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 چکيده
های دارای تنوع و هوش فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیط

دهد ای است که به فرد این امکان را میمهارت ویژه ناهمگون نیروی کار است. این نوع هوش توانایی و

های چند فرهنگی بتواند به طور اثربخش به انجام وظیفه بپردازد. در این تحقیق به تا در موقعیت

است. جامعه آماری  بررسی میزان ارتباط هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مدیران پرداخته شده

باشد. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه یانتخاب شده، مدیران آموزشی شهر مشهد م

استاندارد هوش فرهنگی که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگی در آمریکا منتشر گردیده استفاده 

شد. که به روش نمونه گیری تصادفی شد و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه کمپل استفاده

که بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی ها نشان داد نفر توزیع شد. یافته 345دردسترس تعداد 

مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و در بررسی روابط بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی 

است. همچنین مشخص شد  ابعاد دانش، و عملکرد شغلی بین این متغیرها رابطه معنادار و مثبت بوده

صد از واریانس عملکرد شغلی را تبیین در 42انگیزش و استراتژی هوش فرهنگی درکل توانسته 

 نمایند.

هوش فرهنگی، استراتژی هوش فرهنگی، دانش هوش فرهنگی ، انگیزش هوش  :يديکل واژگان

 فرهنگی ، رفتار هوش فرهنگی ، عملکرد شغلی.
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 مقدمه

 هایسازمان و محیطی هایسیستم از متأثر نیز و امکانات و منابع ها، فرصت مدیران، و کارکنان عملکرد تابع سازمان هر عملکرد              
 روانشناختی)ادراك، متغیرهای زندگی( پیشینه و روانی و ذهنی هایمهارت و هاتوانایی فردی) متغیرهای تابع نیز مدیران عملکرد .استدیگر

  (.1381 ،1شولر و است )دوالن شغلی( طرح و ساختار ها، پرداخت رهبری، )منابع، سازمانی متغیرهای و انگیزه( یادگیری، شخصیت، نگرش،
 رویکرد در (.1382، 2بالنچارد و هرسی) است دیگران با تفاهم و همکاری به دستیابی در ناتوانی انسان، درماندگی بزرگترین نیز طرفی از

 (.1999به نقل از میلر،  2006،  3پرادو) دارد خاصی اهمیت دیگران با کارمندان همکاری نحوه و تیمی کار سازمانی، فرهنگ مدیریت، جدید

 از یکی بنابراین باشند داشته مفیدی عملکرد بتوانند مدیران تا طلبدمی را خاصی رفتارهای مختلف هایجایگاه و هاموقعیت در مدیریت
  .باشد می فرهنگی متنوع هایموقعیت بخصوص مختلف های موقعیت در وی مهارت و توانایی مدیر یك عملکرد بر موثر عوامل

 .نمود مشاهده را متفاوت هایفرهنگ با کارکنان انواع توانمی هستند، فرهنگی چند یکم، و بیست قرن های سازمان از بسیاری که آنجائی از
 واقعیت این .برسد فروش به کشور 100 از بیش در و تولید کشور 10 در طراحی، محصولی کشور، یك در است ممکن که است حالی در این

 بیان یك ودر هنجارها ها،ارزش قومیت، زبان، در تفاوت که نحوی به است، شده فرهنگی چند هایطیمح در روابط فراوانی پویایی سبب
 مشکل با را مناسب کاری روابط توسعه درك صحیح، نبود صورت در و کند ظهور بالقوه تعارض منابع عنوان به تواندمی متفاوت هایفرهنگ
 (.2006،  تریاندیس) سازد مواجه

 شرایط در. شود می شناخته «هوش فرهنگی» نام به که است شده شناختی مباحث در نوین مفهومی ارائه سبب ادراکی های دشواری این
 ها سازمان و کارکنان مدیران، برای مهمی قابلیت هوش این است، رشدکرده ای ه فزایند صورت به سازی جهانی و تنوع که کنونی کاری

 صاحب از بسیاری کار، نیروی ناهمگونی و المللی بین مبادالت و تعامالت افزون روز رشد به نظر (.1387زاده، عباسعلی)شود می محسوب

 معطوف بینجامد، پویا و پیچیده بسیار های محیط در بخش اثر حضور به که هایی قابلیت تقویت و شناسایی به را خود توجه مدیریت نظران
 فرهنگی چند های موقعیت با مناسب مواجهه برای توان می که است توانمندیی ترین مهم فرهنگی هوش ها، قابلیت این میان در اند. ساخته

 .دهیم بروز ازآنها یك هر با متناسب رفتاری مختلف، فرهنگی هایمؤلفه صحیح و سریع درك با کند می کمك فرهنگی هوش گرفت. کار به

 بین ارتباطات اداره توانایی و مختلف فرهنگهای از افرادی با مستمر تطبیق توانایی از بتوانند که هستند مدیرانی بدنبال ها سازمان امروزه
 ارتباط ها، فرهنگ سایر افراد با بتوانند و باشند آشنا مختلف هایفرهنگ به که دارد افرادی به نیاز امروز، کار محیط باشند. برخوردار فرهنگی
 متفاوت رسوم و آداب و ها سنت ها، ش ارز با تطبیق برای فرد توانایی .دارند فرهنگی هوش به نیاز افراد منظور، این برای کنند. برقرار مناسب

فرهنگی است) هادی زاده مقدم و حسینی، هوش  معرف فرهنگی، متفاوت محیط یك در کارکردن و است کرده عادت ها آن به چه آن از

1386.) 
 تحقيق: نظري مبانی
 ماهیت که است بوده این بر تالش شناسی، روان یتاریخچه طول در و بوده شناسان روان توجه مورد بسیار که است مواردی جمله از هوش
 زیاد، سریع، یادگیری چون هایی ویژگی شود، می صحبتهوش  یدرباره وقتی قرارگیرد. بررسی مورد ... و آن پذیری تغییر آن، انواع هوش،

