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حيث نيروي کار مي باشد .اين نو از هوش تواندايي و

مقدمه
امروزه عناويني چون سازمان موفق،دائمي ،آرماني،

مهددارت وي دژهاي اسددت ،کدده بدده فددرد اي دن امکددان را

رهسپار تعافي و ...از عبارتهاي اساسي حوزه مطافعداتي

مي دهد تا در موقعيت هاي چند فرهنگي بتواند به طور

سددازمان و مددديريت انددد .سددازمان بددا عملکددرد برتددر،

ا ر بخش به انجام وظيفه بپدردازد از آنجدا کده بندا بده

سازماني است که در يک دوره زماني بلند مددت از راه

اعتقدداد صدداحب نظددران چددافش بس دياري از سددازمانها،

توانايي انطبا مناسب با تغييرات و واکدنش سدريع بده

ناتواني در دستيابي بده همکداري و تفداهم بدا ديگدران

ايددن تغييددرات ،ايجدداد سدداختار مددديريت منسددجم و

است( .هرسي و بالنچدارد )0310 ،در رويکدرد جديدد

هدفمند ،بهبود مستمر قابليتهاي کليدي و رفتار مناسب

مديريت ،فرهنگ سازماني ،کار تيمي و نحوه همکداري

با کارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي ،به نتايجي بهتدر

مدير با ديگران از اهميت خاصي برخدوردار اسدت .در

از سازمانهاي همتراز دست مي يابدد .مسدلما سدازمانها

اين ميان و به طور خدا

مدديريت در موقعيدتهدا و

براي متعافي شدن و رسيدن به سازماني با عملکرد باال،

جايگاههاي مختلف ،رفتارهاي خاصي را براي عملکرد

نيازمنددد طددر ريدزي و عمليداتي کددردن برنامددههددايي

مفيد مي طلبد .بنابراين يکي از عوامل مو ر بر عملکدرد

ساختار يافته ميباشند(.بياضي)59 ،0311،

ي دک مدددير توانددايي و مهددارت وي در موقعي دتهدداي

عملکددرد هددر سددازمان تددابع عملکددرد کارکنددان و
مديران ،فرصت هدا ،مندابع و امکاندات و نيدز متدا ر از
سيستمهاي محيطي و سازمانهاي ديگر است .عملکدرد

مختلف به خصو

 ،موقعيتهاي متنو فرهنگدي اسدت.

(احمدي)000 ،0390،
در واقع هوش فرهنگي نو بديعي از هوش است

کارکندددان و مدددديران نيد دز تدددابع متغيرهددداي فدددردي

که ارتبدا بسديار زيدادي بدا محيطهداي کداري متندو

(تواناييهدا و مهدارتهداي ذهندي و رواندي و پيشدينه

فرهنگي دارد( .دوالن ،شوفر)0310 ،

زندددگي) ،متغيددرهدداي روانشددناختي (ادراک ،نگددرش،
شخص ديت ،ي دادگيري ،انگي دزه) و متغيرهدداي سددازماني
(منابع ،رهبري ،پرداخدت ها،سداختار و طدر شدغلي)
است( .دوالن و شوفر)0310 ،

بيان مسأله
در محيطهاي کاري متنو قرن حاضدر ،بده جهدت
گسددترش روز افددزون ارتباطددات مي دان جوامددع و ملددل

عملکرد مناسب و ا ر بخش منابع انسداني يکدي از

مختلف که هر کدام داراي فرهنگ و خرده فرهنگهاي

کليدهاي موفقيت سازمانهاست .عملکرد خوب به معني

متنو و بعضا پيچيدهاي هستند ،افراد و سازمانها دچار

بهره وري ،کيفيت ،سود آوري و مشتري مداري اسدت.

چافش هايي در خصو

بر قراري ارتبا مو روکارا به

به همين دفيل است که سازمان هاي موفق جهان تدالش

منظور کسب حداکثر منافع و موفقيت در امور سازماني

زيادي مي کنند تدا عوامدل مدو ر بدر عملکدرد و رفتدار

شده اندد .از طرفدي نيدز بزرگتدرين درمانددگي انسدان،

نيروي انساني را شناسايي و مدديريت کنندد و بده ايدن

ناتواني در دستيابي به همکاري تفاهم با ديگران اسدت.

توفيق دست يابند ،که با فراهم کدردن ايدن عوامدل ،بدر

(هرس ،بالنچارد )003،0310 ،با ايدن حدال مشداهدات

عملکرد نيرويهداي انسداني در سدازمان (هدم از نظدر

حاکي است کده در چندين شدرايطي برخدي از افدراد و

ميزان و هم کيفيت) بيفزايند.

سازمانها نسبت به ديگدران عملکدرد بهتدري داشدته و

هوش فرهنگي يکي از کاراترين ابزارها براي انجام

موفقيت هاي فراواني کسب نموده و عده اي هدم دچدار

ا ر بخش وظايف در محيطهداي متندو و نداهمگون از

ناکامي و شکست شده اند .از اين روست که عالوه بدر
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نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران ...

فرهنگ سازماني و کار تيمي ،نحوه همکداري مددير بدا
ديگران اهميت خدا

الف) مفهوم هوش فرهنگي
مفهوم «هوش فرهنگي » 3براي نخستين بار توسط

دارد( .پدرادو ،0113،بده نقدل از

«ارفي و انگ )0113( »4از محققان مدرسه کسب و کار

ميلر)0995،
برخي از جنبههاي فرهنگ را به راحتدي مدي تدوان

فندن مطر

شد .اين دو هوش فرهنگي را قابليت

در نظددر داشددت ،عوامددل آشددکار فرهنددگ مثددل سددبک

يادگيري افگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي و ارائه

رفتددداري ،و بخشدددهاي چدددافش برانگيدددز و پنهدددان

پاسخهاي رفتاري صحيح به اين افگوها تعريف کرده

فرهنگ،ماننددد عقايد،ارزشددها ،انتظددارات ،نگرشددها و

اند (ارفي وانگ .)0113 ،آنها معتقد بودند در مواجهه

مفروضات که ديده نميشوند ،اما بر رفتدار افدراد مدو ر

با موقعيتهاي فرهنگي جديد ،به زحمت مي توان

است و موجب تعارضات و تناقضات کداري مديشدود.

