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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در دنیاي کنوني ،هوش فرهنگي ابزاري ضروري براي مدديران و کارکنداني اسدت کده بدا
همکاران ،مشتريان ،شرکا ،رقیبان ،دولتمردان و ديگر فعاالن تجاري رو به رو ميشوند .بر اين اساس هدد

الدلي

اين پژوهش ،بررسي نقش هوش فرهنگي در عملکرد کارکنان ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هد

کاربردي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها تولیفي از ندو همبسدتگي و از

نظر شیوه اجرا پیمايشي است .حجم نمونه مطابق جدول مورگان تعیدین و روش نموندهگیدري ،تصدادفي طبقدهاي
است .جامعه آماري تحقیق شامل  359نفر از کارکنان حوزه بینالملل شاغل در بانک کشاورزي ميباشد.
يافتهها :نتايج حالله از تحقیق نشان داد که بدین هدوش فرهنگدي کارکندان بدا عملکدرد آندان رابطده مببدت و
معناداري وجود دارد .مؤلفههاي هوش فرهنگي نیز به ترتیب مؤلفهي شناختي بیشترين ،مؤلفدهي انگیزشدي در رده
بعدي و مؤلفهي رفتاري کمترين رابطه را با عملکرد داشتند؛ اما بین مؤلفهي فراشناختي و عملکرد ارتباطي به دست
نیامد.
نتیجه گیری :مؤسسات و سازمانهايي مانند بانک که كاركنان آنان بر حسب ماهیت فعالیدت ،تعامدل بیشدتري بدا
افراد کبیري از جامعه دارند ،بايد كاركنانشان را به قابلیت هوش فرهنگي مجهز نمايند.
واژگان كليدي :عملكرد ،هوش فرهنگي ،ابعاد عملكرد ،ابعاد هوش فرهنگي

پرستوشایسته ،کامران محمدخانی و اميرحسين محمد داوودی

هسددتند؛ نخسددت اينکدده ايدران بدده دلیدل تنددو قددومي،

مقدمه
امروزه در محدیط کدار همگدام بدا رشدد لدنايع و

گوناگوني فرهنگي دارد و دوم اينکه در شدرايط کداري

فناوري تکنیکي ،توجه ويژهاي به بعد انساني و تلويحدا

کنددوني تنددو و مددراودات میددان فرهنگددي بدده شددکل

روانشناختي کار شده است .بنابراين ترديدي نیست کده

فزايندهاي در حال گسترش است و تعامل با اشخاص و

اداره مطلوب سازمانها بیش از هر چیز در گدرو نحدوه

سددازمانهددا بددا زمیندده فرهنگ دي متفدداوت ،گريزناپددذير

عملکرد نیروي انساني آن هاست( .طبري فشکي ،3111

مي نمايد( .الغري زاده و قاسمي )73 ،3119به نحدوي

 )55عملکرد به چتري تشبیه ميشود که تمام مفداهیمي

که تفداوت در زبدان ،قومیدت و بسدیاري خصولدیات

را که يک سازمان براي دسدتیابي بده موفقیدت خدود و

ديگر مي تواند به عنوان منابع بالقوه تعارض ظهور کندد

فعالیتهايش در نظر دارد؛ پوشش مديدهدد و بده ايدن

و در لورت نبود درک لحیح ،توسعه روابط کداري و
3

ترتیب ،مفهوم عملکدرد کلدي يدک سدازمان ،پديددهاي

عملکرد مناسب را با اشکال مواجه سازد( .ترياندديس

پیچی دده اسددت( .رضددايي و زهددرهاي  .)851 ،3191از

 )39،8115لذا کارکندان باندک کشداورزي کده حسدب

طرفي عملکرد هر سازمان نیز تابعي از عملکرد کارکنان

ماهیت شغلي خود بدا افدرادي از فرهندگهدا و خدرده

آن مي باشد .عملکرد کارکنان متأثر از عوامل مختلفي از

فرهنگهاي متفاوت داخلي و در حوزه بینالملل عالوه

جمله :تفاوتهاي فردي شامل توانايي و مهارت ،هوش

بر آن ،با مشتريان و باندکهداي کدارگزار خدارجي نیدز

و استعداد و شخصیت افراد ،ماهیت عملکرد تخصصي

ارتبار دارند؛ مي بايست بدراي عددم بده وجدود آمددن

و شايستگي در کار ،گذشت زمان ،رشد و بلوغ فکدري

اختالل در عملکرد ،با فرهنگ هاي متنو شغلي ،ملي و

و جسمي افراد ،منابع اجتمداعي مدوثر بدر افدراد شدامل

سددازماني در عرلدده داخلددي و خددارجي انطبددا و

خددانواده ،زمینددههدداي اجتمدداعي و گددروههدداي کدداري،

سازگاري داشته باشند؛ که اين امر جز در سدايه داشدتن

چگونگي قضاوت و ارزيابي عملکرد افراد و نگدرش و

هوش فرهنگي میسر نميباشد.

ديدددگاههددايي کدده افددراد در کددار دارنددد؛ مدديباشددد.

از طر

ديگر در حال حاضدر لدنعت بانکدداري

آرمسترانگ )3991( 1به نقل از بیشک )57- 51 ،3191

کشور نیز از محیطي پويدا و پیچیدده برخدوردار اسدت.

امددروزه ،سددازمانهددا و ارگددانهدداي دولتدي کشددور بدده

توسعه فزاينده بانکهاي تجداري دولتدي و خصولدي،

کارکناني نیاز دارند که بتوانند در شرايط و محدیطهداي

مؤسسات و نهادهاي مالي و اعتباري و بهبود در نو و

متفاوت ،بهترين عملکرد را داشته باشند .بدا توجده بده

نحددوه خدددماترسدداني آنهددا ،حرکددت روبدده افددزايش

محیط هاي متفاوت و فرهنگ هداي گونداگون کشدور و

سازمان هاي بیمه و پست جهت ارائه خددمات مدالي و

حتدي تفدداوت خددردهفرهنددگهدداي داخددل يدک شددهر،

غی در مددالي ،پیشددرفتهاي فزاينددده فندداوري در لددنعت

سازمان ها در پي کارکناني هستند کده بدا فرهندگهداي

بانکداري ،فضاي رقابتي خاص را پیش روي هر يک از

گوناگون ديگدر آشدنا باشدند و بتوانندد بدا افدراد سداير

سازمان ها قرار داده است( .الل فالح  )4 ،3111از اين

فرهنگها به طدور مناسدب ارتبدار برقدرار کنندد؛ ايدن

رو بانکهاي دولتي بايد خود را بدراي مقابلده بدا رقبدا

مهدارت هدوش فرهنگدي 2ندام دارد .هدوش فرهنگدي،

تجهیز نمايند .در فضاي رقابت ،يکي از سودمندترين و

قابلیدت داشددتن نقددش مددوثر در محدیطهدداي فرهنگدي

مناسبترين راهبردها براي بانکهدا و مؤسسدات مدالي

متفاوت است( .اسالم پور  )3 ،3193مديران و کارکنان

واعتباري ،مشتريمداري است .تحقیقات نشان ميدهدد

سازمان هاي کشور نیز با دو قسم تنو فرهنگي مواجده

از الليترين عوامل مدوثر بدر راهبدرد مشدتريمدداري
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وجلب رضدايت مشدتريان ،رفتدار و عملکدرد کارکندان

کارکنان داراي هوش فرهنگي مطلوب براي مواجهه بدا

بانک ها است( .ادريس 4والمحمید )3997 5باعنايت بده

شرايط متنو فرهنگي ميباشد .لذا پدیشبیندي رابطدهي

مراتب ياد شدده و اهمیدت ايدن موضدو کده لدنعت

بین هوش فرهنگي و عملكرد كاركنان حوزه بینالملدل

بانکداري به عنوان يکدي از فعالیدت هداي محدوري در

بانک کشاورزي و در لورت نیاز رفع مواندع احتمدالي

توسعه اقتصادي هدر کشدور تلقدي مدي شدود؛ بده نظدر

ميتواند تعالي و پیشرفت اين حوزه و به تبع آن باندک

مي رسد حوزه بینالملل بانک کشاورزي نیز بده عندوان

کشاورزي و نهايتا اقتصاد ملي کشور را به دنبال داشدته

يکي از ارکان توسعه اقتصادي ،نیاز اساسدي بده وجدود

باشد.

