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)مورد مطالعه: کارکنان سازمان  فرهنگی و هوش فرهنگی –متعين های اجتماعی

 های شهر سنندج(
 

 امجد هدایت، *یعقوب احمدی
 

 دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور

 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور

 

 چکيده
ی در فضاهای کاری متنوع متغيری را مطرح می کند. مفهوم هوش فرهنگی برای نخستين که امکان ميانجی گر یهوش فرهنگی حوزه مدرنی است، از هوشمندی

از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابليت یادگيری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه  1بار توسط ایرلی و انگ

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وضعيت هوش فرهنگی افراد در سازمان . انددههای رفتاری صحيح به این الگوها تعریف کرپاسخ

 های شهرستان سنندج و ميزان اثرگذاری هر کدام از آنها است.

نفر از کارکنان سازمان  033آماری شامل توصيفی از نوع همبستگی می باشد و تکنيک اصلی در این مطالعه پيمایش بوده است. نمونه روش تحقيق این نوشتار، 

 های شهر سنندج است که به روش طبقه ای چندمرحله ای نمونه گيری شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. 

نتایج تحليلی حاکی از آن است که رابطه معناداری  همچين درصد از افراد نمونه دارای هوش فرهنگی بالا می باشند. 00/94نتایج متغيرهای تحقيق نشان داد که 

درصد از  03متغيرها ميان متغيرهای سرمایه اجتماعی، دینداری و مادیگرایی با هوش فرهنگی کارکنان وجود دارد. نتایج همچنين نشان می دهند که این 

، بيشترین تاثير را بر متغير مستقل 114/3ادی گرایی با ضریب رگرسيونی تغييرات ميزان هوش فرهنگی در بين پرسنل را تبيين می کنند. همچنين متغير های م

 داشته است.

 

 سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، هوش، هوش فرهنگی، دینداری :کليدواژگان

 

 درآمد

سازمانی، نيروی انسانی آن بدون شک عصر حاضر را می توان دوران احياء ارزش های منابع انسانی ناميد، بر این اساس ارزشمندترین دارایی هر 

بسياری از سازمان های هزاره سوم چند فرهنگی هستند. روز به روز بر تعداد شرکت هایی  .شودسازمان تلقی شده و به عنوان محور توسعه یاد می

رقابت  عایی باقی بماند، اما نو صورت فراملی اداره شوند افزوده می شود؛ هرچند ممکن است بازار این شرکت ها همچنان محلی یا منطقه هکه باید ب

و منش آنها جهانی می شود از سوی دیگر کارکنان وارباب رجوع همواره پيشينه های فرهنگی متفاوتی را با خود به سازمان می آورند ،که با رفتار 

مورد نياز قرن بيست و یک، توانایی  هایافراد عجين گردیده است. تعامل با افراد مستلزم درک و سازگاری است و به همين جهت در ميان مهارت

های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بين فرهنگی بسيار حائز اهميت است. در چنين وضعيتی در محيط های تطبيق مستمر با افرادی از فرهنگ

ضات فرهنگی به نحو مطلوبی اداره کاری متنوعِ قرن حاضر، لازم است تا استرس های ناشی از شوک فرهنگی، اختلالات و پيامدهای ناشی از تعار

های چالش برانگيِز توان مشاهده کرد، اما بيشتر بخششود؛ زیرا برخی از جنبه های فرهنگی، مثل هنر، موسيقی و سبک رفتاری را به راحتی می

، اما بر رفتار افراد اثر می گذارند و ها و مفروضات، عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمی شوندها، انتظارات، نگرشفرهنگ؛ همانند عقاید، ارزش

 . تعارضات و تناقضات کاری می شوند گاهی از اوقات موجب

های مختلف، هنگاامی باه وقاوع مای ها، معانی و کالاهای فرهنگی ميان مردمانی از فرهنگعنوان فرایند مبادله اندیشهفرهنگی، بهتعاملات ميان     

ی گونه از ارتباط، اساساً بين دو طرف ارتباط، در آغاز علقاهاندازه کافی مجزّا هستند. در اینهای نمادین آنها بهپيوندد که ادراکات فرهنگی و سيستم

ارتباط ميان افرادی که ادراکات فرهنگای و  به عبارتی،که طرفين، دارای پيوندهای فرهنگی ضعيفی هستند.فرهنگی مشترکی وجود نداشته و یا این

، مياان در ایان .شودفرهنگی ناميده میتواند در جریان ارتباط، ایجاد اختلال نماید، تعاملات ميانای گوناگون است که میاندازهنظام نمادهایشان به 
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در  و ضامنا ببيناد دیگاران خود را متمایز از 1فرهنگیحس  در یک شود کهمی فرهنگی ميان ارتباطات از راز و رمزهای نيازمند آگاهیفرد هنگامی

محققاان باه  ،فرهنگیمياانتعاملات و ارتباطاات  برای پيشبرد روند فوق یعنی پيشبردیابد.  درفراگرد ارتباط دست معنی مشابهت به باشد که تلاش

هاا باا مباانی  بر روی فرهنگ و سازگاری انساان سال های اخير با مطالعاتی کهوجود پيش نيازهای بسياری اشاره نموده اند. یکی از مواردی که در 

 . در جوامع چندفرهنگی به ویژه جوامع مهاجرپذیر است فرهنگیميان، بحث هوش فرهنگی و اثر آن بر تعاملات فرهنگی انجام گردیده است

هوش چندوجهی مفهوم  متنوع را مطرح می کند. فرهنگیهوش فرهنگی حوزه مدرنی از هوشمندی است که امکان ميانجی گری در فضاهای  

، هوش فرهنگی را قابليت یادگيری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و اندیشمند برای نخستين بار توسط ایرلی و انگ مطرح شد. این دوفرهنگی 

به زحمت می توان علائم و  ،آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعيتهای فرهنگی جدید .اندارائه پاسخهای رفتاری صحيح به این الگوها تعریف کرده

بر این اساس، هوش فرهنگی به عنوان مبنا یا توانمندی تمرکز بر قابليتهای انه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. نش

 خاصی که برای روابط شخصی باکيفيت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، تلقی می گردد. 

روی فرهنگ و سازگاری انسان ها با مبانی فرهنگی انجام گردیده است این نتيجه گيری به دست می آید که در سال های اخير با مطالعاتی که بر 

بعضی اشخاص به نحو موثرتری می توانند با فرهنگ خود و فرهنگ های دیگر سازگار شده و به نحو بهتری تنوعات فرهنگی را مورد پذیرش قرار 

شود. هوش شناخته می« 3هوش فرهنگی»ه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام های ادراکی، سبب ارائاین دشواری دهند.

که امکان ميانجی گری در فضاهای کاری متنوع متغيری را مطرح می کند. مفهوم هوش فرهنگی برای  یفرهنگی حوزه مدرنی است، از هوشمندی

لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابليت یادگيری الگوهای جدید در  از محققان مدرسه کسب و کار 0نخستين بار توسط ایرلی و انگ

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک . (Ang & Early ,2003)اندهای رفتاری صحيح به این الگوها تعریف کردهتعاملات فرهنگی و ارائه پاسخ

شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهيم مرتبط هایی دانسته قابليت فردی برای درک ، تفسير و اقدام اثربخش در موقعيت

 (Peterson, 2004)دانندبا هوش سازگار است که هوش را بيشتر یک توانایی شناختی می

ا با توجه به اینکه محيط پيرامون بخش دولتی در جریان و کوران توسعه قرار گرفته و به شگفتی های چشمگيری دست یافته است ام

 بخش دولتی و سازمان های وابسته تفاوت چندانی نکرده است، این پژوهش به بررسی ميزان هوش فرهنگی به عنوان متغير مستقل و بالاخص تاثير

های دولتی می پردازد. زیرا تفاوت و دوگانگی های ناشی از عدم پيشرفت در بخش دولتی مشکلات فرهنگی در درون سازمان -عوامل اجتماعی

را موجب گردیده که نتایج آن عملا در فعاليت های مدیران و بدنبال آن کارکنان سازمان تجلی یافته و سپس به صورت متقابل به جامعه اساسی 

 منتقل خواهد شد.