عالئم و نشانههاي آشنايي يافت که بتوان از آنها در

براي اين منظور ،سازگاري و تعدادل يدا شدايد تعداطي

برقراري ارتبا سود جست .در اين موارد فرد با توجه

مؤ ر فرهنگ ها ،يکي از عواملي است که بسديار مدورد

به اطالعات موجود يک چارچوب شناختي مشترک

تجربه قرار گرفته است و به عنوان عامل تعدديل کنندده

تدوين ميکند ،حتي اگر اين چار چوب ،درک کافي از

فقب گرفته ،هوش فرهنگي است( .رحيم نيا)50،0311،

رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد .تدوين چنين

پروفسور " سون آنگ " 1مدير ارشد مرکز راهبردي

چارچوبي تنها از عهده کساني بر مي آيد که از هوش

و هوش فرهنگي دانشگاه ناينانگ سنگاپور به همراه

فرهنگي بااليي برخوردار باشند.

پروفسور " کريستوفر ارفي " 2در سال ( )0113مفهوم

به عنوان نمونه «پيترسون »5هوش فرهنگي را

هوش فرهنگي را به علوم اجتماعي و مديريت عرضه

استعداد به کارگيري مهارتها و تواناييها در

داشتند و از آن پس ،اين مفهوم در سراسر جهان و

محيطهاي مختلف مي داند (بروکز)35- 37 ،0115 ،

رشتههاي مختلف مورد توجه قرار گرفت .نگاه به مسير

هوش فرهنگي نو بديهي از هوش است که

حرکت سازه هوش فرهنگي ،حاکي از توسعه آن از

ارتبا

يک مفهوم نظري به يک سازه قابل سنجش با

بسياري از محققان هوش فرهنگي را توانايي فرد براي

خصوصيتهاي روان سنجي قوي و چارچوب علمي

انجام وظيفه به طور ا ر بخش در موقعيتهاي متفاوت

است ،به گونهاي که اکنون مناسب آموزش جهاني مي

فرهنگي معرفي ميکنند( .انگ و ديگران)0119 ،

باشد( .ان جي ،ون واين ،آنگ)0100 ،
اهداف تحقيق
بازنشستگي کشوري از مفهوم هدوش فرهنگدي کمدک

صورت متفکرانه و فهرستي از مهارتهاي رفتاري مي
باشد.
«توماس و اينکسون )0113( »6هوش فرهنگي

گرفته شده است.
هدف اصلي :شناسايي موففههاي هوش فرهنگي و
تا ير آن بر عملکرد مديران
هدف فرعي :شناسايي راهبرد هاي هوش فرهنگدي
ادبيات پژوهش

عدهاي اين نو از هوش را يک نو شايستگي
چند وجهي مي دانند که شامل دانش فرهنگي ،عمل به

در اين تحقيق براي تبيين عملکرد مديران صندو

در سازمان

زيادي با محيط کاري متنو فرهنگي دارد.

ظرفيتي است که به افراد اجازه ميدهد تا در برابر طيف
گسترده فرهنگها درک و فهم درستي داشته باشند و
به طور مناسب عمل کنند( .توماس)0113 ،
بنابراين همانگونه که «ارفي و انگ» اذعان مي
دارند ،هوش فرهنگي را ساختار مستقلي از فرهنگ
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فرهنگي به کار

