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 چکيده 

  ارتباطي  مهارتهاي  در  نقصان.   دارد  كارمندان  با  ارتباطات  برقراري  در  او  توانايي  به  بستگي  مدير   كارآمدي  :مقدمه

  مهارت   اهميت  و  فرهنگي  پيچيدگي  مساله  به  توجه  با.  شود  مي  سازمان  نهايتا  ً و  مدير  موفقيت  احتمال  كاهش  موجب

  پرستاري   مديران  در  ارتباطي  مهارت  و  فرهنگي  هوش  بين  ارتباط  تعيين  بررسي  منظور  به  حاضر  مطالعه  ،ْ ارتباطي

 .است  شده  طراحي

  سطوح؛   در  پرستاري  مديران  تمام  مطالعه  مورد  جامعه.  باشد  مي  همبستگي   توصيفي  مطالعه  يک  تحقيق  اين  :کار  روش

  پاييز  و  تابستان در قزوين پزشکي  علوم  دانشگاه پوشش  تحت هايبيمارستان  در  شاغل سرپرستار  و سوپروايزر مترون، 

  سوپروايزر   باليني،  سوپروايزر  سرپرستار،  رده  در  پرستاري  مديران  از  سرشماري  صورت  به  گيري  نمونه.  بودند  1397  سال

  اطالعات :   هاي پرسشنامه  از هاداده  گردآوري منظوربه . شد انجام  پرستاري مدير  و عفونت كنترل سوپروايزر آموزشي،

  استفاده  ماتسون  فردي  بين  ارتباطي  هايمهارت  پرسشنامه  و  ارلي  و  آنگ  فرهنگي  هوش  پرسشنامه  ،ْ دموگرافيک

  فيشر،   دقيق  تست  دو،  كاي  هاي¬آزمون  از  آماري   هاي  آزمون  و spss 21 افزار  نرم  هااز  داده  تحليل  و  تجزيه  جهت. شد

 .شد  استفاده  يکطرفه  واريانس  آناليز  و  مستقل  تي  پيرسون،  همبستگي  ضريب

  همبستگي  ضريب  با  مديران  ارتباطي  هاي  مهارت  با   فرهنگي  هوش  نمرات  بين  ،  آمده  بدست  نتايج   به  توجه  با   :هایافته 

  مولفه   بين  همچنين .(p-value < 0.05) دارد   وجود  آماري  لحاظ  از  داري  معني  و  مثبت  رابطه  ،r = 43/0  پيرسون

  ،32/0  همبستگي؛  ضرايب  با  ترتيب  به  ارتباطي  هاي  مهارت  با  معنوي  هوش  انگيزشي  و  شناختي  فراشناختي،  هاي

 (p-value < 0.05)   دارد.  وجود  آماري  لحاظ  از  داري  معني  و  مثبت  رابطه  ،33/0  و  45/0

 معني  و  مثبت  همبستگي  ارتباطي  مهارت  و   فرهنگي  هوش  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج:  گيرینتيجه   و  بحث

  مديران   براي  ضرورت  يک  عنوان  به  آن  آموزش  و  توسعه  ،  فرهنگي  هوش  بودن  اكتسابي  به  توجه  با  ,  دارند  داري

 .گردد  مي  توصيه  پرستاري

 .پرستاري مديران ارتباطي، مهارت فرهنگي،  هوش :واژگان کليدی
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  نام نويسنده مسئول:
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 پرستاری مدیران ارتباطی هایمهارت  با فرهنگی هوش بين ارتباط
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 مقدمه 
  جهان   در  پرستار  ميليون  3/19  مجموع  در  و  هستند  جهاني  سالمت  مراقبت  سيتم  در  اي  حرفه  گروه  ترين  بزرگ  پرستاران

  را   بيمار  مراقب  پرستاران  مستقيم  طور  به  كه  پرستاري  مديران  امروز،  بهداشتي  هاي  مراقبت  پيچيده  محيط  در(.  1)دارند  حضور

 بين   هستند  مجبور  پرستاري،  در  مديريت  نقش  بهينه  ايفاي  براي  و  دارند  بيشتري  و  تر  حساس  نقش  مراتب  به  كنند   مي  حمايت

 (. 2) كنند برقرار تعادل دارند پيچيده  هاي مهارت مجموعه به  نياز  كه چندگانه هاي مسئوليت

  با   مطابق  پرستاري  فعاليت  براي  شده   گرفته  كار  به  رهبري  و  مديريت  مهارت  و  دانش  از  خالق  تركيبي  پرستاري  مديريت

  بايد .  مديران(3)است كاري مثبت جو ايجاد  و  مددجو مراقبت  اداره و  هماهنگي  پرستاري،  هاي  مراقبت ارائه سازماندهي  و  اهداف

  داشته   اختيار  در  آنها  به  مؤثر  پاسخدهي  و  كاركنان  با   تعامل   سازماني،   استراتژيهاي  آميز  موفقيت  اجراي  جهت  را  الزم  مهارتهاي

 (. 4-5-6)است مؤثر ارتباطات برقراري انساني منابع مديريت در حياتي مهارتهاي  اين از يکي.  باشند

  تأخير  كند،  ايفا  مطلوب  نحو  به  را  نقش  اين  چنانچه.  دارد  كارمندان  با   ارتباطات  برقراري  در  او   توانايي  به  بستگي   مدير   كارآمدي

  در   نقصان   (.7)ميشود  فراهم  كنترل  زمينههاي  در  هماهنگي  و   ميرسد  حداقل  به  موانع  و   ابهام ها  تفاهم ها،  سوء  ميرود،   ميان  از  كار

  از  دسته  آن  ارتباطي  مهارتهاي .   ( 8-9-10)شود  مي  سازمان  نهايتا    ً و  مدير  موفقيت  احتمال  كاهش   موجب  ارتباطي   مهارتهاي

  كه  هستند  متفاوتي  مهارتهاي  شامل   و  شوند  ارتباط  فرايند  و   فردي  بين  تعاملهاي  درگير  ميتوانند  افراد  كه  هستند  مهارتهايي