فرهنگی در  –آهنگ دگرگونى اجتماعىها است، بنابراین جامعه ایران در حال گذر از شکل سنتی به جامعه مبتنی بر تفاوتهمچنين 

دولتی در جریان این دگرگونی بسيار کند ه ویژه با سرعت بيشتری رو به گسترش می باشد. با توجه به اینکه ساختار سازمان های بجامعه  فضای

بایست مورد سنجش  کنند، ميزان آن دسته از عوامل اجتماعی و فرهنگی که در عوامل درونی و ساختار سازمان موثر واقع می شوند، می عمل می

تواند پارامترها و که نتایج آن می گذارد و نحوه زندگی افراد تاثير بسيار عميقی بر جای می د.این عوامل در ابعاد مختلف بر شخصيت، رفتارگيرقرار 

دادن مدیران و  تواند با تحت تاثير قرار فرهنگی می -یک جامعه را نيز تحت تاثير قرار دهد. به همين علت عوامل اجتماعی متغير های دیگر

در ارکنان از یک طرف و تاثيرات متقابلی که بر روی عملکرد و نحوه اجرا و درک مسایل می گذارد، از طرف دیگر، چرخه ای را به وجود آورند، ک

ها منجر خواهد صورت مثبت بودن، باعث افزایش و ارتقا عملکرد سازمان ميگردد و در صورت منفی بودن، به کاهش و نزول سطح بازدهی سازمان

  شد.

در محيط کار با افراد بسياری  اجتماعی، اشخاص –در جوامعی مانند کردستان باتوجه به رشد روز افزون فضای جامعه از لحاظ فرهنگی 

فرهنگی  –بيشتر، و فضای اجتماعی  دارای تنوع و تکثر یاز لحاظ فرهنگ ودر این ميان کردها در این عرصه پيشتاز بوده  ارتباط دارند، ضمن اینکه

مان های دولتی کردستان با توجه به برخورد خرده فرهنگ های مختلف در درون فرهنگ ملی به ویژه در ابعاد مختلف فرهنگی مانند: زبان، ساز

های دولتی می باشد. حال پرسش مذهب، الگوهای متفاوت تربيتی وفرهنگی مختلف، نيازمند تطبيق پذیری با سایر فرهنگها  بالاخص در سازمان

ق این است که چه عواملاجتماعی و فرهنگی بر ميزان هوش فرهنگی افراد در سازمان های شهرستان سنندج تاثيرگذار هستند، و کدام اصلی تحقي

 تواند نقش تعيين کننده تری بر توانایی درک سایر خرده فرهنگ های دیگر را در درون سازمان داشته باشد؟ یک از این عوامل می
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 پيشينه تحقيق

 3332توسط سون انگ، لين ون داین، کریستين کو در سال  "ویژگی های شخصيتی از مدل چهار متغيری هوش فرهنگی "ت عنوان مطالعه ای تح

نفر است. این تحقيق در 15533انجام شد است.جامعه آماری در این تحقيق دانشجویان دوره ليسانس تجارت در دانشگاه سنگاپور بودند. تعداد آنها 

نفر انتخاب شد. از روش پيمایش استفاده شده است و  003يل وجود خرده فرهنگهای مختلف انجام گردیده است. تعداد نمونه کشور سنگاپور به دل

ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان داده است که فرضيه اصلی تحقيق، که بيانگر رابطه بين ویژگی های شخصيت و هوش 

ت. افرادی که آگاهی بيشتری دارند برای برنامه ریزی و نظم ارزش قایلند. بنابراین ميان آگاهی و متغير فراشناختی هوش فرهنگی بود تایيد شده اس

فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. پذیرش بالای فرهنگ های دیگر ارتباط مستقيمی با هوش فرهنگی رفتاری دارد زیرا این افراد در رفتار 

ند.پایداری احساسی ارتباط منفی با هوش فرهنگی رفتاری دارد. افرادی که برونگرا هستند هوش فرهنگی انگيزشی، اجتماعی خود منعطف هست

افرادی که دارای اعتماد به نفس اجتماعی بالا دارند دنبال فرصت هایی هستند که با افراد با پيشينه های شناختی و رفتاری بالایی نيز دارند. و 

شته باشند. همچنين خصوصيت تجربه پذیر بودن، ارتباط نزدیکی با کنجکاوی و تخيل دارد که با چهار متغير هوش متفاوت فرهنگی تعامل دا

 فرهنگی ارتباط مستقيم دارد. 

انجام گردیده  3332توسط دفتر بين المليی کانادا در سال "بررسی رابطه بين تجارب بين الملی و هوش فرهنگی "مطالعه ای تحت عنوان 

این تحقيق پيمایش و ابزار مورد استفاده مصاحبه می باشد.هدف این تحقيق این بود که تجارب بين المللی دانشجویان رشته تجارت بين است.روش 

از دانش آموزانی که دارای تجارب بين  %41الملل دانشگاه کانادا، تا چه حد بر روی هوش فرهنگی آنها تاثيرگذار خواهدبود؟مطالعات نشان داد که 

لی، اشتغال و مسافرت در خارج کشور، مطالعات و تعاملات بين المللی هستند دارای هوش فرهنگی بالاتری از سایر دانشجویان هستند. رابطه المل

مثبتی بين تجارب بين المللی و هوش فرهنگی این دانشجویان بدست آمد.همچنين رابطه مثبتی بين ميزان موفقيت در سطح بين المللی و ميزان 

هنگی یافت شد. دانشجویانی که دارای موفقيت هایی در اشتغال و یا تحصيل در سطح بين المللی بودند به همان ميزان هوش فرهنگی آنها هوش فر

مجموعه ای از ویژگی های این دانشجویان بود که تمایل آنها را در شرکت در تجارب بين المللی افزایش  "طرز فکر جهانی"نيز بالاتر بود. داشتن 

 اد.دمی

و لين ایما عنوان مطالعه ای است که توسط فرهنگی بر تسلسل و نتایج مذاکره  هوشتاثير یا  رفتار سازمانی و فرایندهای تصميم گيری انسان"

ه نمودتاثير هوش فرهنگی بر فرایندها و نتایج مذاکرات ميان فرهنگی بررسی  فوق، پژوهشانجام پذیرفته است.  3335در سال  لفاندگمایکل جی 

ت و به بازبينی سایرانواع هوش ها مانند ) توانایی شناختی و هوش عاطفی ( شخصيت )پذیرا و باز بودن در رفتار و برون گرا بودن( و تجربيا است

آوری روش تحقيق نوشتار، پيمایش بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نيز پرسشنامه استاندارد بوده است و شيوه گرد .پرداخته استبين المللی 

نفر، از طریق ابزارهای پژوهش مارکت به کار گرفته شدند تا نظرخواهی  302اطلاعات از طریق اینترنت انجام پذیرفته است. حجم نمونه مقتضی 

ی . ميانگين سنه اندمرد بود درصد 53زن و  درصد 93بودند و شامل ادرات اینترنتی را تکميل کنند. همه ی شرکت کنندگان کارکنان تمام وقت 

بالاتر، انگيزه های مشارکتی بيشتر و انگيزه ی شناخت شناسی  هوش فرهنگی دارایافرادی است. نتایج حکایت از آن داشته اند که بوده  1/93آنها 

ر بر شکل بالات هوش فرهنگیاست که افرادی با  بوده این حققاندارند. بنابراین استدلال م ،پایين تر هوش فرهنگی دارایبالاتری نسبت به افرادی 

