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سيداحمد حسينی گل افشانی  ، 1مرجان خودي

2

 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 2دانشجوی دکتری مديريت فرهنگی ،واحد تهران جنوب
نام نويسنده مسئول:
مرجان خودي

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با عملکرد سازمانی و ارتباطات سازمانی
اثربخش در مديران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران انجام شد .پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف
کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل کلیه مديران مـدارس دولتـی دوره متوسـطه شـهر تهران بود .از طريق جدول مورگان
حجم نمونه پژوهش برابر با  200نفر مشخص گرديد که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای از میان جامعه موردنظر انتخاب شدند .جهت گرداوری اطالعات از پرسشنامه هوش
فرهنگی (خدادادی و قهاری ،)2011 ،پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)1980 ،
و پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش (نانچیان و ديگران )1379 ،استفاده شد .جهت تحلیل
دادهها از ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گرديد .نتايج نشان
داد .،نتايج نشان داد ،رابطه بین عملکرد سازمانی و مؤلفههای هوش فرهنگی شامل هوش
شناختی ،هوش رفتاری و هوش انگیزشی به لحاظ آماری معنادار و مثبت است .از بین مؤلفههای
هوش فرهنگی ،هوش شناختی ،هوش رفتاری و هوش انگیزشی قادر به پیشبینی عملکرد
سازمانی بودند .همچنین نتايج نشان داد ،رابطه بین رفتار سازمانی اثربخش و مؤلفههای هوش
فرهنگی شامل هوش شناختی ،هوش رفتاری به لحاظ آماری معنادار و مثبت است .اما بین رفتار
سازمانی اثربخش و مؤلفه هوش انگیزشی رابطه معناداری مشاهده نشد .از بین مؤلفههای هوش
فرهنگی ،هوش شناختی و هوش رفتاری قادر به پیشبینی ارتباطات سازمانی اثربخش بودند..