 در بینه آلفرد توسط هوش نام به ای پدیده که زمانی از (. 1385کند)فاطمی، می خطور ذهن به جدید حلهای راه و فوری و دقیق محاسبات
 زمان آن گذرد. از می قرن یك به نزدیك شد، معرفی ترمن توسط هوشی ی بهره اصطالح و کرد پیدا کمی نمود رقم و عدد صورت به فرانسه
 که اند پرداخته ابزارهایی تهیه به اساس آن بر و داده دست به هوش از مختلفی بندیهایطبقه و تعاریف شناسان، روان از بسیاری تاکنون

 و مولد طور به مسأله وحل استدالل تفکر، برای فرد ظرفیت از است عبارت هوش کلی طوربه هستند. ذهنی کیفیت این مدعی سنجش
 (. 1386پور،  )قلی سازنده

خورند که علت اصلی آن پایین بودن هوش فرهنگی های اجتماعی مناسب در تعامالت خود شکست می( باال، مهارتIQ)افراد زیادی با داشتن 

شود یا در صورت وجود گمراه کننده های آشنا عمدتا دیده نمیهای فرهنگی جدید، عالیم و نشانهدر محیط(. 1999باشد )استرنبرگ، می

تواند به چارچوب ادراك قبلی خود تکیه کند و بایستی به توسعه و ایجاد چارچوب جدیدی جهت درك صحیح اطالعات است بنابراین فرد نمی

                                                           
1 . Dolan & Shouller 
2 . Hersey & Blanchard 
3 . Prado 
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ح صطالو ایافت کمی د نموقم د و رعدرت نسه به صوافردر ( 1905) 4بنیهد لفرآتوسط ش هوم به ناای هپدیدمانی که در دسترس بپردازد. از ز

ح مطرد کلی فرش سنجش هور معیاان به عنو IQل سان سالیارد. میگذن یك به یك قرد( معرفی شد نز1916) 5منترهوشی توسط ه بهر

ار قرش کلی هوم مفهوخل در داکه د توصیف کرش را هوع هشت نو، چندگانهش نظریه هوب کتا، در 1983ل سادر6 نرردینکه گااتا د بو

 میگیرند.

برای موفقیت مدیران مورد نیاز است. این محقق ضمن بیان این نکته که هوش، 8 ایهای چندگانهنشان داد که هوش( 2002)  7فیمور

وارد ذیل ای برای رهبری مورد نیاز است که شامل مهای چندگانهباشد و در واقع هوشای چند بعدی است و شامل انواع مختلفی میبرساخته

 باشند:می

 شفاهی/ منطقیهوش (IQ) (تحلیلیهوش) 

 هیجانی )عاطفی(هوش (EQ) 

 فرهنگی هوش(CQ) (( ،2005گرین و هیل) 

 :هوش فرهنگی
 )پیتر شود می منتقل دیگر به نسل نسلی از و دهدمی شکل را انسان رفتار که است ای آگاهانه نمادهای و هانگرش ها،ایده ها،ارزش فرهنگ

 گروهی توسط که زندگی هایشیوه را فرهنگ مردمشناسان، است. بوده اختالف و تعبیر سوء منبع همواره فرهنگ یواژه (. 2005همکاران،  و
 که است آن باشد، می مشترك فرهنگ تعاریف تمامی در آنچه .دانند می شود، می منتقل دیگر نسل به نسلی از و شود می ایجاد مردم از

 مؤثر ارتباط برقراری در را مدیران امر کار همین و نیست مشاهده قابل راحتی به مواقع تر بیش در که است ای نانوشته قوانین فرهنگ،
 گروهی دیگر سوی در رود، می پیش سازی همگون نوعی سمت به ای معتقدند که جهان(. عده2006،  درویری و کند)رایت می مشکل

 آن در مختلف گونههای و تنوع و تضاد که میکند حرکت سمتی به بلکه نمیرود، پیش سازی همگون سمت به تنها نه جهان که معتقدند
است  شده بیان صورت این به سازیجهانی عصر در فرهنگی جایگاه یره دربا یونسکو اعالمیه (.1385 راموز، و داشت)مشبکی خواهد وجود

نقل از سازمند، «) های مختلفاحترام برای تنوع غنی موجود در فرهنگوارزش و  فرهنگی های تفاوت و تنوع درك و پذیرش درگیری،»

1384.) 

هان و پیترسون، های مختلف تعریف کرد )موینیها در محیطها و تواناییگیری مهارتفرهنگی را استعداد به کارهوش( 2004) 9پیترسون

2005.) 

ها است تنها یکی از آن (IQ)های مختلفی از هوش است و که شامل شکلهوش است  فرهنگی یك فراکند که هوشاشاره می( 2004) آفرمن

کل کشور تبدیل شده، هوش  ادارات، به یك الزام جدی در سطح  کارمندانهوش فرهنگی  امروزه ضرورت توسعه (.2005)گرین و هیل، 

 سازماندر محیط  کارمندانت و بر استعداد مدیران و هاى مبهم رفتاری، اجتماعى و فرهنگى اسفرهنگی مبین توانایى و استعداد درك موقعیت

 گیرد.فرهنگى استعداد شناخت و درك نیاز مراجعین را در بر مىداللت دارد. به عبارت دیگر هوش

 :فرهنگیهاي هوشمولفه
 :کردند ارائه را فرهنگی هوش عمده نوع دو (2004)وموساکوفسکی ارلی

 هوش فرهنگی (.2007کشور) لوگو،  فرهنگ از  آگاهی جهت جغرافیایی و نژادی هوش فرهنگی -2. سازمانها برای سازمانی هوش فرهنگی -1
 (.101، 2004 برخوردارند)پیترسون، فرهنگی تنوع از که است موقعیتهایی در اثربخش اقدام و تفسیر درك، برای فردی قابلیت

