رضها يان

اهههداف ،فنههاوري ،سههاختار ،سياسههتههها ،عملکههرد و

 )01 ،0149موفقيت يهک سهازمان منهوط بهه شهناخت

محصول سازمان تجلي مييابد و آشهکارترين نمهودش

ارزشهاي کليدي و باورها و تفاهمهايي اسهت کهه در

را در رفتار کارکنهان مهيتهوان مشهاهده کهرد( .اميهري

اعضاي يک سازمان مشترک ميباشند( .قاسهمي ،0191

کرمانشاهي  49 ،0992و )01

)220
شکلگيري فرهنگ سازماني

بهطور كلي سازمان ،ي

پديده فرهنگي است و هر

سازماني داراي فرهنگ خا

خود است .بههعهالوه ،از

آغاز حيات فرهنگ سازماني به پيدايش سازمان باز

جمله استعارههايي كه براي شناخت و تجزيه و تحليهل

ميگردد .هر سازماني به محض آنکه به وجهود آمهد در

سازمان ها به كار ميرود ،استعاره فرهنگ اسهت .بها در

همههان مراحههل شههروع در درون خههود ،نطفههه فرهنههگ

نظر گرفتن استعاره فرهنگ براي سهازمان ،بهر اهميهت
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سازماني را بهارور مهيسهازد و طهي حيهاتش آن را بهه
شيوهاي خا

پرورش ميدهد.

باشند نميتواننهد فرهنهگ مهورد نظهر بنيهانگهذاران را
اجرايي نمايند.

شکلگيري فرهنگ اساسها از سهه منبه سروشهمه
ميگيرد:

وظيفه اصهلي فرهنهگ سهازماني ،افهزايش قابليهت
واکنش افراد در برابر مسا ل مربوط به انطبا با محهيط

 - 0بنيان گذاران سازمان؛ مؤسسهان و پايهه گهذاران

بيروني و انسجام دروني است .سازگاري بيروني شهامل

يک سازمان هسهتند کهه دربهاره هويهت و موجوديهت

موضوعات مربوط به رسيدن به هدفها و برخهورد بها

سازماني که تأسيس ميکنند و اينکه سهازمان آنهها بهه

افراد بيروني است .انسجام دروني اغلب با ايجهاد يهک

دنبال وه هدف هايي است و به وه نحوي بايد حرکت

هويت واحد آغاز ميشود .براي اينکهه افهراد بهه نحهو

کند ،تصميم ميگيرند.

مؤثري با يکديگر کهار کننهد ،بايهد همگهي بداننهد کهه

 - 2محيط؛ نحوه فعاليت سازمان بايد هم در جهت
هدفهاي خود باشد و هم ايهنکهه نيازههاي بيهرون از

وگونه قدرت ،موقعيت و اقتهدار را تخصهيص دهنهد.
(قاسمي  229 ،0191تا )242

سازمان خود را برآورده سهازد .محهيط تعريهف کننهده
سياست سازمان و نحوه دستيابي به آن است و بههطهور

تعريف فرهنگ سازماني از ديدگاه کامرون و كوئين

غيرمستقيم در شکل دادن به فرهنگ سازمان نقش مؤثر
دارد.

فرهنگ سازماني عبارت است از ارزش هاي اصلي،
مفروضات و تفسيرها در رويكردهايي كه ويژگهيههاي

 - 1کارکنان سازمان؛ افرادي که براي کهار انتخها

ي

سازمان را مشهخص مهيكنهد کهه در وههار گونهه

ميشوند بايد با فرهنگ آن سازمان متناسهب باشهند .در

فرهنگ سازماني نمايان ميشود .اين وهار گونه شهامل

صورتي که افراد با فرهنگ سهازمان همسهويي نداشهته

قومي ،ويژه ساالري ،بازار و سلسله مراتب مهي باشهند.
(کويين )20 ،0999

ابعاد و ويژگيهاي فرهنگ سازماني کامرون و کو ين0999 -
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يكديگر ميشود تأكيد بر پيروزي و مفاهيم بلند مهدت،

به فرهنگي گفته ميشود که در آن ترتيب يا تقدم و

عمليات هاي رقابتي و تأكيد بر دستيابي بهه موفقيهت و

تنظيم مشاغل در يک سازمان بر حسب مرتبه است ،بهه

تحق اهداف پايهدار اسهت .عبهارت موفقيهت در ايهن

نحوي که دارنده يک پست در يکي از مراتب در مقابل

فرهنگ ،شراكت و نفوذ در بازار تعريهف شهده اسهت.

دارنههده شههغل در مرتبههه بههاالتر ،بههراي اداي وظههايف،

(کويين )0999

فرهنگ سلسله مراتبي

مسئوليت داشته باشد( .کونتر  )772 ،0102در فرهنهگ


سلسله مراتبي سازمان بسيار سهاختار يافتهه و رسهميت

فرهنگ قومي ،32طايفهاي يا تيمي

يافته است .رويهها معين ميكنند كه افراد وه كار بايهد

سومين شكل ايهدهآل از فرهنهگ سهازمان فرهنهگ

بكنند و رهبران بهترين هماهنهگ كننهدههها و سهازمان

قومي ناميده ميشود ،به اين علت كهه سهازمان هماننهد

سلسهله

خانواده است .در سازماني كه فرهنگ قومي بهر آن

دهندههاي تفكر در بهرهوري هستند .حفظ ي

ي

قوانين و سياسهت ههاي رسهمي اجهزاء سهازمان را بهه

غالب است بهجاي رويهها و قوانين سلسله مراتهب يها

يكديگر پيوند ميدهد .هدف بلندمدت سازمان در ثبات

مراكز بازاري و مزيت هاي رقابتي ،ويژگي هاي فرهنهگ

و عملكرد به همراه بههرهوري عمليهات همهوار اسهت.

