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 چکيده
 یو ارتباطات سازمان یبا عملکرد سازمان یرابطه هوش فرهنگ یبا هدف بررس پژوهش حاضر

شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف  یاثربخش در مديران مدارس متوسطه دولت

حاضر  قیبود. جامعه آماری تحق یهمبستگ - یفیها توصداده یآورو ازنظر نحوه جمع یکاربرد

جدول مورگان  قيدوره متوسـطه شـهر تهران بود. از طر یمـدارس دولتـ رانيمد هیشامل کل

 یاخوشه یتصادف یریگکه به روش نمونه دينفر مشخص گرد 200حجم نمونه پژوهش برابر با 

اطالعات از پرسشنامه هوش  یجامعه موردنظر انتخاب شدند. جهت گرداور انیاز م یاچندمرحله

( 1980 ت،یو گلداسم ی)هرس ی(، پرسشنامه عملکرد سازمان2011 ،یو قهار ی)خداداد یفرهنگ

 لی( استفاده شد. جهت تحل1379 گران،يو د انیاثربخش )نانچ یو پرسشنامه ارتباطات سازمان

نشان  جي. نتادياستفاده گرد رهیچند متغ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بيها از ضرداده

شامل هوش  یهوش فرهنگ یهاو مؤلفه یسازمان دعملکر نینشان داد، رابطه ب جيداد،. نتا

 یهامؤلفه نیمعنادار و مثبت است. از ب یبه لحاظ آمار یزشیو هوش انگ یهوش رفتار ،یشناخت

عملکرد  ینیبشیقادر به پ یزشیو هوش انگ یهوش رفتار ،یهوش شناخت ،یهوش فرهنگ

هوش  یهااثربخش و مؤلفه یمانرفتار ساز نینشان داد، رابطه ب جينتا نیبودند. همچن یسازمان

رفتار  نیمعنادار و مثبت است. اما ب یبه لحاظ آمار یهوش رفتار ،یشامل هوش شناخت یفرهنگ

هوش  یهامؤلفه نیمشاهده نشد. از ب یرابطه معنادار یزشیاثربخش و مؤلفه هوش انگ یسازمان

 .اثربخش بودند. یانارتباطات سازم ینیبشیقادر به پ یو هوش رفتار یهوش شناخت ،یفرهنگ

 .اثربخش، مديران یارتباطات سازمان ،یعملکرد سازمان ،یهوش فرهنگ : يديکل واژگان
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 2 مرجان خودي،  1ی گل افشان ینيحس داحمديس

  بجنو تهران واحد، یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیعضو ه 1
 ، واحد تهران جنوبیفرهنگ تيريمد یدکتر یدانشجو 2

 
 نام نويسنده مسئول:

 مرجان خودي 

 یو ارتباطات سازمان یبا عملکرد سازمان یرابطه هوش فرهنگ

 شهر تهران یاثربخش در مديران مدارس متوسطه دولت
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 مقدمه
کاردان، متخصص و در کنار آن  یانسان یرویهای افراد جامعه دارد. فراهم نمودن نتوانمندی شيدر افزا یاساس ارینقش بس تيريمد

فعال، آگاه و کاردان  یريدرگرو مد مهبخشند، ه یها را فزونگذاریسرمايه یریوری منابع و بکارگهای آگاه و با فرهنگ که بهرهپرورش انسان

 هامديريت و مؤثرترين ترينمشکل ترين،پیچیدهو  ترينبااهمیت را آموزشی هایبر سازمان مـديريت مـديريت، انـواع بـین از .[1گیرد]صورت می

 خالق، هایانسان بـه خـام هایانسان تبـديل سويک از مناسب و و خالق مطلوب هایمديريت با توأم وپرورشآموزش یثمره زيـرا دانند؛می

 در و مختلف سطوح در جامعه هر انسانی نیروی احتیاجـات یکنندهتأمین ديگر سوی از و است يافتهکمال و متعادل يافته، رشد بالقوه،

شود، هوش مديران های محوری که موجب موفقیت سازمان میيکی از شايستگی. [2]اسـت اقتـصادی و اجتمـاعی فرهنگـی، متفاوت هایبخش