 -3هوش فرهنگي فراشناختي 9يا راهبرد :عبارت

ميرود(.کرون )0111 ،7اين نو از هوش درک و فهم

است از مشاهده دقيق اما کند و تدريجي ،آن چه که در

تعامالت بين فرهنگي را بهبود مي بخشد( .ارفي،

مغزما و سايرين جريان دارد( .ون داين ،آنگ و فيومور،

 )0113بر اساس اين مفهوم ،براي اينکه فرد از فحاظ

)0119

ميدانند ،که در شرايط خا

فرهنگي با هوش شناخته شود بايد در موقعيت هايي

راهبرد هوش فرهنگي /فراشناختي يعني چگونه

که برداشتها واشارات مختلفي وجود دارد بتواند

مي توان تجارب متنو را حس و درک کرد ؟ و چگونه

قضاوت درستي داشته باشد و درک و فهم صميمي از

ميتوان بر پايه تفاوتهاي فرهنگي برنامهريزي مؤ ر

آن موقعيت بدست آورد( .توماس– 053 ،0113 ،

داشت ؟ ( آنگ و فيورمور)0100 ،

)003

 -2هوش فرهنگي شناختي :10آنگ و همکاران
( )0117هوش شناختي را دانشي نسبت به هنجارها،

ب) ابعاد هوش فرهنگي

عملکرد ها ،رسوم و قواعد يک محيط متفاوت فرهنگي

«هوش فرهنگي» يک قابليت فردي براي درک،

مي دانند که از طريق آموزش و تجارب فردي کسب

تفسير و اقدام ا ر بخش در موقعيت هايي دانسته شده

مي شود .اين بعد همان درک کلي تفاوت فرهنگها

است که از تنو فرهنگي برخوردارند و با آن دسته از

است( .ون داين ،آنگ و فيومور)0119 ،

مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بيشتر

 -3هوش فرهنگي انگيزشي :11عبارت است از توانايي

يک توانايي شناختي مي دانند .مطابق با اين تعريف در

تمرکز ،هدايت و صرف انرژي براي يادگيري و رفتار

واقع هوش فرهنگي با تمرکز بر قابليتهاي خاصي که

در موقعيتهاي متفاوت فرهنگي ،که نشان از عالقه،

براي روابط شخصي با کيفيت و ا ر بخشي در شرايط

باور ،حرکت به سمت سازگاري بين فرهنگي ،توانايي

فرهنگي مختلف الزم است ،بر جنبهاي ديگر از هوش

فرد براي درگير شدن و ابت قدم ماندن در چافشهاي

شناختي تمرکز دارد .هوش فرهنگي همچنين بينشهاي

بين فرهنگي دارد .ون داين ،آنگ و فيومور)0119 ،

فردي را در بر مي گيرد که براي انطبا با موقعيتها و

 -5هوش فرهنگي عملياتي /رفتاري :12يعني قابليت

تعامالت ميان فرهنگي و حضور موفق در گروههاي

رفتارهاي کالمي و غير کالمي مو ر در تعاملهاي

کاري چند فرهنگي مفيد است( .پيترسون)0115 ،

فرهنگي هوش فرهنگي – رفتاري بعد عملي هوش

«ارفي و موساکوفسکي» ( )0115هوش فرهنگي را

فرهنگي است که به توانايي مدير براي عملکرد مو ر

مشتمل بر سه جزء مي دانند :شناختي ،فيزيکي و

در موقعيتهاي بين فرهنگي بر ميگردد.عامل رفتاري

احساسي – انگيزشي .به عبارت ديگر بايد هوش

هوش فرهنگي ،يعني رفتار سازگار با فرهنگهاي

فرهنگي را در بدن ،سر و قلب جستجو کرد .اگر چه

متفاوت (فيومور .)0100 ،در واقع بعداقدام  ،ابعاد ديگر

اغلب مديران در هر سه زمينه به يک اندازه توانمند

هوش را به بازي مي گيرد و در ايجاد محتواي ارتبا

نيستند،اما هر قابليت بدون دو قابليت ديگر به طور

بسيار مهم است( .پالم)0103 ،

جدي با مانع مواجه مي شود( .ارفي و موساکوفسکي،8
 )050 ، 0115در يک تقسيم بندي ديگر ابعاد هوش

به طور خالصه ابعاد هوش فرهنگي در جدول
شماره  0آورده شده است:

فرهنگي در چهار بعد دسته بندي شده است
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نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران ...

جدول شماره ( )0هوش فرهنگي و ابعاد آن
ابعاد

ابعاد زير شاخههاي آن

محقق و سال آن

سه بعدي
چهار بعدي

ارفي وآنگ ()0113

عنصر شناختي ،انگيزشي و رفتاري

ارفي و موساکوفسکي ()0115

شناختي  /عقل (سر) و فيزيکي  /جسم ،احساسي  /انگيزشي (قلب)

بوچر () 0111

آگاهي يا هوشياري دايمي ،فهم فرهنگي ،مهارت /رفتار هوش فرهنگي

افيزابت پالم ()0101

شناختي ،هيجاني و عملياتي

مون ()0101

هوش فرهنگي سازماني :فرآيند ها ،موقعيت ها ،مسيرها

پيترسون ()0115

هوش بين فردي ،هوش فضايي  /فاصله اي ،هوش درون فردي و هوش زباني

فيومور ()0100

دانش  /شناخت هوش فرهنگي ،استراتژي هوش فرهنگي ،هوش فرهنگي
انگيزشي و هوش فرهنگي عملکردي  /رفتاري

فين ،ون داين)0113(،

بعد فردي هوش فرهنگي(رفتار و انگيزش) بعد اجتماعي (دانش و استراتژي)

آنگ،ون داين،تمپلروتاي ()0117

هوش فرهنگي فراشناختي،هوش فرهنگي شناختي ،هوش فرهنگي رفتاري،

کو ،ان جي ،ون داين و آنگ ()0100

هوش فرهنگي انگيزشي

ماخذ( :دو فصلنامه علمي – پژوهشي شناخت اجتماعي ،شماره )0390 ،3
فرهنگها نياز است در اين صورت هوش فرهنگي

ج) نقش و جايگاه هوش فرهنگي در سازمانها
هوش فرهنگي وراي هوش عاطفي است ،افراد با

سازگاري سريع با موفقيت و راحت ترعمل کردن با

با

توجه به شرايط محيطي است( .فياضي و ديگران،

هوش فرهنگي پايين ممکن است قادر به ارتبا

همکارانشان از همان فرهنگ يا فرهنگهاي ديگر نباشد

)50- 53،0319

و در نتيجه در کسب و کارشان دچار مشکل مي شوند.

مديران از فحاظ قابليت درک و شناخت فرهنگهاي

در مقابل افرادي با هوش فرهنگي باال قادر به تفسير

بيگانه و عمل متناسب با آنها يکسان نيستند.برخي

رفتار ديگران و حتي در صورت نياز ،انطبا با رفتار

مديران زماني که اندکي پا را از فرهنگهاي ملي و محلي

ديگران هستند .مديران و سرپرستان که تا ير فرهنگهاي

خود فراتر مي گذارند ،دچار ناراحتي ،بي اطميناني و

بين افمللي را در تصميم گيري و تصميم سازي ناديده

ناسازگاري مي شوند در مقابل بعضي ديگر چنان

مي گيرند در تالش براي بهبود کيفيت ،با شکست

رفتارمي کنند که گويي سافهاست با آن فرهنگ بيگانه

مواجه خواهند شد مگر اينکه بهبود و توسعه را با

خو گرفته اند .مديران را برحسب قابليت هوش

توسعه فرهنگ همگام سازند( .ارفي و آنگ)0113 ،

فرهنگي مي توان در يکي از طبقات ذيل قرار داد:

هوش فرهنگي به افراد اجازه مي دهد تا تشخيص

 -3محلي :زماني مي تواند کامال ا ر بخش باشد که با

دهند ديگران چگونه فکر مي کنند و چگونه به

افراد داراي پيشينههاي فرهنگي مشابه خود تعامل دارد.

افگوهاي رفتاري فرهنگي پاسخ مي دهند و به افراد

در غير اين صورت به مشکل بر مي خورد.

قدرت مديريت تنو فرهنگي مي دهد .در محيطهاي

-2تحليلگر :به طور منظم ،قوانين و انتظارات فرهنگي

کاري متنو قرن حاضر الزم است اضطرابهاي ناشي

را با توسل به راهبردهاي ياد گيري پيچيده و مفصل،

از شوک فرهنگي و اختالالت و پيامدهاي ناشي از

بررسي مي کند .رايج ترين حافت تحليل گري در

تعارضهاي فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود .براي

کساني ديده مي شود که ابتدا از محدوده فرهنگي

اين منظور ،در سازمان به سازگاري و تعديل مو ر

بيگانه آگاه مي شوند و سپس در چند مرحله ،ماهيت
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افگوهاي کاري و نحوه تعامل با آنها را تشخيص مي

ظاهري ،مشکل دارد مي تواند درس بازيگري بگيرد و

دهند.