 تمرکز دارند.  (به جای روابط رقابتی منفی)گيری روابط همکاری مثبت تر 

بالاتر، واقعاً از تعامل با افراد از فرهنگ های مختلف لذت می  هوش فرهنگیا توجه به اینکه افراد با نتایج همچنين حکایت از آن داشته اند که ب

و کنجکاو بوده و از یادگيری چيزهای جدید لذت ببرند و یا به عبارت دیگر، انگيزه های شناخت  برند، احتمال دارد که آنها دارای فکر و ذهن باز،

در سازگاری با موقعيت متنوع فرهنگی اعتماد به نفش بالایی  -بالاتر هم ا بنا به تعریف هوش فرهنگیشناسی بيشتری داشته باشند. افرادی با 

يل نشانه های سرگرم کننده ی فرهنگی پدید آید، به احتمال بسيار زیاد، این افراد تلاش بسيار زیادی را دارند. بنابراین، اگر مشکلات ارتباطی به دل

ها می کنند تا درک درستی از پيرامون خود داشته باشند ، و اهداف خود را در سازگاری موثر با موقعيت های ميان فرهنگی بدست آورند. پژوهش 

  و انگيزه ی شناخت شناسی وجود دارد. هوش فرهنگیرابطه ی مثبت بين  نشان داد که شواهد غيرمستقيم برای

 3332عنوان مطالعه ای دیگر است که توسط توسط جين فلارتی در سال  "اثرات هوش فرهنگی بر پذیرش و ادغام اعضاء در تيم های چندمليتی " 

ق کيفی بوده است. مشارکت کنندگان در دو تيم کلی و چند انجام پذیرفته است. روش پژوهش مطالعه فوق ترکيبی از پيمایش و روش تحقي

زیرمجموعه تيمی جزئی تفکيک شده اند. تيم های شرکت کننده از لحاظ جنسيت، سن، مليت وحق تصدی تيمی و شرکتی متنوع بوده اند. تيم 

تيم ها مشارکت داشته اند. نتایج تحليلی تحقيق  مليت مختلف در 32های شرکت کننده از جنبه مليت به مقدار زیادی متنوع بوده اند. حداقل از 

هوش فرهنگی ترغيبی تيمی و پذیرش و زمان ادغام تيمی برای اعضای جدید  ( بين (Rs=0/943 .p<0/01مثبت نشان داده اند که ارتباط 
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ذار بوده است. به بيان دیگر، همزمان با وجود داشته است. به عبارتی نتایج نشان داده اند که هوش فرهنگی انگيزشی بسيار در این زمينه تاثيرگ

ی افزایش توانایی هوش فرهنگی انگيزشی، زمان پذیرش و ادغام اعضای تيم جدید کاهش می یابد. بر این اساس، ارتباط معناداری بين هوش فرهنگ

و  پذیرش تيمی و زمان ادغام برای  انگيزشی تيم با پذیرش و زمان ادغام اعضای جدید و ارتباط مثبت معناداری ميان هوش فرهنگی انگيزشی

 .اعضای جدید وجود داشته است

یکی دیگر از مطالعاتی است که در رابطه با هوش فرهنگی و اثر آن  "های چندفرهنگیهفردی در گرو اعتماد ميان برفرهنگی  هوشتاثيرا ت "

اطلاعات نوع آزمایشی همراه با ابزار پرسشنامه بوده است.  و کوک یينگ انجام پذیرفته است. روش تحقيق مطالعه فوق از 1توسط توماس راکستول

بوده است و از مجموع مشارکت سال  33پروژه تيمی در مدرسه تجاری سانفرا نسيسکو جمع آوری شده است. ميانگين سنی  93جنبه از  354از

دانش آموز بومی  142. بوده است ییسيسکونانفراس وزدانش آم 959حجم نمونه در این مطالعه . درصد پسر بوده اند 90و  دختردرصد  52کنندگان 

نتایج تحقيق حاکی از آن بوده اند که . بوده اندلاند، نروژ، سوئد، هلند و آلمان نکشور مختلف انتخاب شدند که شامل کانادا، نيوزلند، ف 14و بقيه از 

نتایج همچنين نشان داده اند که . اندوه های تک فرهنگی داشته از تاثيرپذیری براساس اعتماد نسبت به گر یگروه های متنوع فرهنگی سطح کمتر

همچنين اینکه رابطه معناداری ميان هوش . داده استاعتماد را کاهش  برتاثيرات منفی تنوعات فرهنگی ، گروه ها محلیاعضای  هوش فرهنگی

 .شته استپيش بينی اعتماد وجود دادر مورد و تنوع گروهی  یفراشناختفرهنگی 

که در  "توزیع شهروندان ساکن در شهر اصفهان بر مبنای مقياس استاندارد هوش فرهنگی"قاسمی و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان وحيد 

انجام پذیرفته است، به بررسی مفهوم هوش فرهنگی در ابعاد چهارگانه آن پرداخته است. مطالعه با واکاوی مفهوم هوش فرهنگی و  1034سال 

ی های موجود در این رابطه آغاز می شود. هدف از انجام این کار پژوهشی همانگونه که عنوان شد، نشان دادن موقعيت شهروندان عناصر آن و تئور

ساله ساکن در شهر اصفهان بر مبنای متوسط امتياز آنان از چهار مقياس فرعی سنجش هوش فرهنگی شامل ابعاد انگيزشی، شناختی،  94تا  33

بوده است. روش تحقيق مطالعه فوق، پيمایش مبتنی بر پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی بوده است. حجم نمونه در این فراشناختی و رفتاری 

نفر بوده اند و توزیع پرسشنامه با استفاده از شيوه نمونه گيری سهميه ای و برمبنای سه متغير جنس، گروه سنی و منطقه محل  042نوشتار 

تایج تحقيق حکایت از آن داشته اند که در مجموع وضعيت هوش فرهنگی در سه مقياس فرعی از مقياس چهارگانه در زندگی انجام پذیرفته است. ن

و  35/5، 34/5حد رضایت بخشی قرار داشته است و وضعيت سازه اصلی هوش فرهنگی نيز در محدوده حد وسط قرار داشته است. ميانگين های 

( به ترتيب برای هوش های فراشناختی، رفتاری و انگيزشی از نقاط قوت وضعيت جامعه آماری مورد 9 و حد وسط 1و حداقل=   2)حداکثر=  52/9

برای هوش فرهنگی شناختی، مهمترین نقطه ضعف جامعه آماری مورد مطالعه  33/3مطالعه در باب هوش فرهنگی بوده است و همچنين ميانگين 

 تشخيص داده شده است. 

هوش فرهنگی شهروندان ساکن شهر اصفهان که از ترکيب چهار بعد ذکر شده حاصل شده بود نشان داده است که همچنين ميانگين سازه اصلی 

 جامعه آماری در مجموع دارای هوش فرهنگی بالاتر از حد متوسط بوده اند.