 هوش. [3جانبه به انجام برسانند]طور متوازن و همهشان را بهاست مديران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه

. [4]است کرده کسب سازمانی يا و قومی ملی، هایفرهنگ بخش در فعالیت انجام برای مدير يک که دانست توانمندی نوعی توانمی را 1فرهنگی

ارتباط مؤثر و کارآمد با افرادی  عنوان توانايی و قابلیت برقراریکند که در کل بههوش فرهنگی يک قلمرو و يک حوزه جديد از هوش را ارائه می

های چند فرهنگی های افراد برای از عهده موقعیتها و قابلیتهايی را درباره توانايیهوش فرهنگی بینش شود.از پیشینه متفاوت تعريف می

هوش فرهنگی درک  .[5]د های کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم کنبرآمدن، درگیر شدن در معادالت بین فرهنگی و عمل کردن در گروه

ها ها را درک کرده و روی آندهد که تفاوتظاهر و باطن افراد ازنظر فکری و عملی است. همچنین چارچوب و زبانی را در اختیار ما قرار می

 جایبه که کندمی کمک سازمانیمجموعه در مدير به فرهنگی هوش. [6]ها را تحمل کرده يا ناديده بگیريمگذاری کنیم نه اينکه آنسرمايه

 در اثربخش رهبری به منجر تا آورد وجود به خود در را جامع بینش دارد وجود مخاطبان میان در و محیط در که متفاوت هایقاعده کنترل

تواند تحت تأثیر هوش می که [8های مديريتی است ]های موردبحث در پژوهشترين سازهيکی از مهم نیز 2عملکرد سازمانی. [7]شود محیط

. شودمی اطالق هاآن انجام از حاصل نتايج و سازمانی هایفعالیت و وظايف ها،مأموريت انجام چگونگی به سازمانی، عملکردفرهنگی قرار گیرد. 

 اهداف به دستیابی از است عبارت سازمانی عملکرد ديگر، تعريفی در. است سازمان اهداف تحقق و اجرايی فرايندهای نتیجه يا حاصل همچنین

ای به ( در مطالعه2015و همکاران ) 3بارکات. [9]  دارد عهده به سازمان که هايیمسئولیت انجام و هاآن از رفتن فراتر يا اجتماعی و سازمانی

هوش فرهنگی بر  که دهدمی نشان هايافته المللی پرداختند. اينمديران بین شغلی رضايت و عملکرد بر فرهنگی هوش تأثیر وتحلیلتجزيه

 شناختی فرهنگی هوش فرهنگی، هوش بین (1391نتايج مطالعه قره سفلو ) .[10] گذاردتأثیر می جهانی مديران شغلی و عملکرد شغلی رضايت

 رابطه کارکنان عملکرد با رفتاری فرهنگی هوش بین اما آمد به دست معناداری و مثبت رابطه کارکنان عملکرد با انگیزشی فرهنگی هوش و

 سازگاری عملکرد با تأکید بر نقش بر فرهنگی هوش تأثیر ای به بررسی( در مطالعه2015و همکاران ) 4. جويتی[11] نشد مشاهده معناداری

میان  سازگاری دهد وتوجهی عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میطور قابلفرهنگی پرداختند. نتايج نشان داد، که هوش فرهنگی به میان

 هیجانی، هوش بین ای به بررسی روابط( در مطالعه2013) 5. چن[12] باشدفرهنگی واسطه ارتباط بین فرهنگی هوش و عملکرد شغلی می

اوهايو پرداخت. نتايج نشان داد، بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مديران  شهر رهبر در مديران اثربخشی شغلی و عملکرد فرهنگی، هوش

 .[13]مديران را دارد شغلی بینی عملکردعناداری وجود دارد و همچنین هوش فرهنگی توان پیشرابطه مثبت م

 برای اثربخش است. ارتباطات 6اثربخش سازمانی تواند تحت تأثیر هوش فرهنگی قرار گیرد، ارتباطاتيکی از عوامل ديگری که می 

شود. شايد به همین وضوح مشاهده میی يک مدير در سازمان ردپای ارتباطات بههافعالیت ، زيرا در تمامسازمان اهمیت به سزايی دارد مديران