 (. 11-12)است بازخورد و مؤثر دادن گوش كالمي، مهارتهاي آنها مهمترين

  و   تعبير  سوء   كلي  طور به   و   ارتباطي   سيستم  و   مؤثر  ارتباطات  كمبود در  ميتوان  را  سازماني  و فردي  مشکالت  از  بسياري  ريشه

 .  (13) كرد جستجو ارتباطي تفسيرهاي

 در   را  نقش  مهمترين  ارتباطات  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  داد   انجام  انگلستان  در  مدير  100  روي  كه  اي  مطالعه  در  1رولديچ

  ارتقاي   در  كليدي   دغدغه  طرفي  از  و   انساني   منابع   مديريت   تمرين  براي  راهي  را  ارتباطات   2برونتو  . (  41)ميکند  بازي  مديران  عملکرد

 . (15)ميداند  سازماني  تعهد

  سيستم   توسعه  مدير  يک   وظيفه ي  اولين  گفت  ميتوان  كه  است  برخوردار  اهميتي  چنان  از  مديران  براي  ارتباطات  موضوع

  انجام   كه   فعاليتهايي   كليه ي  و   ميشود  ديگران با  ارتباط  صرف مدير  يک   وقت  بيشترين  كه آنجايي  از  . (16)  است  سازمان  در  ارتباط

  است  ارتباطي   مهارتهاي  به  نسبت  آگاهي  و  ارتباط  برقراري  نيازمند  فعاليتها   ساير  و  رهبري  برنامهريزي،  تصميمگيري،  از   اعم  ميدهد 

 (.17)ميشود مشخص بيشتر افراد از گروه اين ارتباطي مهارتهاي بررسي اهميت

 ارتباطات   تحقيقي  در  نمونه  عنوان  به.  سنجيده اند  متغيرها  ساير  با  را  آن  رابطه  ارتباطي،  مهارتهاي  اهميت  اثبات  جهت  محققين

  بوده   آنها  بين  معناداري  ارتباط  وجود  از  حاكي   نتايج   كه  شده  سنجيده  كاركنان  سازماني   تعهد  با  مديران  ارتباطي   مهارت هاي  و

 .(19و18) است

  در   مديريتدارد.    خاصي  اهميت  ديگران  با   مدير  همکاري  نحوه  و  تيمي   كار  فرهنگ سازماني،   مديريت   جديد  رويکرد  در

  عوامل  از  يکي  بنابراين.  باشند  داشته  مفيدي  عملکرد  بتوانند  مديران  تا  ميطلبد  را  خاصي  رفتارهاي  مختلف  جايگاههاي  و  موقعيتها

.  ميباشد  فرهنگي  متنوع  موقعيتهاي  بخصوص  مختلف  موقعيتهاي  با  انطباق   در  وي   مهارت  و   توانايي  مدير،  يک   عملکرد  بر  مؤثر

  كشور در مديران بيشتر متأسفانه ولي . هستند مواجه  آن با  حاضر مديران  كه است  عمده اي  ازجمله مسائل فرهنگي   تنوع بنابراين

 (20) نميدهند بها رقابتي برتري ايجاد و  خود عملکرد در مؤثر  عامل و منبع بهعنوان فرهنگي   تفاوتهاي  به ما

  فرد   (.توانايي 21دارد)  فرهنگي  متنوع  كاري  محيطهاي  در  زيادي  خيلي  ارتباط  كه  است  هوش  از  بديع  نوعي   فرهنگي   هوش

  و   مهارتها  گيري  بکار  استعداد  را  فرهنگي  هوش(23و22)ميباشد  فرهنگي  متنوع  موقعيتهاي  در  اثربخش  به طور  انجام وظيفه  براي

  اثربخش   اقدام  و  تفسير  درک،  براي  فردي  قابليتي  فرهنگي  هوش  ديگر  تعريفي   در.  ميکنند  تعريف  مختلف  محيطهاي  در  تواناييها

 را   هوش  كه  است  سازگار  باهوش  مرتبط  مفاهيم  از  دسته  آن  با   و  است  فرهنگي  تنوع  داراي  كه  است  شده  دانسته  موقعيتهاي  در

  تعامالت  و  موقعيتها   با  انطباق   براي  كه   ميگيرد دربر  را  فردي  بينشهاي  همچنين  فرهنگي  هوش.ميدانند شناختي  توانايي   يک  بيشتر

 (.20مفيداست) فرهنگي  چند  كاري گروههاي در موفق حضور و فرهنگي  ميان
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  هوش (   24)شود  شناخه  اي  وظيفه  عملکرد  بر  مؤثر   عوامل  از  يکي   عنوان  به  ميتواند  فرهنگي  هوش  كه  داده   نشان   مطالعات 

  فرهنگي  متنوع هاي محيط عنوان به درماني و بهداشتي مراكز و دارد متنوع فرهنگي هاي محيط  با نزديکي بسيار ارتباط فرهنگي

 نيز   بهداشتي  كاركنان  همچنين  ميباشد   وسيع  فرهنگي   هاي   تفاوت   از  اي  گستره  با   زياد  مراجعين  پذيراي  زيرا  شوند  مي  شناخته

  فرهنگي  هوش  از  سالمت  مراقبت  و  پرستاران  برخورداري  آن  الزمه  كه  باشند  برخوردار  بااليي   فرهنگي  هاي  تفاوت  از  است  ممکن

  رفتاري الگوهاي  به چگونه و  كنند  مي  فکر چگونه ديگران دهند تشخيص تا  كند   مي كمک افراد به   فرهنگي   هوش زيرا  است باال 

  پايين  فرهنگي  هوش  با  افرادي(   25)دهد  مي  مديرت  قدرت  افراد  به  و  داده  كاهش  را  ارتباطي  موانع  نتيجه  در  دهند،  مي  پاسخ

  مقابل،   در.  شوند  مشکل  دچار  نتيجه  در  و   نباشند  ديگر  هايفرهنگ  يا   فرهنگ  همان  از  همکارانشان  با  ارتباط  به  قادر  است  ممکن

 از   آگاهي( .  26)هستند  ديگران  رفتار  با  انطباق   نياز،  صورت  در  حتي  و  ديگران  رفتار  تفسير  به  قادر  باال  فرهنگي  هوش  با  افرادي