يا کسي که در بعد ذهني ضعيف است کتاب هايي مي

 -1شهودي :کسي است که به طور کامل ،به جاي

خواند که در آنها از منظر منطق به کسب و کار

استفاده از يک سبک نظام مند ،بر شهود و بينش خود

پرداخته شده است( .ارفي وموساکوفسکي،0115 ،

تکيه دارد و برداشت و نظر اوفيه خود را اشتباه مي

 )053و در نهايت اينکه آموزش مطر در گام پيشين،

يابد .در مواجهه با شرايط چند فرهنگي مبهم ،که

به مرحله اجرا گذاشته ميشود .اگر فرد از فحاظ

نيازمند کنترل موقعيت است ،فرد شهودي تزفزل نشان

انگيزشي داراي مشکل است،به او يک سري تمرينهاي

خواهد داد ،زيرا نه راهبرد ياد گيري را در پيش گرفته

ساده داده مي شود ،مانند اينکه در يک کشور غريب از

است و نه مي تواند خود را با احساسات نا آشنا وفق

کجا و چگونه مي خواهد روزنامه مورد نظرش را بيابد.

دهد.

(عباسعلي زاده و نائيجي)03 ،0313 ،

-4سفير :اين گونه مديران همانند بسياري از
ديپلماتها ،ممکن است در خصو

فرهنگي که بدان

بديهي است فرد براي دستيابي به هدف ،از افراد
پيرامونش که مهارتهاي مربوطه را دارند کمک مي-

وارد مي شوند اطالعات چنداني نداشته باشند ،اما به

گيرد .الزم است آموزشهايي را که فرد بايد ببيند و زمان

صورت متقاعد کنندهاي با اطمينان و اعتماد به نفس،

الزم براي آنها به درستي ارزيابي شوند .فرد وارد محيط

با آن ارتبا برقرار مي کنند .در ميان مديران شرکتهاي

فرهنگي مورد نظر مي شود و برنامههاي خود را بر

چند مليتي« ،سفير» شايع ترين شخصيت است« .اعتماد

اساس برداشت هايي که از نقا قوت و ضعف هوش

به نفس» مهمترين ويژگي هوش فرهنگي در اين افراد

فرهنگي خود داشته با ديگران هماهنگ مي سازد .مثال

است .ديدگاه سفير در برخي مديران ،از طريق مشاهده

اگر نقطه قوت او در تقليد است ،در ميان گروه

کساني که با بهره گيري از اين سبک موفق بوده اند،

آموزنده ،جزو نخستين کساني خواهد بود که زودتر

حاصل شده است .سفير براي اينکه بداند چه چيزهايي

کارش را آغاز مي کند .اما اگر قدرت وي در تحليل

نميداند ،بايد به اندازه کافي فروتني داشته

است بايد نخست شاهد رفتار ديگران در محيط جديد

باشد(.عباسعليزاده و نائيجي)01 – 03 ،0313 ،

باشد ،آنگاه به واکاوي آنها بپردازد وآنها را بياموزد.
(ارفي و موساکوفسکي)053،0115 ،

راههاي تقويت و بهبود هوش فرهنگي

شخصي که وارد يک موقعيت فرهنگي جديد مي

هوش فرهنگي را مي توان همچون ساير جنبههاي

شود ،بايد بر جو غريبه آن غلبه کند بنابراين با مواجه

شخصيت پرورش داد .اگر بهبود و هوش فرهنگي در

کردن فرد با موقعيتهاي جديد فرهنگي ،مهارتهاي

راستاي برنامههاي راهبردي و جامع پرورش منابع

کسب شده و نحوه بکارگيري آنها مورد ارزيابي مجدد

انساني سازمان و در کنار ساير جنبههاي اين برنامه در

قرار ميگيرد .پس از اين ارزيابي ممکن است مدير در

نظر گرفته شود ،در عمل مي توان براي تقويت هوش

حوزههاي خاصي خود را نيازمند آموزش بيشتري ببيند.

فرهنگي پس از سنجش اين هوش در افراد و تعيين

(عباسعلي زاده و نائيجي)03 ،0313 ،

نقا قوت و ضعف آنها يک سري گامهايي برداشت.
پس از بررسي مدير در زمينه هايي که ضعيف
است آموزش ميبيند .مثال کسي که از جنبه رفتار و
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نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران ...

دو است .رفتارها از عمل کننده سرچشمه مي

د) عملکرد در سازمان
عملکرد را اغلب به طور ساده بر حسب برون داد

گيرند و عملکرد از انتزا و ذهن به عمل دگرديس مي

تعريف مي نمايند .دستيابي به اهداف کمي .اما عملکرد

نمايند .رفتارها نه صرفا ازابزارهايي براي کسب نتايج،

است

بلکه به خودي خود ،برون دادها نيز مي باشند.

بلکه به نحوه دستيابي ايشان به آن دستاوردها نيز ربط

(محصول تالش ذهني و جسماني به کار رفته در

دارد .فرهنگ فغت انگليسي آکسفورد 13با افزودن تعبير

تکافيف) و مي توان جداي از نتايج در مورد آنها به

" نحوه انجام " به تعريف عملکرد ،ربط عملکرد با

قضاوت پرداخت .اين تعريف در باب عملکرد به اين

نحوه دستيابي به دستاورد را مورد تاييد قرار داده است:

نتيجه گيري منجر مي شود که در حين مديريت

بي ترديد عملکرد باال از رفتار مناسب ناشي مي

عملکرد درون دادها (رفتار) و برون دادها (نتايج) ،هر

شود به ويژه از رفتار اختياري ،و نيز استفاده مو ر از

دو ضروري است مورد مالحظه قرار گيرند.

دانايي مورد نياز ،مهارتها و شايستگي ها.

