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چکیده
سالمت ،وضعیتی در افراد و سازمان آن هاست که امکان می دهد عملکردی باالتر از حد انتظار داشته باشند .باا توجاه باه حرکات ساری
دنیای امروز به سوی جهانیشدن ،مدیران برای داشتن سازمانی سالم باید به سالحی به نام هوش فرهنگی مجهز شوند .هوش فرهنگای
بهعنوان قابلیت های فردی برای عملکردی کارآمد در محیط های متفاوت از نظر فرهنگی تعریف می شاود .در ایان تحقیا تاالش شاد
است ،تأثیر هوش فرهنگی مدیران بر سالمت سازمانی سازمان های آنها در حوزة سازمان های دولتی شهرستان مالیر بررسی شود .برای
بررسی سالمت سازمانی مدل جدیدی که حاصل تلفی دو مدل فیشر و همکاران ،با مؤلفه های رهباری ،انعطاا پاذیری ،کاار گروهای،
توسعة شایستگی ،مهارت ارتباطی ،پاداشها ،تعهد و چشمانداز است ،بهکار گرفته شد است .برای سنجش هوش فرهنگای مادل انا و
همکاران با چهار مؤلفة فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری بهکار گرفته شد است .این پژوهش از نوع کاربردی است و از نظر نحاوة
گردآوری داد ها از نوع تحقیقات توصیفی  -همبستگی است .ابزار سنجش متغیرها پرسشنامه است که روایی صوری و محتوایی آن تأیید
شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ ثابت شد است .طب نتایج ،بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ،شار همبساتگی برقارار
بود و همة فرضیههای این پژوهش تأیید شد.

کلیدواژگان
سالمت سازمانی ،هوش انگیزشی ،هوش شناختی ،هوش فراشناختی ،هوش فرهنگی.

∗ نویسندة مسئول ،رایانامهgolam122000@yahoo.com :
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مقدمه
با ورود مفاهیم نوین مدیریت دولتی مبنیی بیر مسیئولیت میدیریت در نیی بیه اهیدا

ایاامانی،

خصوصیااای ،مقرراتادایی و جز آن ،کیه دولیت را اا بروکرااییهیای بیزرو و ناکارآمید بیه
ااامانهایی چابک و کارآمد رهنمیون مییشیود ،همننیین ،اایزایه ب یر وری میدیریت دولتیی،
پااخگوشدن ااامانها در برابر انتظارات مردم و تنوع اییاد مییی هیای کیاری ،میدیریت دولتیی
امروا با چالههای ایادی روبهرو شد اات ،که اا اویی ،باید با کوچکااای و م ندای مجیدد
به دنبال رایدن به اهدا

نوین خود باشد ،و اا اوی دیگر ،با انفجیار االعایات و توایسر ایری

اناوریها ،خود را برای انسطا پذیری در برابر چالههای اااای آمیاد کنید .ایعمت ایاامانی
ابارت اات اا توانایی ااامان در حفظ بقا و اااش با میی و ب بود این تواناییهیا .ییک ایاامان
االم نوآور و اااگار اات ،ظرایت باالیی برای تیم بیرانهای درونی و بیرونی دارد و قیادر بیه
پیشروی به اطوح جدید اسالیت اات.
اا آن جایی که نیروى انسانى اا جمله م مترین دارایىهاى ااامانى میسوب میشود ،جذب و
ااتفادة ب ینه اا ااتسدادهاى کارکنان ،اازایه ب ر ورى نیروى انسیانى و تبسیا شیوواایى و بالنیدگى
ااامانى را به دنبال خواهد داشت .یوى اا ابزارهاى انتى اراییابى و جیذب کارکنیان کیه اا الیر
مدیران اامال مىشد  ،انجه هوش آنان بود اات .اا اوی دیگر ،امروا اکثر ااامانها و اایراد،
هوش ارهنگی را مزیتی رقابتی و قابلیتی ااتراتژیک میداننید .در مییی و بیااار ج یانی ،هیوش
ارهنگی اهرم مورد نیاا رهبران و مدیران تلقی میشود .ااامانها و مدیرانی که اراش اایتراتژیک
هوش ارهنگی را درک کنند ،میتوانند تفاوتها و تنوع ارهنگی را بیرای ایجیاد مزییت رقیابتی و
برتری در بااار ج انی بهکار گیرند .هوش ارهنگی می تواند در میی متنوع ،انسیجام و همیاهنگی
ایجاد کند.
اما آیا مدیران دولتی ،اا لزوم مسلح شدن به اعح هوش ارهنگی ،برای مواج ه با دنیایی که در
مقایسه با اه یا چ ار دهر گذشته ،واجد خصایصی شد که آن خصایص ،اقوام ،ملییتهیا ،ادییان،
مذاهب ،نژادها ،ابانها و بهالور کلی ارهنگها و خرد ارهنگهای مختلف را بیشتر در مواج ه بیا
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یودیگر قرار داد اات ،آگاهند؟ در چنین اضای تساملی چندارهنگی ،برخیی اایراد و ایاامانهیا
توانایی باالتری برای ارتباط با ااراد و گرو هایی بیا بسیتر ارهنگیی متفیاوت نشیان داد انید ،البتیه
پرورش چنین قابلیتهایی اق در بستری االم و ایعمت امویانپیذیر اایت و جیو موجیود در
ااامان ها و در رأس همه ،مدیران ااامانی نقه بسزایی در بهوجودآوردن این بستر ایفا مییکننید.
اا این رو ،میقق بر آن شد تا برای اولین بیار در داخی و خیارز اا کشیور تیهویر هیوش ارهنگیی
مدیران را بر اعمت ااامانی ااامانهای تیت مدیریتشان بسینجد و در ایین را جامسیر میدیران
دولتی ش راتان معیر را بررای کنند و اا این نظر این پژوهه کامع بدی و پیشرو اایت .هید
اصلی این تیقیق بررای و شناخت تیهویر هیوش ارهنگیی بیر ایعمت ایاامانی میدیران دولتیی
ش راتان معیر اات.
بیان مسئله
شرای مییطی ما مدام در حال تغییر اات ،حتی ارهنگ جاری ما نیز تیت تهویر ارات تغیییرات
تونولوژی ،ارتباالات و اازایه االعایات دایتخوش تغییراتیی ایری تیر اا گذشیته شید اایت.
ااامانها هم گا مانند انسانها در مواج ه با این تغییرات دچار اردرگمی میشیوند ،امیا میدیران
دانا و هوشمند می توانند شرای مسااد و منسطف را در ااامانها ،حتی در میی های پرآشوب نیز
حفظ کنند و با بهکارگیری هوشمندی و ذکاوتی که امروا نام هوش ارهنگی بیر آن ن یاد انید ،بیر
مشوعت ناشی اا تفاوت ترکیب نیروی انسانی یا تفاوتهیای خیرد ارهنیگهیای کارکنانشیان در
ااامان اائق آیند و با تدبیری هوشمندانه و بهکارگیری ابزاری منااب در ج ت بیهکیارگیری ایین
تفاوتها و حداکثرکردن آوار مثبت تنوع ارهنگی برآیند.
اا اوی دیگر ،ایران اا امرة کشورهایی اات که اعو بر واقی شیدن در مسییر ج یانیشیدن،
داخ مراهای ملی خود نیز تنوع قومیتی دارد ،که هر یک اا اقوام ایرانی اا هویت ارهنگی خیا
و متمایز برخوردارند .اواملی که یک خرد ارهنگ را متمایز میکند ،ابارتانید اا نییوة گیویه،
تویهکعم ،اصطعحات ،اراشگذاری ها ،شو پوشاک ،راتارها ،ایباییشناای ،تفرییات ،اسالیتها
و پسندهای هنری که شام شسر ،موایقی ،آواا ،اینما و جز آن نیز میشود .خرد ارهنیگ مموین
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اات در تسارض یا تسام با ارهنگ مسل  ،حتی در پار ای اا موارد مسیتق اا آن باشید ،ولیی در
هر حال ،م مترین وظیفهای که برای خود میشنااد ،حراایت وایواسآمییز اا هوییت جمسیی و
ارقهای خویه اات (قر باغی،3131 ،