. برميداريم  مثبت  كاري  محيط  ايجاد  و  يکديگر  درک  سوي  به  كه  است  گامي  اولين  فرهنگي  تفاوتهاي  تشخيص  و  فرهنگي  تفاوتهاي

 عنوان  با  مرتبط  متون  بررسي  در.  كرد  استفاده  كارها   انجام  درست  راه  مورد  در  خود  فرضيات  چالش  ايجاد  براي  بايد  تفاوتها   اين  از

 محققين   و  علمي  مجامع  موردتوجه  گسترده  طوربه  فرهنگي  هوش  مسئله  اخير  هايسال  در  كه  آيدمي  نظر  به  طوراين  پيشنهادشده

  در  كهطوري به  دادند   نشان  را  متفاوتي   نتايج  مختلف  مطالعات  در  هايافته  اما  قرارگرفته  موردبررسي  مختلف  ابعاد   از  و  است  بوده

  جامعه   اينکه  يا   و   است؛   نشده  ديده   ديگر  متغير  با  فرهنگي   هوش  بين   داريمعني  ارتباط  فرضيه  مورد  هاي مؤلفه   بين  مطالعات   برخي

  در  ارتباطي  مهارت  و  فرهنگي  هوش  بين  ارتباط  بررسي  به  دقيق   طوربه  كه  مطالعه  و  است  پرستاران  و  دانشجويان  موردپژوهش

  به   تا   شديم  آن  بر   مطالعه   اين  در  لذا   نشد   ديده   دهد   قرار  مطالعه  و   موردبررسي  اصلي   كليدواژه  سه  عنوانبه  را  پرستاري  مديران

 . ميبپرداز  "پرستاري مديران و  ارتباطي  مهارت فرهنگي،  هوش"يعني پيشنهادي كليدواژه سه بين ارتباط بررسي

 

 روش کار
علوم   دانشگاه  پوشش  تحت  هاي  تمام بيمارستان  مطالعه  مورد  جامعه.باشد   مي   همبستگي  توصيفي  مطالعه  يک  مطالعه  اين

بود استان  سراسر  در  قزوين    و   سوپروايزر  پرستاري،  مدير  سطوح؛  در  پرستاري  مديران  تمام  شامل  پژوهش  محيط   و  پزشکي 

 .شد مي  شامل را شده  ذكر هايبيمارستان در شاغل سرپرستار

 سوپروايزر  باليني،  سوپروايزر  سرپرستار،  رده  در  پرستاري  مديران  تمام  از  سرشماري  صورت  به  گيري  نمونه  مطالعه  اين  در

  در   پرستاري  مديران  كليه  تعداد  درمان  معاونت  از  استعالم  طبق  كه.  شد  انجام  پرستاري  مدير  و  عفونت   كنترل  سوپروايزر  آموزشي،

 ورود اين پژوهش شامل:ميزان   معيارهاي.گرفتند  قرار  پرسش  مورد  مطالعه  به  ورود  شرايط  به  توجه  با  كه  شد،  مي  نفر  160  حدود

 همکاري  ادامه  به  تمايل  عدم:خروج  و معيار پرستاري   حوزه  در  مديريت  سابقه  سال  يک  حداقل  وداراي  باالتر  و  ليسانس  تحصيالت

   پژوهش. مراحل از زمان هر در

  ارتباطي   مهارت  و  فرهنگي  هوش  بررسي  جهت  همچنين  و  دموگرافيک  اطالعات  شامل  پرسشنامه  از  هاداده   گردآوري  منظوربه

 سنجش  پرسشنامه .شد  استفاده   ماتسون  فردي بين  ارتباطي  هاي مهارت  پرسشنامه  و   ارلي  و  آنگ  فرهنگي هوش  پرسشنامه؛  دو  از

 پرسشنامه   اين.  است  شدهطراحي  2004  سال  در  ارلي  و  آنگ  توسط  كه  است  سؤال  20  شامل  ابزار  اين:    ارلي  و  آنگ  فرهنگي  هوش

 امتياز  از  سوال  هر.  رفتاري(  ت  انگيزشي(  پ  شناخت  يا   دانش(ب  فراشناخت  يا  راهبرد  محور(  الف .  است  اصلي  محور  چهار  داراي

 پرسشنامه  از  شده   كسب  نمره  تفسير  نهايت   در .  شوندمي  جمع  يکديگر  با   سؤال  20  از  شده حاصل  اعداد.  شود  مي  دهي   امتياز  7  تا   يک

  فرهنگي  هوش  ميزان  ،100-61  است،  پايين  حد   در  فرهنگي   هوش  ميزان  60-20  نمره:  گيرد  مي  قرار  بهربرداي  مورد  ذيل  صورت  به

 اين پرسشنامه چهار حوزه هوش فرهنگي را مي سنجد  .است  خوب  و  باال  حد   در  140  تا  101  بين  نمره  و  رشد  به  رو  متوسط  حد  در

  توانايي   انگيزشي،  فرهنگي  و  هوش  باالي  سطح  با  افرادي.  دارد  سودمند  انتظارات  و  اهداف  ها،ارزش   به  اشاره:  انگيزشي  عامل

 .دارند را كارهايي چنين انجام به خويش فطري تمايل علت به نوين،  فرهنگي زمينه حيطه  در يادگيري و  شدن سازگار

 .دارد سركار اطالعات، استدالل و  فرايند اين با   كه دارد دروني دانش  به  اشاره: شناختي عامل 

  دربرمي  را  فرهنگي  هايارزش   اساسي  ابعاد  به  توجه  با  را  ها فرهنگ  ميان  اختالفات  از  داشتن  آگاهي  شناختي،  و  فرهنگي  هوش

 .گيرد
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 آن   به  اينکه  بدون  دهندمي  انجام  مردم  آنچه  يعني:  دارد  عمل  كردن  آشکار  با  بيروني   سازنده  آشکار  به  اشاره:  رفتاري  هوش

 خصوص  در  گوناگون  فرهنگ  هايزمينه  با   مناسب  روش  ييک  دارا  توانند مي  رفتار،  يو  فرهنگ  هوش  باالي  سطح   با  افرادي.  كنند  فکر