واژگان کليدي  :هوش فرهنگی ،عملکرد سازمانی ،ارتباطات سازمانی اثربخش ،مديران.
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مقدمه
مديريت نقش بسیار اساسی در افزايش توانمندیهای افراد جامعه دارد .فراهم نمودن نیروی انسانی کاردان ،متخصص و در کنار آن
پرورش انسانهای آگاه و با فرهنگ که بهرهوری منابع و بکارگیری سرمايهگذاریها را فزونی بخشند ،همه درگرو مديری فعال ،آگاه و کاردان
صورت میگیرد[ .]1از بـین انـواع مـديريت ،مـديريت بر سازمانهای آموزشی را بااهمیتترين و پیچیدهترين ،مشکلترين و مؤثرترين مديريتها
میدانند؛ زيـرا ثمرهی آموزشوپرورش توأم با مديريتهای مطلوب و خالق و مناسب از يکسو تبـديل انسانهای خـام بـه انسانهای خالق،
بالقوه ،رشد يافته ،متعادل و کماليافته است و از سوی ديگر تأمینکنندهی احتیاجـات نیروی انسانی هر جامعه در سطوح مختلف و در
بخشهای متفاوت فرهنگـی ،اجتمـاعی و اقتـصادی اسـت[ .]2يکی از شايستگیهای محوری که موجب موفقیت سازمان میشود ،هوش مديران
است مديران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفهشان را بهطور متوازن و همهجانبه به انجام برسانند[ .]3هوش
فرهنگی1را میتوان نوعی توانمندی دانست که يک مدير برای انجام فعالیت در بخش فرهنگهای ملی ،قومی و يا سازمانی کسب کرده است[.]4
هوش فرهنگی يک قلمرو و يک حوزه جديد از هوش را ارائه میکند که در کل بهعنوان توانايی و قابلیت برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با افرادی
از پیشینه متفاوت تعريف میشود .هوش فرهنگی بینشهايی را درباره توانايیها و قابلیتهای افراد برای از عهده موقعیتهای چند فرهنگی
برآمدن ،درگیر شدن در معادالت بین فرهنگی و عمل کردن در گروههای کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم کند [ .]5هوش فرهنگی درک
ظاهر و باطن افراد ازنظر فکری و عملی است .همچنین چارچوب و زبانی را در اختیار ما قرار میدهد که تفاوتها را درک کرده و روی آنها
سرمايهگذاری کنیم نه اينکه آنها را تحمل کرده يا ناديده بگیريم[ .]6هوش فرهنگی به مدير در مجموعهسازمانی کمک میکند که بهجای
کنترل قاعدههای متفاوت که در محیط و در میان مخاطبان وجود دارد بینش جامع را در خود به وجود آورد تا منجر به رهبری اثربخش در
محیط شود[ .]7عملکرد سازمانی2نیز يکی از مهمترين سازههای موردبحث در پژوهشهای مديريتی است [ ]8که میتواند تحت تأثیر هوش
فرهنگی قرار گیرد .عملکرد سازمانی ،به چگونگی انجام مأموريتها ،وظايف و فعالیتهای سازمانی و نتايج حاصل از انجام آنها اطالق میشود.
همچنین حاصل يا نتیجه فرايندهای اجرايی و تحقق اهداف سازمان است .در تعريفی ديگر ،عملکرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف
سازمانی و اجتماعی يا فراتر رفتن از آنها و انجام مسئولیتهايی که سازمان به عهده دارد [ .]9بارکات3و همکاران ( )2015در مطالعهای به
تجزيهوتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر رضايت و عملکرد شغلی مديران بینالمللی پرداختند .اين يافتهها نشان میدهد که هوش فرهنگی بر
رضايت شغلی و عملکرد شغلی مديران جهانی تأثیر میگذارد [ .]10نتايج مطالعه قره سفلو ( )1391بین هوش فرهنگی ،هوش فرهنگی شناختی
و هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری به دست آمد اما بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان رابطه
معناداری مشاهده نشد [ .]11جويتی4و همکاران ( )2015در مطالعهای به بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد با تأکید بر نقش سازگاری
میان فرهنگی پرداختند .نتايج نشان داد ،که هوش فرهنگی بهطور قابلتوجهی عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد و سازگاری میان
فرهنگی واسطه ارتباط بین فرهنگی هوش و عملکرد شغلی میباشد [ .]12چن )2013(5در مطالعهای به بررسی روابط بین هوش هیجانی،
هوش فرهنگی ،عملکرد شغلی و اثربخشی رهبر در مديران شهر اوهايو پرداخت .نتايج نشان داد ،بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مديران
رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین هوش فرهنگی توان پیشبینی عملکرد شغلی مديران را دارد[.]13
يکی از عوامل ديگری که میتواند تحت تأثیر هوش فرهنگی قرار گیرد ،ارتباطات اثربخش سازمانی 6است .ارتباطات اثربخش برای
مديران سازمان اهمیت به سزايی دارد ،زيرا در تمام فعالیتهای يک مدير در سازمان ردپای ارتباطات بهوضوح مشاهده میشود .شايد به همین
علت است که کرينتز میگويد مديريت ،يعنی «ارتباطات» زيرا هريک از کارکردهای مديريت مستلزم نوعی از ارتباط است .مديران میتوانند
به وسیله برقراری ارتباطات اثربخش در سازمان در کارکنان ايجاد ا نگیزه نمايند و درنتیجه زمینه بهبود عملکرد سازمانی و پیرو آن زمینه
دستیابی به اهداف استراتژيک را فراهم کنند[ .]14باکر7و همکاران ( )2014در مطالعهای به بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی ارتباطات،
رضايت شغلی و اضطراب مديران شرکتهای چندملیتی پرداختند .نتايج نشان داد ،هوش فرهنگی در تبیین واريانس اثربخشی ارتباطات در
مديران نقش دارد[ .]15عسکری و توکلی ( )1395در مطالعهای به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ارتباطات سازمانی کارکنان بنیاد شهید
و امور ايثارگران پرداختند .نتايج بیانگر آن بود که بین میزان هوش فرهنگی و ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد[.]16
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طوالبی و همکاران ( )1394در تحقیق خود با عنوان «رابطه بین هوش فرهنگی و تعامالت اجتماعی در دانشجويان» به اين نتیجه رسیدند که
هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعامالت اجتماعی دانشجويان دارد[.]17
توجه به آنچه گفته شد ،میتوان ضرورت بررسی عوامل يادشده که در سازمانها نقشی اساسی دارند را میتوان دريافت .با توجه به اينکه
تاکنون روابط اين عوامل در سازمان های آموزشی و بین مديران آموزشی تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است که در اين پژوهش به دنبال پر
نمودن اين شکاف هستیم .ازاينرو پژوهش حاضر با هدف پاسخگويی بدين سؤال است که آيا بین هوش فرهنگی با عملکرد سازمانی و ارتباطات
سازمانی اثربخش در مديران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران رابطه وجود دارد يا خیر؟