.)391

مدیران هوشمند اا اهمیت حفظ ارهنگ و خرد ارهنیگهیا در دهویدة ج یانی کیه بیهایوی
تکارهنگی پیه میرود ،بهخوبی آگاهند و با درک ،شناخت ،اراشن ادن و حمایت اا تفاوتها و
شناخت جو موجود در ااامان بهدنبال داشتن کارمندانی االم و ارتقیای ایطح ایعمت ایاامانی
هستند .کارمندانی که اودمند و وظیفهشناساند و بیا روحییه و املویردی بیاال بیرای راییدن بیه
اهدا

اااای ااامانی االم میکوشند.

این مدیران بهخوبی نقه نیروی انسانی را بهانوان میور تواسر ااامانها درک کرد انید و بیا
راتار کعمی و غیرکعمی منااب هنگام برقراری ارتباط با ااراد دیگر ارهنیگهیا تسامی اجتمیاای
اااند ای برقرار کرد اند و میدانند تفاوت در ارهنگها موجب تفاوت در الرا اور ،تصمیمگیری،
تلقی ،درک و قضاوت میشود.
اا این رو ،ابک رهبری مدیر بهانوان شیوة برخورد وی با تفاوتهای ارهنگی و راتاری ،پاییه
و اااس اعمت ااامانی میسوب میشود .در این تیقیق برآنیم پااخ روشنی برای این پراهها
بیابیم که آیا مدیران با هوش ارهنگی باالتر ،ااامانی االمتیر دارنید؟ و هیوش ارهنگیی در ابسیاد
ااامانی تا چه انداا به اعمت آن کمک میکند؟
مباني نظری پژوهش
هوش فرهنگي

ارلی و انگ ( )1001مف وم هوش ارهنگی را به الوم اجتماای و نظامهیای میدیریتی وارد کردنید.
هوش ارهنگی بهانوان قابلیت ارد در املورد مؤور در موقسیتهایی که با تنوع ارهنگی مشیخص
می شوند ،یا توانایی یک شخص برای پذیرش مؤور اضیاهای ارهنگیی جدیید ،تسرییف مییشیود
( .)Early & Ang, 2003, p.24انگ و همواران ( )1003هوش ارهنگی را شام چ ار مؤلفه مطیرح
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میکنند که با توجه به جدیدتربودن نسیبت بیه ایایر میدلهیا و اراگیربیودن بیشیتر در تیقیقیات
خارجی و پژوهههای داخلی ،و متنااببودن برای اهیدا

ایین پیژوهه ،در ایین تیقییق ایین

تسریف اقتباس شد اات.
مؤلفة فراشناختي هوش فرهنگي

مؤلفر اراشناختی هوش ارهنگی ،وابسته به ارهنگ اات که حاص این دانیه و کنتیرل شیناخت
اات ( .)Ng et al., 2009ارایندی که مردم برای تیصی و ا م دانه بهکار میگیرند (

Rasheed et

.)al., 2009, p.4110
روشی اات که یک ارد تجربههای بینارهنگی را اا آن الریق ااتدالل میکند .این انصر هوش
ارهنگی ،ارایندی را مورد توجه قرار میدهد که ااراد برای بهداتآوردن و ا م دانه ارهنگی بهکار
میگیرند .برای مثال ،وقتی ارد مفاهیم و تصاویر ذهنیی خیویه را براایاس تجربیر واقسیی کیه بیا
انتظاراته هماهنگ نبود  ،تسدی میکند )تسلیمی و همواران،3133 ،

.)11

مؤلفة شناختي هوش فرهنگي

این مؤلفه ابارت اات اا دانیه ایردی و ایاختارهای دانیه ( )Rasheed et al., 2009, p.4111و
شناخت ارد اا شباهتها و تفاوتهای ارهنگها و دانه امومی دربارة آنها .برای مثال ،االعااتی
دربارة ااتقادات و باورهای مذهبی و مسنیوی ،و اراشهیا و باورهیا دربیارة کیار ،امیان ،ارتباالیات
خانوادگی ،آداب و راوم ،و ابان را منسوس میکند (تسلیمی و همواران،3133 ،