برای اخذ درجه  1032در سال که توسط معصومی کاظمی  "ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد جامعه المصطفی العالميه "مطالعه ای با عنوان  

 کارشناسی ارشد انجام پذیرفته است، از جمله مطالعاتی است که در داخل ایران در مورد هوش فرهنگی انجام پذیرفته است. روش تحقيق مطالعه

بوده است ه المصطفی العالميه نفر از کارکنان جامع 29فوق، پيمایش بوده است. ابزار گرآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده است. حجم نمونه 

و  آنگ ارائه شده توسط ی استاندارد. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سؤالات پرسشنامهه استآوری گردیدپرسشنامه جمع که داده ها از طریق

و هر دو دسته  ه است.یدی عملکرد تدوین شده بود، استفاده گرددر زمينه برای سنجش عملکرد از سؤالاتی که بر اساس بررسی ادبيات موجود

که بين هوش  ه انداسپيرمن نشان داد آزمون همبستگیطریق نتایج به دست آمده از  ه است.پرسشنامه در اختيار قرار گرفت سؤالات در قالب یک

. اولویت ابعاد هوش ستشته اوجود دامعناداری شناختی، انگيزشی، رفتاری( و عملکرد ارتباط  فرهنگی و عملکرد، ابعاد هوش فرهنگی )فراشناختی،

؛ هوش فرهنگی انگيزشی، ه استدست آمدگونه به کارکنان جامعه المصطفی العالميه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن این فرهنگی

 ه آماری، هوشهوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون ميانگين یک جامع هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی رفتاری،

کارکنان جامعه المصطفی العالميه در حد مطلوبی  فرهنگی، هوش فرهنگی انگيزشی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد

 .نده ادر وضعيت مطلوبی نبودکارکنان شناختی  ، اما از نظر هوش فرهنگیه استقرار داشت

                                                            
1
 - Thomas Rockstuhl  
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توسط منصور حقيقان، سعيد صادقی و  "عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی  شهر اصفهان بررسی هوش فرهنگی بر  "مطالعه ای تحت عنوان 

جامعه آماری این پژوهش شامل کليه کارکنان رسمی و قراردادی سازمان بهزیستی شهرستان  انجام شده است. 1040فاطمه شاه چراغی در سال 

نفر انتخاب شدند.از روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری  140نفر است. نمونه ای برابر  043اصفهان بود که تعداد آنها 

استفاده شد. ابزارمورد استفاده پرسشنامه شامل سه بخش برای سنجش متغير های زمينه ای ، سنجش هوش فرهنگی و در نهایت سنجش عملکرد 

اد که بين دانش هوش فرهنگی با عملکرد شغلی کارکنان همبستگی مثبت و شغلی کارکنان بهزیستی بود. نتایج بدست آمده در این مورد نشان د

فرهنگ  معناداری وجود دارد. توانایی استفاده از ارزش های فرهنگی افراد در تعاملات به علت آشنایی با آنها، احترام به نوع پوشش و ظاهر مردم

ح از رفتارهای غير کلامی فرهنگ های دیگر در بين کارکنان موجب می های مختلف، احترام به زبان و گویش فرهنگ های دیگر و برداشت صحي

شود که آنها یک عملکرد شغلی مناسب در تعامل با دیگران داشته باشند. یافته های پژوهش همبستگی مثبتی بين هوش فرهنگی و عملکرد شغلی 

رکنان براساس متغير های جمعيت شناختی جنس، سابقه خدمت و را تایيد می کند. یافته ها در زمينه هوش فرهنگی و عملکرد اجتماعی شغلی کا

سال و سطوح تحصيلی دیپلم تا  03دهد.ميزان هوش فرهنگی کارکنان مرد و زن با سنوات خدمتی یک تا تحصيلات تفاوت معناداری را نشان نمی

رفتار هوش فرهنگی یکسان بوده و همچنين در  فوق ليسانس در زمينه استراتژی هوش فرهنگی، دانش هوش فرهنگی، انگيزش هوش فرهنگی  و

 عملکرد شغلی نيز عملکرد یکسانی داشته اند.

که توسط یعقوب احمدی و وحيد قاسمی در سال  "اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی وقوم گرایی بر هوش فرهنگی "مطالعه ای تحت عنوان 

بستگی است.یک بررسی پيمایشی و پهنانگر و یک بررسی مقطعی است. جامعه انجام شده است. روش این تحقيق از توصيفی از نوع هم 1041

نفر می باشد.یافته های  093سال به بالای شهر سنندج می باشد.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  15اماری این پژوهش کليه شهروندان 

شترین تاثير بر سازه هوش فرهنگی دارند.تاثير هردو متغير مثبت تحقيق نشان داد که متغيرهای مستقلهمدلی فرهنگی و ابتکار اجتماعی دارای بي

 –ادی است و انتظار می رود با تقویت همدلی فرهنگی و ابتکار اجتمااعی ميزان هوش فرهنگی نيز افزایش می یابد.تاثير قوم گرایی اجتماعی، اقتص

 ر ابعاد سه گانه انتظار می  از نمره  فرهنگی فرهنگی کاسته شود.اجتماعی و سياسی در جهت معکوس است. به نحوی که با افزایش قوم گرایی د

 3332توسط سون انگ، لين ون داین، کریستين کو در سال  "ویژگی های شخصيتی از مدل چهار متغيری هوش فرهنگی "مطالعه ای تحت عنوان 

نفر است. این تحقيق در 15533ه سنگاپور بودند. تعداد آنها انجام شد است.جامعه آماری در این تحقيق دانشجویان دوره ليسانس تجارت در دانشگا

نفر انتخاب شد. از روش پيمایش استفاده شده است و  003کشور سنگاپور به دليل وجود خرده فرهنگهای مختلف انجام گردیده است. تعداد نمونه 

تحقيق، که بيانگر رابطه بين ویژگی های شخصيت و هوش  ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان داده است که فرضيه اصلی

ختی هوش فرهنگی بود تایيد شده است. افرادی که آگاهی بيشتری دارند برای برنامه ریزی و نظم ارزش قایلند. بنابراین ميان آگاهی و متغير فراشنا

ی با هوش فرهنگی رفتاری دارد زیرا این افراد در رفتار فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. پذیرش بالای فرهنگ های دیگر ارتباط مستقيم

اجتماعی خود منعطف هستند.پایداری احساسی ارتباط منفی با هوش فرهنگی رفتاری دارد. افرادی که برونگرا هستند هوش فرهنگی انگيزشی، 

ند دنبال فرصت هایی هستند که با افراد با پيشينه های افرادی که دارای اعتماد به نفس اجتماعی بالا دارشناختی و رفتاری بالایی نيز دارند. و 

متفاوت فرهنگی تعامل داشته باشند. همچنين خصوصيت تجربه پذیر بودن، ارتباط نزدیکی با کنجکاوی و تخيل دارد که با چهار متغير هوش 

 فرهنگی ارتباط مستقيم دارد. 

 هوش فرهنگی و ابعاد آن

ماوقعيتی  هاوش با موقعيت های فرهنگی جدید است و بناابراین اشااره باه شاکلی از آمدو کار انطباق موثر(، توانایی فرد برای CQفرهنگی)هوش 

 از نظر فرهنگی با ارزش ها و باورهای یک جامعه یا فرهنگ خاص پيوند می خورد. ،)مکانی( دارد که رفتارهای هوشمندانه تطابقی

تعریف کرده اند. توماس و همکاران  فرهنگی متفاوت های موقعيت در وظایف اثربخش مانجا در فرد توانایی را فرهنگی هوش محققان از بسياری

 و شود. توماس می رفتاری های مهارت از فهرستی و متفکرانه فرهنگی، عمل دانش شامل که است چندوجهی شایستگی نوعی برآنند که هوش

 می اجازه افراد به که است فرهنگی ظرفيتی هوش واقع کرده اند. در تعریف تعاملی های توانایی از نظامی عنوان به را فرهنگی هوش (3333ارلون )

 . کنند عمل مناسب طور به و باشند داشته درستی فهم و درک های مختلف، فرهنگ مواجهه با در تا دهد
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 : تعاریف اندیشمندان از هوش فرهنگی1جدول شماره 

 متفکران تعاريف

نطباق با فرهنگی دیگر؛ به عنوان مثال موفقيات موفقيت افراد در توانایی سازگاری و ا

 در انجام یک کار تجاری و یا مأموریت بازرگانی برون مرزی.

 برسلين 

3332 

توانایی یک شخص در تطابق و وفق دادن موثر و کارا با شرایط و موقعيتهاای جدیاد 

 فرهنگی.

 ارلی و آنگ

 3330 

رات و ژست های ناامفهوم فارد یاا طبيعی به نظر آمدن و توانایی تفسير و تحليل اشا

افرادی دقيقاً مثل همکااران و هموطناان آن فارد یاا افاراد و بازتااب آن حرکاات و 

 اشارات.