  .مباشند  اجتماعي حركات و پرسي احوال زبان صدا، مثل  رفتارهايي چنين

.  است  قرارگرفته  كارشناسي  مورد  و  شد  داده  رشته  متخصيص  اساتيد  از  نفر  ده  به  مذكور  ابزار  صوري  و  كيفي  روايي  جهت

 براي   كرونباخ  آلفاي.  شد  محاسبه  كرونباخ  آلفاي  گيري¬اندازه  روش  از  استفاده  با  آن  اعتماد  قابليت  يا  پرسشنامه  پايائي  همچنين

 .است پرسشنامه اين خوب پايايي   دهندهنشان كه  آمد دست به 93/0 ارلي و آنگ  فرهنگي هوش پرسشنامه

  مهارت   ميزان  سنجش  آن  هدف    و   است  گويه  19  شامل  پرسشنامه  اين :  ماتسون  فردي  بين  ارتباطي  هاي مهارت  پرسشنامه

  پايين،  پايين،  بسيار  دامنه  از  و   شودمي  امتيازدهي   5  تا  يک  از  كه  بوده  ليکرت  نوع  از  آن  پاسخگويي طيف.  است  فردي  بين  ارتباطي

.  شودمي  حاصل  سؤاالت  از  شده كسب   امتيازات  مجموع  از  پرسشنامه  كلي  امتياز .  است  شدهتنظيم  خوب  بسيار  و   خوب  بخش،رضايت

  دهنده پاسخ  شخص  در  باالتر  فردي  بين  ارتباط  مهارت  دهندهنشان  باالتر  هاينمره .  داشت  خواهد  را   95  تا  19  از  پرسشنامه  هر  امتياز

  شخص  فردي  بين   ارتباط  مهارت  ميزان  سنجش  جهت  زير  بنديدسته  تر، دقيق  نتيجه  يک  براي  اما .  برعکس  و   بود  خواهند

  و  روايي و  توانمند فرد 66-95 نمره ارتباطي،  مشکل 46-65 نمره  ارتباطي، حاد  مشکل 45 زير نمره: شودمي استفاده  دهندهپاسخ

. است   قرارگرفته  مورداستفاده(  1391)  زاده  منجمي  نامهپايان  در  پرسشنامه  اين.  فردي  بين  ارتباطي  هايمهارت  پرسشنامه  پايايي

 پرسشنامه پايائي  همچنين.  است  قرارگرفته  كارشناسي  مورد  و  شدهانجام  رشته  متخصيص  از  استفاده  با  صوري  و  كيفي  روايي  جهت

  ارتباطي  هايمهارت  پرسشنامه  براي  كرونباخ  آلفاي.  شد  محاسبه  كرونباخ  آلفاي  گيري¬اندازه  روش  از  استفاده  با  آن  اعتماد   قابليت  يا

  نمونه   توصيف  براي  ها داده  آوريجمع   از  پس  .است  پرسشنامه  اين  خوب  پايايي  دهندهنشان  كه  آمد  دست  به  73/0  فردي  بين

 براي .  شد  خواهد  استفاده معيار انحراف و  ميانگين   شامل  توصيفي هايآماره و  فراواني نمودارهاي و  توصيفي جداول  از موردمطالعه

  در.  شودمي  استفاده  دو  كاي  آزمون  و  پيرسون  همبستگي  ضريب  از  ارتباطي   بامهارت   فرهنگي   هوش   هايمؤلفه   بين  رابطه  بررسي

 اسپيرمن،  همبستگي  ضريب  ،  معادل  پارامتري  نا  هايآزمون   از  اسميرنف  كولموگروف  آزمون  از  استفاده  با  هاداده  نبودن  نرمال  صورت

  استفاده  با نتايج.شد  گرفته نظر  در 05/0 داريمعني سطح در نتايج  كليه. شد خواهد استفاده واليس كراسکال و ويتني من آزمون

 گرفت. قرار آماري وتحليلتجزيه  مورد spss 21 افزارنرم از

  شده پژوهش   محيط وارد مسئوالن  با  هماهنگي   و  كتبي  نامه معرفي  ارائه و  دانشگاه  پژوهشي   اخالق  كميته مجوز اخذ  از پس 

  شركت  بودن داوطلبانه مورد در اطمينان دادن و كنندگان شركت به آن اهميت و پژوهش اهداف مورد در كافي  اطالعات ارائه با و

 .   گرديد  كتبي داوطلبانه و  آگاهانه نامه رضايت اخذ به  اقدام آنان،  هاي پاسخ و  نام افشاي عدم  و داري راز پژوهش، در

 

 یافته ها 
روش   از  با  و  گرفتند  قرار مطالعه،  مورد متغيرهاي  معيار  انحراف  و  ميانگين  محاسبه  قبيل  از  توصيفي  هايشاخص  از  استفاده  با

 تست   دو،  كاي  آزمون هاي  از   براي اين منظور  استفاده گرديد،  متغييرها  بين  روابط  دقيق تر  تحليل  براي  استنباطي  هاي آماري  

نتايج داده هاي دموگرافيک در جدول    .شد   استفاده  يکطرفه  واريانس   آناليز  و  مستقل  تي  پيرسون،  همبستگي  ضريب  فيشر،  دقيق

 آمده استشماره يک 

 مطالعه  مورد  یواحدها  یفيک یرهاي متغ عیتوز -1 جدول

 درصد فراواني سطوح  متغير

 جنس

 4/85 117 زن 

 6/14 20 مرد

 100 137 كل

 تأهل 
 2/18 25 مجرد

 8/81 112 متأهل 
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 100 137 كل

 تحصيالت 

 1/78 107 ليسانس

 2/21 29 فوق ليسانس 

 7/0 1 دكتري

 100 137 كل

 نوع استخدام 

 1/89 122 رسمي قطعي 

 4/1 2 رسمي آزمايشي

 5/9 13 پيماني 

 100 137 كل

 پست مديريتي 

 8 11 مدير پرستاري

 8/43 60 سوپروايزر 

 2/48 66 سرپرستار 

 100 137 كل

 نوع شيفت 

 5/44 61 صبح 

 5/55 76 گردش

 100 137 كل

كارگاه  شركت در 

 مهارت ارتباطي

 73 100 بله

 27 37 خير 

 100 137 كل

شركت در كارگاه  

 مديريتي 

 8/78 108 بله

 2/21 29 خير 

 100 137 كل

 