.)11

ااراد با هوش ارهنگیی شیناختی بیاال ،توانیایی پییهبینیی و ا یم شیباهتهیا و تفیاوتهیای
موقسیتهای میانارهنگی را دارند .در نتیجه آنها احتماال توقسی دراتتر دارنید و کمتیر احتمیال
دارد که تفسیرهای نادرات اا برخوردهای ارهنگی داشته باشند (.)Ng et al., 2009
مؤلفة انگیزشي هوش فرهنگي

اعو بر قابلیتهای ذهنی که ا میدن و درک ارهنگهای دیگر را میپرورد ،هوش ارهنگی شام
قابلیت انگیزشی برای برآمدن اا ا دة میی های ناآشنا و میب م (بیرون ) اایت .هیوش ارهنگیی
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انگیزشی قابلیت هدایت انرژی و توجه به امت یادگیری دربارة املویرد در موقسییتهیای دارای
تفاوت ارهنگی اات .این قابلیت براااس نظریر توق  -انگیزش اکلس و ویگفیلد )1001( 3اایت
و شام خودانطباقی و خودکارآمدی اات .ااراد با هوش ارهنگیی انگیزشیی بیاال ،ااتمادبیهنفیس
دارند و دربارة تواناییهای خود برای اسالیت در میی های دارای ارهنگ مختلف مطمئنانید (

Ng

.)et al., 2009
همننین ،این مؤلفه بر م ارکردن انرژی و هدایت آن بهانوان راهنمای هوش ،تمرکیز مییکنید
) (Rasheed et al., 2009, p.4113و االمینان و ااتماد ارد به اینوه قادر اات خود را با ارهنگ جدید
تطبیق دهد .مؤلفر انگیزشی هوش ارهنگی ،حجم و ج ت انرژی (درونی) ااراد برای تسام مؤور در
ارهنگ جدید را نشان میدهد .بسد انگیزشی هوش ارهنگی شام ایطیی کیه در آن اایراد دربیارة
تواناییهای خود در تسامعت میانارهنگی االمینان و ااتماد دارند و مییزان گشیودگی بیرای تجربیر
تسام با مردم اایر ارهنگها و میزان رضایتی که اا آن تسامعت در خود مییابند ،اات (تسیلیمی و
همواران،3133 ،

.)11

مؤلفة رفتاری هوش فرهنگي

این انصر هوش ارهنگی بر این موضوع تمرکز میکند که ااراد در شرایطی که در ارهنگ جدید قرار
میگیرند ،چگونه ام میکنند (اامال آشوار ارد) .هوش ارهنگی راتاری ،بیه توانیایی ایرد بیرای
انجامدادن واکنه منااب اشار میکند (تسلیمی و همواران،3133 ،

.)13

سالمت سازماني

ااامان االم ااامانی اات که دربارة خود و موقسیتی که در آن قرار گراته اایت ،واقی بیین بیود ،
قابلیت انسطا داشته و قادر باشد برای مقابله با هیر مشیولی ،ب تیرین منیاب خیود را بیهکیار گییرد
(اااتنی،3131 ،

.)303
1. Eccles & Wigfild
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مایلز )3999( 3ضمن پیشن اد الرحی برای انجه اعمت ااامانها ،بیان کرد ااامان همیشیه
االم نخواهد بود .به نظر او اعمت ااامانی به دوام و بقای ااامان در میی خود و اااگاری بیا
آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای اااش بیشتر اشار میکند (جاهد،3133 ،

.)39

در این پژوهه میقق ترجیح داد با ااتفاد اا مدل اعمت ااامانی الیدن و کینگ ( )1000و
مدل پاتریک ایشر ( )1003و بهکارگیری مؤلفههای مشترک در این دو مدل ،به مدلی ترکیبی دات
یابد و آن را در بررای اعمت ااامانی ادارات دولتی ش راتان معیر بهکار گیرد:
الیدن و کلینگ نشان دادند ارپراتان در ااامانهای االم ،کارکنانی متس د و واادار ،با روحییر
باال ،کانالهای ارتباالی باا و مواقیت خطوط تیتانی ااامان را بهدات میآورند .آنها بر پایر نتیای
پژوهشی که برای ارایابی اعمت ااامانی دانشود های آمواش االی انجام داد انید ،ابسیاد ایعمت
ااامانی را تسریف کرد و برای اعمت ااامانی یااد بسد جداگانه ،اما مرتب به هم مطرح کرد انید
که ابارتاند اا ارتباط ،مشارکت و درگیربودن ،وااداری و تس د ،روحیه ،ش رت ایاامانی ،اصیول
اخعقی ،قدردانی اا املورد ،هداگذاری ،رهبری ،تواسه ،ب ر برداری اا مناب .
الت بهکارگیری این مدل و مدلی ترکیبی را میتوان به وجود مؤلفههیایی در ایین میدل ماننید
شی رت اییاامانی یییا ب ییر بییرداری اا منییاب و جییز آن دانسییت .ایییرا در ادارات دولتییی بییهالییت
انیصاریبودن خدمات دهی یا درداترسنبودن مناب دولتیی ،میاایبر درایت دو مؤلفیر یادشید
اموانپذیر نبود.
در این حال که مدل پاتریک ایشر جدیدتر و بهرواتر بود و در تیقیقات داخلی اق در ییک
مورد بهکار گراته شد بود (آن هم در مدلی ترکیبی) ،این مدل نیز بهالت داشتن اطح و الیههیای
مختلف و ادم اموان میاابر دقیق وان مؤلفیههیا بیهدرایتی (اا دییدگا میقیق) ،مناایب نبیود.
بنابراین ،ترجیح داد شد که مؤلفههای مشیترک ایین دو میدل بیرای الراحیی پراشینامر ایعمت
ااامانی بهکار گراته شود و البته مؤلفر انسطا پذیری که مشترک نیست (در مدل ایشر که جدیدتر
1. Mayels
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اات ،وجود دارد) ،اما در ااامانهای امروای برای داتیابی به اعمت نقشی بسزا را ایفا میکنید،
بهکار گراته شود.
جدول  .1مقایسة دو مدل سالمت سازمانی