قومي يعني؛ كار گروهي ،برنامه هاي مشاركت كاركنهان

(کويين )0999

و تعهد سازماني وجود دارد ،گروههاي كاري بر اسهاس
عملكرد گروهي (نه فردي) پاداش دريافت كرده و نيهز

 فرهنگ نتيجه گرا يا مبتني بر بازار

دواير كيفي سازمان بهه تشهوي كاركنهان در اصهال و

پايهگذار ايهن نهوع فرهنهگ ،بهر مبنهاي كهار اليهور

بهبود كار و عملكرد خود و سازمانشان در ي

محهيط

ويليامسون 30و اووي 31و ديگهر همكهاران او بهود .بهر

پر قدرت ميپردازند .در ايهن فرهنهگ اسهتراتژيهها از

اساس اين فرهنگ ،اعضاء سازمان سهعي در شناسهايي

طريه تبههادل نظههر و تنظ هيم متقابههل اعضههاي سههازمان

مهي كنهد.

تبعيت

عواملي دارند كه بر اثربخشي سازمان كمه

صورت ميگيرد و در واق از يک رهبري خا

يكي از اين عوامل و مهمتهرين آن ،هزينههههاي كهاري

نمي کند( .ميرسپاسي  )02 ،0101رهبهران و سرپرسهتان

است .اين طر  ،شكلي از بازار ارا ه ميدهد و عبهارت

سازمان به شكل پدرانه نظاره گر فعاليت ها هستند .آنچه

بههازار در آن بههه معنههي وظههايف بازاريههابي يهها وجههود

سازمان را پيوند ميدهد وفهاداري و رسهم و عهادات و

مصرفكنندگان در محل كهار نمهيباشهد ،بلكهه نهوعي

اعتقادات است .تعهد به ميزان بااليي در افهراد سهازمان

سازمان را نشان مهيدههد كهه وظهايفي در درون خهود

وجود دارد .سازمان بر مناف بلند مدت ،توسهعه منهاب

همانند ي

انساني و همبستگي و انسهجام و روحيهه افهراد تأکيهد

بازار دارد.

اساس مفروضهات و ارزش ههاي بنيهادي فرهنهگ

بسيار زيادي دارد( .کويين )0999

بازار بر پايه ههدفههاي روشهن و اسهتراتژي پرتكهاپو
بهسوي سهودآوري و كهارايي سهو مهييابهد .در ايهن
فرهنگ ،كار نتيجه مهدار مهيباشهد و ههدف اصهلي آن



33

فرهن گ وي ژه س ايري ي ا توس عهگ را ي ا
ادهوکراسي

نتاي مورد انتظار از شغل محول شده ميباشد و تأكيهد

فرهنههگ ويهژه سههاالر ،وظيفههه اصههلي مههديريت را

بر پيروزي در رقابت است و رهبهران بها دوام و ثابهت

پرورش كارآفريني ،خالقيت و تأكيد بر برتهري جهويي

قدم هسهتند و آن ويهزي كهه باعهث پيونهد اجهزاء بهه

ميداند و از نوآوري براي رسيدن به سودآوري و مناف
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بهره مي گيرد .تصميم گيري در ونين سهازمان ههايي بهر

بهها عنههوان ارتبههاط مي هان فرهنههگ سههازماني و هههوش

مبناي گرايش رهبران به ريسکپهذيري و مبتکهر بهودن

فرهنگي 34با هدف سنجش هوش فرهنگهي و فرهنهگ

گرفته ميشود و کارمندان با تعهد در اجراي ارزشهاي

سازماني مطلو

از نظر دانشجويان دانشکده مهديريت

سازماني وادار به قبول تصهميمات مهيشهوند( .بهروان

و تجارت مجارستان 35انجام گرفته اشهاره كهرد کهه در

)20 ،0992

ادامه به اختصار در مورد آن توضي داده خواهد شد.

ادهوكراسيها مانند واحدهاي موقتي هستند ،شهعار

اما در رابطه بها ههوش فرهنگهي بههصهورت مجهزا

مهم آنها اين است؛ محلهاي موقت از محلهاي ثابت

بهعنوان يک ويژگي و يا ارتباط آن با برخي از مؤلفههها

بهتر هستند .به اين دليل كه آنها ميتواننهد بهر حسهب

به عنوان محوري براي موفقيت در سهال ههاي اخيهر در

شرايط جديد به سرعت پيكربندي مجددي بهراي خهود

ايران تحقيقاتي صورت گرفته است که از آن جملهه در

بسازند .از ويژگيهاي فرهنگ ادهوكراسي ميتهوان بهه

تحقيقههي بهها عنههوان هههوش فرهنگههي و رابطههه آن بهها

موارد زير اشاره كرد:

ويژگيهاي کار آفرينانه مديران سازمانهاي غير دولتهي

-

فاقد نمهودار سهازماني اسهت؛ نمهودار سهازماني

در ايران کهه توسهط منصهوره عباسهعلي زاده)0104( ،

ممكن است براي مأموريت كاري بهطور موقت و

انجام گرفته است ،هوش فرهنگي بهعنهوان يهک عامهل

تشكيل و تغيير يابد.

حي هاتي موفقي هت بههراي افههراد و سههازمانهههايي کههه در

فضاي كار موقتي است؛ سرپرست ،فاقد دفتر كار

محيط هاي پوياي ونهد فرهنگهي بهه فعاليهت مشهغول

ثابت است و هر وقت كه نياز باشد بهطور موقت

هستند معرفي شده است .همچنين تحليل روابهط علهي

دفتر کار ،پايهريزي ميشود.

تحقي نيز نشان ميدههد ،ههوش فرهنگهي شهناختي و

نقش ها موقتي است؛ اعضاء ستاد به طهور موقهت

هوش فرهنگي رفتاري بهعنوان متغيرهاي پيشبين براي

تعيين شده و مسئوليتها هم طور موقتي به آنهها

شناسايي کارآفرينان ،مطر هستند .بهه عبهارت ديگهر،

واگذار ميشود.

ميتوان انتظار داشت افراد با هوش فرهنگي شناختي و

خالقيت و نوآوري تشوي مي شود؛ كاركنهان بهه

رفتاري باالتر ،احتماالا از ويژگيهاي کارآفريني بيشتري

ارا ه راه حل ها و روش هاي جديد كاري تشهوي

نيز برخوردارند.