 ارلی و موساکو سکی

 3339 

موثر بودن و تأثيرگذار بودن فرد در درک دانش و آگاهی، مهارت هاا و ویژگای هاای 

مختلف و فرهنگ های متفااوت، شخصيتی، برای انجام بهتر کار با افرادی از مليتهای 

 چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.

 3332جانسون 

 توانایی تأثيرگذاری در فرهنگ های مختلف.

 توانایی تعامل موثر با افرادی که از لحاظ فرهنگ با ما متفاوتند.

 3332ان جی و الی 

 3332تامس  

داشتن مهارت و انعطاف در درک فرهنگ و پذیرش بيشتر آن و تواناایی در برقاراری 

 ارتباط فکری و عاطفی و رفتاری هنگام تعامل با افرادی از فرهنگ های دیگر
 3335تامس و انکسون 

ی نيز معتقدند که هوش فرهنگی در در رابطه با نحوه شکل گيری هوش فرهنگی، پاره ای از محققان معتقد به شناخت ذاتی هستند و تعداد دیگر 

واقع پروسه ای است که در جریان آن، افراد دانش فرهنگی را به عنوان وجهی از واقعيت زندگی درک کرده و کسب می کنند و معتقدند که این 

 جزء از فرهنگ زیرمجموعه بخش شناختی عقل می باشد.

ایلات انسانی در رابطه با فرهنگ های دیگر را از زوایای متفاوت مورد واکاوی و هوش فرهنگی در واقع مفهومی چندوجهی و چندبعدی است که تم

. آنها هوش فرهنگی را فرهنگی را تدوین کردندهوش مفهوم چندوجهی از نخستين متفکرانی بودند که ( 3330) 3و آنگ 1ارزیابی قرار می دهد. ارلی

بر این اساس، می توان عنوان نمود که ارلی و آنگ سه نوع . در نظر گرفتندرفتاری  شامل عناصر ذهنی )فراشناخت و شناختی( و عناصر انگيزشی و

هنی هوش فردی را که به طور مستقيم با تعامل انسانی مرتبط است از هم باز شناخته اند که یکی از ابعاد به دو زیرمجموعه قابل تفکيک است: ذ

 )فراشناخت و شناخت(، انگيزشی و رفتاری.

 اشناختیهوش فرهنگی فر

فراشناختی هوش فرهنگی فراشناختی نوعی آگاهی و هشياری فرهنگی است در تعامل با دیگرانی از زمينه های مختلف فرهنگی. هوش فرهنگی 

اد کارمی گيرند تا دانش فرهنگی را کسب و درک کنند. این دانش شامل آگاهی و کنترل بر فرآیند تفکر افره که افراد ب داردفرآیندهایی از نشان 

 فاکتور فراشناختی هوش فرهنگی یک مؤلفه منتقدانه است که حداقل سه کاربرد و برونداد مهم دارد: دررابطه با فرهنگ می شود.

 نخست، اندیشيدن در مورد افراد و وضعيت هایی که زمينه های فرهنگی متفاوت دارند را ارتقا می دهد.

 مرزهای فرهنگی را موجب می گردد.دوم، اندیشيدن انتقادی در مورد عادات، مفروضات و 

 سوم، به افراد امکان می دهد که نگاشت های ذهنی را ارزیابی و مرور کنند و این عامل به طورکارآیی دقت فهم آنها را افزایش می دهد.

 هوش فرهنگی شناختی

ختلف فرهنگی است. در گوناگونی گسترده و شناختی نوعی دانش فرهنگی فردی از هنجارها، تمرین ها و عرف ها در محيط های م -هوش فرهنگی

مسلم فرهنگ های دنيای معاصر، هوش فرهنگی شناختی دانش همگانی فرهنگی و همچنين دانش فرهنگ های مختلف را نشان می دهد. عامل 
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ی و عملکرد در وضعيت شناختی هوش فرهنگی نوعی مؤلفه انتقادی است، زیرا دانش راجع به شباهت های فرهنگی و تفاوت های آن، تصميم گير

 های چندفرهنگی است. 

 هوش فرهنگی انگيزشی

هاوش فرهنگای منظاور از هوش فرهنگی انگيزشی نوعی قابليت فردی است برای توجه مستقيم و صرف انرژی در راستای تفااوت هاای فرهنگای. 

هاوش باق با فرهنگ های جدید است. به طور اخاص، انگيزشی، توانایی فرد برای معطوف کردن توجه و انرژی خود به سمت و سوی سازگاری و انط

انگيزشای بالاایی هوش فرهنگای انگيزشی اشاره به انگيزه ی درونی و خودکارایی در انطباق با فرهنگ های جدی است. بنابراین افرادی که فرهنگی 

 .های احساس اعتماد به نفس می کنند یدارند از تعامل در فرهنگ های جدید لذت می برند و در انجام چنين کاری و داشتن چنين توانای

 هوش فرهنگی رفتاری

هوش فرهنگی رفتاری نوعی قابليت فردی است برای نمایش اعمال مناسب شفاهی و غيرشفاهی هنگام تعامل با افراد دیگر در زمينه های فرهنگی 

رفتاری اشاره به طيف هوش فرهنگی رفتارهاست. مختلف. هوش فرهنگی رفتاری بر اساس داشتن و کاربرد فهرست یا سلسله ی گسترده ای از 

دید گسترده ایی از مهارت های رفتاری است که افراد دارند و می توانند به شکل مناسبی، رفتارهای کلامی و غيرکلامی خود را در موقعيت های ج

 .فرهنگی بروز دهند

فراشناختی بر فرآیندهای  ردهای ميان فرهنگی هستند. هوش فرهنگیابعاد چهارگانه هوش فرهنگی در واقع تشریح گر فرایندهای متفاوت در برخو

که  .سنتها درفرهنگ های مختلف است م ووهنجارها، رسنسبت به شناختی نشان دهنده ی دانش  هوش فرهنگی شناختی سطح بالاترتمرکز دارد،

آگاهی از چهارچوب اصلی وهنگ های مختلف و دانش این شامل دانش اقتصادی، حقوقی )قانونی( و سيستم های اجتماعی فرهنگ ها و خرده فر

نشان دهنده ی اهميت و سمت و سوی انرژی و توانایيهایی است که در جهت یادگيری و عملکرد  یانگيزشهوش فرهنگی ارزشهای فرهنگی است. 

اور به مفيد ی یا بخوداثربخش اصی ازبه عنوان شکل خاین نوع هوش فرهنگی عمدتاً در موقعيت ها و شرایط ميان فرهنگی، سوق داده می شود. 

رفتاری، توانایی بروز دادن اعمال و اقدامات هوش فرهنگی و بالاخره معرفی می گردد انگيزه ی درونی در موقعيت های ميان فرهنگی  و بودن خود

 غيرکلامی، مخصوصًا هنگام تعامل با افراد از فرهنگ های مختلف است. مناسب کلامی و

 ی و هوش فرهنگیمتعين های اجتماع

انگ و داین از (. 3330: 53)ایرلی و انگ،آميز با محيط فرهنگی جدید تعریف کردعنوان توانایی فرد در انطباق موفقيتتوان به هوش فرهنگی را می

ش فرهنگی، چه در داخل و ابعاد چهار گانه شناختی، فراشناختی، انگيزشی و رفتاری سخن به ميان آورده اند. با توجه به پيشينه تحقيق درباره هو

ار چه در خارج از کشور، نگاه چهار بعدی به هوش فرهنگی از عموميت بيشتری برخوردار است و مورد قبول پژوهشگران و نظریه پردازان مختلف قر

ل مرتبط قایل شده گرفته است. بر همين اساس در تحقيق حاضر نيز مدلی تاکيد می شود که برای هوش فرهنگی چهار بعد مستقل و در عين حا

 است.