  بررسي  در.  است  شده  گزارش  15  معيار  انحراف  با  11/99  بررسي  مورد  مديران  بين   در  فرهنگي   هوش  كلي  نمره  ميانگين

  2/24  و  6/26،5/25  ، 7/22  رفتاري؛  و  انگيزشي  شناختي،   شناختي،  فرا  مولفه  نمرات  ميانگين  ترتيب  به   فرهنگي   هوش  هاي   مولفه

 .است شده گزارش

 به  توجه  با  مقياس  زير  هر  وزني  ميانگين  بررسي،  مورد  هاي  مولفه  از  يک  هر  در  ها  گويه  تعداد  نبودن  برابر  دليل  به  همچنين

  مولفه   در  و  نمره  بيشترين  شناختي  فرا  مولفه  در  كه  است  شده  برآورد  8/4  و  1/5  ، 4/4  ،6/5  ترتيب  به  مولفه  هر  سواالت  تعداد

 .    است شده  برآورد نمره كمترين شناختي

 پژوهش  مورد ي واحدها در آن  يها  اسيمق ريز و  يفرهنگ هوش نمرات معيار انحراف و  ميانگين

 مطالعه  مورد  مدیران ( کمی)  دموگرافيک متغيرهای(  معيار انحراف  و ميانگين )  توزیع -2 جدول

 انحراف معيار ميانگين  بيشترين  كمترين  مقياس هاي هوش فرهنگي 

 5/3 7/22 28 11 مولفه فراشناختي 

 3/6 6/26 42 8 مولفه دانش يا شناختي

 5/5 5/25 35 5 مولفه انگيزشي 

 2/5 2/24 3/5 2/24 مولفه رفتاري 

 15 11/99 137 51 هوش فرهنگي نمره كلي 
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(  54)%  مدير  74  پايين،  فرهنگي  هوش  داراي  بررسي  مورد  مديران(  2/2)%  نفر   ،4-4  جدول  از  3  آمده   بدست  نتايج  به  توجه  با

 پرسشنامه   نمرات  حيطه  است  ذكر  به  الزم.  بودند  خوبي  و   باال  فرهنگي  هوش  داراي(  8/43)%  مدير  60  و  متوسط  فرهنگي  هوش

 . باشدمي 20-140 بين  فرهنگي هوش

 پژوهش  مورد یواحدها یفرهنگ  هوش یفراوان و نمرات  عیتوز

 درصد فراواني هوش فرهنگي 

 2/2 3 ( 20-60حد پايين )

 54 74 ( 61-100متوسط رو به رشد )

 8/43 60 (101-140خوب  )

 100 137 كل

 

  به  الزم.  است  شده  گزارش  8/9  معيار  انحراف  با  8/71  بررسي  مورد  مديران  بين  در  ارتباطي  هاي  مهارت  كلي  نمره  ميانگين

 . باشدمي 19-95 بين ارتباطي،  هاي مهارت پرسشنامه نمرات حيطه است ذكر

 پژوهش  مورد واحدهای ارتباطی  مهارتهای  کلی  نمره معيار انحراف  و  ميانگين  3-جدول 

 انحراف معيار ميانگين  بيشترين  كمترين  مهارت ارتباطي

 8/9 8/71 95 42 كلي مهارتهاي ارتباطي نمره 

 

( داراي مشکل حاد  <45( از مديران مورد بررسي با مجموع نمرات )7نفر )%  1،  4-6با توجه به نتايج بدست آمده از جدول  

از   ( 66  -   95( با مجموع نمرات )73نفر )%  100( داراي مشکل ارتباطي و   46  - 65( با مجموع نمرات )3/26مدير )% 36ارتباطي،  

 باشند. لحاظ مهارت هاي ارتباطي توانمند مي

 پژوهش  مورد  یواحدها ی ارتباط یمهارتها   یفراوان  و نمرات   عیوزت 4-جدول

 درصد فراواني مقياس هاي مهارتهاي ارتباطي 

 7/0 1 ( <45مشکل حاد ارتباطي )

 3/26 36 (  46 -  65مشکل ارتباطي )

 73 100 ( 66 - 95توانمند )

 100 137 كل

 

، رابطه مثبت و معني داري  r  =  43/0بين نمرات هوش فرهنگي  با مهارت هاي ارتباطي مديران با ضريب همبستگي پيرسون  

 . ( p-value  < 05/0از لحاظ آماري وجود دارد )

همچنين بين مولفه هاي فراشناختي، شناختي و انگيزشي هوش معنوي با مهارت هاي ارتباطي به ترتيب با ضرايب همبستگي؛  

 . (p-value  < 05/0، رابطه مثبت و معني داري از لحاظ آماري وجود دارد )33/0و  45/0، 32/0

    بين مولفه رفتاري هوش فرهنگي با نمره مهارت هاي ارتباطي مديران رابطه آماري معني داري گزارش نشده است                            

(05/0  <   p-value) .نتايج كلي نشان دهنده رابطه مثبت بين نمرات هوش فرهنگي و مهارت هاي ارتباطي مديران است .

 ش فرهنگي مديران به افزايش مهارت هاي ارتباطي آنها كمک خواهد نمود.  بنابراين افزايش نمرات هو
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 پژوهش  مورد یواحدها یارتباط  ی مهارتها با  یفرهنگ  هوش یها مولفه  نيب  رابطه 5-جدول 

 مهارت ارتباطي                      

 هوش فرهنگي 

 نمره كلي مهارت هاي ارتباطي 

 p-value (rضريب همبستگي پيرسون )

 <001/0 43/0 نمره كلي هوش فرهنگي 

 <001/0 32/0 مولفه فرا شناختي

 <001/0 45/0 مولفه شناختي 

 <001/0 32/0 مولفه انگيزشي 

 1/0 12/0 مولفه رفتاري 

 

 05/0)  است  نشده   مشاهده   آماري  لحاظ  از   داري  معني   همبستگي   مديران  سن  با   آن،  هاي   مولفه  و   فرهنگي   هوش  نمرات  بين
<  p-value). 