سري و دقي
-

-

-

مي شهوند ،بهراي اينكهه ادهوكراسهي بهر خهالف

در پژوهشي با عنوان بررسي فرهنهگ سهازماني بها

سلسله مراتب با شكل محيطههاي دولتهي بهزر

امکانپذيري استقرار مديريت دانش که توسط مرواريهد

تناقض دارد( .کويين )0999

كووكي سياه خالهه سهر ،بها اسهتفاده از مهدل فرهنهگ
سازماني کامرون و کهويين ،انجهام شهد ( )0190نتهاي
پژوهش نشان داد که بين همه انواع فرهنهگ سهازماني

پيشينه پژوهش
به علت اينکه موضوع ههوش فرهنگهي موضهوعي

(فرهنههگ گروه هي ،فرهنههگ وي هژه سههاالري ،فرهنههگ

جديد است در ارتبهاط بها ههوش فرهنگهي و فرهنهگ

بازاري ،فرهنگ سلسله مراتبي) با امکان پذيري اسهتقرار

سازماني ،تاکنون ههيچ تحقيقهي بههصهورت خها

در

مديريت دانش رابطه م بت و معنيداري وجود دارد.

ايران صورت نگرفتهه اسهت ،همچنهين در ايهن زمينهه

پرادو )2112( 36به بررسي رابطه هوش فرهنگهي و

تحقيقات بسيار انهدكي در كشهورهاي خهارجي انجهام

عدم اطمينان محيطي دريافتي مديران هفتاد و کشهور از

به مطالعهاي كه

طري شهبکه وسهي جههاني اينترنهت پرداختهه اسهت.

گرفته كه تنها ميتوان به صورت خا

20

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و سوم /بهار 9313

رابطه هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلوب ...

يافتههاي حاصل از ايهن تحقيه نشهان داد کهه ههوش

آنگ و ون داين استفاده شده است .پس از بررسيههاي

فرهنگي اهميت و کاربرد بسهيار زيهادي در شهناخت و

انجام شده رابطه بين هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني

ارزيابي عدم اطمينان تجاري بينالمللي دارد.

تأييد شد و نتيجه اين پژوهش نشان داد كه بين ههوش

ايماي )2114( 37به بررسي تأثير هوش فرهنگي بهر

فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلو

دانشهجويان رابطهه

اثربخشي مذاکره بين فرهنگي در ميان مذاکره کننهدگان

معناداري وجود دارد .در ايهن پهژوهش مشهخص شهد

آمريکايي و آسياي غربي پرداخته است که در آن هوش

بيش از  %01از دانشجويان ترجي دادهانهد در فرهنهگ

فرهنگي بهعنوان عامل کليهدي اثربخشهي مهذاکره بهين

سازماني تيم گرا مشغول به کار شوند ورا که با توجهه

فرهنگي معرفي شده است .همچنين اين تحقيه نشهان

به اينکه اين دانشجويان بهه علهت نبهود کهار در بهازار

مههيدهههد کههه بعههد انگي هزش هههوش فرهنگ هي قههدرت

داخلي به کار در کشورهاي ديگهر روي مهيآورنهد بها

پيشگويي کنندگي قوي تري نسبت به ساير ابعاد داشهته

انتخا

اين فرهنگ که با فرهنگ درون خهانواده آنهها

است.

انطبا بيشتري را نشان ميدهد به نوعي در جسهتجوي

ون دريل )2110( 38در پژوهش خهود بهه بررسهي،
توسعه و سنجش کمي هوش فرهنگهي بههعنهوان يهک
ساختار حياتي ،در سط سازماني ميپردازد معتقد

محيطي اطمينان بخش و آشنا هستند.
براي طراحي مدل مفهومي تحقي از الگوي ههوش
فرهنگههي ديويههد ليورمههور ( )2119و مههدل فرهنههگ
سازماني کامرون و کو ين ( )2112استفاده شده است.
تيم گرا (قومي -طايفه)

فراشناختي (استراتژي)
شناختي (دانش)

هوش

فرهنگ

توسعه اي
گرا) (ويژه ساالر)

انگيزشي (انگيزه)

فرهنگي

سازماني

نتيجه گرا (مبتني بر
بازار)مراتبي
سلسله

رفتاري (عمل)

اسههت هههوش فرهنگهي سههازماني رابطههه م بتهي بهها
اثربخشي سازماني و عملکرد سازماني دارد.
تنها پژوهش انجام شده با اين عنوان ،بررسي رابطه
بههين هههوش فرهنگههي و فرهنههگ سههازماني در بههين
دانشجويان کارشناسي دانشکده مديريت و کسب و کار
مجارستان است که توسط اگنس بالو  ،زولتان گهال و
الجههوس سههزابو ( ،)2100بهها هههدف سههنجش هههوش
فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلو  ،در بين دانشجويان
تمام وقهت کارشناسهي دانشهکده مهديريت و تجهارت
مجارستان انجام گرفته است که تعداد آنها در مجمهوع
بيش از  0211نفر بوده است .در اين پهژوهش از مهدل
فرهنگ سازماني کهامرون و کهو ين و ههوش فرهنگهي

روش پژوهش
از آنجايي که هدف تحقي حاضهر ،بررسهي رابطهه
ميان هوش فرهنگي و فرهنهگ سهازماني اسهت ،روش
تحقي اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و بهه لحهاظ
روش ،توصيفي -پيمايشي از نوع همبستگي اسهت .بهه
منظور تدوين مباني نظري و پيشينه تحقي و هم ونهين
انتخا

مدل و تدوين فرضيه ها از مطالعهه کتابخانههاي

استفاده شده است .جامعه آماري ايهن پهژوهش شهامل
کليه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي،
دانشههگاه آزاد اسههالمي ،واحههد تهههران -مرکههز در سههال
تحصيلي  0190 -92است که تعداد آنان  090نفر مهي-
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باشد كه از ميان آنان با استفاده از فرمول جامعه محدود

پرسشنامههاي مورد استفاده در اين تحقي براي حصول

کوکران تعداد  241نفر به روش تصادفي ساده به عنهوان

اطمينان از روايي پرسشنامهها از روش ضهريب آلفهاي

نمونه آماري انتخا

کرونباخ نيز استفاده شده است.