توانند زيرا هريک از کارکردهای مديريت مستلزم نوعی از ارتباط است. مديران می« ارتباطات»گويد مديريت، يعنی علت است که کرينتز می

نگیزه نمايند و درنتیجه زمینه بهبود عملکرد سازمانی و پیرو آن زمینه وسیله برقراری ارتباطات اثربخش در سازمان در کارکنان ايجاد ابه

 ارتباطات، اثربخشی بر فرهنگی هوش ای به بررسی تأثیر( در مطالعه2014همکاران )و  7باکر  .[14دستیابی به اهداف استراتژيک را فراهم کنند]

فرهنگی در تبیین واريانس اثربخشی ارتباطات در  نشان داد، هوش پرداختند. نتايج چندملیتی هایشرکت مديران اضطراب و شغلی رضايت

 شهید بنیاد کارکنان سازمانی ارتباطات و فرهنگی هوش بین ای به بررسی رابطه( در مطالعه1395. عسکری و توکلی )[15]مديران نقش دارد

. [16]دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه سازمانی ارتباطات و فرهنگی هوش میزان بین ايثارگران پرداختند. نتايج بیانگر آن بود که و امور
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 که رسیدند نتیجه اين به «دانشجويان در اجتماعی تعامالت و فرهنگی هوش بین رابطه» عنوان با خود تحقیق( در 1394) همکاران و طوالبی

 .[17]دارد دانشجويان اجتماعی تعامالت معناداری با رابطه فرهنگی هوش

که توان دريافت. با توجه به اينها نقشی اساسی دارند را میتوان ضرورت بررسی عوامل يادشده که در سازمانتوجه به آنچه گفته شد، می

پژوهش به دنبال پر  نيکه در اهای آموزشی و بین مديران آموزشی تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است تاکنون روابط اين عوامل در سازمان

 ارتباطات و سازمانی عملکرد با فرهنگی هوش گويی بدين سؤال است که آيا بینپاسخ رو پژوهش حاضر با هدف. ازاينمیشکاف هست نيانمودن 

 تهران رابطه وجود دارد يا خیر؟ شهر دولتی متوسطه مدارس مديران در اثربخش سازمانی
 

 روش
 شامل حاضر تحقیق آماری . جامعههمبستگی است -ها توصیفی دادهآوری ازنظر نحوه جمع پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و

 پژوهش نمونه حجم مورگان جدول طريق باشد. ازمی نفر 440 تعدادشان که باشدمی شـهر تهران متوسـطه دوره دولتـی مـدارس مديران کلیه

 از میان جامعه موردنظر انتخاب شدند. ایچندمرحلهای خوشه گیری تصادفینمونه گرديد که به روش مشخص نفر 200 با برابر

 

 (2011پرسشنامه هوش فرهنگی )خدادادي و قهاري، 
( در ايران 2011پرسشنامه هوش فرهنگی برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه هوش فرهنگی ايرانی که توسط خدادادی و قهاری )

 5سؤال(، هوش انگیزشی ) 6و با ترتیب هوش فرهنگی شناختی )سطحی لیکرت(، در سه بعد  5سؤال، در مقیاس  16سازی شده بود )با بومی

شده توسط متخصصان زبان و ادبیات سؤال(، استفاده گرديد. در پرسشنامه هوش، روايی معنايی کلمات و متن ترجمه 5سؤال( و هوش رفتاری )

 یشناخته نتايج ضريب آلفای کرونباخ، هوش فرهنگی آزمونی با حضور مديران انجام شد کبرای سنجش پايايی، پیش .[18]فارسی تائید شده بود

(، حاکی از پايايی باالی پرسشنامه بود. الزم به ذکر 933/0( و هوش کلی )849/0( و بعد هوش رفتاری )918/0(، هوش انگیزشی )941/0)

 .[18] بزار پايا معرفی شدعنوان يک ابه 86/0( نیز با آلفای کرونباخ 2011است پرسشنامه مذکور در مطالعه خدادای و قهاری )

 