متغیرهايي دارد که افزايش آنها ،عملکدرد کارکندان آن

از سددوي ديگددر از آنجائیکدده تدداکنون تحقیق دي در

حوزه را ارتقاء دهد تا همچنان در فضاي رقابتي کنوني

خصوص نقش هوش فرهنگي در عملکرد کارکنان اين

بانکهاي دولتي و خصولي ،جايگاه خدود را حفد و

بانک و حوزه بینالملل آن لورت نپذيرفته است و بدا

ارتقا بخشیده و در توسعه اقتصادي کشور بیش از پیش

عنايت به نظر خلیلي ،درويش ونوده فراهاني ،که هوش

سهیم باشد .لذا محقق بر آن شد تا نقش هوش فرهنگي

فرهنگ دي را بدده عنددوان يک دي از مددوثرترين عوامددل در

در عملکرد كاركنان اين حدوزه از باندک کشداورزي را

لنعت بانکداري روز دنیا به شمار ميآورند؛ (خلیلدي،

مورد مطالعه و بررسي قرار ده دو اينکده چده رابطدهاي

درويش وندوده فراهداني )8131،ضدرورت انجدام ايدن

بددین هددوش فرهنگددي کارکنددان حددوزه يادشددده بددا

تحقیق بیش از پیش نمايان مديشدود .بدا انجدام چندین

عملکردشان وجود دارد؟

تحقیقي ميتوان عوامل يا متغیرهايي کده مدي تواندد در

-2ضرورت و اهمیت پژوهش

عملکرد نیروي انساني اين حوزه نقش آفرين باشد؛ کده
همانا ضدرورت برخدورداري مدديران و کارکندان ايدن

اهمیت فرهنگ در تحوالت اخیر به حدي است که

حوزه از بانک کشاورزي از هدوش فرهنگدي اسدت؛ را

برخي انديشمندان از ظهور قاره ششم سخن مي گويند.

شناسايي و با اتخاذ راه كارهاي عملي و موثر ،ميتدوان

بسددیاري نیددز قددرن بیسددتويکددم را قددرن فرهنددگ و

در درجه اول موجبات تحقق اهدا

سازمان که هماندا

پاراديمهاي فرهنگي مدينامندد( .خدداد حسدیني ،شداه

ارائه خدمات بانکي با کیفیت مناسب و کسب رضدايت

طهماسبي و شمس الهي  )44 ،1331و از آنجائیكه هدر

مشددتريان اسددت را فددراهم آورده و نهايتددا کددارايي و

فردي ،هر سازماني ،هر مدذهبي و هدر کشدوري داراي

اثربخشي کارکنان اين حوزه را تا حد امكان ارتقاء داد.

فرهنگي است .درک و فهم عقايد ،ارزشها و ادراکدات
فرهنگي ديگران کلیدي براي موفقیت است( .ابدزري و
خاني  )57 ،1333نظر به اينکه بنگاههاي اقتصادي مانند
بانکها و مؤسسات مالي موتدور محدرک اقتصداد ملدي
کشورها هستند؛ لذا در روند رشد و توسدعه خدويش و
اقتصاد ملدي کشدور و بداقي مانددن در عرلده رقابدت
جهاني ،مي بايست به اهمیت عملکرد سازماني و به تبع
آن عملکرد کارکنان خود بیش از پدیش توجده نمايندد.
يکي از مشکالتي که در اين راستا ممکدن اسدت پديدد

-3اهداف پژوهش
-3-1هد

الدلي :تعیدین نقدش هدوش فرهنگدي در

عملكرد كاركنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي
-2-3اهداف فرعي
 تعیددین نقددش بعددد فراشددناختي هددوش فرهنگ دي درعملكرد كاركنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي

آيد و سطح عملکرد سازمان را کاهش دهد ،عدم وجود
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 تعیین نقش بعد شناختي هوش فرهنگي در عملكردكاركنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي

 -5ادبيات پژوهش
-1-5مفهوم عملکرد

 تعیین نقش بعد انگیزشي هوش فرهنگي در عملكدردكاركنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي

عملکرد در فرهنگ لغت انگلیسي آکسفورد تحدت
عناوين «انجام ،اجرا ،به مرحله عمل رساندن و به نتیجه

 تعیین نقش بعد رفتاري هوش فرهنگدي در عملكدردكاركنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي

رسیدن» هر کار معین يا تعهدد شددهاي ،تعريدف شدده
است .عملکرد را مي توان به عنوان رفتارهايي که بده آن
شیوه سازمانها ،گروههداي کداري و افدراد در وظدايف

-4فرضيههاي پژوهش
-1-4فرضيه اصلي :بدین هدوش فرهنگدي و عملكدرد
كاركنددان حددوزه ب دینالملددل بانددک کشدداورزي رابطدده
معناداري وجود دارد.

شغلي خود به کار مي برند در نظر گرفت( .آرمسدترانگ
 )2111برونبددا  )3911( 6توض دیحات جددامع تددري در
مورد عملکرد ارائه مي دهد و بر اساس نظر او عملکدرد
به معناي رفتار و هم نتايج مي باشدد .رفتارهدا ناشدي از
فرد مي باشند و عملکرد را از حالدت ذهندي بده حالدت

-2-4فرضيههاي فرعي
بین بعد فراشناختي هوش فرهنگي و عملکرد کارکنانحوزه بینالملل باندک کشداورزي رابطده معنداداري
وجود دارد.
 بین بعد شناختي هوش فرهنگي و عملکدرد کارکندانحوزه بینالملل باندک کشداورزي رابطده معنداداري
وجود دارد.
بین بعد انگیزشي هوش فرهنگي و عملکدرد کارکندانحوزه بینالملل باندک کشداورزي رابطده معنداداري
وجود دارد.
 بین بعد رفتاري هوش فرهنگي و عملکدرد کارکندانحوزه بینالملل باندک کشداورزي رابطده معنداداري
وجود دارد.

عملدي تبددديل مدينماينددد( .قرشدي 7و ديگددران ،8131
 .)3157عملکرد به نقل «بورگوگنون »3يکي از واژه هاي
چمداني 3است که در آن هرکسدي مفهدومي کده بدراي
خودش مناسب اسدت را قدرار مدي دهدد( .رضدائیان و
گنجعلي  )9 ،3191با عنايت به پیچیده بدودن مفهدوم
عملکرد ،به طور خالله به سیر گسترش اين مفهدوم
طي جدول شماره  1اشاره ميگردد.
-2-5عملکرد در سازمان
لدداحبنظددران و محققددان معتقدنددد کدده عملکددرد،
موضوعي اللي در تمام تجزيه و تحلیل هاي سدازماني
است( .رضايي و زهرهاي  )875 ،3191عملکرد

جدول  :1گسترش مفهوم عملکرد (رضايي و زهرهاي )253 ،1331
دههی 3951
کارا

دههی 3991

دههی 3991

دههی 3991

دههی 3991

 2111به بعد
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سددازماني را در سدده سددطح فددردي ،تیم دي و سددازماني

-1-1-5ديدددگاه هرسددي12و گلداسددميت( 13مدددل

مي توان تصور و تعريف کرد .بر ايدن اسداس عملکدرد

اچيو)3991( )14

فردي عبارت است از میزان سهم هر فدرد در دسدتیابي
به اهدا

-3-1-1-5سابقه مدل اچيو

سدازماني .عملکدرد تیمدي ،عبدارت اسدت از

يک مشکل کلي در روند مدديريت ايدن اسدت کده

تعاريف يا سنجه هايي از موفقیت يدا اقددام مدورد نیداز

بسیاري از مديران قابلیت اين را دارند که پیروان خدود

براي دستیابي به نتايج مطلوب که مدورد توافدق تدیم و

را در جريان نو مشکالت موجود بگذراند؛ ولي همین

تدیم همیشدده بددا نیازهددا و

مديران اثربخشي الزم را در تعیدین علدت وجدود ايدن

مأموريت هاي سازمان به عنوان يک کدل بايدد سدازگار

مشکالت ندارند .به عبارت ديگر بسیاري از مديران در

باشد .عملکرد تیم به لحاظ کیفي ،متفداوت از عملکدرد

شناسايي مسايل يا مشکالت قوي هستند؛ اما در تحلیل

فردي است .عملکرد تیمي ،جمع سداده شايسدتگي هدا،

مشددکالت يدا تشددخیص آنهددا بدده مراتددب ضددعیفتددر

مهارتها و نگرشها نیست؛ بلکده عدالوه بدر ايدنهدا،

ميباشند .براي داشتن حداکبر اثربخشدي در ارزيدابي و

بیانگر راهي است که از طريق آن افراد بدا يکدديگر بده

حل مسايل عملکرد مديران بايد به تعیین علدت ايجداد

عنوان يک کل ،تعامل برقرار کنند .عملکرد سازماني نیز

مسددايل بپردازنددد .مدددل اچیددو بدده وسددیله هرسددي و

مجمددو نتددايج و تعیددین کنندددههدداي نتددايج مديباشددد.