(آرمسترانگ)057،0391 ،

نه تنها به آنچه کارکنان دست مي يابند مربو

در ادامه مدل تحليلي تحقيق که تبييني است بر

(آرمسترانگ)057 ،0391 ،
" بروم بارچ )0991( "14مفهوم عملکرد را چنين
بيان کرده است :عملکرد به معناي رفتارها و نتايج هر
هوش فرهنگي

نقش و ت ير هوش فرهنگي بر عملکردمديران صندو
بازنشستگي کشوري ارائه شده است.
عملکرد مديران

شکل ( )0مدل تحليلي تحقيق
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تجربه يکي از مهمترين ويژه گيهاي شخصيتي است

پيشينه پژوهش
آنگ و ديگران ( )0117هوش فرهنگي را يک

که با هر چهار بعد هوش فرهنگي ارتبا مثبت دارد و

سازه چند بعدي متراکم و ابعاد آن را جنبههاي مختلف

به عبارت ديگر با ميزان توانايي افراد براي انجام وظيفه

يک قابليت کلي توصيف کرده اند( .ان جي ،ون واين،

به طور ا ر بخشي ،در مجموعههاي فرهنگي متنو

آنگ)0100،اين محققان ابعاد چهارگانهاي براي هوش

ارتبا مثبتي دارد( .ون داين و انگ)0119 ،
17

فرهنگي قايل بوده اند اين ابعاد شامل :هوش فرهنگي

«ايماي » ( )0117به بررسي تا ير هوش فرهنگي

فراشناختي ،هوش فرهنگي شناختي ،هوش فرهنگي

بر ا ر بخشي مذاکره بين فرهنگي در ميان مذاکره

رفتاري ،هوش فرهنگي انگيزشي( .احمدي و همکاران،

کنندگان آ مريکايي و آسياي غربي پرداخته است که در

 )009 ،0390ون داين ،انگ ،که ،تمپلر ،يي نگ و

آن هوش فرهنگي به عنوان عامل کليدي ا ر بخشي

چاندر اسکار و تاي ( )0117در پژوهشي به اندازه

مذاکره بين فرهنگي معرفي شده است .همچنين

گيري هوش فرهنگي و ميزان تا ير آن بر سازگاري،

تحليلهاي اکتشافي اين تحقيق نشان مي دهد که بعد

فرهنگي و عملکرد وظيفهاي

انگيزش هوش فرهنگي ،قدرت پيشگويي کنندگي قوي

تصميم گيري ،انطبا

پرداخته اند .نتايج اين تحقيق نشان داد که ابعاد هوش

تري نسبت به ساير ابعاد داشته است( .ايماي)0117 ،
18

فرهنگي با هر کدام از اين متغيرها ارتبا دارد و در

«ون دريل » ( )0111در پژوهش خود به بررسي،

واقع هوش فرهنگي به عنوان عامل پيش بيني کننده اين

توسعه و سنجش کمي هوش فرهنگي به عنوان يک

متغيرها معرفي شده است به اين صورت که دو بعد

ساختارحياتي ،در سطح سازماني مي پردازد .آنها

استراتژي و دانش هوش فرهنگي بر قضاوت فرهنگي

معتقدند که هوش فرهنگي رابطه مثبتي با ا ربخشي

و تصميم گيري فرد تا ير گذار است( .ون داين ،انگ و

سازماني و عملکرد سازماني دارد( .ون دريل)0111 ،
راموز ( )0319به بررسي رابطه هوش فرهنگي و

همکاران)0117 ،
«گريشام و وافکر )0111( »15در تحقيق خود در

شوک فرهنگي مديران در دو بخش صنعت و خدمات

رهبري بين فرهنگي دريافتند که ابعاد

پرداخته است نتايج اين تحقيق نشان داد که بين هر

پنج گانهاي از هوش رهبري بين فرهنگي ()XLQ

يک از اجزاي هوش فرهنگي و شوک فرهنگي رابطه

وجود دارد که رهبران را قادر مي سازد تا به طور ا ر

معنا داري وجود دارد اينکه شوک فرهنگي در مديران

بخش در فرهنگهاي مختلف انجام وظيفه نمايند.

که از هوش فرهنگي بااليي برخوردارند پايينتر بوده

(رحيم نيا ،مرتضوي)71 ،0311 ،

است( .راموز)017- 003 ،0319 ،

خصو

«ون داين )0119 »16در تحقيقي ديگر در بين 331

پژوهش ديگري با عنوان بررسي ميزان تا ير هوش

دانشجوي بازرگاني رابطه بين شخصيت افراد و چهار

فرهنگي بر عملکرد وظيفهاي مديران توسط رحيمنيا و

عامل هوش فرهنگي را مورد بررسي قرار دادند و به

مرتضوي در سال  0311انجام شد نتيجه اين پژوهش

اين نتيجه رسيدند که وجدان گرايي با بعد فراشناختي

نشان داد که تا ير دانش هوش فرهنگي و رفتار هوش

هوش فرهنگي ارتبا معني داري دارد .شادابي و بات

فرهنگي بر عملکرد وظيفهاي مديران بانک اقتصاد نوين

عاطفي با جنبه رفتاري هوش فرهنگي در ارتبا است.

مثبت و معني دارمي باشد .همچنين ابعاد هوش

برونگرايي با ابعاد دانش ،انگيزش و رفتار ارتبا معني

فرهنگي با عملکرد وظيفه اي ،قابليت و توانايي مدير

داري دارد .و مهمترين نتيجه اينکه گشودگي در کسب

براي سازگاري با رفتارهاي مناسب در برخورد با

20

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و ششم /زمستان 9313

نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران ...