 (1980گلداسميت ) و هرسی پرسشنامه عملکرد سازمانی
سؤال و هفت مؤلفه توانايی،  42شود که از ( استفاده می1980برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت )

خبرگان منابع انسانی در دانشگاه تهران به تائید رسید. روايی سازه نیز به مندی از و محیط است. با بهره وضوح، کمک، مشوق، ارزيابی، اعتبار

های ( و حذف سؤالt=1/25کننده حذف بعد محیط )افزار لیزرل سنجیده شد؛ نتايج روايی سازه بیانکمک روش تحلیل عاملی تأيیدی در نرم

ديگر، بیانسازی معادالت ساختاری بود. بهتکنیک تحلیل مسیر در مدلاز روند پژوهش برای اجرای  104و  88، 82، 79، 68، 40، 25، 19، 8، 5

 . [19]گیری مطلوب بودهای اندازههای برازش مدلشده روايی مناسبی نداشتند. همچنین شاخصهای مطرحبعد محیط و سؤال
 

 (1379 ديگران، و نانچياناثربخش )سازمانی  ارتباطات پرسشنامه
صورت بسته سؤالی است. سؤاالت اين پرسشنامه به 25ای ( پرسشنامه1379)نانچیان و ديگران،  «اثربخش یسازمان ارتباطات»پرسشنامه 

خدادادی و  پژوهش در پرسشنامه پايايی باشد.خیلی زياد( و بر اساس طیف لیکرت میای )خیلی کم، کم، متوسط، زياد،پاسخ پنج گزينه

 پرسشنامه اين صوری و محتوايی روايی همچنین. باشدمی پرسشنامه پايايی بودن مطلوب مبین که آمد دست به 78/0 ،(1395) همکاران

 .[20]گرفت قرار تائید مورد رشته خبرگان و اساتید نظر توسط
 

 هاافتهي
 هاي متغيرهاي پژوهشبه نمره مربوط توصيفی هاييافته-1جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین متغیر

 36/0 -44/0 08/18 25/56 عملکرد سازمانی

 38/0 -45/0 24/3 29/20 ارتباطات سازمانی اثربخش

 20/0 -13/1 85/4 21/7 شناختی

 -39/0 -47/0 75/4 78/10 رفتاری

 43/0 -73/0 47/4 63/6 انگیزشی
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که اين به توجه است. باشده میانگین و انحراف معیار، کشیدگی و چولگی( متغیرهای پژوهش ارائه) یفیتوصهای ( شاخص1در جدول )

 شکل از موردمطالعه ینمونه نمرات متغیرهای پژوهش در توزيع که گفت توانمی دارد، قرار( -2 ،2) بازه که در کشیدگی و چولگی مقادير

 برخوردارند. نرمال

 ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش -2جدول 

ف
ردي

 

 5 4 3 2 1 متغيرها

     - عملکرد سازمانی 1

    - 13/0 ارتباطات سازمانی اثربخش 2

   - **21/0 **39/0 هوش شناختی 3

  - **35/0 **22/0 **48/0 هوش رفتاری 4

 - **40/0 **36/0 12/0 **38/0 هوش انگیزشی 5

P< 01/0** 

 

، (=01/0P< ،39/0r)ی هوش فرهنگی شامل هوش شناختی هامؤلفهدهد، رابطه بین عملکرد سازمانی و می نشان( 2) جدول نتايج

به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. همچنین رابطه بین رفتار  (=01/0P< ،38/0r) یزشیانگ( و هوش =01/0P< ،48/0r)هوش رفتاری 

 آماری لحاظ به (=01/0P< ،22/0r)، هوش رفتاری (=01/0P< ،21/0r)ی هوش فرهنگی شامل هوش شناختی هامؤلفهسازمانی اثربخش و 

 (.=P ،12/0r >05/0)اثربخش و مؤلفه هوش انگیزشی رابطه معناداری مشاهده نشد  سازمانی اما بین رفتار .است مثبت و معنادار

 معادله وارد بینپیش متغیر عنوانبه« فرهنگی هوشهای مؤلفه» و مالک متغیر عنوانبه« سازمانی عملکرد» رگرسیونی تحلیل در