گلداسمیت ( )3911به منظور کمک به مديران در تعیین

(رضائیان و گنجعلي .)11 ،1331

علددت وجددود مشددکالت عملکددرد بدده وجددود آمددد و

سددازمان مديباشددد .اهدددا

استراتژي هداي تغییدر بده منظدور حدل ايدن مشدکالت
-3-5مدلهاي عملکرد

طرح ريدزي گرديدد .در تددوين مددلي بدراي تحلیدل

-3-1-5ديدگاه کمپل :)1335( 11کمپدل بدا مطالعده

عملکرد انساني ،هرسي و گلداسمیت هد

اللي را

بر روي مؤلفه هاي عملکرد به عندوان عوامدل مدوثر بدر

در نظر داشتند:

عملکرد کارکنان ،مدل هشت عداملي عملکدرد را ارائده

 -3تعیین عوامل کلیدي که ميتوانند در عملکرد فرد

داد )3 :مهددارتهدداي کدداري در مشدداغل تخصصددي؛

فرد کارمندان تأثیر بگذارد.

)2مهارت هاي کداري در زمینده مشداغل غیرتخصصدي؛

 -2ارائه اين عوامل بده گوندهاي کده مدديران شداغل

)1مهارت هاي ارتباطي کتبي و شفاهي؛  )4اثبات تالش؛

بتوانند آن ها را به کدار برندد و بده خداطر داشدته

 )5حمايت از نظم و انضبار فردي؛  )6تسهیل عملکرد

باشند( .نقوي ،حسن پور و حسدامي -388،1331

تیم و عملکرد همکاران؛  )7سرپرسدتي رهبدري شدامل

)383

تمام رفتارهاي مرتبط با هددايت زيردسدتان در جهدت

اولین قدم براي تدوين مدل اچیو ،کنار گذاشتن

تأثیرگذاري بر عملکدرد آندان از طريدق تعامدل و تدأثیر

عوامل تأثیر گذار بر عملکرد بود .تحقیق قبلي توسط

گذاري مستقیم ميباشد؛  )1مديريت رياست.

15

اتکینسون

( )1353نشان ميداد که عملکرد کنش

و اسددمیت :)1332( 11از

انگیزش و توانايي است .به عبارت سادهتر پیرو بايد تا

ديدگاه اين دو محقق عملکرد منابع انساني تابعي است

حدي میل و مهارتهاي الزم را براي انجام کامل

از وضوح نقش ،شايستگي ،محدیط ،ارزش هدا ،تناسدب

تکلیف داشته باشد .پورتر 16و لولر )1363( 17با افزودن

ترجیحددي و پدداداش (سددید نقددوي ،حسددنپددور و

تصور نقش يا درک شغل اين ايده را بسط دادند و به

حسامي383 ،3191و)337

اين مسئله نیز توجه کردند که حتي اگر پیروان داراي

-8-1-5دي ددگاه اينددور
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تمايل کافي و يا مهارتهاي الزم براي انجام کار باشند؛

شغل و کار مردم تأثیر ميگذارند با دلیل و مدرک و

اين تمايل و مهارت زماني موثر خواهد بود که از آنچه

توجیه الزم همراه کنند( .هرسي و بالنچارد

که بايد انجام دهند و نحوه انجام آن درک لريح داشته

)1371،513

باشند( .هرسي و بالنچارد )1371،51313به عبارت
سادهتر طبق نظريه پورتر و لولر ممکن است شخص

 -2-3-3-5مدل اچيو ()3991

تمايل ،قدرت و مهارت الزم جهت انجام کار را داشته

هرسي و گلداسمیت يکي از نظريات مشهور در

باشد؛ اما اين دو عامل در لورتي ميتواند موثر واقع

زمینه عوامل موثر بر بهرهوري و عملکرد نیروي انساني

شوند که از آن چه بايستي انجام شود و چگونگي انجام

را مطرح ميکنند .هرسي و گلداسمیت ( )1331هفت

آن ،شناخت و آگاهي خوب و دقیقي وجود داشته

متغیر مربور به مديريت عملکرد اثربخش را از میان
21

باشد( .باقي و شیرواني)1331،3
19

بقیه انتخاب نمودهاند :توانايي

وضوح ،21كمك،22

به

انگیزه( 23مشو ) ،ارزيابي ،24اعتبار25و محیط 26است كه

گونهاي متفاوت برخورد کرده و به اين نتیجه رسیدند

كه با ترکیب حرو

اول هر يک نسبت دادن متغیرها

که عملکرد لرفا به کنش خصايصي که در فرد هست

يک واژه هفت حرفي معادل عملکرد( ،کلمه اچیو)

مربور نیست؛ بلکه به سازمان و محیط نیز مربور

مطرح گرديد( .حسنپور قاوکادهي و ديگران ،2112

ميشود .حتي با وجود داشتن حداکبر انگیزش و همه

)45

لورنس و لورش

( )1372با اين موضو

مهارتهاي الزم ،ممکن است افراد اثربخش نباشند؛
مگر آنکه حمايت و هدايت سازماني مورد نیاز خود را

هفت عامل موجود در مدل اچیو همراه با چاره
جوييهاي معمول براي حل مشکل عبارتاند از:

دريافت دارند و کارشان با نیازهاي سازمان و محیط

توانايي (دانش و مهارت) :در مدل اچیو الطالح

آنها سازش داشته باشد( .هرسي و بالنچارد

توانايي ،به دانش و مهارتهاي کارکنان آن گفته

 )1371،513طبق اين نظر ممکن است فرد توان و

ميشود( .البته توانايي در به انجام رساندن توفیق آمیز

تمايل الزم جهت ايفاي وظیفه را داشته باشد و از

يک تکلیف).

شناخت کافي پیرامون آن چه بايد انجام شود و

وضوح (درک يا تصور نقش) :وضدوح بده درک و

چگونگي آن برخوردار باشد اما اين عامل زماني موثر

پذيرش نحوهي کار ،محل و چگونگي انجدام آن گفتده

واقع ميشود که شخص از حمايت سازماني مربوطه

ميشود .براي آنکه پیروان درکي کامل از مشکل داشدته

برخوردار بوده و به نحوي با نیازهاي محیط سازماني

عمده ،نحدوهي

باشند؛ بايد براي آن ها مقالد و اهدا

انطبا داشته باشد (باقي و شیرواني .)3 ،1331

رسیدن به اين مقالد و اهدا

مدل اچیو از دو عامل ديگر در معادله مديريت عملکرد

مقالد (چه هد هايي در چه زماني بیشترين اهمیدت

بهره ميگیرد .عامل اول بازخورد است ،يعني پیروان نه

را دارند) به طور کامل ،لريح و واضح شده باشند .راه

تنها به آنچه که بايد انجام دهند بايد آگاه باشند؛ بلکه

حل اين مشكالت در ايدن مرحلده تشدويق پیدروان بده

بايد بدانند که باديهاي برنجي آنچه که متداول است

پرسیدن سؤال به منظور تشريح بیشتر است.

و اولويتهاي اهدا

و

چگونه بايد عمل کنند .بازخورد ،شامل آموزش هر

 .کمک (حمايدت سدازماني) :الدطالح کمدک ،بده

روزه و ارزيابي رسمي عملکرد است و عامل ديگر

کمک سازماني يا حمايتي گفته ميشود که پیدرو بدراي

اعتبار است .مديران بايد بتوانند تصمیماتي را که بر

تکمیل اثربخشي کار به آن نیاز دارد .برخدي از عوامدل
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حمايت سدازماني شدامل ايدن مدوارد هسدتند :بودجده،
وسايل و تسهیالتي که براي کامل کدردن تکلیدف الزم

-4-5مفهوم هوش فرهنگي
هوش فرهنگي که معر

قابلیت هاي يک فرد براي

است؛ حمايت الزم از جانب دواير ديگدر ،در دسدترس

عملکرد و مدديريت مدوثر در شدرايط متندو فرهنگدي

بودن فدرآورده و کیفیدت آن و ذخیدره کدافي از مندابع

مي باشد؛ (ارلي و آنگ  )8111بدا تعريدف اشدمیت 27و

انساني.