روش
پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
کلیه مديران مـدارس دولتـی دوره متوسـطه شـهر تهران میباشد که تعدادشان  440نفر میباشد .از طريق جدول مورگان حجم نمونه پژوهش
برابر با  200نفر مشخص گرديد که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از میان جامعه موردنظر انتخاب شدند.

پرسشنامه هوش فرهنگی (خدادادي و قهاري)2011 ،
پرسشنامه هوش فرهنگی برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه هوش فرهنگی ايرانی که توسط خدادادی و قهاری ( )2011در ايران
بومیسازی شده بود (با  16سؤال ،در مقیاس  5سطحی لیکرت) ،در سه بعد و با ترتیب هوش فرهنگی شناختی ( 6سؤال) ،هوش انگیزشی (5
سؤال) و هوش رفتاری ( 5سؤال) ،استفاده گرديد .در پرسشنامه هوش ،روايی معنايی کلمات و متن ترجمهشده توسط متخصصان زبان و ادبیات
فارسی تائید شده بود[ .]18برای سنجش پايايی ،پیشآزمونی با حضور مديران انجام شد که نتايج ضريب آلفای کرونباخ ،هوش فرهنگی شناختی
( ،)0/941هوش انگیزشی ( )0/918و بعد هوش رفتاری ( )0/849و هوش کلی ( ،)0/933حاکی از پايايی باالی پرسشنامه بود .الزم به ذکر
است پرسشنامه مذکور در مطالعه خدادای و قهاری ( )2011نیز با آلفای کرونباخ  0/86بهعنوان يک ابزار پايا معرفی شد [.]18

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسميت ()1980
برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت ( )1980استفاده میشود که از  42سؤال و هفت مؤلفه توانايی،
وضوح ،کمک ،مشوق ،ارزيابی ،اعتبار و محیط است .با بهرهمندی از خبرگان منابع انسانی در دانشگاه تهران به تائید رسید .روايی سازه نیز به
کمک روش تحلیل عاملی تأيیدی در نرمافزار لیزرل سنجیده شد؛ نتايج روايی سازه بیانکننده حذف بعد محیط ( )t=1/25و حذف سؤالهای
 88 ،82 ،79 ،68 ،40 ،25 ،19 ،8 ،5و  104از روند پژوهش برای اجرای تکنیک تحلیل مسیر در مدلسازی معادالت ساختاری بود .بهبیانديگر،
بعد محیط و سؤالهای مطرحشده روايی مناسبی نداشتند .همچنین شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری مطلوب بود[.]19

پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش (نانچيان و ديگران)1379 ،
پرسشنامه «ارتباطات سازمانی اثربخش» (نانچیان و ديگران )1379 ،پرسشنامهای  25سؤالی است .سؤاالت اين پرسشنامه بهصورت بسته
پاسخ پنج گزينهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زياد،خیلی زياد) و بر اساس طیف لیکرت میباشد .پايايی پرسشنامه در پژوهش خدادادی و
همکاران ( 0/78 ،)1395به دست آمد که مبین مطلوب بودن پايايی پرسشنامه میباشد .همچنین روايی محتوايی و صوری اين پرسشنامه
توسط نظر اساتید و خبرگان رشته مورد تائید قرار گرفت[.]20

يافتهها
جدول -1يافتههاي توصيفی مربوط به نمرههاي متغيرهاي پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

چولگی

عملکرد سازمانی

56/25

18/08

-0/44

0/36

ارتباطات سازمانی اثربخش

20/29

3/24

-0/45

0/38

شناختی

7/21

4/85

-1/13

0/20

رفتاری

10/78

4/75

-0/47

-0/39

انگیزشی

6/63

4/47

-0/73

0/43
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در جدول ( )1شاخصهای توصیفی ( میانگین و انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی) متغیرهای پژوهش ارائهشده است .با توجه به اينکه
مقادير چولگی و کشیدگی که در بازه ( )-2 ،2قرار دارد ،میتوان گفت که توزيع نمرات متغیرهای پژوهش در نمونهی موردمطالعه از شکل
نرمال برخوردارند.

رديف

جدول  -2ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش

1

متغيرها

2

1

عملکرد سازمانی

-

3

2

ارتباطات سازمانی اثربخش

0/13

3

هوش شناختی

**0/39

**0/21

4

هوش رفتاری

**0/48

**0/22

5

هوش انگیزشی

**0/38

0/12

**0/35
**0/36

5

4

**0/40

-

<**0/01P

نتايج جدول ( )2نشان میدهد ،رابطه بین عملکرد سازمانی و مؤلفههای هوش فرهنگی شامل هوش شناختی (،)r=0/39 ،P<0/01
هوش رفتاری ( )r=0/48 ،P<0/01و هوش انگیزشی ( )r=0/38 ،P<0/01به لحاظ آماری معنادار و مثبت است .همچنین رابطه بین رفتار
سازمانی اثربخش و مؤلفههای هوش فرهنگی شامل هوش شناختی ( ،)r=0/21 ،P<0/01هوش رفتاری ( )r=0/22 ،P<0/01به لحاظ آماری
معنادار و مثبت است .اما بین رفتار سازمانی اثربخش و مؤلفه هوش انگیزشی رابطه معناداری مشاهده نشد (.)r=0/12 ، P<0/05
در تحلیل رگرسیونی «عملکرد سازمانی» بهعنوان متغیر مالک و «مؤلفههای هوش فرهنگی» بهعنوان متغیر پیشبین وارد معادله
رگرسیون چند متغیره شدند .قبل از انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره بايد از برقرار بودن مفروضات اصلی آن اطمینان حاصل نمود .همانطور