 - احساسی بعد -3 و فیزیکی بعد  -2شناختی، بعد -1 :است جزء سه بر مشتمل هوش فرهنگی

 (.2004وموساکوفسکی، )ارلی انگیزشی

                                                           
4 . Bineh , Alfered 
5 . Terman 
6 . Harward Gardner 
7 . Morphi 
8 . Multiple Intelligence 
9 . Peterson 
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مؤلفه به ر شامل چهارا فرهنگی ش ( هو2006، 2005ین )و ون دا( 2003نگ )اوی ـل، ار( 2007، 2006) 10هک ن وی، ون دانگا همچنین

 صورت زیـر مطرح میکنند:

استراتژی میکند. ل ستدالاطریق  را از آنبین فرهنگی رب تجاد فرست که یك اشی استراتژی(: روفرهنگی)شهو 11شناختیامؤلفه فر –

هوش فرهنگی بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درك می کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای 

کسب و درك دانش فرهنگی به کار می برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند. 

درواقع فرد دانش فرهنگى خود را در تعامل با فرهنگهاى ناآشنا تصحیح و تعدیل مى کند. با وجودى که داراى دانش فرهنگى الزم در تعامل 

 با فرهنگ هاى ناآشناست؛ همواره با دریافت بازخورد این شناخت را اصالح و تکمیل مى کند.

فرهنگها رد مودر نش عمومی و داست افرهنگها ی هاوتتفاو ها هتشبارد مود درشناخت یك فردانش(: فرهنگی)شهو12مؤلفه شناختی –  

)برای مثال اطالعاتی در مورد اعتقادات و باورهای مذهبی و معنوی و ارزشها و باورها در مورد کار، زمان، ارتباطات خانوادگی، آداب و رسوم 

 و زبان( را انعکاس میدهد.

هاى اقتصادى، فرد داراى هوش فرهنگى فراشناختى نسبت به محیط قانونى و اقتصادى سایر کشورها مطلع است. اصوالً فرهنگ، ساختار زیرنظام

های فرهنگی ونیز شناخت سیستمهای سیاسى، اجتماعى و فناورى در جامعه است. در کل دانش هوش فرهنگی، درك فرد از تشابهات و تفاوت

 های دیگر می باشد.اقتصادی و قانونی ، هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان

فرهنگی های بیگانه دشوار است؛ اما فردی که از جنبه ذهنی و شناختی دارای هوشای به فرهنگهرچند برای بسیاری از مردم یافتن روزنه

کند. یادگیری مفاهیم فرهنگ دیگران به درك و شناخت رفتارهای آنان کمك کرده برقراری یرومندی باشد، مفاهیم مشترك را زود پیدا مین

توان شناخت، زیرا بسیاری از مردم در این موارد تودار بوده و از بیان ارتباط را ساده می نماید. با این حال بعضی از رسوم را براحتی نمی

 شان عاجزند.کنند یا گاهی حتی خود نیز از تحلیل و تبیین فرهنگهای فرهنگی خود به دیگران اجتناب میویژگی

حجم ، فرهنگیشنگیزشی هواهد. مؤلفه دفرهنگ جدید تطبیق با د را ست خودر اینکه قاابه د فرد عتمان و اطمینا: ا13نگيزشیامؤلفه  -    

و جهت انرژی افراد برای تعامل مؤثر در فرهنگ جدید را نشان میدهد. بعد انگیزشی هوش فرهنگی شامل سطحی که در آن افراد در مورد 

ان میزو سایر فرهنگها دم تعامل با مر تجربهای بر 14گیدگشوان میزو ند دار دعتمان و اطمیناافرهنگی ن میات تعامالد در خوی ناییهااتو

رضایتی که از آن تعامالت در خود مییابند، میباشد. در واقع  فرد با کسب تجربه و یا کسب آموزشهای پیشین در تعامالت خود به اعتماد 

نفس رسیده و قادر خواهد بود وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهد. قابل ذکر است که وی نسبت به اجین شدن در فرهنگهای ناآشنا 

 اطمینان دارد و حتی خواستار زندگی در فرهنگهای ناآشنا میباشد.

کند در مقابل موانع پایدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ دیگران سازگار سازند داشتن انگیزه و پشتکار و باور این بعد به افراد کمك می

آیند ا زمانی از عهده کاری برمیگیرد، افراد تنهقوی در این راه بسیار موثر است. اعتماد به نفس همیشه از تبحر در کاری خاص سرچشمه می

ود دست که از انگیزش زیادی برخوردارند و به توانایی خود ایمان و باور دارند. مردم در صورت مواجهه با دشواری و ناگواری به آسانی از نیاز خ

یابد این خود به نفسشان افزایش میهای چالش برانگیز در گذشته موفق عمل کرده باشند، اعتماد ها در مواجهه با موقعیتشویند اگر آنمی

 تر شدن این مساله است.باعث حیاتی

هد دمین نشارا مختلف ی فرهنگهاادی از فراتعامل با درغیرکالمی مناسب و کالمی ل عماانمایش ای برد : قابلیت فر15ريفتارمؤلفه  -

)ارلی و موساکوفسکی، 2004: 140(. این عنصر هوشفرهنگی بر روی این تمرکز میکند که افراد در شرایطی که در فرهنگ جدید قرار 

میگیرند چگونه عمل میکنند )اعمال آشکار فرد( و هوشفرهنگی رفتاری، بهتوانایی فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد. فرد دارای 

هوشفرهنگی رفتاری به فراخور نیاز ارتباط کالمی خود را متناسب با فرهنگ میزبان تغییر میدهد. و به نسبت مراودات، از ارتباطات غیرکالمی 

 متناسب با فرهنگ میزبان بهره میجوید و همچنین از زبان و عالئم بدن به فراخور زمینه فرهنگ میزبان به کار میبرد.