هانتر )8111( 23از هوش عمدومي ( )IQ23کده عبدارت

انگیزه (انگیزش يدا تمايدل) :الدطالح انگیدزه ،بده

است از « توانايي فهم و استدالل لحیح با انتزاعدات و

تکلیف پیرو آن يا انگیزش براي کامدل کدردن تکلیدف

حل مسئله» همخوان است .هوش فرهنگي 31بر اسداس

خاص مدورد تحلیدل بده گوندهاي توفیدق آمیدز اطدال

عالقهي روز افزون به هوش دنیاي واقعدي 31بندا شدده

ميشود .در ارزيابي انگیزه نبايد فراموش کرد که انگیزه

است که خود به چندين نو از هوش که به دامنه هداي

بسیاري از مردم در مورد تکلیف تکاملي بیشتر است که

محتوايي ويژهاي تاکید دارند منتج شده است کده از آن

داراي پاداش دروني يا بیروني بیشتري هستند.

قبی دل هددوش اجتمدداعي ،32هددوش عدداطفي 33و هددوش

ارزيابي (آموزش و بازخورد عملکرد) :ارزيدابي بده

عملي 34مدي باشدند( .ان جدي ،35ون دايدن 36و اندگ

37

بازخورد روزانه عملکرد و مرورهاي گاه بده گداه گفتده

 .)18 ،8138اين نو از هوش دربردارندده مجموعدهاي

ميشود .روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه ميدهد

از تواناييهايي است که منجر بده نتدايج خالدي نظیدر

پیوسته از چند و چون انجدام کدار مطلدع باشدند .اکبدر

تصدددمیمگیددري ،عملکدددرد و سدددازگاري رفتدددار در

اشخاص از مشکالت عملکرد انتظاري غیر واقعگرايانه

موقعیت هداي گونداگون فرهنگدي مدي شدود .همچندین

دارند؛ دلیل بسیاري از مشکالت عملکرد ،نبود آموزش

سازگار کننده و انعطا

دهنده احساساتي است کده در

الزم وعدم بازخورد عملکرد است.

طول زمان بر اساس تعدامالت ،تدالش هدا و تجربیدات

اعتبار (اعمال معتبر و حقوقي پرسنل) :الطالح اعتبار،

انسددانهددا تغیی در م ديکننددد .هددوش فرهنگ دي بددر روي

به مناسب بودن و حقوقي بودن تصمیم هاي مدير در مدورد

قابلیت هاي عمدومي عملکدرد مدوثر در موقعیدت هداي

مددردم از جهددت حقددوقي ،تصددمیمهدداي دادگدداه و خددط

فرهنگي گوناگون تاکید مي کندد( .خددادادي و قهداري

مشي هاي شرکتها گفته ميشدود .مددير بايدد بده تحقیدق

33

 )55 ،8133از تعاريف باال و تحقیق برسلین ،33ورتلي

بداند که امور مربور به پرسنل براي همهي گدروه و افدراد

و مک ناب 41چنین بر ميآيد که هوش فرهنگدي داراي

يکي است و سازمان به ارزيابي هداي عملکدردي قدانوني و

تعاريف متفاوتي است كه تكمیل كننده يكديگر هستند.

معتبر ،قانون برگزيده خط مشي هاي مربور بده کدارآموزي

از يك طر

هوش فرهنگي به رفتارهداي هوشدمندانه

و ارتقا و اموري از اين قبیل نیاز دارد.

افراد در فرهنگهاي مختلف اطال مديشدود کده ايدن

محیط (تناسب محیطي) :الطالح محیط ،به عوامل

رفتارها ميتواند شامل بهکارگیري سريع اطالعات قبلي

خارجي گفته ميشود که ميتوانند حتي با وجود داشتن

در خصوص برخي فرهنگ ها ،سازگاري با طیب خاطر

تمامي تواندايي ،وضدوح ،حمايدت و انگیدزه الزم بدراي

با فرهنگهاي ديگدر ،سدنجیده عمدل كدردن در مدوارد

شغل ،باز هم بر عملکرد تأثیر گذارند .عنالدر کلیددي

متفاوت در ساير فرهندگهدا باشدد و از طدر

ديگدر،

عوامل محیطي عبارتاند از :رقابت ،تغییر ،شرايط بازار،

هوش فرهنگي به رفتارها و مهارتهداي افدراد اطدال

آيیننامههاي دولتي ،تددارکات و امدوري از ايدن قبیدل.

ميگردد كه با كمترين استرس و بیشترين سازگاري در

(سرفرازي ،اينالو و خلیلي )8-1 ،8138

زماني كه در تعامل با فرهنگ ديگري به غیر از فرهنگي
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كه در آن رشد يافته اند؛ عمل كنند( .برسلین ،ورتلدي و

شامل چهار بعد هدوش فراشدناختي ،هدوش شدناختي،

مک ناب .)41 ،8115

هوش انگیزشي ،هوش رفتاري مطرح ميکنند.
 -3-4-5-5مﺆلفه فراشناختدددي هدددوش فرهنگدددی

-5-5الگوهاي هوش فرهنگي

(استراتژي)
41

به عنوان جدزء اول ،هدوش فرهنگدي فراشدناختي،

( )8114که بر وجود سه بعد شناختي ،فیزيکي/رفتداري

منعکس کننده فرايندهايي است که افراد براي کسدب و

و احساسدي/انگیزشدي تاکیدد کردنددد کدده بدده لددورت

فهم دانش فرهنگي استفاده مدي کنندد .روشدي است كه

نمادين ،در سدر ،بددن و قلدب افدراد ،تبلدور مدييابدد.

يک فرد تجارب بین فرهنگددددي را از آن طريق استدالل

(نائیجي و رضائیان .)39 ،3193

ميكند.

 -1-5-5الگوي سه بعدي ارلدي و موساكوفسدكي

-2-5-5الگوي سه بعددي تومدا

42

43

و اينکسدون

 -2-4-5-5مﺆلفه شناختی هوش فرهنگی( 45دانش)

( :)2115هوش فرهنگدي را در قالدب  1متغیدر داندش

الوال فرهنگ ،ساختار زيدر نظدام هداي اقتصدادي،

فرهنگي ،توجهات فرهنگي (با دقت عمل براي مشاهده

سیاسي ،اجتماعي و فناوري در جامعده اسدت .در کدل

و تعبیر موقعیت هاي خاص) و مهدارت هداي فرهنگدي

دانددش هددوش فرهنگددي ،درک فددرد از تشددابهات و

مورد بررسي قرار ميدهد( .ندائیجي و رضدائیان ،3193

تفاوت هاي فرهنگي ونیز شناخت سیستم هاي اقتصادي

.)39

و قانوني ،هنجارهاي تعامل اجتمداعي ،عقايدد مدذهبي،

-3-5-5الگددوي مرکددم ملالعددات هددوش فرهنگ دي

ارزش هاي زيباييشناختي و زبان هاي ديگدر مديباشدد.

( :)8115بددا وجددود دو تقسددیمبندددي پیشددین ،بیشددتر

(انگ و ديگران .)115 ،8117

مطالعات درباره هوش فرهنگي بدر تقسدیم بنددي ارائده

46

 -1-4-5-5مﺆلفه انگيمشي

شده توسط مرکز جهاني هدوش فرهنگدي ( )8115کده

به عندوان جدزء سدوم ،هدوش فرهنگدي انگیزشدي،

شامل چهار بعدد داندش ،اسدتراتژي ،انگیدزش و رفتدار

توانايي و انگیزه فرد را در يادگیري و عملکرد درسدت

م ديباشددد ،اسددتوار اسددت .نگددرش چهددار بعدددي کدده

در موقعیت هاي میان فرهنگي نشان مي دهد .اين جدزء،

همپوشاني زيادي با طبقه بندي سه گانه قبلي دارد؛ بعدد

عالقه ذاتي فرد را در تجربه ساير فرهنگ ها و تعامل بدا

شناختي هوش فرهنگي ارائه شدده در تحقیدق ارلدي و

افراد از ساير فرهندگ هدا نشدان مدي دهدد( .خددادادي،

موساكوفسكي را در قالب دو بعدد داندش و اسدتراتژي

قهاري .)55 ،2111

هوش فرهنگي تبیین ميکند( .نائیجي و رضائیان ،3193

 -4-4-5-5مﺆلفه رفتاري

47

هددوش فرهنگددي رفتدداري ،بیددانگر قابلیددت ابددراز

.)39
44

رفتار هاي شدفاهي و غیرشدفاهي بده هنگدام تعامدل بدا

( :)2119بعد از الگوي چهارگانده مرکدز مطالعدات

افرادي از فرهنگ هاي متفاوت مي باشد .همان طور کده

-4-5-5الگوي هوش فرهنگي ون داين ،انگ وكو

43

هوش فرهنگي تاکنون ،لاحبنظدران مختلفدي در

هال ( )3959تاکید کرد؛ قابلیت هاي ذهني براي فهدم

ايددن حددوزه ماننددد :ارلدددي وانگ ( )8111ون داين

و انگیزش فرهنگي بايدد بدا تواندايي ابدراز رفتدار هداي

( )8115 ،8115انگ و ون داين ( )8117 ،8115و اخیرا

شفاهي و غیرشدفاهي بدر اسداس ارزش هداي فرهنگدي

ون داين ،انگ و كو ( )8111هوش فرهنگي را کماکدان

موقعیدتهدداي خدداص ،تکمیدل شددوند .افددراد بدداهوش
فرهنگي رفتاري باال ،رفتار هاي موقعیتي مناسدبي را بدر
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نقش هوشفرهنگی در عملكرد کارکنان حوزه بينالملل بانک کشاورزی