شدند و هردو پرسشنامه استاندارد

شده هوش فرهنگي و فرهنگ سهازماني در ميهان آنهان
توزي و جم آوري گرديد .جهت گهردآوري دادهههاي

جدول ( :)0مقدار آلفاي كرونباخ براي روايي پرسشنامه

مربوط به هوش فرهنگي از پرسشنامه اسهتاندارد شهده

هوش فرهنگي

وهار عاملي هوش فرهنگي 39متعل به آنگ کهه شهامل

تعداد نمونه

تعداد سؤايت

مقدار آلفاي کرونباخ

 21گويه است ،استفاده گرديد .اين پرسشهنامه در سهال

21

21

1804

 2117ميالدي توسط آنگ و همکاران از مرکهز ههوش
فرهنگي بها مجهوز از مرکهز اطالعهات فرهنگهي بهراي

جدول ( :)2مقدار آلفاي كرونباخ براي روايي

مقاصد پژوهشي به صورت اسهتاندارد طراحهي شهده و

پرسشنامه فرهنگ سازماني

داراي وههههار عامهههل ههههوش فرهنگه هي (شهههناختي،
فراشناختي ،انگيزشي و رفتاري) است( .آنگ ،ونداين و
کوه )011 ،2117
براي گردآوري داده هاي مربوط به فرهنگ سازماني
نيز از پرسشنامه استاندارد کامرون و کو ين که در سهال
 0999ميالدي با  27گويه براي اندازهگيري وههار نهوع
فرهنگ سازماني؛ (فرهنگ توسعهگرا ،فرهنگ تيم گهرا،
فرهنگ نتيجه گرا و فرهنگ مراتب گرا) طراحي شهده،
اسههتفاده شههده اسههت .بهها وجههود اسههتاندارد بههودن

نوبت توزيع

تعداد نمونه

تعداد سؤايت

مقدار آلفاي کرونباخ

21

27

1802

براي تعيين پايايي پرسشهنامه هها از روش تصهنيف
استفاده شده است .به اين منظور در دو مرحله  02روزه
 01پرسشنامه بين  01نفر بهصورت تصهادفي توزيه و
جم آوري گرديد ،مقايسه دو نسبت به شر زير انجام
شههد ،نتههاي حاصههل از ايهن مقايسههه حههاکي از پايهايي
پرسشنامههاي مذکور است.

کامالً موافقم و موافقم

نظري ندارم

مخالفم و کامالً مخالفم

انتخاب نمونه جمع

نوبت اول

121

11

01

721

نوبت دوم

101

21

071

721

22
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جدول ( :)1آزمون کلموگرونف اسميرنوف (نرمال بودن توزي متغيرها)
آماره

متغير

z

سطح معنيداري

)(sig

نتيجه

تيم گرا

0/271

1/149

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

توسعهگرا

0/029

1/012

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

نتيجه گرا

0/120

1/210

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

سلسله مراتبي

0/197

1/001

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

فراشناختي

0/209

1/199

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

شناختي

1/427

1/217

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

انگيزشي

0/221

1/102

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

رفتاري

0/107

1/121

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزي متغير نرمال است.

بررسي مؤلفههاي فرهنگ سازماني

بررسي نرمال بودن دادهها
بههراي بررسههي نرمههال بههودن متغيرههها از آزمههون

جهههت سههنجش هههر ي ه

از مؤلفههههههاي فرهنههگ

كلموگروف اسميرنوف استفاده شده است ،با توجه بهه

سهازماني از  2گويهه بهها طيهف ليکههرت پههن گزينهههاي

جدول ( )1از آنجا كه سهط معنهاداري آزمهون نرمهال

اسههتفاده شههده اسههت کههه در آن نمههره  5بيهانگر ميههزان

بودن تمام متغيرها بيشتر از  1/12ميباشد ،بنهابراين ،بها

موافقههت بههاال و نمههره  0مبههين ميههزان موافقههت پههايين

اطمينان  %92ميتوان گفت توزي متغيرها نرمال است.

ميباشد .با توجه به يافته هاي پهژوهش در جهدول ()7
مشاهده ميشود ميانگين بهدستآمده از مجموع گويهها

يافتههاي پژوهش

براي افراد مورد مطالعه براي مؤلفه فرهنگ نتيجهه گهرا

اطالعات جمعيت شناختي

 ،1/20مؤلفه فرهنگ سلسله مراتبي برابهر  ،1/20مؤلفهه

تعداد  014نفر ( 71درصد) از افهراد نمونهه آمهاري

فرهنگ تيمگرا  1/72و مؤلفه فرهنگ توسهعهگهرا 1/12

مرد و  021نفر ( 21درصد) زن هستند .از آن ميان 002

ميباشد .با توجه به متوسط ميانگين نمرههاي  0تا  2که

نفر ( 24درصد)  21تا  11سال 21 ،نفر ( 22درصد) 10

نمره  1ميباشد ،ميتوان گفت نتيجهه بهرآورد ميهانگين

تا  71سال 20 ،نفهر (01درصهد)  70تها  21سهال سهن

پاسخگويان براي تمام مؤلفههها بيشهتر از حهد متوسهط

داشتهاند.

است .مؤلفه نتيجه گرا داراي بيشترين ميانگين اسهت و
اين بدين معناست كه دانشجويان ،سازمان نتيجهگهرا را
بر ساير فرهنگها ترجي ميدهند.
جدول ( :)7آمارهاي توصيفي مربوط به مؤلفههاي فرهنگ سازماني
مؤلفه

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

واريانس

حداقل آماره

حداکثر آماره

نتيجه گرا

1/20

1/01

1/200

1/222

2/04

2

سلسله مراتبي

1/20

1/22

1/227

1/109

2

7/01

تيم گرا

1/72

1/2

1/427

1/229

0/24

7/24

توسعهگرا

1/12

1/11

1/220

1/197

2

7/2
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جدول ( :)2آمارههاي توصيفي مربوط به مؤلفههاي هوش فرهنگي
انحراف واريانس