                                                           
10. Ang, Van Dyne& Koh 
11 .Metacognitive component 
12 .Cognitive component 
13  Motivational component 
14. Openness 
15  Behavioral component 
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گیرد و اکثر رفتارهای ما حاوی پیام ت میهای ما به مردم از طریق زبان بدن و با استفاده از ارتباط غیر کالمی )بعد فیزیکی( صوربیشتر پیام

های دیگر ارتباط یك طرفه نیست. با تماس امکان تماس رویارو با مردم وجود دارد و علیرغم رسانه هابیشتر سازماناست و از آنجا که در 

آوریم. عالوه زبان بدن او را به دست میی های او و مشاهدهرویارو ما قادر خواهیم بود تا مراجعه کننده را بهتر بفهمیم و فرصت شنیدن حرف

 (.12: 1390زاده،کننده داشته باشیم)ابوالفتحیتوانیم تاثیر بیشتری بر مراجعهبر آن می
 شغلی: عملکرد

 سازمانی اهداف تحقق در را فرد های رفتار و ها تالش نقش شغلی عملکرد است، شغلی عملکرد سازمانی رفتار در اساسی متغیرهای از یکی
 مهارت، توان) دانش، ای اندازه چه تا فرد یعنی؛ شوند می محسوب فرد وری بهره و عملکرد در اساسی عوامل فرد تمایل و سنجد. توان می

به نقل از  1999) کمپل،  دارد کار انجام به ( اعتماد و تعهد عالقه، )انگیزش، تمایل ایاندازه چه دارد و تا را کارها انجام شایستگی( و تجربه

 فرهنگ سازمانی، ساختار شغل، با شخص تناسب و مدیریت حمایت همچون سازمانی و محیطی عوامل هرچند (.1393بابائیان و همکاران، 
 از نباید البته .اند شغلی عملکرد تعیین در اساسی عوامل تمایل، و توان ولی دارند دخالت زمینه این در بازخورد و همکاری روحیه سازمانی،

 یك شغلی عملکرد که این باورند بر محققان اکثر .است شغلی عملکرد بر اثرگذار عوامل از یکی شخصیتی های ویژگی که داشت دور نظر

 (.1384ای) سعادت، وظیفه عملکرد و ای زمینه عملکرد : از عبارتند ابعاد این از مهم مورد دو و است بعدی چند سازه

 مدیریت محصول، تولید قبیل از سازمان در نگهداری و تبدیل به مربوط هایفعالیت در که شودمی رفتارهایی شامل ای وظیفه عملکرد
 روانشناسی، زمینه روی بر که شود می تعریف عنوان رفتاری به ای زمینه عملکرد اما .دارند دخالت کاال فروش و خدمات ارائه زیردستان،

 قوانین از پیروی مشکل، اهداف به رسیدن جهت پشتکار دیگران، با تعاونی صورت به کار قبیل )از شود می انجام کار که سازمانی و اجتماعی
 کردن کار قبیل از ) شود می گفته شغل به مربوط های فعالیت از دسته آن به ای زمینه عملکرد واقع گذارد.  در می تأثیر (...و سازمانی

 تلقی وظیفه یا شغل از بخشی عنوان به رسمی طور به ولی دارند تأثیر بخشیسازمانی اثر در رسمی غیر طور به که دیگران( به کمك سخت،
  است:  زیر ابعاد با کلی مفهوم شغلی عملکرد شوند. نمی

 شفاهی و کتبی ارتباطات در تسلط -3 ) شغل از خارج ( عام مهارت و تسلط -2شغل در مهارت و تسلط -1

رهبری) صادقی،  و مدیریت سرپرستی، -8 تیمی عملکرد  -7 ها رده هم با همکاری و کمك -6 شخصی انضباط حفظ -5کوشش و تالش -4

1391.) 

 شغلی: عملکرد بر مؤثر عوامل
 :مؤثرند شغلی عملکرد در زیر های قالب در سازمانی عوامل :سازمانی (عوامل1

 عدم و نباشد مشخص فرد از انتظار که دهد می رخ زمانی شود، می اطالق تها مسئولی و اهداف نبودن مشخص و روشن به :شغل ابهام -الف

 .بگذارد تأثیر فرد تربیتی و شغلی عملکرد در تواند می آن درك

 .شغلی بصری تجارب با شغل اولیه انتظارات تعارض :شغل انتظارات -ب

 .سازمانی رویه و فردی های ارزش بین تعارض محیط با فردی های خواسته بین همخوانی عدم :نقش تعارض -ج

 .آن انجام زمان به توجه بدون ازحد بیش های درخواست :کاری تراکم -د

 های شبکه بودن نامناسب هها، برنام بودن انعطاف غیر مدیریتی، ههای شیو سازمان، اهداف با افراد نبودن آشنا سازمان نظر از کلی طور به
 بیش تهای مسئولی واگذاری سازمان از کارکنان بودن ناراضی کارکنان، توان از گیری بهره عدم کارکنان، امور به مدیران توجهی بی ارتباطی،

 مؤثر عوامل از کاری سخت وشرایط نامناسب امکانات عملکرد، ارزیابی نظام بودن نامناسب ها، دریافت با کار میزان نبودن هماهنگ توان، از
 شغلی است. عملکرد در

 :فردي ( عوامل2

 عملکرد بر مستقیمی تأثیر و شود می محسوب شغلی وفرسودگی روانی فشار با مقابله برای افراد به کمك منبع عنوان به اجتماعی حمایت
 .دارد ها سازمان مدیران شغلی
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 :فردي درون عوامل (3

 هایویژگی  -ب دارد. فرد شغلی عملکرد در ای کننده تعیین نقش فردی درون متغیری عنوان به شغل احراز برای آمادگی عدم -الف

 .باشند مؤثر شغلی عملکرد در توانند می شخصیتی

 (.1391مؤثرند)دالوند، شغلی عملکرد در نیز کار سابقه و تأهل تحصیالت، میزان سن، جنس، مانند شناختی جمعیت های متغیر  -ج