اساس گسترهي وسیع قابلیت هاي زباني و غیر زباني از

-9پيشينه پژوهش

قبیل ابراز کلمات متناسب با فرهندگ ،لحدن ،ژسدت و

 -پژوهش اسالم پور ( )3193با عنوان «بررسي رابطهي

حاالت چهره از خود نشان مي دهند( .ان جي ،ون داين

بین هوش فرهنگي و عملکدرد کارکندان بهزيسدتي

و انگ .)11 ،8138

مازندران» نشان ميدهد که بدین هدوش فرهنگدي و
عملکرد کارکنان رابطه اي معندادار و مببدت وجدود

-6-5هوش فرهنگي و عملکرد

دارد .يافتههاي پژوهش مذکور هم چنین نشدان داد

در مطالعددات نشددان داده شددده اسددت کدده هددوش

که مؤلفهي رفتاري هوش فرهنگي بیشترين رابطده

فرهنگي مي تواندد يکدي از عوامدل مدوثر بدر عملکدرد

و مؤلفهي انگیدزش کمتدرين رابطده را بدا عملکدرد

وظیفهاي شناخته شود .داليل اين ادعا اين است که اوال

دارند.

با گسترش فعالیت هداي تجداري بدین المللدي ،نیداز بده

 -پژوهش رحیمنیا ،مرتضدوي و دالرام ( )3119تحدت

قابلیت هايي کده مدديران و کارکندان را در برخدورد بدا

عنوان «بررسي میزان تأثیر هوش فرهنگي برعملکرد

پیچیدگيهاي فرهنگي پیش رو يداري رسداند؛ بدیش از

وظیفهاي مديران :مطالعهي شعب بانک اقتصاد نوين

بیش احساس مي شود .ثانیا هدوش فرهنگدي گرچده در

استان تهران» نشان داد کده بدین هدوش فرهنگدي و

مطالعدداتي کدده تدداکنون لددورت گرفتدده بیشددتر متوجدده

عملکرد وظیفهاي مديران رابطهي مببت و معناداري

تعامالت با فرهنگ هاي بیگانه بوده؛ اما قابلیت تعمیم به

وجود دارد .از يافته هاي ايدن پدژوهش هدمچندین،

خرده فرهنگهاي نژادي و قومي درون فرهنگ ملدي را

مشددخص شددد دو بعددد دانددش هددوش فرهنگ دي و

نیز دارد .چنانکه در کشورهايي مانندد هندد کشدور (78

اسدتراتژي هدوش فرهنگدي رابطدهاي معنداداري بدا

ملت) چین و ايران که در حوزه درونمرزي خود داراي

عملکرد دارند.

تنو فرهنگي ميباشند؛ نیز ميتوان به لدورت داخلدي

 -پژوهش کاظمي ( )3117تحت عنوان «بررسي ارتبار

به اين موضو پرداخت .به عندوان مبدال در کشدور مدا

هوش فرهنگي و عملکرد کارکنان جامعه المصطفي

تعامل فرهنگهاي متفاوت ترک ،لدر ،کدرد ،فدارس و...

العالمیدده» نشددان داد کدده بددین هددوش فرهنگددي و

مي تواند دلیلي براي توجه و بررسي هوش فرهنگدي در

عملکددرد ،ابعدداد هددوش فرهنگددي (فراشددناختي،

داخل کشور باشد .هر کددام از ايدن اقدوام در فرهندگ

شناختي ،انگیزشدي ،رفتداري) و عملکدرد کارکندان

خود داراي زبان ،گويش و آداب و رسوم و نگرش هاي

ارتبار وجود دارد.

خدداص خددود مدديباشددند .از ايددن رو مؤسسددات و

-پددژوهش خلیلدي ،درويدش و نددوده فراهدداني ()8131

سازمان هايي مانند بانک که بر حسب ماهیدت فعالیدت،

تحت عنوان «رابطه بین هوش فرهنگدي و عملکدرد

تعامل بیشتري با افراد کبیدري از جامعده دارندد؛ مجهدز

در بانک؛ مطالعه موردي از يک باندک خصولدي»

شدن به چندین قدابلیتي (هدوش فرهنگدي) را بايدد در

نشان داد که يک رابطه مستقیم و معنادار بین هوش

دستور کار خدود قدرار دهندد( .رحدیمنیدا ،مرتضدوي و

فرهنگي و مقیاس عملکرد در بانک سرمايه وجدود

دالرام .)59 ،3119

دارد .عالوه بر اين ،يک رابطه مستقیم و معنادار بین
هوش فرهنگي انگیزشي و سدنجه عملکدرد وجدود
دارد .اگر چه تحقیق ،هیچ گونه رابطده معنداداري را
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پرستوشایسته ،کامران محمدخانی و اميرحسين محمد داوودی

بین مؤلفه اي شناختي ،فراشناختي و رفتاري هدوش
فرهنگي از يک طر

و سنجه عملکرد نشان نداد.

داين ،انگ وكو ( )2113که از جديددترين مددل هدا در
مبحث هوش فرهنگي محسوب و داراي تناسب با جدو

 -پژوهش نافعي ( )8131تحدت عندوان «نقدش هدوش

سازماني مورد مطالعه و فرهنگ بومي در ايران مي باشد

فرهنگي در عملکرد شغلي کارکنان :مطالعه تجربدي

استفاده گرديد؛ با استناد به تحقیق خددادادي و قهداري

در بیمارسددتان شدداه عبدددالعزيز دراسددتان ال طی دف

 2111تحت عنوان «تأيید و معتبرسازي مقیاس (معیدار)

عربستان سعودي» نشان داد که ابعاد هوش فرهنگي

هددوش فرهنگ دي ايران دي و کشددف رابطدده ب دین آن بددا

تأثیر قابل توجده و مسدتقیمي بدر عملکدرد شدغلي

جنسیت ،آموزش ،مسدافرت خدار از کشدور و محدل

کارکنان دارند.

زندگي» که بدا اسدتفاده از همدین مددل ،معیدار هدوش

-پژوهش رضايي کلید باري ،رضايي ديزگداه و رجبدي

فرهنگي را در ايران بررسي و تأيیدد نمودندد .عملکدرد

جورشري ( )8138تحت عنوان «رابطه بدین هدوش

کارکنددان نی دز از مدددل هرس دي و گلداسددمیت (اچی دو)

فرهنگي و ابعاد آن را با عملکرد شدغلي کارکندان و

( )1331استفاده گرديد که مدلي بسیار جامع در حدوزه

متصديان در مراکز کل فرمانددهي دريدايي و بندادر

عملکرد به شدمار مديآيدد و شداخصهدا و معیارهداي

استان خوزستان – ايران» نشان داد کده يدک رابطده

مناسبي را در نظر ميگیرد و در چندد تحقیدق اخیدر از

مببت بین هوش فرهنگدي ،جنبده هداي انگیزشدي و

جمله :داداشي نیگجه ( )1333در پاياننامده کارشناسدي

شناختي و عملکرد شدغلي وجدود دارد؛ امدا رابطده

ارشد خود تحت عنوان «بررسي رابطده هدوش عداطفي

معندداداري بددین هددوش فرهنگددي فراشددناختي و

مديران با مديريت عملکرد (بهدرهوري)کارکندان باندک

جنبه هاي رفتاري هوش فرهنگي و عملکرد شدغلي

لادرات ايران» و همچنین ترابي شدهیدي ،شدبانکاره و

مشاهده نشد.

ممیز ( )2113نیز در تحقیق خود تحت عنوان «بررسدي
تددأثیر مددديريت عملکددرد در عملکددرد نی دروي انسدداني
ادارات ستادي باندک کشداورزي در تهدران» ،عملکدرد

-7مدل مفهومی پژوهش
بددا بررس دي زي داد در خصددوص مدددلهدداي هددوش
فرهنگي ،نهايتا در اين تحقیق از مدل  4مولفدهاي ويدن

کارکنان بانکها با اين مدل مورد سدنجش قدرار گرفتده
است.