فرهنگهاي مختلف ،با عملکرد وظيفهاي وي رابطه

است .جامعه آماري مورد نظر اين پدژوهش متشدکل از

معني داري ندارد( .مرتضوي ،رحيم نيا)73 ،0311 ،

تمامي مديران صدندو بازنشسدتگي کشدوري و دفداتر

همچنين پژوهش ديگري با عنوان نقش هدوش فرهنگدي

استانها و شعب موجدود در تهدران مدي باشدد ،و بدراي

مديران در توان حل تعارض کارکنان در سدازمان تدامين

بررسي عملکرد وظيفهاي مديران ،کليه پرسدنل سدازمان

اجتمدداعي توسددط احمدددي ،صددفرزاده و همکدداران در

در مجمو  99نفدر را شدامل مدي شدود ،کده بده روش

دانشگاه پيام نور تهدران انجدام شدده اسدت .نتدايج ايدن

سرشماري انتخاب مي گردند .روايي متغيرهاي تحقيدق

پژوهش نشان داد که هوش فرهنگي مديران و ابعاد سده

برحسب روش روايي محتوايي و صوري مورد بررسدي

گانه آن بر توان حل تعدارض کارکندان از فحداظ آمداري

قرار مي گيرد و پايايي کلي سئواالت نيز بدا اسدتفاده از

تدا ير مثبدت و معنددا داري دارد .بررسدي پيشدينه تحقيدق

روش آففاي کرونبا محاسبه مي شود .در ايدن تحقيدق

حاکي است که مدل تحليلي تحقيق که به دنبدال بررسدي

براي ارائه ويژگيها و خصوصيات جامعه مورد مطافعه

تئوريک مفهوم هوش فرهنگدي بدسدت آمدده ،از اعتبدار

از آمار توصيفي نظدر ميدانگين فدراوان نسدبي ،فراواندي

کافي برخدوردار اسدت .بده عبدارتي محققدان پيشدتر در

تجمعي ،و انحراف استاندارد بهره گرفته و عالوه بر آن

بررسي هوش فرهنگي کارآمدي سازماني و فرهنگي بده

از آمار اسدتنباطي شدامل ضدريب همبسدتگي و معادفده

نتايج ارزشمندي رسيده اند.

رگرسيون و آزمون رتبه بندي فريد من بدراي تحليدل و
توضيح يافتههاي تحقيق به کار گرفته شده است.

روش پژوهش
براي جمع آوري داده هاي مورد نياز اين تحقيدق و

يافتههاي تحقيق

به منظور اندازه گيري متغيدر هداي مدورد نظدر از ابدزار

بر اساس نتايج بدست آمده از آزمدون کوفمدوگروف –

پرسشددنامه اسددتفاده مددي شددود .در ايددن پددژوهش از

اسميرنف متغيرهاي عملکرد و هدوش فرهنگدي توزيدع

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگدي کده توسدط مرکدز

نرمال دارند و متغيرهداي واسدطهاي اسدتراتژي ،رفتدار،

سنجش هوش فرهنگي در امريکا توسعه يافته و توسط

دانش و انگيزش هدوش فرهنگدي داراي توزيدع نرمدال

پژوهشگران داخلي بومي سازي شده است ،استفاده مي

نبوده که با توجه به نرمال بودن و يا نبدودن متغيرهدا از

شود .مقياس و طيف اندازهگيري ،فيکرت اسدت کده از

آزمددون همبسددتگي اسددپيرمن و رتبدده بنددي فريدد مددن

( 0تا  )9اندازه گيري مي شود .الزم به ذکدر اسدت کده

استفاده شده است.

تدوين پرسشنامه عملکرد وظيفهاي نيز بر اساس تقسيم
بندي کمپل از وظايف مدديران ( )0999انجدام گرديدده
جدول شماره ( )0بررسي ميانگين متغيرها هوش فرهنگي و عملكرد به تفكيك متغيرهاي جمعيت شناختي
ميانگين

ميانه

مد

انحراف استاندارد

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

وضعيت

متغير
استراتژي هوش فرهنگي

3/91

5

5

1/751

2

9

زياد

دانش هوش فرهنگي

3/39

3/79

3/09

1/133

1/25

9

زياد

انگيزش هوش فرهنگي

3/13

3/79

3/79

1/719

2/5

9

زياد

رفتار هوش فرهنگي

5/13

5

9

1/105

2/25

9

زياد

هوش فرهنگي

3/17

3/93

3/30

1/900

2/44

9

زياد

عملکرد

0/5

0/9

3

1/995

1

3

مطلوب
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ميانگين متغير استراتژي هوش فرهنگي (،)3/91

داد که مقدار همبستگي بين دو متغير هدوش فرهنگدي و

متغير دانش هوش فرهنگي ( ،)3/39انگيزش هوش

عملکرد مديران برابر با ( 1/370ارتبا مستقيم) اسدت

فرهنگي ( ،)3/13رفتار هوش فرهنگي ( ،)5/13هوش

و اين به اين معناسدت کده بدا افدزايش هدوش فرهنگدي

فرهنگي ( )3/17و عملکرد ( )0/5ميباشد .با توجه به

مديران عملکرد آنان نيز بهبود مي يابد .در رابطه با ابعداد

كدگذاري انجام شده مي توان گفت سطح متغيرهاي

هوش فرهنگي بدا مشداهده جدداول  9- 5 – 3و  3مدي

استراتژي هوش فرهنگي ،متغير دانش هوش

توان دريافت که بين رفتار هوش فرهنگي و دانش هوش

فرهنگي،انگيزش هوش فرهنگي ،رفتار هوش فرهنگي،

فرهنگي و عملکدرد مدديران رابدطۀ مثبدت و معندا داري

هوش فرهنگي و عملکرد در حد مطلوب مي باشد.

بدست آمده ،اما بين انگيزش هوش فرهنگي و استراتژي

يافتههاي ناشي از آزمون فرضيههاي تحقيق با اسدتفاده از

هوش فرهنگي با عملکرد مديران رابطهاي مشاهده نشده

ضريب همبستگي اسپيرمن در جدول شدماره ( )0نشدان

است.

جدول شماره ( )3بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن
متغير
هوش فرهنگي

ضريب همبستگي
عملکرد

سطح معنيداري
1/111

**1/370

)(sig

نتيجه
 - sig <0.01وجود ارتبا معني دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول شماره ( )5بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن
متغير
استراتژي هوش فرهنگي

ضريب همبستگي سطح معنيداري
عملکرد

1/071

)(sig

1/197

نتيجه
 - sig >0.01عدم وجود ارتبا معني دار.

جدول شماره ( )9بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن
متغير
دانش هوش فرهنگي

ضريب همبستگي
عملکرد

**1/933

سطح معنيداري

)(sig

1/111

نتيجه
 - sig <0.01وجود ارتبا معني دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول شماره ( )3بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن
متغير
انگيزش هوش فرهنگي

ضريب همبستگي
عملکرد

1/099

سطح معنيداري

)(sig

1/035

نتيجه
 – sig >0.01عدم وجود ارتبا معني دار.