که در جدول ( )3مشاهده میشود ،آماره  VIFبین بازه بهینه پیشفرض  1تا  )1VIF5( 5قرار دارد که در حالت کلی عدم هم خطی بین
متغیرهای مستقل در مدلهای رگرسیونی پژوهش را نشان میدهد .همچنین مقدار آماره تلورانس بیش از  0/5بوده و نزديک به صفر نمیباشد
که برای پذيرفتن عدم هم خطی مناسب میباشد .با توجه به اينکه مقدار آماره دوربین واتسون در بازه  1/5و  2/5قرارگرفته است میتوان
نتیجه گرفت بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
جدول  -3خالصه نتايج رگرسيون به روش همزمان براي پيشبينی عملکرد سازمانی از روي مؤلفههاي هوش فرهنگی
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نتايج جدول ( )3نشان میدهد ،میزان  Fمشاهدهشده ( 196(= 30و F )3؛  ) P=0/0001معنادار بوده و  0/31درصد از واريانس متغیر
عملکرد سازمانی بهوسیلهی مؤلفههای هوش فرهنگی قابل پیشبینی میباشد ( .)R2=0/ 37ضرايب استاندارد بتا نشان میدهد از بین مؤلفههای
هوش فرهنگی ،هوش شناختی ( β=0/20و t=3/13؛  ،)P=0/002هوش رفتاری ( β=0/34و t=5/19؛  )P=0/0001و هوش انگیزشی (β=0/16
و t=2/47؛  )P=0/01قادر به پیشبینی عملکرد سازمانی بودند.
در تحلیل رگرسیونی «ارتباطات سازمانی اثربخش» بهعنوان متغیر مالک و «مؤلفههای هوش فرهنگی» بهعنوان متغیر پیشبین وارد
معادله رگرسیون چند متغیره شدند .قبل از انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره بايد از برقرار بودن مفروضات اصلی آن اطمینان حاصل نمود.