فراشناختی
شناختی

هوش فرهنگی
کارکنان

عملکرد کارکنان
انگیزشی
رفتاری
مدل مفهومي پژوهش برگرفته از ادبیات تحقیق و مدلهاي هوش فرهنگي وين داين ،انگ وكو ( )2113و مدل
عملکرد هرسي و گلد اسمیت ()1331
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نقش هوشفرهنگی در عملكرد کارکنان حوزه بينالملل بانک کشاورزی

نرمال بودن توزيع داده هاي دو متغیدر و بدراي بررسدي

-9روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدد

کداربردي ،از نظدر ندو

فرضیههاي تحقیق ،از آزمون همبسدتگي پیرسدون و در

دادهها کمي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها تولدیفي از

نهايت به منظور بررسي رابطه بین متغیرها در يك مدل

نو همبستگي و از نظر شدیوه اجدرا پیمايشدي اسدت.

و در قالب فرضیه اللي پدژوهش ،از رگرسدیون چندد

حجم نمونه مطابق جدول مورگدان تعیدین و بده روش

متغیره به شیوه گام به گام استفاده شد.

نمونهگیري تصدادفي طبقدهاي انتخداب شددند .جامعده
آماري تحقیق شامل  359نفر از کارکنان حوزه بینالملل

 -9يافتههاي پژوهش

شاغل در بانک کشاورزي مي باشدد .بدراي جمدعآوري

-1-3آزمون فرضيه ها :براي بررسي فرضیه هاي تحقیق

دادهها در اين پژوهش از دو روش کتابخانهاي و میداني

حاضر از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است.

(پرسشنامه) استفاده شده است .در ايدن پدژوهش از دو

فرضيه اصلي :بین هوش فرهنگي با عملكرد

پرسشنامه استاندارد با طیف  5گزينهاي لیکرت اسدتفاده

كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطه

شده است.

معناداري وجود دارد.

پرسشنامه ايدن تحقیدق شدامل سده قسدمت اسدت:
قسمت اول :مشخصات فدردي ،قسدمت دوم :سدؤاالت

جدول  :2ماتريس همبستگي بین هوش فرهنگي با

سنجش هوش فرهنگي ،قسمت سوم :سؤاالت مربدور

عملكرد كاركنان

به سنجش عملکرد .به منظور سنجش هوش فرهنگي از
پرسشنامه استاندارد ون داين ،انگ وكو ( )2113شدامل
 21گويه و به منظدور سدنجش عملکدرد از پرسشدنامه
استاندارد هرسي و گلداسمیت ( )1331شامل  33گويه
استفاده گرديد .هر دو دسته از سدؤاالت در قالدب يدک
پرسشنامه در اختیار  112نفر از کارکنان قرار گرفت كه
دادههدداي  114پرسشددنامه قابددل اسددتفاده بددود .روايددي
پرسشددنامه توسددط هفددت نفددر از خبرگددان و اسددتادان
دانشگاه مدورد تأيیدد قدرار گرفدت .بده منظدور پايدايي
ابزارهاي مورد استفاده از تعدداد  153نفدر 31 ،نفدر بده
طور تصادفي به عنوان پايلوت انتخاب و پرسشدنامه هدا
بین آنها توزيع گرديد كه  31پرسشنامه ياد شده بدراي
بررسي پايايي متغیرهدا ،بدا اسدتفاده از ضدريب آلفداي
کرونبا مورد سنجش قرار گرفت كه نتیجده آن بدراي
هوش فرهنگي  1/94و براي عملکرد  1/31به دسدت
آمد .به منظور تحلیدل دادههدا از ندرمافدزار « »spssو از
آزمونهاي کولموگر  -اسمیرنف به منظدور بررسدي-
نرمال بودن توزيع متغیرها و در ادامه با عنايت به دلیدل

متغيرها

عملكرد

هوش فرهنگي
**

هوش فرهنگي

3
**

عملكرد

r=1/117

p=1/111
r=1/117

p=1/111

3

**معنادار در سطح ( 1/13آزمون دو دامنه)
*معنادار در سطح ( 1/15آزمون دو دامنه)
بر اساس اطالعات جدول باال بین دو متغیدر رابطده
معند ديداري در سدددطح  1.13وجدددود دارد (p=1/111

 .)r=1/117بنابراين ميتوان فرضدیه لدفر را در سدطح
خطاي  3درلد رد كرده و با  99درلد اطمینان نتیجده
گرفت كه بین هوش فرهنگي با عملكرد كاركنان حوزه
بینالملل باندك كشداورزي رابطده مببدت و معنداداري
وجود دارد.
فرض ديه فرعددي  :3ب دین بعددد فراشددناختي هددوش
فرهنگي و عملکدرد کارکندان حدوزه بدینالملدل باندک
کشاورزي رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول  :1ماتريس همبستگي بین بعد فراشناختي هوش
فرهنگي با عملكرد كاركنان
متغيرها

بعد فراشناختي

بعد فراشناختي

3

معناداري وجود دارد.
عملكرد

فرضيه فرعي  :1بین بعد انگیزشدي هدوش فرهنگدي و

r=1/343

عملکرد کارکنان حوزه بین الملل بانک کشاورزي رابطه

p=1/354

r=1/343

عملكرد

كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطه مببدت و

3

p=1/354

معناداري وجود دارد.
جدول  :5ماتريس همبستگي بین بعد انگیزشي هوش

**معنادار در سطح ( 1/13آزمون دو دامنه)
*معنادار در سطح ( 1/15آزمون دو دامنه)

فرهنگي با عملكرد كاركنان
متغيرها

بعد انگيمشي

بعد انگیزشي

3

عملكرد
*

بر اساس اطالعدات جددول بداال رابطده بدین بعدد
فراشناختي هوش فرهنگي با عملكدرد كاركندان حدوزه

*

عملكرد

بینالملل بانك كشاورزي معنيدار نیسدت ( p=1/354و

p=1/135

r=1/817

3

p=1/135

**معنادار در سطح ( 1/13آزمون دو دامنه)

 .)r=1/141بنابراين فرض لفر رد نميشود و نميتوان

*معنادار در سطح ( 1/15آزمون دو دامنه)

گفت بین بعد فراشناختي هوش فرهنگدي بدا عملكدرد
كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطده وجدود

r=1/817

بر اساس اطالعات جدول باال بین دو متغیدر رابطده

دارد.

مببدددت و معنددداداري در سدددطح  1.15وجدددود دارد

فرضيه فرعي  :2بین بعدد شدناختي هدوش فرهنگدي و

( .)r=1/817 p=1/135بنابراين ميتوان فرضیه لدفر را

عملکرد کارکنان حوزه بین الملل بانک کشاورزي رابطه

در سطح  1/15رد كرده و با اطمینان  95درلدد نتیجده

معناداري وجود دارد.

گرفت كه بین بعد انگیزشي هوش فرهنگي با عملكدرد

جدول  :4ماتريس همبستگي بین بعد شناختي هوش
فرهنگي با عملكرد كاركنان
متغيرها

بعد شناختي

بعد شناختي

3

عملكرد
**

**

عملكرد

r=1/183

p=1/113
r=1/183

p=1/113

3

كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطه مببدت و
معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي  :4بین بعدد رفتداري هدوش فرهنگدي و
عملکرد کارکنان حوزه بین الملل بانک کشاورزي رابطه
معناداري وجود دارد.
جدول  :5ماتريس همبستگي بین بعد رفتاري هوش
فرهنگي با عملكرد كاركنان

**معنادار در سطح ( 1/13آزمون دو دامنه)
*معنادار در سطح ( 1/15آزمون دو دامنه)
بر اساس اطالعات جدول باال رابطه بدین دو متغیدر
در سطح  1.13معندادار اسدت ( p=1/113و .)r=1/321
بنابراين ميتوان فرضیه لفر را در سطح  1/13بده نفدع
فرضیه تحقیق رد كرده و با اطمیندان  99درلدد نتیجده
گرفت كه بین بعد شناختي هوش فرهنگي بدا عملكدرد
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متغیرها

بعد رفتاري

بعد رفتاري

3

عملكرد
*

*

عملكرد

r=1/819

p=1/114

r=1/819

p=1/114

3

**معنادار در سطح ( 1/13آزمون دو دامنه)
*معنادار در سطح ( 1/15آزمون دو دامنه)
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جدول  :7مشخصكنندههاي كلي تحلیل رگرسیوني با روش گام به گام
مدل

متغيرهاي پیش
بین واردشده در

ضريب
همبستگي

R2

R2

ΔR2

F

سلح

تعدیلشده

()R

معناداري

مدل
3

بعد شناختي

1/183

1/194

1/311

1/311

1/113

33/597

بر اساس اطالعات جدول باال بین دو متغیدر رابطده

رگرسیون معتبر بدوده و نتدايج آن قابدل تحلیدل اسدت.