حداقل

حداکثر

تعداد

مقايسه ميانگين با

مؤلفه

ميانگين

ميانه

معيار

آماره

آماره

گويه

حد متوسط ()1

1/141

0/42

2

7

بيشتر از حد متوسط

هوش فرهنگي فرا شناختي

1/22

1/2

1/20

0/0

2

2

بيشتر از حد متوسط

هوش فرهنگي انگيزشي

1/12

1/7

1/49

1/212

7/7

2

در حد متوسط

هوش فرهنگي رفتاري

1/11

1

1/42

1/244

0/2

7/11

2

کمتر از حد متوسط

هوش فرهنگي شناختي

2/4

2/20

1/22

1/240

0/2

بررسي سنجش ابعاد هوش فرهنگي به ايهن شهر

پس از اين مراحل بهراي بسهط دادن ميهزان ههوش
آنهان ،نمهره

است :براي سنجش بُعد هوش فرهنگي فراشناختي از 7

فرهنگي افراد با فرهنگ سازماني مطلهو

گوي هه ،هههوش فرهنگ هي شههناختي از  2گوي هه ،هههوش

هوش فرهنگي و مؤلفه هاي آن به سه رده کم ،متوسهط

فرهنگي انگيزشي از  2گويه و هوش فرهنگي رفتهاري

و زياد تقسيم شد و فراواني مربهوط بهه ههر رده مهورد

نيز از  5گويه استفاده شهده اسهت ،کهه در آن نمهره 2

بررسي قرار گرفت .نحوه نمرهگذاري بدين شر است؛

بيانگر هوش فرهنگهي در سهط بهاال و نمهره  0مبهين

ميانگين هر يک از متغيرههاي ،مؤلفهه ههوش فرهنگهي

هوش فرهنگي در سط پايين ميباشد.

فراشناختي ،مؤلفه هوش فرهنگي شناختي ،مؤلفه هوش

بر اساس يافتههاي پژوهش در جدول ( )2مشهاهده

فرهنگي انگيزشي و مؤلفه ههوش فرهنگهي رفتهاري در

ميشود ميانگين به دست آمده از مجموع گويه هها بهراي

بازه ( )2،0قرار دارد .بهازه مهذکور بهه  1رده ()0 -2/1

افههراد مههورد مطالعههه بههراي مؤلفههه هههوش فرهنگههي

کم )2/10 -1/4( ،متوسهط و ( )1/40 -2زيهاد ،تقسهيم

فراشناختي  ،1/22مؤلفه هوش فرهنگي انگيزشي ،1/12

شده است.

مؤلفه هوش فرهنگي رفتاري برابر  1/11و مؤلفه هوش

بر اين اساس ميتوان نمره هوش فرهنگي کل

فرهنگي شناختي  2/4ميباشهد .بها توجهه بهه متوسهط

جامعه آماري مورد مطالعه ( 241نفر) را در جدول

ميانگين نمرههاي  0تا  2که نمره  1ميباشهد ،مهيتهوان

شماره  2خالصه نمود.

گفت نتيجه برآورد ميانگين پاسخگويان براي مؤلفههاي

جهت بررسي ميزان تأثير متغير مستقل (هوش

هههوش فراشههناختي و هههوش انگيزشهي بيشههتر از حههد

فرهنگي) بر متغير وابسته (فرهنگ سازماني) از

متوسط است .برآورد ميانگين پاسخگويان بهراي مؤلفهه

«رگرسيون خطي» استفاده شده است .با توجه به جدول

هوش شناختي کمتر از حد متوسهط و ميهانگين ههوش

( )0مشاهده ميشود ،سط

معنيداري آزمون 1/111

فرهنگي رفتاري در حد متوسط ميباشد.

است که اين مقدار کمتر از  1/12ميباشد،

جدول ( :)2توزي سؤاالت متغير هوش فرهنگي
كم

گويه

زياد

متوسط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

هوش فرهنگي فراشناختي

01

7/0

022

22/1

012

10/9

هوش فرهنگي انگيزشي

24

01

019

20/2

017

10/2

هوش فرهنگي رفتاري

12

01

001

22/4

22

21/7

هوش فرهنگي شناختي

70

04/0

207

79/1

0

1
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جدول ( :)4فراواني متغير هوش فرهنگي
زياد

گويه

هوش فرهنگي

کم

متوسط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

19

07/7

222

01/1

2

2/2

بنابراين فهرض صهفر رد شهده و بها اطمينهان %92

فرهنگ سازماني را براي كار ترجي داده و در صهورت

ميتوان گفت كه بين هوش فرهنگهي جامعهه آمهاري و

مينمايند .همانطور که در جهدول

فرهنگ سازماني مطلو

امكان آن را انتخا

آنهان ،رابطهه معنهادار وجهود

( )4مشاهده مهيشهود تعهداد دانشهجوياني کهه ههوش

دارد .با توجه به مقدار م بت ضريب همبستگي ميتوان

فرهنگي آنان در سط زياد است  19نفر ميباشند و بها

گفت بين دو متغير هوش فرهنگي و فرهنهگ سهازماني

توجه به جدول ( )9بيشترين ميانگين مربوط بهه مؤلفهه

همبستگي م بت وجود دارد.

فرهنگ نتيجه گرا و کمترين ميانگين مربوط بهه مؤلفهه
فرهنگ توسعه گهرا در آنهان اسهت .بهه عبهارت ديگهر

تعيين فرهنگ سازماني مطلوب از ديد دانشجويان بر

دانشجويان با سط ههوش فرهنگهي زيهاد بهه ترتيهب؛

حسب هوش فرهنگي

فرهنگ سهازماني نتيجهه گهرا ( ،)1/09سلسهله مراتبهي

با توجه به جداول زير مشخص ميشود كه افراد با
سط هوش فرهنگي متفاوت (زياد ،متوسط ،کهم) وهه

( ،)1/42تيم گرا ( )1/22و توسعهگرا ( )1/2را انتخها
مينمايند.

جدول ( :)0آزمون همبستگي پيرسون بين هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني
متغير اول

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

هوش فرهنگي

فرهنگ سازماني

1/117

1/111

وجود ارتباط معنيدار

جدول ( )9ميانگين مؤلفههاي فرهنگ سازماني براي هوش فرهنگي در سط زياد
ميانگين

انحراف معيار

مؤلفه فرهنگ سازماني
نتيجه گرا

1/09

1/217

سلسله مراتبي

1/42

1/210

تيم گرا

1/22

0/104

توسعهگرا

1/2

1/412

جدول ( :)01ميانگين مؤلفههاي فرهنگ سازماني براي هوش فرهنگي در سط متوسط
ميانگين

انحراف معيار

مؤلفه فرهنگ سازماني
تيم گرا

1/00

1/412

نتيجه گرا

1/27

1/212

سلسله مراتبي

1/70

1/242

توسعهگرا

1/17

1/299
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تعداد دانشجوياني که هوش فرهنگي آنها در سط