  داري  معني   و  مثبت  رابطه  ، p = 048/0  و r = 15/0  همبستگي  ضريب  با  مديران  كار  سابقه   و  فراشناختي  هاي  مولفه  بين

 14/0 همبستگي ضريب با مديريتي پست سابقه  و فراشناختي هاي مولفه بين .(p-value  < 05/0) دارد وجود آماري لحاظ از

= r 041/0    و = p ، داشت وجود آماري لحاظ از داري معني  و مثبت رابطه (05/0 >  p-value). 

 047/0  و r = 16/0  همبستگي  ضريب  با  مديريتي،   هاي  كارگاه   گذراندن  زمان  مدت   و   فرهنگي  هوش  كلي  نمره  بين  نهايت  در

= p ، داشت وجود آماري لحاظ از داري معني  و مثبت رابطه (05/0 >  p-value). 

-p   >  05/0)  است  نشده  مشاهده  داري  معني  آماري  رابطه  فرهنگي  هوش  هاي  مولفه  و  دموگرافيک  متغيرهاي  ساير  بين

value .) 

  متاهل،   و   مجرد  مديران  جنسيت،  سطوح  در  مديران  ارتباطي  هاي   مهارت  و   فرهنگي   هوش  نمره  ميانگين   بين  ،   نتايج   به  توجه  با

  كارگاه   در  شركت  ارتباطي،  مهارت  كارگاه  در  شركت  مختلف،  هاي  شيفت  سازماني،  پست  استخدام،  وضعيت  تحصيالت،  سطوح

 (.p-value > 0.05) دهندنمي نشان را داري معني  آماري تفاوت مديريتي
 

 بحث
  پزشکي   علوم  دانشگاه  دولتي  هايبيمارستان   پرستاري  مديران  در  فرهنگي  هوش  ميزان  تعيين"  يعني  مطالعه  هدف   با  ارتباط  در

 بودند   برخوردار  متوسط  فرهنگي  هوش  از  پرستاري  مديران  از  نيمي  از  بيش  كه  شد  مشخص  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با  "قزوين

  .است شده  برآورد نمره كمترين شناختي مولفه در  و نمره بيشترين شناختي فرا مولفه در كه

  فرهنگي   هوش  سطح  بررسي  اما  بودند  اندک  بسيار  بپردازد  پرستاري  مديران  فرهنگي  هوش  بررسي  به  كه  اي  مطالعه  هرچند

  سطح  در را پرستاران  فرهنگي هوش ميزان خود مطالعه در اكبري مثال عنوان به است شده انجام متفاوت مطالعه در پرستاران در

 مطالعه   مورد  واحدهاي  بين  در   را  سطح   ترين  پايين   انگيزشي  مولفه  و   سطح   فراشناختي باالترين  مولفه  كه  است  كرده   اعالم   متوسطي

 فراشناختي  مولفه  كه  كرد  اعالم   متوسط  حد  در  را  خود  پژوهشي  جامعه  پرستاران  فرهنگي  هوش  ميزان  آقايي  رحيم(  27)  داشتند

 پرستارن  فرهنگي  هوش  ميانگين  نيز  وند  درويش(  28)داشت  پرستاران  بين  در  را  امتياز  ترين  بيش  انگيزشي  مولفه  و  امتياز  كمترين

 بود  شناختي مولفه به مربوط امتياز كمترين و انگيزشي مولفه  به مربوط  امتياز باالترين  كه كرد اعالم  رشد به رو متوسط حد در را

  تربيت  براي  شده   تنظيم  پيش  از  آموزشي  برنامه  جود  و  عدم   است  اكتسابي   مهارت  يک  فرهنگي  هوش  كه  اين  به  توجه  با (  29)

 .سازد متفاوت مختلف جوامع در فرهنگي هوش ميزان بررسي به پژوهشگر پاسخ تواند  مي توانمند مديران

  علوم دانشگاه  دولتي  هايبيمارستان   پرستاري  مديران  در  ارتباطي  مهارت  ميزان  تعيين"  يعني  مطالعه  ديگر هدف  با  ارتباط  در

  ارتباطي   هاي  مهارت  در  مناسبي  توانمندي  مطالعه،  در  بررسي  مورد   مديران  بيشتر  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج  "قزوين  پزشکي

  .بودند ارتباطي  مشکل داراي پرستاري مديران از چهارم يک حدود و دارند
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 مديران  در   ارتباطي  مهارت  و   اند   پرداخته  پرستاران  در   ارتباطي  مهارت  بررسي  به   پژوهشها  اكثر  كه   است  ذكر   به  الزم  البته

  مهارت   كه  مطالعات  ديگر  نتايج  با  همسو  مطالعه،  اين  نتايج  دليل  همين  به  است  نگرفته  قرار  بررسي  مورد  كمتر  كلي  بطور  پرستاري

  مطالعه  مانند  است  شده  ارزيابي  متوسط  بطور  مهارت  اين   و  باشد   نمي   مشابه  است  داده   قرار  ارزيابي   مورد  را  پرستاران  ارتباطي

  ارتباطي   مهارت  ميزان   همکاران  و  صفوي  مطالعه  در  و(  30)  بودند  خوب  ارتباطي  مهارت  داراي  پرستاران  سوم  يک  از  كمتر  كرمانيکه

  آنان  نتايج  است  كرده ازيابي  را  مديران  ارتباطي  مهارت كه  مطالعاتي  معدود در  اما(   31)شد  بيان  متوسط  حد  در  پرستاري گروه  در

  نموده   ارزيابي   مطلوب  حد  در  را  مديران  ارتباطي  مهارت  ميزان  كه    همکاران  و    چري  مطالعه  مانند   بوده   حاضر  مطالعه  مشابه

 متوسط   سطح  در  را  هستند  پرستاري  مديران  از  رده  يک  عنوان  به  كه  را  سرپرستاران  ارتباطي  مهارت  ميزان  نيز  زاده  آصف(.  32)است