معنددداداري در سدددطح  1.15وجدددود دارد (p=1/135

مقدار ضريب تعیین  1/113مي باشد که ايدن ،مويدد آن

 .)r=1/819بنابراين ميتوان فرضدیه لدفر را در سدطح

است که  %31/1از تغییرات متغیر وابسته (عملكرد) بده

خطاي  5درلد رد كرده و با اطمینان  95درلد نتیجده

کمک متغیر مستقل قابل تبیین است.

گرفت كه بین بعد رفتاري هوش فرهنگدي بدا عملكدرد

همانگونه كه در جدول فدو مالحظده مديگدردد،

كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطه مببدت و

سطح معناداري متغیر بعدد انگیزشدي ( )1/778و متغیدر

معناداري وجود دارد.

بعد رفتاري ( )1/179بیشتر از  1/15ميباشدد؛ بندابراين
متغیر بعد انگیزشي و بعد رفتاري وارد مدل رگرسیوني
نمي شوند .بعد فراشدناختي نیدز بده دلیدل عددم وجدود

 -2-9رگرسيون خلي چند متغيره گام به گام:
به منظور بررسي رابطه بین متغیرها در يك مددل و

همبستگي با عملکرد وارد مدل نگرديد .سطح معناداري

در قالب فرضیه اللي پژوهش«بین هوش فرهنگدي بدا

متغیر بعد شدناختي ( )1/113كمتدر از  1/15مديباشدد؛

عملكرد كاركنان حوزه بینالملل بانك كشاورزي رابطه

بنددابراين متغیددر بعددد شددناختي وارد مدددل رگرسددیوني

معناداري وجود دارد» ،از رگرسیون خطي چندد متغیدره

ميشود .با توجه به مببت بدودن ضدريب بتدا مديتدوان

به شیوه گام به گام استفاده شد .عملكرد در اين فرضیه

گفت بین هدوش شدناختي و عملكدرد رابطده مببدت و

متغیر مالك بوده و هوش فرهنگي نیز به عندوان متغیدر

مستقیم وجود دارد .به عبارتي با افزايش هوش شناختي

پیشبین شامل (شناختي ،انگیزشي و رفتاري) ميباشند.

میزان عملكرد كاركنان نیز افزايش مييابدد .بدر اسداس

از آنجايي كه رابطده بدین بعدد فراشدناختي و عملكدرد

ضرايب استاندارد نشده مي توان معادله رگرسیوني زيدر

معنيدار نشدد ،بعدد فراشدناختي وارد مددل رگرسدیون

را براي پیشبیني میزان عملكرد كاركنان بر حسب بعدد

نگرديد که نتايج آن در جداول شماره  7ارائه ميشود.

شناختي هوش فرهنگي تنظیم کرد:

با توجده بده مقددار آمداره آزمدون  )33/597( Fو

(بعد شناختی) ( Y=112/183 + 1/113Xعملكرد)

سطح معني داري ( )1/113و كمتدر از  1/15مديباشدد؛
ميتدوان گفدت در سدطح اطمیندان بداالي  %95معادلده

جدول  :1ضرايب رگرسیوني متغیرها در مدل
متغير
متغیرهايي كه وارد مدل شدهاند

ضرايب

خلاي استاندارد

استاندارد نشده

بتاي

ضريب ثابت

338/311

بعد شناختي

3/331

1/185

1/183

1/189

-

-

متغیرهايي كه وارد مدل نشدهاند انگیزشي
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t

استاندارد

5/117

سلح
معناداري

31/575

1/111

1/481

1/113

1/893

1/778
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رفتاري

1/193

-

-

1/111

1/179

همان طور كه مشاهده ميشود به ازاي يدک واحدد

توانمندسازي افراد و مديران است که به کمک سدازمان

افددزايش در بعددد شددناختي ،عملكددرد كاركنددان حددوزه

خواهد شتافت .چرا که افرادي باهوش فرهنگدي پدايین

بددینالملددل بانددك كشدداورزي بدده اندددازه  3/331واحددد

ممكن است قادر به ارتبدار بدا همكارانشدان از همدان

افزايش مييابد.

فرهنگ يا فرهنگ هداي ديگدر نباشدند و در نتیجده ،در
كسددب و کارشددان دچددار مشددكل شددوند .مددديران و
سرپرسدتاني كده تدأثیر فرهنددگهداي بدینالمللددي را در

 -31نتيجهگيري
اساسي ايدن تحقیدق ،بررسدي نقدش هدوش

تصمیمگیري و تصمیمسازي ناديده ميگیرند؛ در تالش

در

براي بهبود كیفیت ،با شكست مواجه خواهند شد؛ مگر

قالب فرضیه اللي تحقیق مطرح گرديد و نتايج نهدايي

اينكه بهبود و توسعه را با توسعه فرهنگ همگام سازند.

اين تحقیق نیز نشان داد که هوش فرهنگي بدا عملکدرد

در مقابل ،افرادي باهوش فرهنگي باال قدادر بده تفسدیر

کارکنان حوزه بینالملل بانک کشاورزي رابطه مببدت و

رفتار ديگران و حتي در لورت نیاز ،انطبدا بدا رفتدار

معناداري دارد .بر اساس نتايج آزمون فرضیه هدا ،ابعداد

ديگران هستند.

هد

فرهنگي در عملکرد کارکنان مديباشدد .ايدن هدد

هوش فرهنگي (شناختي ،انگیزشي و رفتاري) نیز بدا

با عنايت به موارد اشاره شدده کده نشدان از رابطده

عملکرد رابطه مببت و معناداري دارندد کده در واقدع

مببت و معنادار بین هوش فرهنگي و ابعاد آن و عملکرد

تأيید فرضیه هاي پژوهش مي باشند .به ترتیب مؤلفه ي

دارد؛ ميتوان نتیجه گرفدت هدوش فرهنگدي و ابعداد

شددناختي هددوش فرهنگدي بدیشتددرين ( )1.183هددوش

سهگانه آن ميتوانند بر عملکرد افراد در اين سدازمان

فرهنگ دي انگیزش دي ( )1.817در رده بعدددي و مؤلفددهي

تأثیر بگذارند و ميتوان انتظار داشت که با باال بدردن

رفتاري ( )1.819نیز کمترين رابطه را با عملکرد دارندد؛

اين ابعاد از هوش فرهنگي كاركنان ،عملکرد آنان نیز

اما بین هوش فرهنگي فراشناختي و عملکرد ارتباطي به

تا حدودي بهبود يابد .لیکن نظريده شددت رابطده بده

دست نیامد .در نتیجه نظر به تأيید رابطه هوش فرهنگي

دست آمده و همچنین بر اسداس نتدايج رگرسدیون کده

و ابعاد آن بدا عملکدرد در ايدن تحقیدق و از آنجائیکده

نشان داد  31درلد از تغییرات عملكرد كاركنان حدوزه

هوش فرهنگي به عنوان يک قابلیت در برقراري ارتبار

بددینالملددل بانددك كشدداورزي را بعددد شددناختي هددوش

موثر با افراد از فرهنگ ها و خرده فرهندگ هدا مختلدف

فرهنگي آنان تبیین مي کند و گرچه همانند نتايج آزمون

شناخته ميشود و بنا بر ماهیت کار بانک که کارکنان آن

فرضیات تحقیق ،حاكي از اين است هوش فرهنگي در

به طور مستمر در حدال تعامدل و ارتبدار بدا مشدتريان

عملكرد كاركنان اين حوزه نقش دارد؛ لذا با توجده بده

مختلف از تجار و کسبه ،فرهنگیدان ،نظامیدان ،و سداير

مقدار ضريب تعیین نیز مي توان نتیجه گرفت كه عوامل

اقشار مردم با تنو فرهنگي بسیار هستند؛ برخدورداري

ديگددري نیددز عددالوه بددر هددوش فرهنگددي در عملكددرد

و تقويت اين نو از هوش از طريق مؤلفه هاي آن حائز

کارکنان دخیل ميباشند و اين نشانگر اهمیت بررسي و

اهمیت اسدت .بده عبدارتي ديگدر ،مدديران و کارکندان

مطالعه ساير عوامل تأثیرگذار بر عملكرد آنان است و از

کافي براي سازش آگاهانه

آنجايي کده سدازمانهدا بده دنبدال افدزايش عملکدرد و

با هدر موقعیدت فرهنگدي جديدد را کده بدا آن روبدرو

بهینهسازي امور هستند؛ بنابراين در مرحله نخست بايدد

مي شوند؛ داشته باشند .در اين راستا هدوش فرهنگدي و

عملکرد کارکنان را افزايش دهند؛زيرا براي يک سازمان

امروزي ،بايد قابلیت انعطا
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مهمترين عامل تعیینکننده عملکرد کارکنان آن اسدت.