اند. اندیشمندان برحسب شناسان معاصر برای بررسی کميت و کيفيت روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جستهجامعهعلاوه بر آن، 

ان به سرمایه توجه نشان سه تن از متفکرانی که در کارهایش. اندهای خود تعاریف مختلف )نه متناقضی( از سرمایه اجتماعی به عمل آوردهدیدگاه

ی این افراد به سرمایه رویکردی اقتصادی بوده اند، عبارتند از آدام اسميت، استوارت ميل و کارل مارکس. واقعيت آن است که رویکرد هر سهداده

داری در احث مربوط به سرمایههای مباصطلاح سرمایه فرهنگی در قياس با سرمایه اقتصادی و نظریات، قوانين و تحليل(. 92؛3333است)استوربرگ،

های جدید است، او در نکته مهم در مورد نظریه بوردیو راجع به انواع سرمایه آن است که وی نظریه پرداز سرمایهرواج یافت.  1423اوایل دهه 

کند. در واقع ی و فرهنگی نيز یاد میهای دیگری چون سرمایه اجتماعکند، اما در کنار آن از سرمایهاش اگرچه به سرمایه اقتصادی اشاره مینظریه

ی آن بحث نمود. او تلاش کرده است که مطالعه ی تقليل گرایانه در بارهداند که بتوان به گونهوی جهان اجتماعی را پيچيده تر از آن می

اجتماعی قبل از بوردیو ابداع و (. اگرچه مفهوم سرمایه 5؛1039سيستماتيک منظمی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی داشته باشد)توسلی وموسوی،

برای نخستين بار  "سرمایه فرهنگی"اند که مفهوم ی محققان در این عقيده متفق القولاما تقریباً همه ،آن انجام شده بود ۀتحقيقات بسياری دربار

نگی و سرمایه اجتماعی بوردیو استفاده شده بکار رفته است.بنابراین در این پژوهش از نظریه سرمایه فره 1423 ۀاز سوی پير بوردیو در اوایل ده

 است.

دین به عنوان یک نهاد اجتماعی با خصيصه فردی و اجتماعی، از ارزش ها و قواعد اجتماعی پشتيبانی می کند و جهت دهنده و مظهر همچنين، 

های دینی یکی از نجش دینداری و ارزشس. قدرت جامعه و انسان، بسترساز ارتباطات انسانی و موجب ثبات، استمرار و همبستگی جامعه است

های گوناگون نيز بر دشواری این موضوع افزوده ها است که وجود ادیان و ارزشمسائل چالش برانگيز و مورد توجه پژوهشگران حوزه دین و ارزش
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 شد در این پژوهش تدوین دینداری تعریف برای نظری مدلی اساس، همين بر. های متفاوت برای سنجش، دليلی بر این ادعاستاست، وجود مقياس

  .باشد برداشته در را مختلف های جنبه باصراحت بر جامعيت، علاوه تا

 ارزشهای  برخی نگهدار و جامعه حافظ سنتی بدنه یکسو از. هستند مواجه ارزشها دگرگونی زمينه در مختلفی مسائل با توسعه حال در جوامع

یکی از ارزش هاست. با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران  در دگرگونی و تغيير به معتقد جامعه روشنفکری بدنه دیگر سوی از و است سنتی

 از نوعی می باشد.« دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهارت»تئوری های مهمی که در زمينه دگرگونی ارزش ها در دوره اخير مطرح گردیده، تئوری 

گرایانه. به باور اینگلهارت افراد دارای فرامادی و گرایانهمادی هایارزش بين تضاد: است کرده ستهبرج رونالد اینگلهارت را ارزشها دگرگونی الگوی

 هوش فرهنگی ميان ارتباط حاضر تحقيق در فوق موارد به توجه باارزش های فرامادیگرایان از هوش فرهنگی و تساهل فرهنگی بالاتری برخوردارند. 

 فرضيات ذیل مطرح شده اند: منظور بدین .است سی قرارگرفتهبرر فرهنگی مورد -عوامل اجتماعی و

 رابطه وجود دارد. در سازمان کارمندانفرهنگی و هوش فرهنگی  -فرضيه اصلی : ميان عوامل اجتماعی

 رابطه وجود دارد. در سازمان کارمندانميان متغيرهای زمينه ایی و هوش فرهنگی  -1فرضيه فرعی 

 رابطه وجود دارد. در سازمان کارمندانه اجتماعی و هوش فرهنگی ميان سرمای -3فرضيه فرعی 

 رابطه وجود دارد. در سازمانکارمندانميان سرمایه فرهنگی و هوش فرهنگی  -0فرضيه فرعی 

 رابطه وجود دارد. در سازمان کارمندانميان دینداری و هوش فرهنگی  -9فرضيه فرعی 

 رابطه وجود دارد. در سازمان کارمندانرهنگی گرایی و هوش فميان مادی -5فرضيه فرعی 

 
 روش تحقيق

اسات. از نظار  1کنترل شرایط پژوهش، یک بررسی پيمایشی پژوهش حاضر نوعی تحقيق توصيفی از نوع همبستگی )غير آزمایشی( است که از نظر

 15است. جامعه آماری پاژوهش شاامل کلياۀ شاهورندان  9و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی 0، از نظر وسعت پهنانگر3هدف، یک بررسی کاربردی

  pq  ،013=%35حاداکثر واریاانس  و d= %35گيری کوکران با دقت بارآورد باشد. تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونهسال به بالای شهر سنندج می

پرسشانامه ماورد تجریاه و  033دم امکان استفاده از آنها نفر تعيين شده که به دليل زایل شدن پاره ای از پرسشنامه ها هنگام گرآوری داده ها و ع

گویاه  5سئوالی استاندارد ارلی و آنگ سنجش شد. در این زميناه  33تحليل قرار گرفته است. بر این اساس، هوش فرهنگی با استفاده از پرسشنامه 

گویاه بارای سانجش  5گی فراشاناختی و نهایتااً پرسش برای هوش فرهن 9پرسش برای هوش فرهنگی شناختی،  2برای هوش فرهنگی انگيزشی، 

 هوش فرهنگی رفتاری ارائه شده است.
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 (: ضریب آلفای کرونباخ3جدول شماره)

 ميزان آلفا تعداد گویه و ابعاد  سازه

 هوش فرهنگی

 انگيزشی

 شناختی

 راشناختیف

 رفتاری

33 

5 

2 

9 

5 

431/3 

333/3 

300/3 

221/3 

321/3 

 435/3 10 سرمایه اجتماعی

 322/3 13 نداریدی

 339/3 13 سرمایه فرهنگی

 432/3 13 مادیگرایانهارزش های 

 

هاای متعادد ساازه 1می باشاد. ميازان روایای 1049و قلمرو زمانی تحقيق، شش ماهه نخست سال  کارکنانهمچنين واحد تحليل پژوهش حاضر، 

 اند.های مورد مطالعه درحد مطلوبی دارای رواییرسد همه سازهآمده است که به نظر می فوقاساس آلفای کرونباخ در جدول  پژوهش بر

 توزیع افراد نمونه بر حسب جنسيت در سازمان ها( 0جدول شماره )

 کل خدماتی امورشهری بانک پزشکی آموزشی نوع سازمان

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جنس

 39 312 5 13 4 13 4 12 32 39 05 49 تعداد

 033 15 31 35 113 134 لک

 

 يافته های تحقيق

فرهنگای توصايف  –گردد. در قسمت اول ابعاد مختلف هوش فرهنگی و همچنين متعاين هاای اجتمااعی  های پژوهش در دو قسمت ارائه می یافته

  د آن بررسی می شوند.فرهنگی و شاخص هوش فرهنگی و ابعا –شده و در قسمت دوم فرضيات تحقيق درباره رابطه متعين های اجتماعی  

 توصيف متغيرهای اصلی

فرهنگی کارکنان سازمان های شهر سنندج اسات کاه در زیار  –متغيرهای اصلی در این پژوهش هوش فرهنگی و ابعاد آن و متعين های اجتماعی 

 توصيف آنها ارائه می شود.