مدل پاتویک فیشو ()7002

مدل الید ن كلینگل ()7000

رهبری

رهبری

ارتباالات

ارتباالات

رقابت و تواسر م ارتها

تواسه

چشمانداا و بینه

هداگذاری

پاداش و تشخیص

قدردانی اا املورد

تس د کارکنان

وااداری و تس د

کار گروهی و مشارکت

مشارکت و درگیربودن

توانایی انسطا

-

و بهرواشدن

الرح جانشینی

ش رت ااامانی

صیت و اعمت کارکنان

روحیه

ااتماد و احترام

ب ر برداری اا مناب

تسادل دورکاری

اصول اخعقی

منب  :نگارندگان3193 ،

بر این اااس ،مؤلفههای مورد بررای در اعمت ااامانی در این تیقیق ابارتاند اا:
 .1رهبری :رهبر در ااامان االم ،در این حال که به ب ترین نیو ام میکند ،راتار دوایتانه و
نزدیوی

نیز دارد.

 .1ارتباالات :ااامان االم ارتباط کاای ،مستمر میان همویاران ،و بیین ایردایتان و ارپرایتان،
دوالراه و بدون ترس و در اطوح مختلف ااامان

دارد.

 .1رقابت و تواسر م ارتها :در ااامانی االم ،مدیران خیود را بیه ایجیاد ایطیی اا حماییت
نسبت به آمواش ،تواسه و ایجاد رقابت متس د میدانند.
 .3چشمانداا و بینه :در یک جو االم ،چشمانداا ااامان کامع واضح و روشن اات .اهدا
ااامانی مسموال میقق میشوند و رابطر بین اهدا و نقهها روشن اات.
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 .1پاداش و تشخیص :یک ایاامان ایالم جیایی اایت کیه کارکنیان بیرای بیهاسلییتدرآوردن
ااتسدادهایشان تشویق میشوند و مورد حمایت قرار میگیرند و تعشهای آنها برای ب بود
تواناییهایشان دید میشود.
 .9تس د کارکنان :جوی توأم با ااتماد بین اشخا

در ااامان االم وجود دارد .کارکنیان ااتخیار

میکنند که بگویند کجا کار میکنند و چه کاری انجام میدهند.
 .3کار گروهی و مشارکت :یک ااامان االم ،امانی کارکنان احساس مالویت مییکننید کیه در
ب ساای ااامان مشارکت میکنند.
 .3انسطا پذیری :در ااامان االم اسی در انسطا پذیری اری و ب نگام برای هماهنگشیدن
با تغییرات مییطی وجود دارد و قبی اا آنویه ارصیتی اا دایت بیرود ،تصیمیمگییری در
ااامان صورت میپذیرد.
پیشینة تحقیق
در جدولهای  1و  1بخشی اا تیقیقاتی که تا کنون در امینر هوش ارهنگیی و ایعمت ایاامانی
انجام گراته اات ،بیان میشود .البته تا کنون در هیچ تیقیقی این دو مؤلفه با یودیگر مورد بررای
و پژوهه قرار نگراتهاند.
ادامة جدول  .2برخی تحقیقات انجامگرفته در عرصة هوش فرهنگی در داخل و خارج

ردیف

نام پژنهشگو

تاریخ

3

ارلی و انگ

1001

1

1

ارلی و
موااکواسوی
آارمن

موضوع تحقیق

مسرای اولین نظریر هوش ارهنگی با انتشار کتاب هوش ارهنگی،
تسامعت اردی بینارهنگی
مسرای مدل جدید هوش ارهنگی مبتنی بر اه جزء ار ،بدن و قلب و

1003

ارائر دو نوع هوش ارهنگی  .3:هوش ارهنگی ااامانی  .1هوش ارهنگی
نژادی و جغراایایی

1003

مسرای هوش ارهنگی به انوان یک ارا هوش که  IQتن ا جزئی اا آن
اات.
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ادامة جدول  .2برخی تحقیقات انجامگرفته در عرصة هوش فرهنگی در داخل و خارج

ردیف

نام پژنهشگو

تاریخ

3

پیتراون

1003

1

توماس و اینوسون

1001

9

تمپلر و همواران

1009

3

انگ ،ون داین و که

1003

3

را و کومار

1003

مسرای هوش ارهنگی با ابساد شناخت ،انگیزش و راتار

3133

بررای هوش ارهنگی و م ندای ارهنگی با توجه به روند ج انیشدن

9

ودادی و
ابااسلیااد

موضوع تحقیق
بیان تسریف جدید اا هوش ارهنگی مبتنی بر ااتسداد بهکارگیری
م ارتها و تواناییها در میی های چندارهنگی
در کتابی نیوة بهکارگیری هوش ارهنگی بهانوان م ارت تجارت ج انی
بررای شد اات.
بررای هوش ارهنگی انگیزشی و تهویر آن بر هوش ارهنگی در میان
کارکنان
تواسه و ااتبارانجی ابزار انجه هوش ارهنگی در میان کارکنان
ااامان

انتشار کتاب بررای هوش هیجانی و هوش ارهنگی بر مواقیت رهبران

30

مشبوی و تیزرو

3133

33

امانی و البراا

3133

الراحی مدل هوش ارهنگی در مدیریت مناب انسانی

31

ابرای و خانی

3139

بررای مف وم ارهنگ و تفاوتهای ارهنگی و چگونگی ارتقا و ب بود آن

3139

بررای هوش ارهنگی و کارکردهای آن در ااامان

31
33

31

اصغریااد و
قاامی
خاشسی و مستم
یزدخوااتی و
همواران

3190

3190

در کعس ج انی

شرح و توضیح لزوم هوش ارهنگی برای مدیران بهانوان اام اصلی
مواقیت در مدیریت ااامانهای هزارة اوم
بررای رابطر تماسهای بینارهنگی و هوش ارهنگی اا لیاظ تجربی و
نظری
مطالسر موردی ش ر انندز و بررای رابطر نگرش دینی و هوش ارهنگی

39

یسقوب احمدی

3190

که به رابطر مسنادار و مسووس بین هوش ارهنگی و دینداری در ش ر
انندز اشار میکند.
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جدول  .3برخی تحقیقات انجامگرفته در زمینة سالمت سازمانی در داخل و خارج