با توجه به نتاي به دسهت آمهده در ايهن پهژوهش

متوسط است  222نفر ميباشد و بها توجهه بهه جهدول

اک ريت دانشجويان با هوش فرهنگي متوسط ،سهازماني

( )01بيشترين ميانگين مربوط به مؤلفه فرهنگ تيم گهرا

را با ويژگهي ههاي مشهارکتي و کهار گروههي انتخها

و کمترين ميانگين مربوط به مؤلفه فرهنگ توسهعهگهرا

ميکنند و جالب اينکه دانشجوياني بها ههوش فرهنگهي

در آن ها است .به عبارت ديگهر دانشهجويان بها سهط

زياد و کم ،سازماني را با ويژگيهاي مبتني بر ههدف و

هوش فرهنگي متوسط به ترتيب؛ فرهنگ سازماني تهيم

نتيجه و سودآوري انتخا

گرا ( ،)1/00نتيجه گرا ( ،)1/27سلسله مراتبهي ()1/70

خود به تنهايي ميتواند زمينهه يهک پهژوهش فرهنگهي

و توسعهگرا ( )1/17را انتخا

مينمايند.

تعداد دانشجوياني که هوش فرهنگي آنها در سط

ميکننهد کهه ايهن موضهوع

باشد ،اما در اين پژوهش سعي شد تا ارتباط بين هوش
فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلو

از ديد دانشهجويان

کم است  2نفر ميباشهد و بها توجهه بهه جهدول ()00

رشته مهديريت دولتهي ،دانشهگاه آزاد اسهالمي ،واحهد

بيشترين ميانگين مربوط به مؤلفه فرهنگ نتيجهه گهرا و

تهران -مرکز بررسي شود .با توجه به پاسخههاي ارا هه

کمترين ميانگين مربوط به مؤلفهه فرهنهگ توسهعه گهرا

شده در هر دو پرسشهنامه ههوش فرهنگهي و فرهنهگ

است .به عبهارت ديگهر دانشهجويان بها سهط ههوش

سازماني ،از سوي دانشجويان مشخص شهد کهه رابطهه

فرهنگي کم به ترتيهب؛ فرهنهگ سهازماني نتيجهه گهرا

معناداري بين هوش فرهنگي افراد و فرهنهگ سهازماني

( ،)1/22تههيم گههرا ( ،)1/22سلسههله مراتبههي ( )1/20و
مينمايند.

توسعهگرا ( )2/2را انتخا

مطلو

آنان وجود دارد.

نتاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بهطور

بنابراين به طور ميانگين  %01/1از دانشجويان (222

ميانگين  19( %07/7نفر) از افراد مورد مطالعه داراي

نفر) داراي هوش فرهنگي در حد متوسط ميباشند .بها

هوش فرهنگي در سط

باال 2( %2/2 ،نفر) از آنان

توجه به نتاي حاصل ،در دو سط هوش فرهنگي زياد

داراي هوش فرهنگي در سط کم و  222( %01/1نفر)

و کههم ،بيشههترين مي هانگين مربههوط بههه مؤلفههه فرهنههگ

از دانشجويان داراي هوش فرهنگي در حد متوسط

سازماني نتيجه گرا و در سط هوش فرهنگهي متوسهط

ميباشند و اين همه به گفته پژوهشگران و محققاني که

بيشترين ميانگين مربوط به مؤلفه فرهنگ سازماني تهيم

در سالهاي اخير بر روي مقوله هوش فرهنگي به

گرا است .در ههر سهه سهط ههوش فرهنگهي (زيهاد،

تحقي و بررسي پرداختهاند ،به هوش فرهنگي شناختي

متوسط و کم) کمترين ميانگين مربوط به مؤلفه فرهنگ

افراد باز ميگردد و نشان از آشنايي و اطالع کم

سازماني توسعهگرا است.

پاسخدهندگان با سنتها و فرهنگهاي ديگر اقوام
داشته و نداشتن درکي غني و سازمان يافته از فرهنگ و

نتيجهگيري و پيشنهادات
جدول ( )00ميانگين مؤلفههاي فرهنگ سازماني براي هوش فرهنگي در سط کم
مؤلفه فرهنگ سازماني
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ميانگين

انحراف معيار

نتيجه گرا

1/22

1/109

تيم گرا

1/22

1/122

سلسله مراتبي

1/20

1/104

توسعهگرا

2/2

1/170
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نحوه تأثيرگذاري آن بهر روش انديشهيدن و رفتهار

بههراي م ههال مههديري کههه مؤلفههه انگيزش هي هههوش

مردم را بيان ميکنهد .توانهايي درک و کهار بها فرهنهگ

فرهنگي خود را پرورش داده است ،در مواجهه با موان

به طور ذاتي رخ نميدهد .اين امر نيازمنهد يهک تهالش

يا مشکالت در برقراري ارتباط و سوءتفاهم ها ناشي از

منظم بهراي رشهد توانمنهدي درک فرهنگهي يها دانهش

عدم شناخت مناسب فرهنگي در فرهنگ سازماني تهيم
گرا ،بر ناکامي اوليه خود فا

هوش فرهنگي است.

آمده و بهر تهالش خهود

البته قابل ذكر است که برخالف هوش تحليلهي يها

ميافزايد و اقدام به برداشتن موان و انحرافات ادراکهي

 ،IQهوش فرهنگي کساني که رواني سالم دارند ،قابهل

ميکند .و يا مديراني که مؤلفه شناختي هوش فرهنگهي

پرورش و توسعه است و ميتوان با توجه ويژه و ايجاد

را در خههود پههرورش دادهانههد در فرهنههگ سههازماني

انگيزه و بهاالتر بهردن شهناخت و دانهش و اسهتفاده از

توسعه گرا ،ويژگي ها و خصوصيات فهردي افهراد را در

برنامه ريزيهاي خالقانه آن را ايجاد و به صورت عملي

مقايسه با آنچه که بر اساس هنجارهاي فرهنگي انجهام

در رفتار و زندگي روزمره کهه بهه دور از وهالشههاي

ميشود ،تشهخيص مهيدهنهد و نظهام ههاي اقتصهادي،

فرهنگي نيست پيادهسازي کرد.