 طورهمان بايد از برقرار بودن مفروضات اصلی آن اطمینان حاصل نمود. متغیره چند رگرسیون تحلیل شدند. قبل از انجام متغیره چند رگرسیون

بین  یهم خط( قرار دارد که در حالت کلی عدم 5VIF1) 5 تا 1فرض بین بازه بهینه پیش VIFآماره  شود،می مشاهده( 3) جدول در که

باشد بوده و نزديک به صفر نمی 5/0دهد. همچنین مقدار آماره تلورانس بیش از ان میی رگرسیونی پژوهش را نشهامدلمتغیرهای مستقل در 

توان قرارگرفته است می 5/2و  5/1 بازه مقدار آماره دوربین واتسون در کهباشد. با توجه به اينی مناسب میهم خطکه برای پذيرفتن عدم 

 .ندارد وجود همبستگی خطاها بین نتیجه گرفت

 فرهنگی هوش هاياز روي مؤلفه سازمانی بينی عملکردزمان براي پيشخالصه نتايج رگرسيون به روش هم -3جدول 

متغیر 

 مالک

 متغیرهای

 بینپیش
R 2R (196  3و) F P 

 ضرايب استاندارد
T P 

 دوربین یهم خطآماره 

 BETA Tolerance VIF واتسون

 عملکرد

سازمان

 ی

 شناختی

56/0 31/0 30 0001/0 

20/0 13/3 002/0 79/0 25/1 

 19/5 34/0 رفتاری 69/1
0001/

0 
79/0 26/1 

 30/1 76/0 01/0 47/2 16/0 انگیزشی

 

از واريانس متغیر  درصد 31/0( معنادار بوده و  P=0001/0 ؛F (3و  196)= 30) شدهمشاهده F یزانم دهد،می نشان( 3) جدول نتايج

های دهد از بین مؤلفهنشان می بتا استاندارد (. ضرايب2R=0/ 37باشد )میبینی فرهنگی قابل پیش های هوشی مؤلفهوسیلهبه سازمانی عملکرد

 β=16/0( و هوش انگیزشی )=0001/0P ؛=19/5t و β=34/0(، هوش رفتاری )=002/0P ؛=13/3tو  β=20/0هوش فرهنگی، هوش شناختی )

 بودند. سازمانی عملکرد بینیپیش( قادر به =01/0P ؛=47/2tو 

 وارد بینپیش متغیر عنوانبه «فرهنگی هوشهای مؤلفه» و مالک متغیر عنوانبه« ارتباطات سازمانی اثربخش» رگرسیونی تحلیل در

 اطمینان حاصل نمود.بايد از برقرار بودن مفروضات اصلی آن  متغیره چند رگرسیون شدند. قبل از انجام تحلیل متغیره چند رگرسیون معادله

هم ( قرار دارد که در حالت کلی عدم 5VIF1) 5 تا 1فرض بین بازه بهینه پیش VIFآماره  شود،می مشاهده( 4) جدول در که طورهمان

به بوده و نزديک  5/0دهد. همچنین مقدار آماره تلورانس بیش از ی رگرسیونی پژوهش را نشان میهامدلبین متغیرهای مستقل در  یخط
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قرارگرفته  5/2و  5/1 بازه مقدار آماره دوربین واتسون در کهباشد. با توجه به اينی مناسب میهم خطباشد که برای پذيرفتن عدم صفر نمی

 .ندارد وجود همبستگی خطاها بین توان نتیجه گرفتاست می

 فرهنگی هوش هاياز روي مؤلفه اثربخش سازمانی بينی ارتباطاتزمان براي پيشخالصه نتايج رگرسيون به روش هم-4جدول 

متغیر 

 مالک

متغیرها

 ی

 بینپیش

R 2R (196  3و) F P 

ضرايب 

 T P استاندارد
 وربیند یهم خطآماره 

 واتسون
BETA Tolerance VIF 

ارتباطا

 ت

 سازمانی

 اثربخش

 شناختی

27/

0 

07/

0 
18/5 002/0 

16/0 09/2 03/0 79/0 23/1 

64/1 
 26/1 79/0 02/0 25/2 17/0 رفتاری

 30/1 79/0 ./89 -12/0 -01/0 انگیزشی

 