 از را نتایج توانند می ها سیستم عوامل از برخی که زیرا باشد متمایز نتایج از باید و دارد وجود رفتار عملکرد، در که است باور این بر کمپل
 اند. کرده تقسیم فنی یا ای وظیفه عملکرد و ای زمینه عملکرد بعد دو به را عملکرد سازمانی نظران صاحب ببرند. بین

 مستقیماً که شود می شامل را هاییفعالیت و دارد ارتباط نامند می شغل یا سازمان فنی هسته را آن (2000) بورمن که آنچه با فنی عملکرد
 شغل به شغلی از توجهی قابل طور به عملکرد نوع این گیرد. می انجام اقتصادی مبادالت در محصول به منابع تبدیل با غیرمستقیم طور به یا

 ای زمینه عملکرد کهحالی باشد.در می مشخص و معین هاینقش شامل و دارند هاتوانایی و ها مهارت دانش، به بستگی و متفاوتند دیگر
 نوع این دارد. عمل برای تکنیکی هسته پذیرش به نیاز که فردی بین و روانی محیط نگهداری و حفظ در که گیرد می بر را در هایی فعالیت

 هستند. مکتوب رسمی نقش صورت به ندرت به و دارند بستگی فرد شخصیتی های ویژگی و تمایالت ها، انگیزه به ها فعالیت از
 است این ادعا این دالیل شود شناخته ای وظیفه عملکرد بر موثر عوامل از یکی عنوان به تواند می فرهنگی هوش که اند داده نشان مطالعات

 رساند یاری رو پیش فرهنگی های پیچیدگی با برخورد در را مدیران که قابلیتی به نیاز ، المللی بین تجاری های فعالیت گسترش با اوال که
 بیشتر فرهنگی هوش گرفته، صورت تاکنون که مطالعاتی در گرچه فرهنگی هوش (. ثانیا2003شود)مینگ،  می احساس پیش از بیش ،

 دارد)نائیجی نیز را ملی فرهنگ درون قومی و نژادی های فرهنگ خرده به تعمیم قابلیت اما است، بوده بیگانه های فرهنگ با تعامالت متوجه
 تنوع دارای خود، مرزی درون حوزه در که ... و چین ایران، ملت(، 72 کشور هند) مانند کشورهایی در چنانکه (.1386زاده،  عباسعلی و

 ، لر ، ترك متنوع های فرهنگ تعامل ما کشور در مثال عنوان پرداخت. به موضوع این به داخلی صورت به توان می نیز، باشند می فرهنگی
 گویش زبان، دارای خود فرهنگ در اقوام این از کدام هر باشد. داخل در فرهنگی هوش بررسی و توجه برای دلیلی تواند می ... و فارس ، کرد

 همچنین گیرند. بهره روزمره تعامالت در آن از توانند می نیز محلی مدیران رو این از باشند می خود خاص های نگرش و رسوم و آداب و
 در باید را قابلیتی چنین به شدن مجهز دارند جامعه از کثیری افراد با بیشتری تعامل فعالیت، ماهیت حسب بر که ها سازمان و موسسات

 دهند. قرار خود کار دستور

 پيشينه تحقيق:

در شهر اصفهان  "بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی "( در تحقیقی با عنوان1392حقیقتیان و همکاران) 

نفر از کارکنان سازمان بهزیستی بوده است.  193ها پرسشنامه و حجم نمونه انجام این تحقیق پیمایش، ابزار گردآوری دادهشیوه است. پرداخته

ها بعد فراشناختی هوش فرهنگی از طریق بهبود مدیریت روابط، بعد شناختی از طریق افزایش احترام نسبت به عناصر فرهنگی بر مبنای یافته

از طریق ایجاد انگیزه برای برقراری روابط بین فرهنگی و بعد رفتاری با توسعه سازگاری کارکنان بر عملکرد شغلی  مراجعان، بعد انگیزشی

 است.شتهتأثیری مثبت دا

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان  "( در تحقیقی با عنوان1392آذری و همکاران)

که بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران و همچنین بین هوش  به چنین نتایجی رسیده است:  "1390-91ل تحصیلی رفسنجان سا

داری وجود دارد اما بین هوش فرهنگی انگیزشی و رفتاری و عملکرد فرهنگی فراشناختی و شناختی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنی

کننده میزان تحصیالت نشان داد که متغیرهای تعدیل رگرسیون د. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داری مشاهده نششغلی مدیران رابطه معنی

 و میزان سابقه کار مدیران نتوانسته است تأثیری در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران ایجاد کند. 
های شهر ملکرد شغلی با کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانارتباط بین  هوش فرهنگی و ع "( در پژوهشی با عنوان1393عبدی و همکاران) 

ها نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی پرستاران پرستار پرداختند. یافته 330گیری تصادفی به بررسی به روش نمونه  "کرمانشاه

 جود ندارد.رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین عملکرد شغلی مردان و زنان تفاوت معناداری و

"عنوان با پژوهشی در (1388)نیارحیم "عملکردشغلی مدیران بر هوش فرهنگی تاثیر میزان بررسی   اقتصاد بانك شعب ؛ مطالعه مورد که 

 به آن شدت اگرچه باشدمی دارمعنی و مثبت شغلی عملکرد و هوش فرهنگی استراتژی بین رابطه که داد نشان باشدمی تهران استان نوین
 عملکرد با فرهنگیهوش از بعد این بین ارتباط زمینه در آمریکایی و ایرانی متفاوت فرهنگ دو تشابه نشانگر تواندمی این و نیست میزان یك
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 در رابطه این که حالی در داشت مدیران شغلی عملکرد با داریمعنی و مثبت رابطه حاضر پژوهش در فرهنگیهوش دانش بعد. باشد شغلی
 و عمومی دانش میزان و فرهنگی تفاوتهای و تشابهات از ما فرهنگ در مدیران درك است ممکن نیست. دارمعنی دیگران و ونداین پژوهش
 افراد انگیزش و عالقه میزان که داد نشان دیگران و داین ون پژوهش. باشد داشته رابطه او شغلی عملکرد با دیگر فرهنگهای از وی شناخت