 توزيع پراکندگی وضعيت شاخص هوش فرهنگی شهروندان شهر سنندج

بوده است. در این ميان،  3/14درصد با انحراف معيار  32/45( ملاحظه می شود که متوسط هوش فرهنگی شهروندان 9دول شماره)طبق اطلاعات ج

 است.  193و حداکثر  33پيوستار هوش فرهنگی حداقل 

 

 ( توزیع پراکندگی وضعيت هوش فرهنگی شهروندان شهر سنندج9جدول شماره)

 ميانگين تعداد متغير
انحراف 

 معيار
 حداکثر حداقل
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 193 33 303/14 32/45 033 هوش فرهنگی

هوش فرهنگی افراد نمونه ارقام متوسط رو به بالایی را نشان می دهد .بيشترین مقدار همچنين با توجه به جدول زیر می توان عنوان نمود که 

ره متوسط را کسب کرده است. بيشترین ميزان مربوط به بعد درصد می باشد. سرمایه اجتماعی افراد نمونه بيشتر نم 0/50مربوط به بعد انگيزشی با 

 0/23درصد می باشد. سرمایه فرهنگی افراد نمره متوسط رو به بالا را کسب نموده است. بيشترین نمره مربوط به بعد نهادی با  2/22ارتباطی با 

درصد  45و  0/44دو بعد مادی گرایی و فرامادیگرایی به ترتيب درصد می باشد.مادی گرایی افراد نمونه رقم بالایی را در جدول نشان می دهد. هر

درصد  0/29ميباشد. همچنين دینداری در ميان افراد نمونه نمره متوسط راکسب نموده است و بيشترین این مقدار مربوط به بعد عواطف دینی با 

 می باشد.

 درصد فراوانی افراد نمونه با توجه به ميزان ابعاد :5جدول شماره 

 درصد بعد قياسم

 کل زياد متوسط ضعيف

ی
نگ

ره
ش ف

هو
 

 133 % 93 % 2/99 % 0/2 فراشناختی

 133 % 90 % 0/53 % 2/2 شناختی

 133 % 0/50 %93 % 2/2 انگيزشی

 133 % 2/53 %0/93 % 2 رفتاری

ه 
ماي

سر

ی
اع

تم
اج

 

 133 % 0/14 % 54 % 2/31 ساختاری

 133 % 0/14 % 0/21 % 0/14 شناختی

 133 % 12 % 2/22 % 0/15 رتباطیا

ه 
ماي

سر

ی
نگ

ره
ف

 

 133 % 0/12 % 0/21 % 0/11 فردی و بدنی

 133 % 2/15 % 0/22 % 12 عينی

 133 % 0/2 % 0/23 % 0/19 نهادی

ی 
اد

م

ی
راي

گ
 

 133 % 0/44 % 2 3 مادی گرايی

 133 % 45 % 5 3 فراماديگرايی

ی
دار

ين
د

 

 133 % 13 %2/23 % 0/12 اعتقادی

 133 % 0/33 % 2/21 % 13 يامدیپ

 133 % 10 %0/29 % 0/13 عواطف دينی

 133 % 0/13 % 0/29 % 0/12 مناسکی

 

 يافته های تحليلی

 و شاخص هوش فرهنگی متعين های اجتماعی فرهنگی 

در ساطح  هاامتغيرماه و کاه هبر شاخص هوش فرهنگی بوده اسات. از آنارمتعين های اجتماعی فرهنگی  فرضيه اصلی این عنوان مبتنی بر اثر 

 فاصله ای بوده اند، لذا از آماره پيرسون برای تعيين همبستگی و ارتباط آنها استفاده شده است.

 بر مبنای ضریب همبستگی پيرسون نگرش دینی و شاخص هوش فرهنگی رابطه ( بررسی 2جدول شماره )

 رفتاری انگيزشی شناختی فرا شناختی هوش فرهنگی 
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 921/3 332/3 131/3 395/3 923/3 332/3 301/3 315/3 019/3 333/3 سرمایه اجتماعی

 399/3 995/3 329/3 343/3 132/3 333/3 320/3 333/3 132/3 340/3 سرمایه فرهنگی

 -91/3 333/3 -03/3 315/3 -132/3 391/3 -/349 322/3 -915/3 333/3 دینداری

 اولویت های ارزشی

 -)مادیگرایی

 فرامادیگرایی(

333/3 039/3 395/3 115/3 339/3 122/3 312/3 041/3 333/3 349/3 

ینداری کارکنان سازمان همانگونه که از آماره های جدول مشخص است، ارتباط معناداری ميان سه متيغر سرمایه اجتماعی، اولویت های ارزشی و د

ست به ها و هوش فرهنگی آنها و البته در بسياری موارد ابعاد هوش فرهنگی وجود دارد، البته این ارتباط در مورد دینداری به صورت منفی بوده ا

دینداری بوده  این سان که ارتباط این دو معکوس و در جهات متفاوت بوده است. در این ميان بيشترین سطح ارتباط مربوط به متغير

 (. همچنين نتایج جدول حاکی از است که ارتباط معناداری ميان سرمایه فرهنگی کارکنان و هوش فرهنگی آنان وجود ندارد. 915/3است)

 تحليل رگرسيون چند متغيره 

سطح معناداری  و (F =12/919 آماره)صورت گرفته است. نتایج 1در این پژوهش، تحليل رگرسيون چند متغيره، با استفاده از روش گام به گام

به عبارت دیگر متغير وابسته )هوش فرهنگی( با چهار متغير مستقل به  .رگرسيون به صورت کلی برقرار است معادلهکه  حاکی از آن است( 33/3)

که با توجه به جدول  صورت کلی رابطه دارد. در قسمت بعد متغير وابسته رگرسيونش با تک تک متغيرهای مستقل مورد آزمون قرار می گيرد

است، نشان می دهد رگرسيون شان معنی دار است اما سرمایه فرهنگی معنی  3035همه متغيرها بجز  سرمایه فرهنگی کوچکتر از .Sigپایين که 

 دار نيست و از مدل حذف می شود. 

 ميزان تبين متغيرها :(2)جدول

 عيارخطای انحراف از م ضریبتعدیل شده ضریبتعيين همبستگی ضریب

533/3 030/3 033/3 125/13 

ماای باشااد کااه  533/3( بااين متغيرهااا Rخلاصااه ماادل را نشااان ماای دهااد بااه شااکلی کااه مقاادار ضااریب همبسااتگی ) -94-9جاادول شااماره 

کااه  3نشااان ماای دهااد بااين متغيروابسااته و متغيرهااای  مسااتقل تحقيااق همبسااتگی نساابتا قااوی وجااود دارد. امااا مقاادار ضااریب تعاادیل شااده

متغيار  9مای باشاد، نشاان مای دهاد کاه یاک ساومکل تغييارات ميازان متغيار هاوش فرهنگای در باين کارمنادان وابساته باه  033/3برابر با 

مستقل مطالعه شده در این پاژوهش مای باشاد. باه عباارت دیگار، مجموعاه متغيار هاای مساتقل حادود یاک ساوم از واریاانس متغيار هاوش 

 فرهنگی را پيش بينی )برآورد( می کنند.

 مستقلرگرسيون هوش فرهنگی و متغيرهای  (3)دول ج

 .F Sig درجه آزادی متغيرهای وابسته مستقل

ضرايب 

 بتا

B 

 -X 03 413. 431/3 332/3- 315/3)1(سرمایه فرهنگی (Y)هوش فرهنگی

 X 03 90393 390/3. 114/3 220/3)2(مادی گرایی

 -X 03 20125 333/3 023/3- 222/3)3(دین داری

 X 03 50433 393/3 333/3 593/3)4(عیسرمایه اجتما

 نتيجه گيری 

در سازمان های دولتی شهرستان سنندج طرح  کارمندانفرهنگی و هوش فرهنگی  –پژوهش حاضر با موضوع بررسی  رایطه عوامل اجتماعی

، دینداری و مادی گرایی( بر هوش گردید. هدف از پژوهش حاضر تعيين تاثير متعين های اجتماعی و فرهنگی )سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی

 فرهنگی پرسنل سازمانی شهرستان سنندج طرح گردید.