ردیف

نام محقق

سال

3

مایلز

3991

1

یانیس

1000

1

ویسبرد

3939

3

ااهد بابعن و
همواران

3139

1
9
3
3
9

دانهارد
شریفی و
آغاای
آهننیان و
منیدری
ااای و
همواران
اعقهبند

3139
3139
3131
3139
3133

موضوع تحقیق
برای اولینبار به مسرای و توضیح مف وم اعمت ااامانی و مدل آن
پرداخت.
بررای مدیریت اعمت ااامان و املورد در دانشگا ها که رابطر مستقیم و
مسنادار بین مؤلفهها دارد.
بررای روش اارضهیابی در ااامان اپس ،اجرای برنامههای ب بود و
اعمت ااامانی
بررای ارتباط اعمت ااامانی مدراه و تس د ااامانی دبیران (مطالسر
موردی دبیراتان پسرانر اردبی ) که بین این مؤلفهها همبستگی مثبت وجود
داشت.
رابطر الگوی بروکراای و میزان اعمت ااامانی دانشگا ها را بررای کرد.
بررای رابطر املورد مدیران و اعمت ااامانی در خبرگزاری جم وری
ااعمی که مؤید وجود رابطر مثبت و مسنادار بین این دو مؤلفه بود.
بررای رابطر م ارتهای ارتباالی مدیران با اعمت ااامانی که مؤید رابطر
مستقیم و مسنادار بین این دو مؤلفه اات.
بررای رابطر کیفیت اندگی کاری و اعمت ااامانی با خوشنودی شغلی و
بین دو مؤلفر اول و خشنودی شغلی همبستگی مسنادار تهیید شد.
بررای و شرح انواع مدلهای اعمت ااامانی در مدارس آمواشوپرورش

منب  :نگارندگان3193 ،

روش تحقیق
این پژوهه اا نظر هد  ،کیاربردی اایت و اا نظیر نییوة گیردآوری داد هیا اا نیوع تیقیقیات
توصیفی  -همبستگی اات ،ایرا ارتباط بین هوش ارهنگی و اعمت ااامانی میدیران را بررایی
میکند.
در این پژوهه کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،ااناد و مدارک داخلی و خیارجی و ایایتهیای
اینترنتی برای تدوین چارچوب نظری و مبانی نظری تیقیق بهکیار گراتیه شید و ابیزار گیردآوری
داد ها پراشنامه بود.
جامسر آماری تیقیق ابارتاند اا مدیران و کارکنان ااامانهای دولتی ش رایتان معییر (البتیه
آن تسداد که اجااة ورود به آنها اا لیاظ امنیتی مقدور بود) که تسداد آنها  31ااامان اات و البته
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اا ک جامسر آماری اق  10ااامان حاضر شدند با میقق همواری کنند ،بنیابراین ،تسیداد جامسیر
در داترس میقق  10ااامان بود اات.
برای نمونه گیری اا جامسه مورد مطالسه ،برای 10مدیر ارشد حق انتخاب وجود نداشیته اایت،
اما برای انجه اعمت ااامانی در هر ااامان و انتخاب کارکنان برای تومیی پراشینامه ،روش
نمونهگیری تصادای متنااب با حجم جامسه در ااامان بهکیار گراتیه شید کیه در آن ،تسیداد کی
کارمندان  113نفر بود و پس اا ااتناد به جدول مورگان تسداد نمونر میورد نییاا  339نفیر اایت.
ابتدا برای هر ااامان ا م در جامسه تسیین شد و پس اا ضرب ا م آن ادار در تسداد ک نمونیه،
مقدار موفی نمونه اا هر ااامان بهدات آمد.
ابزار تیقیق تلفیق پراههای دو پراشنامر ااتاندارد هیوش ارهنگیی و تلفییق دو پراشینامر
اعمت ااامانی اات.
بهالت آنوه دو پراشنامر متفاوت بهکار گراته شد بود و اا لییاظ ظیاهری بسییار نیاهمگون
مینمود ،روایی صوری پراشنامهها بهدقت بررای شد ،پراهها مورد بررایی قیرار گرایت و اا
لیاظ منطقی تهیید شد.
روایی میتوایی پراشنامهها نیز ،توا ااتادان مجرب میدیریت ،و بیا روش رواییی میتیوایی
الوشه بررای و تهیید شد .ارمولی که ضریب تسیین روایی میتوای پراشنامر ایعمت ایاامانی و
هوش ارهنگی را تهیید میکند CVR ،نام دارد و به شرح ایر اات:
1
1

در ارمول یادشد  N ،تسداد ک ااتادان پااخدهند  ،و  neتسداد ااتادانی اات که پراه میورد
نظر را تهیید کرد اند .اگر  CVRبرابر با صفر باشد ،یسنی  10درصد اااتیدی که مورد پرایه قیرار
گراتهاند ،پراه مورد نظر را منااب دانستهاند .بنابراین ،هر چه مقیدار

CVR

بیه ییک نزدییکتیر

باشد ،نشان میدهد تسداد بیشتری اا پااخدهند گان پراه مورد نظر را منااب تشیخیص داد انید
(م رابیااد و همواران .)3139 ،با توجه به مطالب یادشد و نظرانجی اا هشیت اایتاد میدیریت
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دربارة هر یک اا پراههای پراشنامههای ایین تیقییق ،حاصی ارمیول الوشیهی تهییید رواییی
پراشنامههای اعمت ااامانی و هوش ارهنگی در این پژوهه اات.
پایایی پراشنامهها با میاابر ضریب آلفای کرونباخ با نرماازار  SPSSبررای شد که این مقدار
برای پراشنامر هوش ارهنگی  0/330و برای اعمت ااامانی مقدار  0/931بهدات آمد و پاییایی
پراشنامهها تهیید شد.
تجزيهوتحلیل دادهها
برای آامون ارضیههای تیقیق ضریب همبستگی میاابه شد .نتای در جدول  3بیان شد اات.
جدول  .4همبستگی ابعاد هوش فرهنگی با سالمت سازمانی