جدول شماره ( )7بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن
متغير
رفتار هوش فرهنگي

ضريب همبستگي
عملکرد

**1/309

سطح معنيداري
1/111

)(sig

نتيجه
 - sig <0.01وجود ارتبا معني دار.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.
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جدول شماره ( )1رتبه بندي شاخص ها
شاخص ها

رتبه

ميانگين رتبه

رفتار

0/31

0

دانش

0/51

0

همچنين با توجه به نتايج آزمون فريددمن در رتبده

در رابطه با تد ير داندش هدوش فرهنگدي بدر عملکدرد

بندي ابعاد هوش فرهنگي در جددول شدماره ( )1مدي

مديران نيز در برخدي مدوارد داراي تفداوت هدايي مدي

توان دريافت که بعد رفتار هوش فرهنگدي در اوفويدت

باشد .تحقيق حاضر نشان داد که ميزان درک مدديران از

اول قرار دارد و بعد دانش هوش فرهنگدي در اوفويدت

تشددابهات و تفاوتهدداي فرهنگددي و دانددش عمددومي از

دوم قرار مي گيرد.

فرهنددگهددا ي دا خددرده فرهنگهدداي ديگددر در عملکددرد
وظيفهاي او ت ير گذار است .در حافيکه تحقيدق مشدابه

بحث و نتيجه گيري

اين ،ت ير گذاري را رد مي نمايد .نکته قابل توجه ايدن

با تعمق در يافتدههداي حاصدل از ايدن پدژوهش و

است که در هر دو اين پژوهشها بعد انگيدزش هدوش

نتايج و تحقيقات ون داين و ديگدران ( )0111در کندار

فرهنگي بر عملکرد وظيفه اي فاقدد تد ير گدذاري مدي

توجه به تفاوتهاي مکاني و زماني و مقايسه دو جامعه

باشد به عبارت ديگر ميزان عالقده فدرد بدراي آزمدودن

ايران و امريکا مي توان به موارد زير اشاره داشت.

فرهنگهاي ديگر و تعامل با فرهنگهاي مختلدف تد يري

مقايسه اجمافي مذکور نشان مدي دهدد کده رابطده

بر عملکردوظيفهاي وي ندارد .همچندين نتدايج هدر دو

دانش هوش فرهنگي و عملکرد مديران مثبدت و معندي

پژوهش حاکي از آن است که رفتار هوش فرهنگدي بدر

دار مي باشد .اگر چه شدت آن به يک ميدزان نيسدت و

عملکرد وظيفهاي تد ير گدذار مدي باشدد و ايدن بددان

اين مي تواند نشانگر تشابه دو فرهنگ متفاوت ايدران و

معناست که قابليدت و تواندايي مددير بدراي سدازگاري

امريکا در زمينه ارتبا بين اين بعد از هوش فرهنگي و

بارفتارهاي مناسب در برخورد بافرهنگهاي مختلف در

عملکرد مديران باشد.

بهبود عملکرد وي ت ير گذار است.

اگرچه به طور کلي ت ير گذاري هوش فرهنگي بدر

يافته هاي تحقيق به طور خالصه معرف آنست کده

عملکرد مديران در هر دو پدژوهش مدورد ت ييدد قدرار

دانددش هددوش فرهنگ دي و رفتددار هددوش فرهنگددي در

گرفت وفي در رابطه بدا تد ير گدذاري بعدد اسدتراتژي

مجموعه هاي متنو فرهنگي بر عملکردسازمان مدديران

هوش فرهنگي بر عملکرد ،نتايج متفاوت مي باشدد بده

ت ير گذار هستند .همچندين فرضديات ايدن تحقيدق در

طوري که در تحقيق حاضر اين ت يرگذاري رد گرديدد

مورد ت ير استراتژي هوش فرهنگي و انگيدزش هدوش

وفي در پژوهش «ون داين» و ديگران تدوين اسدتراتژي

فرهنگي مورد تائيد قرار نگرفدت .برآيندد ترکيدب ايدن

پيش از برخورد ميان فرهنگدي ،بررسدي مفروضدات در

يافته هانشان مي دهد که بعد دانش از اوفويت بيشدتري

حين برخورد و تعديل نقشههداي ذهندي ،عداملي تد ير

در ت ير گذاري بر عملکرد نسبت به بعد رفتدار هدوش

گذار بر عملکرد عنوان گرديده است کده ممکدن اسدت

فرهنگي دارد.

اين اختالف تحت ت ير تفاوت در ديدگاه هاي فرهنگي

از آنجائي که هوش فرهنگي همانند ساير جنبههاي

مختلف صورت گرفته باشد .مقايسه نتايج دو پدژوهش

شخصيت قابل پرورش مي باشد مي توان توصيه هدايي
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دراي دن زمين ده بدده مددديران ارشدصددندو بازنشسددتگي

مديران بهره مند گرديد که نهايتا در جهت ارتقداء و

کشوري نمود.افبته دراين راستا دونکته الزم بهذکر مدي-

کارايي و ا ر بخشي سازمان مؤ ر خواهد بود.
 -5بددا توجدده بدده تد ير گددذاري هددوش فرهنگدي بددر

باشد:
اول اينکه پرورش هوش فرهنگدي تنهدا از طريدق

عملکددرد در جهددت بهبددود و اهمي دت برخددورداري

افراد واجد صالحيت مانند روان شناسان حرفهاي قابدل

مددديران صددندو بازنشسددتگي کشددوري از هددوش

انجام است.

فرهنگي ،به کار گيري هوش فرهنگي مي تواندد در

دوم اينکه بهبود هدوش فرهنگدي بايدد در راسدتاي

قافب سياستهاي بخدش مندابع انسداني بده عندوان

برنامه جامع پرورش راهبردي منابع انساني سازمان ودر

شاخص ا ر گدذاري در جدذب ،اسدتخدام در نظدر

کنار ساير جنبههاي اين برنامه صورت گيرد.

گرفتدده شددود و سددازمان م دي توانددد بددا اسددتفاده از
آزمونهاي اندازه گيري هوش فرهنگي ،کارکنداني را
در پسدتهدداي داراي تعامددلهدداي فرهنگدي متنددو

پيشنهادات کاربردي
 -0با توجه به نتايجي که از اين مطافعه حاصدل شدد،
ميتوان با استناد از مدلهاي آموزشي طدر ريدزي

منصوب کندد کده داراي هدوش فرهنگدي بداالتري
باشند.