كاركنددان نیدز ( )1/58در ردههدداي بعدددي قددرار دارنددد؛

بنددابراين بخددشهدداي ذيربددط در بانددک کشدداورزي

پايینترين میانگین نیز مربور به بعد شدناختي كاركندان

مي بايستي با مدنظر قرار دادن اين موضو و براي ارتقا

( )1/48ميباشد .نظر به اينكه مؤلفهي هدوش فرهنگدي

عملکرد کارکنان خود ساير عوامل موثر بدر عملکدرد را

شناختي داراي پايین ترين میانگین در میان ابعاد هدوش

شناسايي نموده و به تناسب میزان تدأثیر آن عوامدل بدر

فرهنگي کارکنان اين حوزه است و از طرفي ديگدر بدر

عملکرد ،در جهت تقويت و ارتقاي آنان برنامه ريزي و

اساس نتايج آزمون فرضیه هاي اين تحقیق ،بدیش تدرين

اقدام گردد.

رابطه را با عملکرد کارکنان اين حوزه دارد و همچندین

نتايج آزمون تولیفي نیز حاکي از ايدن بودندد کده

بر اساس نتايج رگرسدیون کده نشدان داد  31درلدد از

هوش فرهنگي و عملکرد کارکنان اين حدوزه بداالتر از

تغیی درات عملكددرد كاركنددان حددوزه بددینالملددل بانددك

حد متوسط ( )1است لیکن جاي ارتقاء يافتن دارند .در

كشاورزي را بعد شناختي هوش فرهنگدي آندان تبیدین

فضاي رقابت کنوني که يکي از سودمندترين استراتژي

مي کند و از آنجائیكه حوزه بینالملل به عنوان نمايندده

با براي بانکها ،مشتري مداري است و رفتار و عملکرد

و آيینه تمامنماي بانك کشاورزي در عرلده بانكدداري

کارکنان ،از الليترين عوامل موثر بر ايدن امدر اسدت؛

بینالملل و ارائه خدمات بانکداري بینالملل محسدوب

توجه به رفتار و عملکرد کارکنان اهمیتي دو چنددان

مي شود؛ به همین منظور ضرورت توجه و ارتقاء هوش

م دييابددد؛ در نتیجدده در راسددتاي افددزايش عملکددرد

فرهنگي شدناختي بايسدتي در الويدت قدرار گیدرد و در

کارکنان اين حوزه بايد اقدداماتي لدورت گیدرد .در

نتیجه بايد اقداماتي جهت بهبود و افدزايش آن لدورت

بین ابعاد عملكدرد بداالترين میدانگین مربدور بده بعدد

بپذيرد.

توانايي ( )4/84و پايینترين میدانگین مربدور بده بعدد
اعتبار ( )1/59است .لذا براي افزايش ايدن بعدد کده در

منابع و مآخذ

واقع به مناسب بودن و منصفانه بودن تصمیمات مددير

 .1ابددزري ،مهدددي و اعظددم خدداني .)1333( .هددوش

در خصوص پرسنل از جهت حقدو  ،مزايدا و رعايدت

فرهنگي ،رويارويي با تفداوتهدا .عصدر مدديريت.

دستورالعملهاي قانوني در اتخاذ تصمیمات توسط آنان

سال چهارم .شماره  16و .17

و قابلیت اجرايي بودن نظرات و تصمیمات کارکنان در

 .2احمدددي ،يعقددوب و وحی دد قاسددمي )1331( .اثددر

سازمان اشاره دارد اقداماتي لورت پذيرد؛زيرا افزايش

همدلي فرهنگي ،ابتکار اجتماعي و قدوم گرايدي بدر

هر يدک از ابعداد عملکدرد ،موجبدات ارتقداء و بهبدود

هوش فرهنگي .راهبرد فرهنگ .سال پنجم .شدماره

عملکرد کلي کارکنان و نهايتا سازمان را مهیا مي سدازد.

.21

از آنجائیکه هوش فرهنگي نیز به عنوان يک قابلیت در

 .3اسالمپور ،حسین .)3193( .بررسي رابطه بین هوش

برقراري ارتبار مدوثر بدا افدراد از فرهندگهدا و خدرده

فرهنگي و عملکدرد کارکندان بهزيسدتي مازنددران.

فرهنگ ها مختلف شناخته مي شود؛ در راستاي افزايش

پاياننامهي کارشناسي ارشد رشته مدديريت دولتدي

هوش فرهنگي اين حوزه نیز بايدد اقدداماتي لدورت

دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران.

گیرد .در بین ابعاد هوش فرهنگي ،بداالترين میدانگین

 .4الدددغري زاده ،عدددزتاهلل و احمدرضدددا قاسدددمي.

مربور به بعد انگیزشي كاركنان ( ،)4/31میدانگین بعدد

( .)1333هدددوش فرهنگدددي و کارکردهددداي آن در

رفتدداري كاركنددان ( )1/13و میددانگین بعددد فراشددناختي
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پرستوشایسته ،کامران محمدخانی و اميرحسين محمد داوودی

سازمان ها .ماهنامه مهندسي فرهنگي .سدال چهدارم.
شماره  41و .42

 .12طبري فشکي ،ولياهلل ( .)1333مطالعه ارتبار هوش
عدداطفي و عملکددرد مددديران مدددارس متوسددطه

 .5الل فالح ،مهديه )1333( .بررسي ارزيابي عملکرد
مبتني بر مشتري مداري در بانک تجارت شهرسدتان
کر بر اسداس مددل  .BSCپايداننامده کارشناسدي
ارشد دانشگاه پیام نور د مرکز تهران.
 .6باقي ،مجتبي و علیرضا شیرواني .)1331( .تحلیلدي

(دبیرستان) .شهريور  .1333پايدان نامده کارشناسدي
ارشد دانشگاه پیام نور.
 .13نائیجي ،محمدجواد و علي رضائیان )1331( .هوش
فرهنگي با کارآفريني استراتژيک .مطالعات مديريت
راهبردي .شماره 3

بر نقش ابعداد هدوش سدازماني در افدزايش سدطح

 .14نقوي ،میرعلي .اکبدر حسدنپدور و زهدرا حسدامي.

عملکددرد کارکنددان در شددرکت توزيدع بددر اسددتان

( .)1331مديريت استراتژيک عملکدرد کارکندان :از

الفهان ،کنفرانس منطقهاي سدیر ،تهدران 24 ،و 25

تئوري تا عمل .نشر :موسسه کتاب مهربان نشر.
 .15هرسي ،پاول و كندت بالنچدارد .)1371( .مدديريت

دي ماه .1331
 .7بیشک ،گلي .)1331( .بررسي رابطه سرمايه فکدري
با عوامل موثر بر عملکدرد کارکندان باندک سدرمايه
استان تهران ،پايدان نامده مقطدع کارشناسدي ارشدد،
مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران-
شمال.
 .8خداد حسیني ،سید حمید .اسماعیل شاه طهماسدبي
و سارا شمس الهي )1331( .تبیین جايگاه مدديريت
تنددو قددومي؛ عامددل فرامددوش شددده بهددرهوري در
مديريت کالن فرهنگدي کشدور .ماهنامده مهندسدي
فرهنگي ،سال پنجم ،شماره  53و .54
 .9رحیم نیا ،فريبرز .سعید مرتضدوي و طدوبي دالرام.
( .)1333بررسي میدزان تدأثیر هدوش فرهنگدي بدر
عملکرد وظیفه اي مدديران .نشدريه مدديريت فدردا،
سال هشتم ،شماره .22
 .10رضايي ،علياکبدر و محمددعلي زهدرهاي.)1331( .
ابتکدار عمددل در برنامددهريدزي و ارزيدابي عملکددرد
فرهنگي .تهران :شرکت بینالمللي پدژوهش و نشدر
يادآوران.
 .11رضائیان ،علي و اسداهلل گنجعلي )1331( .مديريت
عملکددرد چیسددتي ،چرايددي ،چگددونگي .انتشددارات
دانشگاه امام لاد  .تهران.
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