ضویب همبستگی

ضویب معناداری

هوش ارهنگی

0/993

0/01

هوش اراشناختی

0/931

0/011

هوش انگیزشی

0/193

0/031

هوش شناختی

0/103

0/019

هوش راتاری

0/991

0/013

فوضیة اصلی پژنهش :هوش ارهنگی مدیران بر اعمت ااامانی ااامانهای تیت میدیریت
آنها تهویر مثبت و مسنادار میگذارد.
براااس جدول  ،3مقدار ضریب مسناداری در این آامون کمتر اا  0/01اات ،پس ارض ارض
صفر در اطح االمینان  91درصد رد میشود و میتوان گفت بین هوش ارهنگی مدیران بر اعمت
ااامانی ااامانهای تیت مدیریت آنها تهویر مسنادار میگذارد و اا آنجا گیه ضیریب همبسیتگی
برابر با  0/993و مثبت اات ،این تهویر مثبت اات ،پس ارضیر اصلی پژوهه تهیید میشود.
فوضیة فوعی انل :هوش اراشناختی مدیران بر اعمت ااامانی ااامانهیای تییت میدیریت
آنها تهویر مثبت و مسنادار میگذارد.
براااس جدول  ،3مقدار ضریب مسناداری در این آامون کمتر اا  0/01اات ،پس ارض صیفر
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در اطح االمینان  91درصد رد میشود و می توان گفیت هیوش اراشیناختی میدیران بیر ایعمت
ااامانی ااامانهای تیت مدیریت آنها تهویر مسنادار میگذارد و اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی
برابر با  0/931و مثبت اات ،این تهویر مثبت اات ،پس ارضیر ارای اول پژوهه تهیید میشود.
فوضیة فوعی دنم :هوش انگیزشی مدیران بر اعمت ایاامانی ایاامانهیای تییت میدیریت
آنها تهویر مثبت و مسنادار میگذارد.
براااس جدول  ،3مقدار ضریب مسناداری در این آامون کمتر اا  0/01اات ،پس ارض ارض
صفر در اطح االمینان  91درصد رد میشود و میتوان گفت هوش انگیزشی میدیران بیر ایعمت
ااامانی ااامانهای تیت مدیریت آنها تهویر مسنادار میگذارد و اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی
برابر با  0/193و مثبت اات ،این تهویر مثبت اات ،پس ارضیر ارای دوم پژوهه تهیید مییشیود.
فوضیة فوعی سوم :هوش شناختی مدیران بر اعمت ااامانی ااامانهای تییت میدیریت آنهیا
تهویر مستقیم و مسنادار میگذارد.
براااس جدول  ،3مقدار ضریب مسناداری در این آامون کمتر اا  0/01اات ،پس ارض ارض
صفر در اطح االمینان  91درصد رد میشود و میتوان گفت هوش شیناختی میدیران بیر ایعمت
ااامانی ااامانهای تیت مدیریت آنها تهویر مسنادار میگذارد و اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی
برابر با  0/103و مثبت اات ،این تهویر مثبت اات ،پس ارضیر ارای اوم پژوهه تهیید میشود.
فوضیة فوعی چهارم :هوش راتاری مدیران بر اعمت ااامانی ااامان هیای تییت میدیریت
آنها تهویر مستقیم و مسنادار میگذارد.
براااس جدول  ،3ضریب مسناداری در این آامون کمتر اا  0/01اات ،پس ارض ارض صیفر
در اطح االمینان  91درصد رد میشود و میتوان گفت هوش راتاری مدیران بر اعمت ایاامانی
ااامانهای تیت مدیریت آنها تهویر مسنادار میگذارد و اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی برابیر بیا
 0/991و مثبت اات ،این تهویر مثبت اات ،پس ارضیر ارای چ ارم پژوهه تهیید میشود.
همانالور که معحظه شد ،بین متغیر مستق هوش ارهنگی و ابساد آن و متغیر وابسته ایعمت
ااامانی ،شرط همبستگی برقرار اات و همر ارضیههای این پژوهه تهیید شد.
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حال با توجه به آنوه رابطر همبستگی بین دو متغیر کمی وجود دارد و با توجه بیه برقراربیودن
شروط مسادلر رگرایون خطی ،مسادلر رگرایون بیان میشود.
جدول  .5نتایج رگرسیون خطی برای بررسی پیشبینیکنندههای سالمت سازمان

ضوایب غیواستاندارد

مدل

B

خطای استاندارد

ضریب وابت
هوش اراشناختی
هوش انگیزشی
هوش شناختی
هوش راتاری

111/903
313/309
139/019
103/011
331/010

0/399
0/331
0/330
0/333
0/301

ضوایب استاندارد
0/333
0/399
-0/393
0/319

آمارة تی
1/191
1/931
1/113
-1/110
1/191

ضویب
معناداری
0/01
0/039
0/013
0/033
0/033

مسادلر رگرایون تیقیق حاضر به شرح ایر اات:
( 331/010هییوش راتییاری) ( 103/011 +هییوش شییناختی) ( 139/019 +هییوش انگیزش یی) +
( 313/309هوش اراشناختی)  = 111/903 +اعمت ااامانی
همانالور که در جدول  1مشخص اات ،اام اراشناختی هوش ارهنگی (بیا مقیدار ،)0/333
تهویر بیشتری در متغیر وابسته ،یسنی اعمت ااامانی میگذارد.
مقادیر تی و ضریب مسناداری به اور هر یک اا متغیرهای مستق اشار ای اجمالی میکند .مقدار
قدر مطلق تی و مقدار کوچک ضریب مسناداری نشان میدهد متغیرهیای مسیتق تیهویر اییادی بیر
متغیر وابسته میگذارند (بریس 3و همواران،3193 ،