از واريانس متغیر  درصد 07/0( معنادار بوده و  P=0001/0 ؛F (3و  196)= 30) شدهمشاهده F یزانم دهد،می نشان( 4) جدول نتايج

دهد از نشان می بتا استاندارد (. ضرايب2R=0/ 07باشد )میبینی فرهنگی قابل پیش های هوشی مؤلفهوسیلهاثربخش به سازمانی ارتباطات

( قادر به =02/0P ؛=25/2t و β=17/0( و هوش رفتاری )=03/0P ؛=09/2t و β=16/0های هوش فرهنگی، هوش شناختی )بین مؤلفه

 بودند. اثربخش سازمانی ارتباطات بینیپیش
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 گيرينتيجه
 دولتی وسطهمت مدارس مديران در اثربخش سازمانی ارتباطات و سازمانی عملکرد با فرهنگی هوش رابطه تعیینپژوهش حاضر با هدف 

 هوش و رفتاری هوش شناختی، هوش شامل فرهنگی هوش هایمؤلفه و سازمانی عملکرد بین تهران انجام شد. نتايج نشان داد، رابطه شهر

های هوش فرهنگی، هوش شناختی، هوش رفتاری و هوش انگیزشی قادر به از بین مؤلفه. است مثبت و معنادار آماری لحاظ انگیزشی به

 و( 2015) همکاران و جويتی ،(1391) سفلو قره ،(2015) همکاران و های بارکاتبودند. اين يافته با نتايج پژوهش سازمانی عملکرد بینیپیش

 همخوانی دارد. (2013) چن

 فراوانی موارد فرهنگی میان تباطاتار در ولی. است اجتماعی هایکنش و روابط تمامی مبنای ارتباطات توان گفت،در تبیین اين يافته می

 باوجود. هستند مشابه یقراردادها و مرزها يا مشترک زمینه فاقد دارند، متفاوت فرهنگ که افرادی چراکه باشد مشترک درک مانع تواندمی

 که قراردادهايی و رمزها اقعدرو. است زبانی هایتفاوت از فراتر بسیار مسائلی دربرگیرنده فرهنگی میان ارتباطات زبانی، هایمهارت اهمیت

 طرفین، اهداف آن در که است خاصی ارتباطی موقعیت مذاکره. شوند سازگار ارتباطی هایشیوه و غیرکالمی عالئم بايد دارند، فرهنگی ريشه

 به هافرهنگ میان در فرايند اين از مرحله هر بر تأکید میزان کنند،می طی را مشابهی فرايند مذاکرات تمام بااينکه. است تضاد در هم با بالقوه

 بايد رفتارهای حد چه تا و چگونه و انزم چه که نکات اين دانستن مذاکرات، برانگیزچالش ذات دلیل به. است متفاوت ایمالحظهقابل طرز

 باشند، مؤثر رهنگیف میان مذاکرات و ارتباطات اينکه برای .[21]است بااليی بسیار فرهنگی هوش مستلزم داشت، سازشکارانه و يافته انطباق

 اهمیت پیام محتوای و زمر به معموالً. بگیرند ياد را خويش مذاکراتی ارتباطی يا طرف قراردادهای و رمزها است ممکن که آنجا تا بايد افراد

 زيادی اهمیت از نیز افراد گرشن طرز درک عالوهبه. است بیشتر اطالعات کسب برای پیام راهی رساندن نحوه به توجه ولی. شودمی داده زيادی

 حد چه تا و ونهچگ و زمان چه و موقع چه اينکه دانستن پس. شودمی اعتماد عدم و سوءظن مفرط موجب سازگاری همچنین. است برخوردار

 دهد،می اجازه ردف فرهنگی به . جنبه شناختی هوش[16]است بااليی بسیار فرهنگی هوش مستلزم داشت، و سازشکارانه يافته انطباق رفتارهای

کند که الزمه تعامل مؤثر در جنبه رفتاری هوش فرهنگی بیان می. [22]گیرد بهره ارتباط برقراری در هاآن از و درک را فرهنگی اشتراکات