ازدواج و خانواده ،آموزشي ،حقوقي ،سياسي ،مذهبي و

يافته هاي بررسي شده نشان داد که هوش فرهنگهي

هنري افراد را که جزء نظامهاي فرهنگي هستند ناديهده

فراشناختي و انگيزشي دانشجويان مورد مطالعهه بيشهتر

نميگيرند و از ايجاد هنجارهاي مشترک بهراي رسهيدن

از حههد متوسههط اسههت و ايههن بههدين معناسههت کههه

به اهداف سازماني خود استفاده ميکنند.

دانشجويان از فرايند کسب روش ههاي فرهنگهي بهراي

مديري که مؤلفه فراشناختي ههوش فرهنگهي را در

ايجاد برنامهه ههاي جديهد در موقعيهت ههاي گونهاگون

خود رشد داده است در يک فرهنگ سازماني مبتني بهر

آگاه انهد و بها عالقهه حاضهر بهه تعامهل بها افهرادي از

بازار ،به شيوه بهتري قادر به نظارت ،تجربه و تجزيه و

فرهنگهاي ديگر هستند و تا حدودي قابليت سازگاري

تحليل و تنظيم رفتارهاي خود در موقعيتهاي مختلف

با رفتارهاي کالمي و غيرکالمي فرهنهگههاي ديگهر را

فرهنگي است و با تدوين اسهتراتژي پهيش از برخهورد

دارا ميباشند ،امها بهرآورد ههوش فرهنگهي رفتهاري و

ميان فرهنگي ،بررسي مفروضهات در حهين برخهورد و

شههناختي آنههان نشههان داد کههه هنههوز درک مناسههبي از

تعهديل نقشهههههاي ذهنهي در صهورت متفههاوت بههودن

تشابهات و تفاوتهاي فرهنگي حاصل نکردهاند.
به بياني ديگر ،اين دانشجويان کهه مهديران حهال و

تجار

واقعي از انتظارهاي پيشين قادر به پيهروزي در

رقابت و نفوذ بر بازار خواهد بود.

آينده خواهند بود براي برقراري تعامالت مؤثر با افهراد،

و در نهايت يک مدير با پهرورش ههوش فرهنگهي

هم از جنبه متقاضي بودن براي کار در محهيطههايي بها

رفتاري در خود ،از سه جنبه ديگهر ايهن ههوش بهراي

فرهنگهاي سازماني متفاوت و هم از جهت پايهريهزي

تبديل انگيزه ،درک و برنامهريزي رشد يافتهه خهود بهه

فرهنگهاي سازماني متفاوت بهعنوان مديران سازمانها

عمل استفاده ميکند و در يک فرهنگ سازماني سلسهله

و استخدام افرادي با پيشينههاي فرهنگي گوناگون نيهاز

مراتبي با گزينش بهترين اقدامها از مجموعهاي غنهي از

به داشتن شناخت و آگهاهي کهافي از ابعهاد وهارگانهه

رفتارهايي که براي موقعيت هاي مختلف مناسب اسهت

هوش فرهنگي دارند.

بهتههرين هماهنههگ كننههده و سههازمان دهنههده تفكههر در
بهرهوري است .در اصل اين رفتهار مها اسهت کهه تنهها
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روش نشان دادن هوش فرهنگي ما به ديگران اسهت و

مناسب و متناسهب و ضهروري و اجهراي آنهها نقهش

ميتوان آن را با تعديل ارتباطها ،يادگيري مذاکره کردن

بسيار مهمي در تحق اين وظيفه دارد.

به شکلي متفاوت و آگاهي از زمان انعطافپهذير بهودن
يا نبودن تقويت نمود.

درهرحال در اين پهژوهش افهراد بها سهط ههوش
فرهنگي متوسط (که سط هوشي غالب در ميان جامعه

بر اين اساس پيشنهاد ميشود؛ براي تقويت ههوش

آماري مورد مطالعه بود) ،فرهنگ سازماني تهيم گهرا را

فرهنگي دانشجويان ،يک سهري گهام ههايي بهه ترتيهب

انتخا

کردند که بر نوآوري و آزادي عمل داللت دارد

الويت برداشته شود که از آن جمله موارد زير است؛

و براي مشهارکت و تبهادل نظهر پرسهنل و مهديران در

الف) در دانشگاهها ،بهعنوان اولين بستر شهناخت و

سطو مختلف ارزش قا ل است .با ايهن نتيجههگيهري

شکلگيري و ايجاد انگيزه در ميان مديران حال و آينده

ميتوان برداشت کرد ،در سازمان هاي کشور ما اگروهه

سازمانهاي اين کشور ،به اقداماتي نظير؛

فرهنگهاي سازماني مختلفي با سطو قدرت متفهاوت

مباحهث بهه روز شهده در مهورد ههوش

و توجه به اهداف مختلف از جمله توجهه بهه توسهعه،

اختصا

فرهنگي ،بررسي اهميت اين موضوع بهعنهوان يهک راه

سلسله مراتب و نتيجه وجود دارد اما غالبا افراد با زمينه

کار مديريتي در عرصه رقهابتي امهروز ،تقويهت و بهاال

فرهنگي کشور ما ،ترجي ميدهند در بستري به کهار و

بردن اين هوش بهصورت آکادميک در افراد ،بها ايجهاد

فعاليت بپردازند که همکاري و مشارکت در يک سهط

دوره هاي کاربردي -تحليلي به صورت تئوري و عملي،

افقي صهورت مهيپهذيرد و ايهن ونهين بهه نهوآوري و

پرداخته شود.

خالقيت ،تعهد و مسئوليتپذيري بيشتري ميانجامد.

) تحقيهه و مطالعههه در مههورد موضههوع هههوش

در اين ميان توجه به تقويت هوش فرهنگي افراد و

بودجه ههاي تحقيقهاتي در زمينهه

مديران سازمانها که از پايهگهذاران فرهنهگ

فرهنگي و اختصا

بخصو

نتاي حاصل از کار سازمانهاي داخلي و خارجي که از

سازماني غالب در سازمان مهيباشهند مهيتوانهد گهامي

نظر همگن نمودن عوامل فرهنگي مؤثر عمل نمودهانهد

بسهيار مههؤثر در جهههت کههارايي و اثربخشهي و متعاقبها

و انتشار نتاي و برگزاري سمينارها و برنامهههاي مهؤثر

بهرهوري فعاليتها در محل کار و تعهامالت کهاري بهه

اطالعرساني و  ...ميتوانهد در اسهتفاده کارآمهد از ايهن

شمار رفته ،از تنشها و تعارضهات و جابههجهاييههاي

توانايي مؤثر واق شود.