 همچنین باشد.می رابطه این منکر پژوهش این حالی در دارد داریمعنی رابطه وی شغلی عملکرد با دیگر هایفرهنگ از افرادی با تعامل برای
 با برخورد در مناسب رفتارهای با سازگاری برای مدیر توانایی و قابلیت شغلی، عملکرد با هوش فرهنگی ابعاد روابط مستقل بررسی در

 .است گردیده عنوان دارمعنی رابطه این داین پژوهش در که حالی در ندارد داریمعنی رابطه وی ایوظیفه عملکرد با مختلف، فرهنگهای

 لشکر دانشگاه دانشجویان روی بر که "تحول رهبری و ،رفتارشهروندی سازمانی هوش فرهنگی بین رابطه" عنوان با پژوهشی در (2011) بالو

 هوش فرهنگی بین مثبت رابطه یك که شده گفته پژوهش این در گرفته؛ انجام است مستقر متحده ایاالت شرق در که دریایی نیروی آموزشی
 است. مبتنی  اجتماعی تبادل تئوری هاییافته بر که دارد وجود رفتارشهروندی سازمانی و

"سازمانی سطح در حیاتی، ساختار یك  عنوان به فرهنگی هوش کمی سنجش و توسعه بررسی،" عنوان با پژوهش ( در2008ون دریل)  

 مثبتی رابطه سازمانی هوش فرهنگی که معتقدند آنها میپردازد. سازمانی سطح در حیاتی، ساختار یك عنوان به هوش فرهنگی بررسی به خود
 .دارد سازمانی عملکرد و سازمانی اثربخشی با

 عملکرد و فرهنگی انطباق گیری،تصمیم سازگاری، بر آن تاثیر میزان و فرهنگیهوش گیریاندازه به پژوهشی در( 2007)، کُه انگ، داین، ون
 عنوان به فرهنگیهوش واقع در و دارد ارتباط متغیرها این از کدام هر با فرهنگیهوش ابعاد که داد نشان پژوهش این نتایج اند.پرداخته شغلی
 و فرهنگی قضاوت بر فرهنگی هوش دانش و استراتژی بعد دو که صورت این به است شده معرفی متغیرها این بینی کنندهپیش عامل

 فرهنگی جدید هایموقعیت با را فرد فرهنگی انطباق میزان فرهنگی هوش انگیزش و رفتار ابعاد همچنین. است تاثیرگذار فرد گیریتصمیم
 .است تأثیرگذار فرد شغلی عملکرد بر فرهنگی هوش رفتار و استراتژی ابعاد باالخره و کندمی بینی پیش

 قرار بررسی مورد را فرهنگیهوش عامل چهار و افراد شخصیت بین رابطه بازرگانی دانشجوی 338 بین در پژوهشی در( 2005) داین ون

 جنبه با عاطفی ثبات و شادابی دارد، داری معنی ارتباط فرهنگیهوش شناختیفرا بعد با گرایی وجدان که رسیدند نتیجه این به و دادند

 گشودگی اینکه نتیجه مهمترین و دارد داریمعنی ارتباط رفتار و انگیزش دانش، ابعاد با برونگرایی است، ارتباط در فرهنگیهوش رفتاری

 میزان با دیگر عبارت به دارد مثبت ارتباط فرهنگیهوش بعد چهار هر با که است شخصیتی هایویژگی ترین مهم از یکی تجربه کسب در

  .دارد مثبتی ارتباط متنوع فرهنگی هایمجموعه در اثربخش، طور به وظیفه انجام برای افراد توانایی

 شود:بر مبنای مبانی نظری ارائه شده، فرضیات به صورت زیر تدوین می

 هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذاراست.  -1
 استراتژی هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذاراست. -2
 شغلی مدیران تأثیرگذاراست.دانش هوش فرهنگی بر عملکرد  -3
 انگیزش هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذاراست. -4
 رفتار هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذاراست. -5
 رسد جنسیت مدیران بر عملکرد شغلی آنها تأثیرگذار باشد.بنظر می -6

 مدل تجربی تحقيق:
 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد شغلی هوش فرهنگی

 
 انگيزش

 استراتژي

 رفتار

 دانش
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 روش شناسی تحقيق:
باشند که بر اساس نمونه گیری تصادفی  و به روش در باشد. جامعه آماری مورد بررسی مدیران آموزشی میروش پژوهش، پیمایشی می

 سنجش مرکز توسط که فرهنگی هوش استاندارد پرسشنامه از پژوهش این درنفرانتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند.  345دسترس، تعداد 
 خود پژوهش در (1385راموز)  است. گردیده استفاده و شده سازی بومی داخلی پژوهشگران توسط و یافته توسعه آمریکا در فرهنگی هوش

 تعدیالت و شده بومی که انجام حال در پژوهشی طرح از پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه. پرداخت پرسشنامه این سازی بومی به
 هوش استراتژی متغیرهای ترتیب به که است بوده بخش چهار شامل مذکور، پرسشنامه. است گردیده اقتباس پذیرفته، صورت آن در الزم

 می گیریاندازه ( 1-5)لیکرت طیف بوسیله و میگیرد بر در را فرهنگی هوش رفتار و فرهنگی هوش انگیزش فرهنگی، هوش دانش فرهنگی،
 است. گردیده انجام ،(1999) مدیران وظایف از کمپل بندی تقسیم اساس بر نیز شغلی عملکرد پرسشنامه تدوین که است ذکر هب الزم شود.
کرونباخ  آلفای روش از استفاده با ابزارها کلی پایایی و قرارگرفت بررسی مورد صوری و محتوایی روایی روش حسب بر تحقیق متغیرهای روایی