 ( 33)كرد يابيارز

  موثر  ابزارهاي  از  و   باشد  مي   پرستاري  مديريت  و  مراقبت  ارائه  در   حياتي  عنصر  ارتباطي  هاي  مهارت  و  ارتباط  مفهوم  چه  اگر

  و  كاري  ضرورت  به  بنا  و  بينند  نمي  خصوص  اين  در  آموزشي  هيچگونه  تحصيل  دوران  در  پرستاران  ليکن  است  پرستاري  حرفه  در

  پرستاري   مديران.  نمايند  مي  كسب  متوسط  حدي  در   را  ارتباطي  مهارت  رجوع  ارباب   به  مرتب  دهي   پاسخ  و   درمان  تيم  در  حضور

 ارتباطي مهارت از متوسطي  حد از است ممکن گيرند نمي قرار مديريتي اي  حرفه آموزش مورد  مشخص بطور كه اين دليل به نيز

  عمومي   محبوبيت  ارتباطي،  مهارت  مانند   معيارهايي   اساس   بر  ايران   در  مديران  انتخاب  همواره  كه  اين  به  توجه  با   اما  باشند  برخوردار

 موارد  گونه  اين  به  بتوان  پرستاري  مديران در  ارتباطي  مهارت  بودن  باال   شايد   لذا  است  سنتي  صورت  به  شده   اثبات  مديرت  مهارت  و

 .داد نسبت

 پرستاري   مديران  ارتباطي  هايمهارت  با  فرهنگي  هوش  هايمؤلفه   بين  ارتباط  تعين"يعني  مطالعه  اصلي   هدف  طبق

 انگيزشي  و  شناختي  فراشناختي،  هاي  مولفه  بين  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج  "قزوين  پزشکي  علوم  دانشگاه  دولتي  هايبيمارستان 

  با فرهنگي هوش رفتاري مولفه بين اما. دارد وجود آماري لحاظ از  داري معني و مثبت رابطه ارتباطي هاي مهارت با معنوي هوش

  مهارت  با    فرهنگي  هوش  نمرات  بين  كلي  بطور.  است  نشده  گزارش   داري  معني  آماري  رابطه  مديران  ارتباطي  هاي  مهارت  نمره

  افزايش  كه كرد تفسير توان  مي  چنين ديگر عبارت به.  دارد وجود آماري لحاظ از داري معني  و مثبت رابطه مديران ارتباطي  هاي

 .است كرده كمک آنها  ارتباطي هاي  مهارت افزايش به مديران فرهنگي هوش نمرات

 پرستاري   مديران  ارتباطي  مهارت  و  فرهنگي  هوش  بين  ارتباط   بررسي  به  حاضر  مطالعه  اهداف  با  مشابه  بطور  كه  اي  مطالعه 

  ارتباطي  مهارت  و  فرهنگي  هوش  هراتي  خورد؛  مي  چشم  به  هدف   اين  از  متفاوتي  جوانب  مطالعات  برخي  در  اما  نشد  يافت  بپردازد

  كاهش   در  مهمي  نقش   فرهنگي  هوش  كه  داشت  بيان  نيز   بوكر(  26)  دانست  مشتري  با  ارتباط  مديريت  در  گذار  تاثير  عاملي  را

  فرهنگي   هوش  ارتباطي،  مهارتهاي  بين  كه  داد  نشان  نظري  مطالعه(   34)  دارد  شغلي  رضايت  و  بخش  اثر  ارتباط  تداوم  و  اضطراب

  ابعاد   و  فرهنگي  هوش  است  كرده   بيان  خود  مطالعه  در  نيز  اصانلو(  25)  دارد  وجود  معناداري  رابطۀ  ورزشي  مديران  بندي  طبقه  و

  نيز     ارزوئي  ،(35)  است  ها  فرهنگي  ميان  سازگاري  براي  قوي  كننده  بيني  پيش   عامل  يک(  رفتاري  و  انگيزشي  فراشناختي،)  آن

 مطالعه  در    الويرا  همچنين(  36)ديد  فرهنگي  ميان  رهبري  در  موثر  و  مثبت  عامل  يک  عنوان  به   را  بيگانه  رهبران  فرهنگي  هوش

  فرهنگي   چند  هاي  محيط  در  مديران  بخش  اثر  مديريت  در  موثر  عامل   يک  تواند  مي  فرهنگي  هوش  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  خود

  بنظر شده  ذكر  مطالعات تمامي در   ديد تاثرگذار و مثبت نقشي تحولگرايانه مديرت در را فرهنگي هوش نقش   انصاري(. 37)باشد

  شغلي  رضايت  بخش، اثر ارتباط بخش، اثر مديريت مانند  متغييرهايي   در گذار  تاثير  عامل يک عنوان به  فرهنگي هوش كه  آيد مي

 مديران   در  ارتباطي  مهارت  بر  فرهنگي  هوش  تاثير  مويد  كه  حاضر  مطالعه  نتايج  به  توجه  با  و  باشد   مي  فردي  بين  سازگاري  و

  فرهنگي   هوش  تبين  باشند  مي   فرهنگي  چند  هاي  محيط  در  كه  خود  شغلي  ماهيت  دليل  به  نيز  پرستار  مديران  و  باشد   مي  پرستاري

 .رسد نمي  بنظر منطقي  غير فردي ميان موقعيت  يک در فرد  عملکرد براي كننده  گويي پيش  عامل  يک عنوان به

  دانشگاه   دولتي  هايبيمارستان  مديران  در  فرهنگي  هوش  هايمؤلفه   با  دموگرافيک  مشخصات  رابطه  تعيين"  هدف  با  ارتباط  در

  زمان  مدت و  مديريتي،  پست سابقه و  مديران  كار  سابقه فراشناختي، هاي  مولفه  بين داد  نشان  مطالعه نتايج  "قزوين  پزشکي  علوم

 مولفه  و  دموگرافيک  متغيرهاي  ساير  بين.  داشت  وجود  آماري  لحاظ  از  داري  معني  و  مثبت  رابطه  مديريتي  هاي  كارگاه  گذراندن