نامتناسب کاري جلوگيري کرده و رضايت مندي بيشهتر

سازمان ها ،امروزه با افزايش سرعت ،شدت و عم

را در پي داشته باشد.

در شرايط داخلي و خهارجي مواجهه هسهتند .متناسهب

در پايان بهه صهورت خالصهه در راسهتاي افهزايش

نمودن اهداف سازمان ،ديدگاه کارکنان ،نگرش مديران،

هههوش فرهنگ هي افههراد ،بخصههو

مههديران مههيتههوان

استراتژيها ،فعاليت ها و ...از مهمتهرين وظها ف مهدير

اينونين جم بندي کرد که؛

ارشد است .بيشک رعايت مراحل و گامههاي تغييهر و

)0

در شروع تالش براي پرورش هوش فرهنگي

نيز آماده سازي فضاي داخلي سازمان و انديشه کارکنان

پس از دريافت آگاهي و اطالعات کافي ،فرد بايد نقاط

جهت اين مهم که برگرفته از فرهنهگ سهازماني غالهب

قوت و ضعف خود را در اين زمينه بررسهي کنهد و بها

مههيباشههد ،کههاهش تعارضههات درونسههازماني ،کههاهش

استفاده از نتاي حاصل از اندازهگيري ههوش فرهنگهي

هزينهها و سرعت متناسب را در مواجه با تغييهرات بهه

خود ،متناسب با نقاط ضعفش ،برنامههاي آموزشي الزم

دنبال خواهد داشت .در اين ميان آگاهي از آموزشهاي

کنهد .بهراي م هال ،فهردي کهه فاقهد ههوش
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فرهنگ هي عمل هي اسههت ،در کههالسهههاي مربههوط بههه

 )7رابينز ،استيفن .0147 .مديريت رفتار سازماني.

رفتارهاي کالمي و غيرکالمي شرکت کند يا کسهي کهه

ترجمه علي پارسا يان و سيد محمد اعرابي .تهران.

در بعد شناختي ضعف دارد ،توان استدالل استقرايي و

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

قياسي خود را پرورش دهد.
)2

بعههد از آن ،منههاب الزم را بههراي پشههتيباني از

رويکردي که انتخا

کرده است و قصد تقويهت آن را

دارد فراهم کرده و بر مبناي نقاط قوت و نقاط ضهعف
باقيمانده ،به تکميل مهارت هايش اقدام کنهد ،وهرا کهه
سازمانها بهوسيله مديران اداره ميشوند و اين مهديران
هستند که از طري ايجاد همهاهنگي و کهاربرد صهحي
مناب مادي و انسهاني فعاليهتههاي افهراد را در جههت
تحق اهداف سازماني هدايت و رهبهري مهيکننهد .بها
آگاهي از مزاياي هوش فرهنگي يهک مهدير مهيتوانهد

 )2رابينز ،استيفن .0102.مباني رفتار سازماني .ترجمه
فرزاد اميدواران .تهران .مهربان نشر.
 )2رضا يان ،علي .0149 .مباني سازمان و مديريت.
تهران .سمت.
 )4صالحي اميري ،سيد رضا .0100 .مفاهيم و
نظريههاي فرهنگي .تهران .ققنوس.
 )0طوسي ،محمدعلي .0142 .فرهنگ سازماني .مرکز
آموزش مديريت دولتي .تهران.
 )9عالقه بند ،علي .0142 .مباني نظري و اصول
مديريت آموزشي .تهران .روان.

فرهنهگ سهازماني متناسهب بها افهراد و پرسهنل تحهت

 )01فياضي ،مرجان .جان ن ار احمدي ،هدي.0102 .

رهبري خهود را تشهخيص داده و بهه يکپاروهه کهردن

هوش فرهنگي؛ نياز مديران در قرن تنوع .ماهنامه

بسترسازماني خود اقدام کند ،زيرا اعضاي سازمان ،براي

تدبير .شماره  ،042سال .04

حل مسا ل مربوط به انطبها بيرونهي (بههعنهوان م هال
بهترين شيوه براي حضور در عرصه بازارهاي جهاني) و
يکپاروگي دروني( ،بهتهرين روش بهراي همهاهنگي و
تقويهت فراينهدهاي درون يهک سهازمان) از فرهنهگ
سازماني بهعنوان ريشه و زمينه انسجام سازمان اسهتفاده
ميکنند.

 )00قاسمي ،بهروز .0191 .مديريت رفتار سازماني.
تهران .سپاهان.
 )02کونتر ،هارولد .0102 .اصول مديريت .ترجمه
محمدهادي ومران .تهران .علمي.
 )01گريفن و مورهد .0147 .رفتار سازماني .ترجمه
سيد مهدي الواني و ديگران .تهران .مرواريد.
 )07گولد و کولب .0107 .فرهنگ علوم اجتماعي.

منابع و مآخذ

ترجمه محمد جواد زاهدي مازيار.

 )0باقري زاده ،سيد محمد .0142 .فرهنگ سازمان در

 )02گي  ،نيت ،برالينر و ديويد .0147.روانشناسي

قلمرو و بالندگي سازمان .ماهنامه تدبير .شماره .21

تربيتي .ترجمة غالمرضا خوي نژاد و همكاران.

 )2پاشا شريفي ،حسن .0142 .نظريه و كاربرد
آزمونهاي هوش و شخصيت .تهران .سخن.
 )1توماس ،ديويد سي.اينكسن ،كر .0104 .هوش
فرهنگي :مهارتهاي انساني براي كسب و كار
جهاني .ترجمه ناصر ميرسپاسي ،احمد ودادي و
اعظم دشتي .تهران .مي ا همكاران.

مشهد .حكيم فردوسي.
 )02ليورمو ،ديويد .0191 .رهبري با هوش فرهنگي رمز
جديد موفقيت .ترجمه سوسن عال ي .اصفهان.
دانشگاه آزاد اسالمي.
 )04ميرسپاسي ،ناصر .0101 .گزارش سمينار گردش
مشاغل :رضايت شغلي و اثربخشي سازماني.
ماهنامه تدبير .شماره .7
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