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،آماره  VIFبین بازه بهینه پیشفرض  1تا  )1VIF5( 5قرار دارد که در حالت کلی عدم هم
خطی بین متغیرهای مستقل در مدلهای رگرسیونی پژوهش را نشان میدهد .همچنین مقدار آماره تلورانس بیش از  0/5بوده و نزديک به
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صفر نمیباشد که برای پذيرفتن عدم هم خطی مناسب میباشد .با توجه به اينکه مقدار آماره دوربین واتسون در بازه  1/5و  2/5قرارگرفته
است میتوان نتیجه گرفت بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
جدول -4خالصه نتايج رگرسيون به روش همزمان براي پيشبينی ارتباطات سازمانی اثربخش از روي مؤلفههاي هوش فرهنگی
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نتايج جدول ( )4نشان میدهد ،میزان  Fمشاهدهشده ( 196(= 30و F )3؛  ) P=0/0001معنادار بوده و  0/07درصد از واريانس متغیر
ارتباطات سازمانی اثربخش بهوسیلهی مؤلفههای هوش فرهنگی قابل پیشبینی میباشد ( .)R2=0/ 07ضرايب استاندارد بتا نشان میدهد از
بین مؤلفههای هوش فرهنگی ،هوش شناختی ( β=0/16و t=2/09؛  )P=0/03و هوش رفتاری ( β=0/17و t=2/25؛  )P=0/02قادر به
پیشبینی ارتباطات سازمانی اثربخش بودند.
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نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش فرهنگی با عملکرد سازمانی و ارتباطات سازمانی اثربخش در مديران مدارس متوسطه دولتی
شهر تهران انجام شد .نتايج نشان داد ،رابطه بین عملکرد سازمانی و مؤلفههای هوش فرهنگی شامل هوش شناختی ،هوش رفتاری و هوش
انگیزشی به لحاظ آماری معنادار و مثبت است .از بین مؤلفه های هوش فرهنگی ،هوش شناختی ،هوش رفتاری و هوش انگیزشی قادر به
پیشبینی عملکرد سازمانی بودند .اين يافته با نتايج پژوهشهای بارکات و همکاران ( ،)2015قره سفلو ( ،)1391جويتی و همکاران ( )2015و
چن ( )2013همخوانی دارد.
در تبیین اين يافته میتوان گفت ،ارتباطات مبنای تمامی روابط و کنشهای اجتماعی است .ولی در ارتباطات میان فرهنگی موارد فراوانی
میتواند مانع درک مشترک باشد چراکه افرادی که فرهنگ متفاوت دارند ،فاقد زمینه مشترک يا مرزها و قراردادهای مشابه هستند .باوجود
اهمیت مهارتهای زبانی ،ارتباطات میان فرهنگی دربرگیرنده مسائلی بسیار فراتر از تفاوتهای زبانی است .درواقع رمزها و قراردادهايی که
ريشه فرهنگی دارند ،بايد عالئم غیرکالمی و شیوههای ارتباطی سازگار شوند .مذاکره موقعیت ارتباطی خاصی است که در آن اهداف طرفین،
بالقوه با هم در تضاد است .بااينکه تمام مذاکرات فرايند مشابهی را طی میکنند ،میزان تأکید بر هر مرحله از اين فرايند در میان فرهنگها به
طرز قابلمالحظهای متفاوت است .به دلیل ذات چالشبرانگیز مذاکرات ،دانستن اين نکات که چه زمان و چگونه و تا چه حد بايد رفتارهای
انطباق يافته و سازشکارانه داشت ،مستلزم هوش فرهنگی بسیار بااليی است[ .]21برای اينکه ارتباطات و مذاکرات میان فرهنگی مؤثر باشند،
افراد بايد تا آنجا که ممکن است رمزها و قراردادهای طرف ارتباطی يا مذاکراتی خويش را ياد بگیرند .معموالً به مرز و محتوای پیام اهمیت
زيادی داده میشود .ولی توجه به نحوه رساندن پیام راهی برای کسب اطالعات بیشتر است .بهعالوه درک طرز نگرش افراد نیز از اهمیت زيادی
برخوردار است .همچنین سازگاری مفرط موجب سوءظن و عدم اعتماد میشود .پس دانستن اينکه چه موقع و چه زمان و چگونه و تا چه حد
رفتارهای انطباق يافته و سازشکارانه داشت ،مستلزم هوش فرهنگی بسیار بااليی است[ .]16جنبه شناختی هوش فرهنگی به فرد اجازه میدهد،
اشتراکات فرهنگی را درک و از آنها در برقراری ارتباط بهره گیرد[ .]22جنبه رفتاری هوش فرهنگی بیان میکند که الزمه تعامل مؤثر در
فرهنگ جديد صرفاً دانستن اينکه به چه صورت و چگو نه رفتار کنیم و محرکی جهت تالش برای عمل نیست ،بلکه داشتن پاسخهای مناسب
در مجموعهی رفتاری فرد ضروری است .درصورتی که فرد اين توانايی را نداشته باشد بايستی اين قابلیت را در خود پرورش دهد .بروز خود
به ويژه در رفتارهای اجتماعی بسیار مهم است .زيرا رفتاری که در فرآيند تعامالت اجتماعی اعمال میشود مقدمتاً بهوسیله نیاز به مديريت