.)139

نتیجه
نتای این تیقیق نشان داد هوش ارهنگی تهویر مثبت بر اعمت ااامانی میگیذارد و تیهویر مؤلفیر
اراشناختی بر اعمت ااامانی ،بیشتر اا مؤلفههای شناختی ،انگیزشی و راتیاری اایت .در ادامیه،
این نتیجه با نتای تیقیقات گذشته مقایسه میشود.
1. Bereas
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دکتر ابرای و همواران در مقالهای با انوان «تهویر هوش ارهنگی بر اوربخشی گروهیی» کیه در
شرکت اوالد مبارکه انجام گراته اات ،به این نتیجه رایدند که بیین هیوش ارهنگیی و اوربخشیی
گروهی رابطر مستقیم و مسنادار وجود دارد .در تیقیق دیگری رحییمنییا و همویاران تیهویر هیوش
ارهنگی را بر املورد وظیفه ای مدیران در بانک اقتصاد نوین بررای کردند و یااتههای این تیقیق
نیز نشان داد بین هوش ارهنگی و املورد وظیفهای مدیران رابطر مثبیت و مسنیاداری وجیود دارد.
در تیقیق دیگر که مشبوی و همواران با انوان «هوش ارهنگی اکسیر مواقیت میدیران در کیعس
ج انی» انجام داد اند ،مدیران با تسامعت بینالمللی در دو بخه خدماتی و صنستی انتخاب شد اند
و پس اا انجامدادن تیقیق رابطر مسنادار بین هوش ارهنگی و شوک ارهنگی تهیید شد ،بهابیارتی،
پایینبودن شوک ارهنگی در مدیرانی که اا هوش ارهنگی باالیی برخوردارند ،تهیید شد .بنیابراین،
تیقیق حاضر نتای همگرا با تیقیقات پیشین در امینر هوش ارهنگی دارد و اا آنجا که تیا کنیون
تیقیقی با دو مؤلفر هوش ارهنگی و اعمت ااامانی داخ و خارز انجام نگراته اایت ،تیقییق
حاضر شاید بتواند نقطر آغاای برای تیقیقات آیند باشد.
با توجه به اینوه ارضیر اصلی این پژوهه در قلمرو ش راتان معیر تهیید شد ،میتیوان نتیجیه
گرات هوش ارهنگی مدیر میتواند در اعمت ااامانی ااامان تیت مدیریت وی میؤور باشید و
میتوان با اازایه هوش ارهنگی مدیران ب بود اعمت ااامان را انتظار داشت.
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهشي

به میققان آیند پیشن اد میشود تهویر هوش ارهنگی بر اعمت ااامانی را در شرکتهای تجاری
بررای کنند .تهویر هوش ارهنگی را در ااامانهایی که مراودات بیینالمللیی بیا ایایر ارهنیگهیا
دارند ،نیز بررای کنند .تهویر هوش ارهنگی در ایاامانهیای دولتیی بیا تیهویر آن در شیرکتهیای
خصوصی مقایسه شد و تهویر هوش ارهنگی در کارمندان ااامانها نیز بررای شیود و اویر آن در
اعمت ااامانی مورد بیث قرار گیرد.
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پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتای بدات آمد اا هریک اا ارضیات پیشن ادهای ایر ارائه میشود:
 با توجه به تهیید ارضیر ارای اول این تیقیق و بهدایتآمیدن مقیدار ضیریب همبسیتگیمسادل  ،0/931و با توجه به این موضوع که اامی اراشیناختی هیوش ارهنگیی (بیا مقیدار
 ،)�=0/333بیشترین تهویر را در متغیر وابسته ،یسنی اعمت ایاامانی مییگیذارد ،مییتیوان
انتظار داشت که با ب بود این م ارت اا هوش ارهنگی ،اعمت ااامان به مییزان بیشیتری،
نسبت به تغییرات دیگر مؤلفهها ،اازایه یابد اا این رو ،توصیه میشود مدیران برای ب بیود
م ارت اراشناختی به اه توصیه ام کنند :آگاهی و دانه خود را راج بیه ارهنیگهیای
متفاوت اازایه دهند ،در مواج ه با اارادی اا ارهنگهای متفاوت ،اا قب برنامهریزی کنند
تا راتارشان بااث رنجه دیگران و ایجاد ایوءتفاهم نشیود ،در حیین تسامی بیا ارهنیگ
متفاوت ،صیت االعااتشان را بررای کرد و آن را بهروا کنند.
 با توجه به تهیید ارضیر ارای دوم این تیقییق و تهییید تیهویر مؤلفیر انگیزشیی هیوش بیراعمت ااامانی و بهداتآمدن مقدار ضریب همبستگی  ،0/193میتوان را هیایی را بیرای
اازایه این م ارت به مدیران پیشن اد کرد :به توانایی خود در مواج ه با اارادی اا ارهنیگ
متفاوت ااتماد کنند ،میزان گشودگی خود را برای تجربر تسام با ارهنگ متفاوت ،اایزایه
دهند ،به مواقیتهای خود در تسام با ااراد با امینههای ارهنگی متفاوت اور کنند.
 با توجه به تهیید ارضیر ارای اوم این تیقییق و تهییید تیهویر مؤلفیر شیناختی هیوش بیراعمت ااامانی و بهداتآمدن مقدار ضریب همبستگی مسادل  ،0/103میتوان را هیایی را
برای اازایه این م ارت به مدیران پیشن اد کرد :ایستم ارهنگی خود را بهخوبی بشنااند،
اسی کنند مسیارها و اراشهای ارهنگی ارهنگهای دیگر را نیز شنااایی کرد و بیاموانید
و به آنها احترام بگذارند.
 با توجه به تهیید ارضیر ارای چ ارم این تیقیق و تهییید تیهویر مؤلفیر راتیاری هیوش بیراعمت ااامانی و بهداتآمدن مقدار ضریب همبستگی  ،0/991میتوان را هیایی را بیرای
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اازایه این م ارت به مدیران پیشن اد کرد :م ارتهای کعمی خود را بهویژ در مواج ه بیا
امینر ارهنگی متفاوت ب بود ببخشند؛ م ارتهای غیرکعمی و ابان بدن را در ارهنگهیای
متفاوت شنااایی کنند و ارابگیرند؛ به اامال آشوار خود توجه کنند و در شیرای مختلیف
ارهنگی ،واکنه منااب اا خود نشان دهند.
پیشنهادهايي به مسئوالن