های مناسب خنه رفتار کنیم و محرکی جهت تالش برای عمل نیست، بلکه داشتن پاسفرهنگ جديد صرفاً دانستن اينکه به چه صورت و چگو

که فرد اين توانايی را نداشته باشد بايستی اين قابلیت را در خود پرورش دهد. بروز خود ی رفتاری فرد ضروری است. درصورتیدر مجموعه

وسیله نیاز به مديريت شود مقدمتاً بهفرآيند تعامالت اجتماعی اعمال می فتاری که درويژه در رفتارهای اجتماعی بسیار مهم است. زيرا ربه

 کسانی بنابراين. شودمی اجتماعی تعامالت ارتقا موجب فرهنگی هوش رفتار بعد . افزايش[23]شودمی هعقیده و احساس و بروز خود برانگیخت

 . [17]باشند داشته پايدارتری و مؤثری ارتباطات تواندمی ديگران با بیشتری غیرکالمی و کالمی قدرت دارای که

 .است مثبت و ارمعناد آماری لحاظ به هوش رفتاری ی هوش فرهنگی شامل هوش شناختی،هامؤلفهرابطه بین رفتار سازمانی اثربخش و 

 هوش و شناختی هوش فرهنگی، هوش هایمؤلفه بین از اثربخش و مؤلفه هوش انگیزشی رابطه معناداری مشاهده نشد. سازمانی اما بین رفتار

 (1395) توکلی و (، عسکری2014ران )همکاو  های باکراين يافته با نتايج پژوهش .بودند اثربخش سازمانی ارتباطات بینیپیش به قادر رفتاری

 همخوانی دارد. (1394) همکاران و و طوالبی

تواند عملکرد فرد را دهد که اين فرآيند میمی اوت فرد را افزايشهوش فرهنگی قدرت و اعتبار قضتوان گفت، در تبیین اين يافته می

در مطالعات ( 2006) 1بهبود ببخشد و موجب گردد تا تصمیمات وی نتايج سود بخشی برای سازمان و جامعه به دنبال داشته باشد؛ چنانکه پرادو

و افرادی که از هوشی فرهنگی باالتری برخوردار بودند،  خود نشان داد که هوش فرهنگی موجب ارزيابی اطمینان بخشی در فرد خواهد شد

نیز  ( 2007) و همکاران 2همچنین، ون دريل .[24اند]های تجاری و فرهنگی بهتر بوده و اثربخشی بیشتری را داشتهشان از موقعیتارزيابی

دهد و آن متغیر مهمی در راستای رشد و تعالی میهوش فرهنگی را عاملی در جهت اثربخشی بیشتر و بهبود عملکرد و کارايی افراد گزارش 

 ها،فرهنگ شناخت از حاصل دانش بر مبتنی ایجنبه انگیزشی هوش فرهنگی، انگیزه  .[25داند که بايد موردتوجه قرار گیرد]ها میسازمان

های فرهنگ از افرادی با تعامل و ديگر هایفرهنگ آزمودن به فرد یعالقه. است ديگر هایفرهنگ با انطباق به و تمايل ديگران با تعامل به عالقه

 مختلف فرهنگی هایدر موقعیت دهدمی اجازه فرد به که نفسیاعتمادبه و فرهنگی چند تعامالت برای افراد درونی ارزش ديگربیانبه و مختلف

های غیر عام، عینی شناختی از هوش فرهنگی تأکید بر قضاوت جنبه .[26]گرددمی عملکرد سطح افزايش موجب کند عمل اثربخش به صورتی

 و هاشباهت در مورد کارکنان و مديران باالتر شناخت .[27]های علمی داردو مبتنی بر مشاهدات واقع بینانه و مبتنی بر مطالعات و پژوهش

 باورها و هاارزش و معنوی و مذهبی باورهای و اعتقادات مورددر  اطالعاتی مثال برای) هافرهنگ مورد در عمومی دانش و هافرهنگ هایتفاوت

فرهنگی،  هوش از رفتاری جنبه .[26]گرددمی آنان عملکرد افزايش سطح زبان( موجب و ورسومآداب خانوادگی، ارتباطات زمان، کار، مورد در