عقیده و احساس و بروز خود برانگیخته میشود[ .]23افزايش بعد رفتار هوش فرهنگی موجب ارتقا تعامالت اجتماعی میشود .بنابراين کسانی
که دارای قدرت کالمی و غیرکالمی بیشتری با ديگران میتواند ارتباطات مؤثری و پايدارتری داشته باشند[.]17
رابطه بین رفتار سازمانی اثربخش و مؤلفههای هوش فرهنگی شامل هوش شناختی ،هوش رفتاری به لحاظ آماری معنادار و مثبت است.
اما بین رفتار سازمانی اثربخش و مؤلفه هوش انگیزشی رابطه معناداری مشاهده نشد .از بین مؤلفههای هوش فرهنگی ،هوش شناختی و هوش
رفتاری قادر به پیشبینی ارتباطات سازمانی اثربخش بودند .اين يافته با نتايج پژوهشهای باکر و همکاران ( ،)2014عسکری و توکلی ()1395
و طوالبی و همکاران ( )1394همخوانی دارد.
در تبیین اين يافته میتوان گفت ،هوش فرهنگی قدرت و اعتبار قضاوت فرد را افزايش میدهد که اين فرآيند میتواند عملکرد فرد را
بهبود ببخشد و موجب گردد تا تصمیمات وی نتايج سود بخشی برای سازمان و جامعه به دنبال داشته باشد؛ چنانکه پرادو )2006(1در مطالعات
خود نشان داد که هوش فرهنگی موجب ارزيابی اطمینان بخشی در فرد خواهد شد و افرادی که از هوشی فرهنگی باالتری برخوردار بودند،
ارزيابیشان از موقعیتهای تجاری و فرهنگی بهتر بوده و اثربخشی بیشتری را داشتهاند[ .]24همچنین ،ون دريل2و همکاران ( )2007نیز
هوش فرهنگی را عاملی در جهت اثربخشی بیشتر و بهبود عملکرد و کارايی افراد گزارش میدهد و آن متغیر مهمی در راستای رشد و تعالی
سازمانها میداند که بايد موردتوجه قرار گیرد[ .]25جنبه انگیزشی هوش فرهنگی ،انگیزهای مبتنی بر دانش حاصل از شناخت فرهنگها،
عالقه به تعامل با ديگران و تمايل به انطباق با فرهنگهای ديگر است .عالقهی فرد به آزمودن فرهنگهای ديگر و تعامل با افرادی از فرهنگهای
مختلف و بهبیانديگر ارزش درونی افراد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتمادبهنفسی که به فرد اجازه میدهد در موقعیتهای فرهنگی مختلف
به صورتی اثربخش عمل کند موجب افزايش سطح عملکرد میگردد[ .]26جنبه شناختی از هوش فرهنگی تأکید بر قضاوتهای غیر عام ،عینی
و مبتنی بر مشاهدات واقع بینانه و مبتنی بر مطالعات و پژوهشهای علمی دارد[ .]27شناخت باالتر کارکنان و مديران در مورد شباهتها و
تفاوتهای فرهنگها و دانش عمومی در مورد فرهنگها (برای مثال اطالعاتی در مورد اعتقادات و باورهای مذهبی و معنوی و ارزشها و باورها
در مورد کار ،زمان ،ارتباطات خانوادگی ،آدابورسوم و زبان) موجب افزايش سطح عملکرد آنان میگردد[ .]26جنبه رفتاری از هوش فرهنگی،
توانايی انجام رفتار کالمی و غیرکالمی مناسب را در هنگام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگهای ديگر منعکس میکند .افراد با داشتن اين
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بعد از هوش فرهنگی چگونگی ارتباط و تعامل با ديگران را دانسته و میتوانند روابط کاری مثبت با همکاران خود داشته و در ارتقای اين روابط
و درنتیجه ارتقای عملکرد سازمان تالش کرده و باعث بهبود عملکرد سازمان شوند [ .]8با توجه به آنچه گفته شد ،پیشنهاد میشود ،بهمنظور
افزايش عملکرد سازمانی و ارتباطات سازمانی اثربخش مديران پیشنهاد میشود ،هوش فرهنگی در برنامههای آموزشی بلندمدت برای کارکنان
ارائه شود .اين آموزشها میتوانند بهصورت مطالعه کتابها دربارهی فرهنگهای ديگر باشد و يا در قالب آموزش زبان ،مشاوره و مطالعات
موردی و بررسی سناريوهای فرهنگی و نقد و ارائه راهکار مناسب باشد .پیشنهاد ديگر اين است که مديران مدارس به هوش فرهنگی توجه کنند
و در جهت بهبود آن تالش کنند.
در موردپژوهش حاضر بايد توجه داشت همه محدوديتهايی که تحقیقات عرصه علوم انسانی و اجتماعی را در برمیگیرد ،اين تحقیق را
نیز شامل میشود :،اين پژوهش به روش همبستگی صورت گرفته است .قابلذکر است در تحقیقات همبستگی محقق توان صحبت و نظر دادن
در مورد علتها را ندارد و نسبت به کارهای آزمايشی که با قطعیت بیشتری میتوان در مورد روابط بین متغیرها صحبت کرد ،در تحقیقات از
نوع همبستگی اين کار شدنی نمیباشد .همچنین روش نمونهگیری در دسترس نیز از محدوديتهای پژوهش حاضر بود.
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