 آمار از تحقیق این در باشد. می باالیی سطح در آمدکه دست به 94/0و  89/0برای پرسشنامه هوش و عملکرد برابر با محاسبه و به ترتیب 
همبستگی  ضریب شامل استنباطی آمار این، بر عالوه. است شده استفاده مطالعه مورد جامعه خصوصیات و هاویژگی ارائه برای توصیفی

 .است شده گرفته کار به تحقیق های یافته یحتوض و تحلیل برای ورگرسیون چندگانه

 های تحقیق:یافته 

 ميانگين نمرات ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی -1جدول 
 انحراف معیار میانگین ابعاد

 422/0 5/22 استراتژی

 477/0 18 دانش

 492/0 2/24 انگیزش

 552/0 3/21 رفتار

 

نمرات ابعاد استراتژی و انگیزش هوش فرهنگی نسبت به بقیه ابعاد باالتر بوده و کمترین دهنده اینست که میانگین نتایج جدول فوق نشان

 باشد. میزان مربوط به بعد دانش هوش فرهنگی می
 

 هاي آن با عملکرد شغلی مدیرانهمبستگی بين هوش فرهنگی و مؤلفه  -2جدول

 هوش فرهنگی رفتار انگيزش دانش استراتژي متغير مورد بررسی

 642/0 121/0 627/0 718/0 532/0 همبستگی پيرسون

 00/0 21/0 00/0 00/0 00/0 سطح معناداري

 

 رابطه فرهنگی بجز بعد رفتار هوش چهارگانه ابعاد تمام دهد. می نشان آن ابعاد و اصلی متغیرهای بین را همبستگی ضرایب 2شماره جدول
 باشد. می فرهنگی هوش دانش بعد به مربوط همبستگی میزان بیشترین همچنین. دارند شغلی عملکرد با داری معنی

 ها بر اساس جنسيت و ميزان عملکرد مدیرانآزمون تفاوت ميانگين  -3جدول

انحراف  ميانگين تعداد جنسيت

 معيار

tمقدار 

 

سطح 

 معناداري

 32/0 45/0 75/0 21/4 180 زنان

 63/0 14/4 165 مردان
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ميزان  عملکرد نفر مرد بوده است. جهت سنجش رابطه جنسیت با 165نفر از افراد نمونه ما زن و    180بر اساس نتایج جدول فوق، تعداد 
آمده رابطه معنادار نیست و تفاوت معناداری بین از آزمون تفاوت میانگینها استفاده شده است. با توجه به سطح معناداری بدستمدیران 

 ان زن و مرد وجود ندارد.عملکرد مدیر

 (عملکردشغلیعناصر اصلی تحليل چند متغيره به روش گام به گام براي پيش بينی متغير وابسته)  -4جدول

 شدهاصالحR 2R 2R متغیرهای واردشده مرحله

 362/0 363/0 603/0 دانش هوش فرهنگی 1

 370/0 371/0 624/0 فرهنگیانگیزش هوش 2

 418/0 422/0 646/0 فرهنگیهوشاستراتژی 3

مرحله است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی چند  3دهد که معادله پیش بینی رگرسیونی ما دارای بررسی نتایج جدول فوق نشان می

درصد از واریانس متغیر 42توانستهدانش، انگیزش و استراتژی هوش فرهنگی دهد که در مجموع متغیرهای نشان می 3متغیره ما در مرحله 

=  58) به وسیله متغیرها تبیین شده و عملکرد شغلیدرصد از واریانس متغیر  42را پیش بینی نمایند. با توجه با اینکه  (عملکرد شغلیوابسته)
2R -1سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای  اند.( از واریانس متغیر وابسته تبیین نشده؛ درکل متغیرها دارای قدرت تبیین متوسطی بوده

 مالحظه کرد. زیرتوان در جدول را می Tبرای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون Betaدرون معادله مانند

 

 
 پيش بينی متغير وابسته عناصر اصلی تحليل چند متغيره به روش گام به گام براي -5جدول

 B Beta T Sig.T نام متغیر

 000/0 91/20 603/0 86/13 دانش هوش فرهنگی

 000/0 19/13 374/0 43/14 فرهنگیانگیزش هوش

 000/0 37/11 288/0 82/10 فرهنگیهوشاستراتژی

 

عملکرد نمره به میزان  86/13 دانش هوش فرهنگیدهد که در مرحله نخست، به ازای افزایش یك نمره به متغیر نشان می Bضرایب بطور کلی 

افزوده  عملکرد شغلینمره به میزان  43/14انگیزش دانش فرهنگی شود و در مرحله دوم، به ازای افزایش یك نمره به متغیر افزوده می شغلی

 شود. افزوده می عملکرد شغلیبه  نمره نمره  82/10استراتژی هوش فرهنگی که به ازای افزایش یك نمره به متغیر  سوممرحله و  می شود
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 ري:گيبحث و نتيجه
شازد. ها را هدایت میدهد وآنکند که فرهنگ، اغلب فرآیندها و پیامدهای سازمانی را تحت تأثیر قرارمیرفتار سازمانی و روانشناسی، آشکار می

جستجوی  دهند، بنابراین محققان به منظور بررسی واست که ادراك از کار را تحت تأثیر قرارمیتفاوت در ارزشها و عقاید فرهنگی، نشان داده

 اند. هایی که دارای تنوع فرهنگی هستند، هوش فرهنگی را معرفی کردهبهترین ابزار فعالیت و اداره کردن محیط

نی نتایج نشان داد هر اندازه هوش فرهنگی مدیران باالتر باشد میزان عملکرد شغلی آنان نیز بیشتراست. بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیرا

ها و استعدادهایشان نه و متناسب با میزان کارشان داشته باشند، عملکرد باالتری دارند. همچنین کارمندانی که به مهارتهای عادالکه پرداخت