اين  داشتن با افراد .کندمی منعکس ديگر هایفرهنگ از افرادی با ارتباط برقراری هنگام در را مناسب غیرکالمی و کالمی رفتار انجام توانايی

                                                           
1 Prado 
2 Van Dyne 
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داشته و در ارتقای اين روابط  خود همکاران با مثبت کاری روابط توانندمی و دانسته را ديگران با تعامل و ارتباط چگونگی فرهنگی بعد از هوش

 منظورشود، بهمی پیشنهاد شد، گفته آنچه به توجه با .[8شوند ]و درنتیجه ارتقای عملکرد سازمان تالش کرده و باعث بهبود عملکرد سازمان 

 کارکنان برای بلندمدت شیآموز هایبرنامه در فرهنگیهوش  شود،می پیشنهاد مديران و ارتباطات سازمانی اثربخش سازمانی عملکرد افزايش

 مطالعات و مشاوره زبان، آموزش قالب در يا و باشد ديگر هایفرهنگ یدرباره هاکتاب مطالعه صورتبه توانندمی هاآموزش اين. شود ارائه

 کنند توجه فرهنگی هوش به مديران مدارس پیشنهاد ديگر اين است که .باشد مناسب کارراه ارائه و نقد و فرهنگی سناريوهای بررسی و موردی

 کنند. تالش آن بهبود جهت در و

 را قیتحق نيگیرد، ابرمی در را و اجتماعیی انسان علوم عرصه قاتیتحق که هايیمحدوديت همه داشت توجه ديبا حاضر در موردپژوهش

 دادن نظر و صحبت توان محقق همبستگی تحقیقات در است ذکرقابل. است گرفته صورت همبستگی روش به پژوهش اين :شود،می نیز شامل

 از تحقیقات در کرد، صحبت متغیرها بین روابط مورد در توانمی بیشتری قطعیت با که آزمايشی کارهای به و نسبت ندارد را هاعلت مورد در

 بود.های پژوهش حاضر گیری در دسترس نیز از محدوديتروش نمونه نی. همچنباشدنمی شدنی کار اين همبستگی نوع
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 راجعممنابع و 
 با آموزشی مديريت رشته آموخته دانش مديران عملکرد چگونگی بررسی(. 1395. )جواد ساکی، فخرالسادات، نصیری، [1]

 و مديريت انسجام المللیبین همايش اولین. همدان استان متوسطه دوم دوره مدارس در ها رشته ساير مديران عملکرد

 .شهری توسعه در اقتصاد

جهانی.  رقابت عرصه در مديران خودکارآمدی و معنوی هوش اهمیت (. تبیین1393نیازآذری، مرضیه، خسروآبادی، سهیال. ) [2]

 .51-43(، 1) 25، آينده پژوهشی مديريت

 دريانوردی و بنادر کل اداره موردی مطالعه) کارکنان سازمانی تعهد و معنوی هوش رابطه بررسی(. 1393مرداد، فاطمه. ) [3]

 قشم. واحد اسالمی، آزاد پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه .(هرمزگان استان

 توسعه المللیبین کنفرانس مديريت، در فرهنگی هوش نقش(. 1393. )کبری صديقه ثاراللهی، میرهادی، جمشیدی، موذن [4]

 .کار و کسب تعالی و
[5] Lugo,M. (2007). An Examination of cultural and Emotional Intelligences in the 

Development of Global Transformational leadership skills. Dissertation foe the degree of 

doctor of philosophy. 
[6] Plum, E., Achen, B., Dræby, I., & Jensen, I. (2007). Cultural intelligence: a concept for 

bridging and benefiting from cultural differences. Børsens Forlag, Copenhagen. 

 .26-18، 38 ،ایاح. یسازمان یو رهبر تيريدر مد ی. نقش هوش فرهنگ(1390. )محمد ،بخت کین رضا، ،یلیاسماع [7]

. یبا عملکرد سازمان یرابطه هوش فرهنگ. (1394). ، صباپور یاله مهسا، ،یاسد شیدا، ،یسلطان آباد سکینه، ،یجعفر [8]

 یو فرهنگ یمطالعات اجتماع ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داريتوسعه پا یمل کنفرانس نیسوم
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