  فرهنگي  هوش  و  دموگرافيک  متغيرهاي   بين  ارتباط  بررسي  در.  است  نشده  مشاهده   داري  معني  آماري  رابطه  فرهنگي   هوش  هاي
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  كلي  بطور  همچنين  و  خورد مي   چشم   به  كمتر  بپردازد  مديران در  مهارت  اين   سنجي  ارتباط   به  كه   اي  مطالعه   پرستاري  مديران  در

 داري معني  رابطه  فرهنگي  هوش   ميزان  با  جنسيت  درويش  مطالعه  در.  شد  يافت  سنجي  ارتباط  اين  از  متفاوتي  نتايج  مطالعات  در

 متغيرهاي   بين  اي  قلعه  مطالعه  در(.  29)بود  يکسان  مختلف،  تحصيلي  مقاطع  و  سني  هايگروه  در  فرهنگي  هوش  ميزان  و  داشت

  پژوهش   . در(  39)نگرديد   مشاهده  داري- معني  رابطه  فرهنگي  هوش  با  تأهل  وضعيت  و  كار  سابقه  سن،  جنسيت،  قبيل  از  دموگرافيک

  متفاوت،  تحصيلي  مقاطع  در  نيز  پرستاران  مورد  در  نداشت،  تأثيري  فرهنگيشان  هوش  در  بانک  مديران  تحصيلي  مقاطع  نياكه  رحيم

  پرستاران   در  عملکرد  بر  تأثيري  جنسيت  و  سن  لي  و  است  متفاوت  مختلف  تحصيلي  مقاطع  در  پرستاران  در  عملکرد.  بود  يکسان

 .نداشت

  پرستاري   مديران  ارتباطي  هايمهارت  هايمؤلفه   با  دموگرافيک  مشخصات  رابطه  تعيين"  يعني  مطالعه  فرعي  هدف   با  ارتباط  در

  مدت و  مديران  ارتباطي  هاي  مهارت  نمرات  بين  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج  "قزوين   پزشکي  علوم دانشگاه  دولتي هايبيمارستان 

  طي   هاي  ساعت   افزايش   با   كه  بطوري  دارد  وجود  آماري  لحاظ  از  داري  معني   و   مثبت  رابطه  مديريتي  هاي  كارگاه   گذراندن   زمان

  .بود خواهيم روبرو مديران ارتباطي هاي مهارت در افزايش با مديريتي،  هاي  كارگاه  در شده

   و  است  نشده  ديده  تفاوتي  مديرتي  پست  استخدام،  وضعيت  تاهل،  سطوح  سن،  مرد،  و  زن  مديران  بين  ارتباطي  هاي  مهارت

 بيشتر   دكتري،   و   ليسانس   تحصيلي  مدرک  با   مديران  به  نسبت  ليسانس   فوق  مديران  ارتباطي   هاي  مهارت  و   باشند مي  يکسان   تقريبا

  بوده  يکسان  تقريبا  مختلف  هاي  شيفت  در  مديران  ارتباطي  هاي  مهارت  باشدنمي  دار  معني  آماري  لحاظ  از  تفاوت  اين  اما  است  بوده

  هاي  ويژگي   و  ارتباطي  مهارت  ببين  سنجي  ارتباط  مطالعات  از  بسيار  در  رابطه  اين  در  دهندنمي  نشان  را  داري  معني  آماري  تفاوت  و

 پرستاري   مديران  ارتباطي  مهارت  كل  نمره  بين  نيز   زاده  آصف. باشد  مي  حاضر  مطالعه  مويد  كه  نداشت  وجود  ارتباطي  دموگرافيک

  مشخصات   با  كلي  ارتباطي  مهارت همکاران  و  صفوي  مطالعه  در  اما(  40)درنک  پيدا  داري  معني  ارتباط  شناختي  جمعيت  هاي  ويژگي  با

 حاضر  مطالعخ  مشابه  كه  داشت  داري  معني   و   مثبت  رابطه  استخدام  نوع  و   كاري،   بخش   تاهل،   وضعيت  كار،  سابقه  سن،  دموگرافيک

 رابطه ارتباطي مهارت و دموگرافيک هاي ويژگي  بين سن جز  به خود مطالعه در نيز  نظري و   زاده كريم  همچنين(. 41)باشد نمي

  متفاوت  دارد  قرار  متفاوت  موارد   تاثير  تحت  مختلف  جوامع  در  دموگرافيک  هاي  ويژگي   كه  اين  به  توجه  با (     42)نکرد  يافت  اي

از مهمترين محدوديت هاي اين پژوهش استفاده از ابزار خود گزارش دهي جهت .آيد مي  بنظر منطقي   ها برررسي  اين نتايج بودن

 جمع آوري داده ها و عدم پايداري داده ها به جهت شركت در دوره هاي بازآموزي و كارگاه هاي مهارت هاي ارتباطي  مي باشد. 

 

  گيری نتيجه
  اكتسابي  به توجه با, دارند داري معني و مثبت همبستگي ارتباطي مهارت و  فرهنگي هوش  كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج

 . گردد مي توصيه پرستاري مديران براي ضرورت يک عنوان به آن آموزش و توسعه فرهنگي،  هوش بودن

 

 قدردانی و  تشکر
  دانشگاه  پژوهشي  كميته  تائيد   به. (   IR.QUMS.REC  1397.163)    شماه   به   اخالق   كد  اخالقي با كسب  نظر  از  مطالعه  اين

  همکاري  از  ميدانند   الزم   خود   بر  پژوهشگران.  است  رسيده   مامايي   و   پرستاري  دانشکده   پژوهشي  معاونت  و   قزوين  پزشکي   علوم

  همکاران  و   دانشگاه   مامايي   و  پرستاري  دانشکده  مسئولين  همکاري  از  همچنين،.  باشند  داشته  را  تشکر  كمال   مديريت  اين  مسئولين

  و   تقدير  كمال  داشتند،  پژوهشگران  با   را  همکاري  نهايت  كه  كنندگان  مشاركت  و   دانشگاه   پوشش  تحت  درماني   و  آموزشي  مركز

 . ميآيد عمل به تشکر
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