(، کاظمی) 1393های عبدی)توجه شود و کارشان اساس میزان مهارت و استعدادشان باشد، عملکرد بهتری دارند. نتیجه این فرضیه با پژوهش

(؛ به نقل 2007(، کرواون کری)2007(،  ماریا ویلوگو) 2007(، انگ و دیگران)2007(، چارلین مدی)2006پوالر)(، چن دراس کر و تم1388

 باشد. ( همسو و همخوان می1388از رحیم نیا) 

( و 2007 0باشد که با تحقیقات ون داین و دیگرانای مثبت و معنادار میهمچنین رابطه بین بعد استراتژی هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه

توان  می باشد، می پرورش قابل شخصیت های جنبه سایر همانند فرهنگی هوش که آنجایی باشد. از( مشابه می1388رحیم نیا و همکاران) 

 فرهنگی هوش پرورش اینکه اول باشد می ذکر به الزم نکته دو راستا این در البته نمود. ارائه سازمانها مدیران به زمینه این در هایی توصیه
 برنامه راستای در باید فرهنگی هوش بهبود اینکه نکته دومین و استانجام قابل ایحرفه روانشناسان مانند صالحیت واجد افراد توسط از تنها

 تقویت و پرورش برای ها روش این جمله از .گیرد صورت برنامه این های جنبه سایر کنار در و سازمان انسانی منابع راهبردی پرورش جامع

 فرهنگی هوش تقویت برای محقق دو این عقیده به است. گردیده ( ارائه2004) موساکوفسکی و ارلی توسط که است مراحلی فرهنگی هوش
 هوش چنانچه یعنی گردد. انتخاب الزم آموزشی برنامه ضعفشان، و قوت نقاط تعیین و افراد در هوش نوع این سنجش از پس است الزم

 ضعیف دانشی یا شناختی بعد در چنانچه یا و نماید شرکت رفتار به مربوط های کالس در باشد، می تری پایین سطح در فرد رفتاری فرهنگی
 نمرات میانگین که آنجایی از شد، حاصل مطالعه این از که نتایجی به توجه با شود. داده پرورش فرد قیاسی و استقرایی استدالل توان است،
 های کالس در شرکت توان می داشت؛ قرار تری پایین سطح در ابعاد سایر به نسبت دانش بخصوص و رفتار ابعاد در کارمندان فرهنگی هوش
 و سازی شبیه های تمرین نیز و (2004 پیترسون، و ارلی) فرهنگی هوش ابعاد برای شده ریزی طرح آموزشی های مدل از استفاده یا مذکور
  نمود. پیشنهاد زمینه این در مدیران فرهنگی هوش افزایش منظور به را نقش ایفای

 های برنامه در توانندمی هاادارات و سازمان فرهنگی، هوش هایقابلیت و هامهارت از توجهی قابل بخش بودن اکتسابی به توجه با بنابراین
 در رسمی غیر و رسمی هایآموزش از گیریبهره با و بگیرد نظر در هوش از نوع این تقویت برای ای ویژه مدیران جایگاه توسعه و آموزش

 هوش دانش بعد دو تأثیرات زمینه در تحقیق فرضیات تأیید به نظر همچنین دارد. بر گام آنان رفتاری و شناختی هایمهارت بهبود جهت
 عملکرد بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی فرهنگی هوش که گفت توان می مدیران، ای وظیفه عملکرد بر فرهنگی هوش انگیزش و فرهنگی

 نوع تعیین آنها، فعالیت نوع به توجه مدیران با انتصاب و انتخاب مورد در گیری تصمیم برای توان می معیار، این از نتیجه در باشدمی شغلی
 ارتقاء جهت در نهایتاً که گردید مند بهره مدیران شغلی عملکرد ارزیابی برای مناسب معیارهای انتخاب نیز و مدیران برای الزم هایآموزش
 .بود خواهد موثر سازمان اثربخشی و کارایی
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 و مراجع منابع

 

(. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان 1392آذری، همایون و همکاران)  [1]

 علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. .  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و1390-91رفسنجان سال تحصیلی 

، نشریه های مأموریتی ناجاهای شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته(. بررسی رابطه ویژگی1393بابائیان، علی و همکاران ) [2]
 .1393، پاییز 37، شمارهترورجی منابع انسانی ناجا -علمی

فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان، (. بررسی تأثیر هوش 1392حقیقتیان، منصور و همکاران)  [3]

 .74-59:  4شماره   25؛ جلد 1393جامعه شناسی کاربردی، 

 همدان شهر مدارس مدیران ای( زمینه و ای )وظیفه شغلی عملکرد و شخصیتی هایویژگی رابطه بررسی(. 1383) عباس. خاکپور، [4]

 .بهشتی شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی ، 82-83سال تحصیلی در
 دانشگاه صف افسران تربیتی عملکرد بر مؤثر( همدلی، ارتباط استرس، )مدیریت زندگی های مهارت نقش (.1391) علیرضا دالوند، [5]

 .امین انتظامی علوم دانشگاه ارشد، نامةکارشناسی پایان .انتظامی علوم

 موسسه صائبی، محمد طوسی و علی ترجمه: محمد  ،انسانی منابع و کارکنان امور مدیریت (.1381رندال.)  شولر، ؛ شیمون دوالن، [6]

 .تهران ریزی، برنامه و مدیریت پرورش. و آموزش

. 3پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره  -، مجله علمی "هوش فرهنگی موفقیت مدیران در کالس جهانی"(. 1385راموز، نجمه.)  [7]

107-126 . 

پژوهشی مدیریت فردا.  -ای مدیران. نشریه علمیمیزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه(. بررسی 1388رحیم نیا و همکاران)  [8]

 . سال هشتم. 22شماره

 .36شماره راهبرد، فصلنامه شدن، جهانی پرتو در بشر حقوق و فرهنگ (.1384بهاره.) سازمند، [9]
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