شد ،براي ابعدادهوش فرهنگدي (ارفدي و پيترسدون،
 )0115و نيز تمرين هاي شبيه سازي و ايفاي نقدش
را به منظور افزايش هوش فرهنگي مديران در ايدن
زمينه پيشنهاد نمود.

پيشنهادات براي تحقيقات آتي
با توجه به چند بعدي بودن مفهوم هوش فرهنگدي
و ارتباطات متفاوت اين ابعاد با ا ر بخشي بين فرهنگي،

 -0با توجه به اکتسابي بودن بخدش قابدل تدوجهي از

زمينه تحقيقات جديدي فراهم مي شود .به عنوان مثدال

مهارتها و قابليتهاي هوش فرهنگي ،صندو مي

يافتههاي اين تحقيق نشان داد که تنها دو بعدد داندش و

توانددد در برنامددههدداي آمددوزش و توسددعه مددديران،

رفتار هوش فرهنگي با عملکرد مديران ارتبدا دارد .و

جايگاه ويژهاي براي تقويت اين ندو از هدوش در

بر آن ت ير گذار است .در تحقيقات آتي مي تواند ايدن

نظر بگيرد و با بهدره گيدري از آموزشدهاي رسدمي

سؤاالت به عنوان سؤال اصلي تحقيق مورد بررسي قرار

وغير رسمي در جهت بهبود مهارت هاي شناختي و

گيرد:

رفتاري مديرانشان گام بردارد.

 -0آيا ابعاد اسدتراتژي و انگيدزش هدوش فرهنگدي بدر

 -3همچنين نظر به تائيد فرضديات تحقيدق در زمينده
ت يرات در بعد دانش هوش فرهنگي و رفتار هوش
فرهنگي بر عملکرد وظيفهاي مديران مي توان گفت
که هوش فرهنگي يکي از عوامل مهم ت ير گذار بر

انوا ديگر عملکرد مانند عملکرد زمينهاي ت ير گدذار
است ؟
 -0هوش فرهنگي در مشاغل يا سطو ديگر سدازماني
چه ت يراتي دارد ؟

عملکرد مي باشد در نتيجه از اين معيدار مدي تدوان

 -3ابعاد مختلدف هدوش فرهنگدي بدر سدطو فدردي

براي تصميم گيدري در مدورد انتخداب و انتصداب

مشدداغل ماننددد رضددايت شددغلي ،گددردش شددغلي و

مديران با توجه به ندو فعافيدت آنهدا ،تعيدين ندو

مديريت استرس چه ت يراتي را دارد؟

آموزشددهاي الزم بددراي مددديران و نيددز انتخدداب

 -5ابعاد مختلف هدوش فرهنگدي بدر سدطو گروهدي

معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملکدرد وظيفده اي

مانند تيمهاي ميان وظيفده اي ،مدديريت ،کدارآفريني،
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نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران ...

مديريت تعارض و تديم هداي مجدازي چده تد يراتي
دارد؟

 -3رامددوز ،نجمدده«.)0319( ،هددوش فرهنگددي اکسددير
موفقيت مديران در کالس جهاني» مجلده علمدي –

 -9بررسي هوش فرهنگي در ابعاد سدازماني و بررسدي
ارتبا ابعاد هوش فرهنگي باا ر بخشي مدذاکره ميدان
فرهنگي پيشنهاد مي شود.
 -3تدددوين و اعتبددار سددنجي پرسشددنامههدداي هددوش
فرهنگي کارکندان سدازمان بدا ضدرورتهداي خدا

پژوهشي اقتصاد و مديريت شماره 3

.

 -7فياض دي – مرجددان ،و جددان نثددار احمدددي ،هدددي،
«هوش فرهنگي نياز مديران در قرن تنو » ماهنامده
تدبير ،سال هفدهم ،شماره ،070

.0319

 -1موساکوفسددکي ،افددين -ارفددي ،کريسددتوفر()0313

فرهنگي جامعه ي ايران و سداز و کارهدا و روشدهاي

«عملکرد وظيفده اي برتر:هدوش فرهنگدي» ،محمدد

تقويت ابعاد مختلف هدوش فرهنگدي مدي تواندد در

ابراهيم محبوب ،گزيده مدديريت ،شدماره 95 – 53

تحقيقات آتي مورد توجه قرار گيرد.

– .93
 -9نددائيجي ،محمددد جددواد ،عباسددعلي زاده ،منصددوره،

فهرست منابع

(« ،)0313هوش فرهنگي سازگاري با ناهمگون ها»

 -0احمدي ،سيد علي اکبر و همکاران« ،)0390( ،نقش

ماهنامه تدبير ،شماره .00-01 ،010

هددوش فرهنگ دي مددديران در تددوان حددل تعددارض

 -01هري ،پال – بالنچدارد ،کندث ،)0310( ،مدديريت

کارکنان» دو فصلنامه علمدي – پژوهشدي شدناخت

رفتار سازماني کاربرد منابع انساني ،علي عالقه بندد،

اجتمدداعي ،سددال دوم ،شددماره  ،3بهددار و تابسددتان

تهران :انتشارات امير کبير.

.0390
 -0آرمسددترانگ ،ميشددل « )0391( ،مددديريت منددابع
انساني» ترجمه حسين پلهوانيان و همکاران ،تهران:
نيکو روش ،چاپ دهم ،جلد .0
 -3بياضي ،طه رابندد ،تحصديلي ،علدي (« ،)0311مددل
جددامع مددديريت عملکددرد سددازمانها»نشددريه تدددبير،
شماره  ،07آذرماه.
 -5دوالن ،شيمون ،شوفر ،رندال،)0310( ،مديريت امور
کارکنان و منابع انساني ،محمدعلي طوسي – محمد
صددائبي ،مؤسسدده آمددوزش و پددرورش مددديريت و
برنامه ريزي ،تهران.
 -9رحيم نيا ،فريبرز ،مرتضوي ،سعيد )0311( ،بررسدي
ميزان ت ير هوش فرهنگدي بدر عملکدرد وظيفدهاي
مديران ،نشريه علمي پژوهشي مديرت فردا ،شماره
 ،00سال هشتم.
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