توجه به هوش ارهنگی می تواند برای همه ،اا جمله میدیران ارشید دولتیی ییا ایفیران ایرانیی ،اا
بهوجودآمدن اوءتفاهمهایی که در شرای تفاوت ارهنگی ایجاد شد  ،و بسضا بییاحترامیی تلقیی
میشود ،جلوگیری کند .اا این رو ،توجه به هوش ارهنگی ،بهویژ اا جانب مدیران ارشد اهمییت
ویژ ای دارد و باید:
در نظام آمواشی کشور ،راانه ها و مراودات اجتماای برجسته ،احترام بیه ایایر ارهنیگهیا و
خرد ارهنگها در نظر گراته شود و جنبههای مثبت اایر ارهنگها بهالور شایسته مطرح شیود .در
انتخاب مدیران ،بهویژ مدیران ارشد ارهنگی ،حتما قابلیت هوش ارهنگی ،لیاظ شود .به میدیران
کنونی ااامانهای دولتی ،م ارتهای هوش ارهنگی آمواش داد شیود و در مراحی بسیدی ایین
م ارتها ارتقا یابد؛ به صورت برنامر دور ای ،هوش ارهنگیی میدیران و ایعمت ایاامانی آنهیا
انجید شود؛ این توانایی برای هر اردی که در جامسه با دیگران ارتباط دارد ،میتواند مفید باشد و
مناابات انسانی در اجتماع را ب بود بخشد.

بررسي و شناخت تأثیر هوش فرهنگي بر سالمت سازماني (مورد مطالعه :مديران دولتي شهرستان مالير)

088 

منابع و مآخذ
 .3ابرای ،م دی و خانی ،ااظم ( .)3139هوش ارهنگی رویارویی با تفاوتهیا .اصیر میدیریت،
اال  ،3شمار های  39و  ،33صفیات .11-13
 .1اصییغریااد  ،اییزتاهلل و قااییمی ،احمدرضییا ( .)3139هییوش ارهنگییی و کارکردهییای آن در
ااامان .ماهنامر م ندای ارهنگی ،اال  ،3شمار های  33و  ،31صفیات .30-39

 .1بریس ،نیوع ،انلگار ،رامری و کمپ ،رینارد ( .)3193تیلی داد های روانشناای بیا برنامیر
 .SPSSترجمر خدیجه الیآبادی و اید الی صمدی ،انجان :دوران.
 .3تسلیمی ،میمداسید ،قلیپور ،آرین و وردینیژاد ،ارییدون ( ،)3133ارائیر راهوارهیایی بیرای
ارتقای هوش ارهنگی مدیران دولتی در امور بینالمللی .پژوهههای مدیریت ،ایال  ،1شیمارة
 ،3صفیات .19-13

 .1توماس ،دیویدای و اینوسون ،کر ( .)3133م ارتهای انسانی برای کسبوکار ج انی؛ هیوش
ارهنگی .ترجمر ناصر میراپاای ،احمد ودادی و ااظم دشتی ،ت ران :انتشارات میثاق همواران.
 .9جاهد ،حسینالی ( .)3133اعمت ااامانی در آمواشوپرورش .نشیریر تیدبیر ،شیمارة ،319
صفیات .39-11
 .3دانهارد ،کرم اهلل ( .)3139رابطر الگیوی بروکراایی و مییزان ایعمت ایاامانی دانشیگا هیا.
اص نامر اندیشههای تاا در الوم تربیتی ،اال  ،1شمارة  ،3صفیات .33-13
 .3ااهد بابعن ،اادل ،اسگریان ،مصطفی ،ب رنگی ،میمدرضا و نادری ،ازتاهلل ( .)3139بررای
ارتباط اعمت ااامانی مدراه و تس د ااامانی دبیران دبیرایتانهیای پسیرانر اایتان اردبیی .
نشریر مطالسات تربیتی و روانشناای دانشگا اردوای ،صفیات .133-333
 .9اااتنی ،میمود ( .)3131روانشناای کار :کاربرد روانشناایی در کیار ،ایاامان و میدیریت.
ت ران :نشر ویرایه.
 .30شریفی ،اصغر و آقاای ،صدیقه ( .)3139بررای رابطر املورد میدیران بیا ایعمت ایاامانی.

 080

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315

رهیااتی نو در مدیریت آمواشی دانشیگا آااد اایعمی ،واحید مرودشیت ،ایال  ،3شیمارة ،3
صفیات .339-393

 .33قر باغی ،الیاصغر ( .)3131مبانی ارهنیگ و هنیر مساصیر (واژگیان و اصیطعحات کلییدی).
ت ران :انتشارات اور م ر.
 .31مشبوی ،اصغر و تیزرو ،الی ( .)3133تهویر هوش هیجانی و هوش ارهنگی بر مواقیت رهبران
در کعس ج انی .پژوهههای مدیریت ،اال  ،1شمارة  ،1صفیات .11-31
 .31مشبوی ،اصغر و راموا ،نجمیه ( .)3131هیوش ارهنگیی اکسییر مواقییت میدیران در کیعس
ج انی .چ ارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ت ران .ت ران :انتشارات دانشگا صنستی شریف.
 .33م رابیییااد هنرمنیید ،م نییاا ،داودی و شورشییون ،حسییین ( .)3139نقییه اوام ی شییناختی،

شخصیتی ،اابقر خانواد و اشار روانی در پیهبینی اخیتعل واواایی اجبیاری .مجلیر الیوم
تربیتی و روانشناای ،دورة  ،1اال  ،33شمار های 3و ،1صفیات .13-19
 .31ودادی ،احمد و ابااسلیااد  ،منصور ( .)3133هوش ارهنگی در م ندای ارهنگی با توجه به
اصر ج انیشدن .ماهنامر م ندای ارهنگی ،اال  ،3شمار های  11و  ،13صفیات .93-31
16. Early, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: individual interaction across
cultures. Stanford: Business Books.
17. Ng, K.Y., Van Dyne, L. & Ang, S. (2009). From Experience to Experiential Learning:
& Cultural intelligence as a learning capability for global leader development. Learning
Education, 8(4), 511-526.
18. Rasheed, J.Y. (2009). Cultural intelligence and global business leadership: embracing
the spirit of chameleon. The FASEB Journal, 30(12), 4109-4119.