                                                            

Stepwise-1 
2-  Adjusted R Square 
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نفر معادل  122درصد از افراد نمونه دارای هوش فرهنگی بالا می باشند. تعداد  00/94نفر معادل  193تعداد نتایج متغيرهای تحقيق نشان داد که 

 22/52نفر معادل  120درصد دارای سرمایه فرهنگی متوسط، تعداد  00/23نفر معادل  311درصد دارای سرمایه اجتماعی متوسط، تعداد  00/55

نفر مرد، 312همچنين از کل تعداد  گرایی بالا می باشند.مادیدرصد از افراد نمونه دارای  22/43نفر معادل  342درصد دارای دینداری بالا و تعداد 

درصد دارای هوش فرهنگی بالا می  53نفر معادل  93نفر زن،  39می باشد. از کل تعداد درصد دارای هوش فرهنگی بالا 32/94نفر معادل  132

نفر معادل  132نفر مرد، 312باشد. از کل تعداد درصد دارای سرمایه اجتماعی متوسط می 39/50نفر معادل  115نفر مرد، 312باشند. از کل تعداد 

 با بخش پزشکی درصد و 03/53ه ترتيب متعلق به بخش آموزشی با يزان هوش فرهنگی ببيشترین م درصد دارای دینداری بالا می باشد. 24/53

  باشد.می درصد 02/52

دهد که توزیع هوش فرهنگی در ميان توزیع درصدی هوش فرهنگی بر حسب جنسيت نشان می حاکی از آن بودهمچنين نتایج تحليلی تحقيق 

سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی رابطه متغير بين علاوه برآن، نتایج نشان دادند که  وجود دارد.تفاوت معنادار بر حسب تحصيلات و زنان و مردان 

تنوع ادرکات و کارآیی  که نتایج این مطالعه موید نظریات پير بوردیو و جيمز کلمن در حوزه اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر وجود داردمعنادار 

 .نداشته استهوش فرهنگی اثر مثبت و معناداری بر  فرهنگیرمایه سين نتايج نشان می دهند که همچنگروهی و در این زمينه سازمانی است. 

باط این نتایج در تضاد با تآکيد بوردیو بر اهميت سرمایه فرهنگی برای درک تنواعات فرهنگی و همچنين نتایج احمدی و قاسمی در رابطه با ارت

نتایج حاکی از تأیيد ارتباط معنادار ميان این دو متغير و هوش فرهنگی  دینداریا ارتباط ميان سرمایه فرهنگی و هوش فرهنگی است. در رابطه ب

ارتباط اولویت است. این نتایج موید نتایج مطالعه احمی در رابطه با اثر دینداری بر هوش فرهنگی است. و نهایتا اینکه نتایج این مطالعه در رابطه با 

ظرات رونالد اینگلهارت و همکاران است که بر وجود ارتباط معنادار ميان این دو تأکيد کرده اند. در این زمينه موید نو هوش فرهنگی های ارزشی 

 یابد.هرچه نگرش مادی گرایی افراد بيشتر باشد هوش فرهنگی آنها کاهش میباید عنوان شود که مطابق نتایج مطالعه 

درصد از تغييرات مرتبط با هوش فرهنگی کارکنان توسط متغيرهای این مطالعه  03که متغيره، حاکی از آن است نتایج حاصل از رگرسيون چند

، سرمایه اجتماعی 114/3 بتای با ضریب ، اولویت ارزشی -023/3دینداری با ضریب مقایسه متغيرها نشان می دهد که متغير های تبيين می شود. 

 متغير هوش فرهنگی داشته اند. بربه ترتيب بالا ترین تاثير رگرسيونی را  333/3با ضریب 

 

 منابع
(،تاثير هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پژوهشنامه مدیریت تحول،سال 1034ابزری، مهدی، اعتباریان، اکبر،خانی، اعظم، ) -

 .9دوم، شماره 

 رهنگی،فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره بيستم. (، اثرهمدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم گرایی بر هوش ف1041یعقوب، ) احمدی، -

 زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. کيفيت و اجتماعی سرمایه بين رابطه (،بررسی1039اونق، ناز محمد، )  -

 .19-15ره نامه پژوهش، شماخانی،  شفيع ارزشی، شهناز دگرگونی و اقتصادی امنيت(،1023آبرامسون،) اینگلهارت،رونالد، پلآر، -

 .وتر،تهران، کویر مریم صنعتی، پيشرفته جامعه در فرهنگی تحول(،1020اینگلهارت،رونالد،) -

 (، مدیریت و رفتار سازمانی، تهران، انتشارات پيام نور، چاپ اول.1029برومند،زهرا،) -

 .هران،انتشارات صفی عليشاه، تجبيب اله ربانی، هوش روانشناسی(، 1052، )پياژه،ژان -

 (،بررسی تاثير هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان.1040منصور،صادقی، سعيد، شاه چراغی، فاطمه،) حقيقيان، -

 .نشر نی ،پيمایش در تحقيقات اجتماعی،هوشنگ نایبی، تهران، (1030) ،دواس، دی. ای -

فردوس دانشگاه نگی بر عملکرد وظيفه ای مدیران بانک اقتصاد نوین استان تهران، يميزان تاثير هوش فرهبررس(، 1041رحيم نيا، فریبرز، مرتضوی، سعيد،) -

 مشهد .

 .992 صکندوکاوها و پنداشته ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار، (،1023) ،رفيع پور،فرامرز -

 .130اده، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، کنش اجتماعی، هما زنجانی ز(، 1023)روشه ،گی ،  -

 (، نظریه های اجتماعی در دوران معاصر، حسن ثلاثی، تهران، علمی، چاپ ششم.1031ریتزر،جورج،) -

 .دانشگاه پيام نور بهشهر،رابطه بين هوش فرهنگی و صفات شخصيتی در دانشجویان ،(1034)،عبداله زاده، حسن، نيا، مجيدصفاری -

پژوهشی تحقيقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره دوم، -ای، فصلنامه علمیبينی سرمایه اجتماعی براساس متغيرهای زمينهپيش (،1034،)غریبی، حسن -

 .103ص

 .دوم، ایران گهر، چاپنيک عبدالحسين وبر، ماکس شناسیجامعه (،1023،)فروند، ژورین -
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 .انتشارات سمت، چاپ یازدهم،تهران،اندیشه های سياسی در قرن بيستم(، 1034قادری، حاتم، ) -

 و های شخصيتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان ميراث فرهنگیبررسی رابطه بين ویژگی ،(1043) ،مهرداد، حسين و جعفری، حسنعلی ،قدم پور، عزت اله -

 .31-131، صفحات 1، شماره3سال  ،فصلنامه روانشناسی تربيتی ،صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

 25شاماره  دانش مادیریت، ایرانی(. فصلنامه ساز خودرو شرکت دو سازمان)مطالعه فکری سرمایه ایجاد در اجتماعی سرمایه نقش (،1035مشبکی، ) ليچلی،ق -

،135-192. 

 .923بنيادهای نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، تهران، نی،ص(، 1022،)کلمن، جيمز -

 شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی.ی جامعههای بنياد(، نظریه1023کوزر و روزنبرگ ،) -

 سروش.، فریدون وحيدا، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی(، 1031،)کوش، دنی -

 .معاصر تهران، فرهنگ ثلاثی، شناسی، محسنجامعه به درآمدی(، 1023بروس،).کوئن -

نامه  انیپا ،واحد خلخال یدانشگاه آزاد اسلام، متوسطه شهر خلخال نرايدب یو منزلت اجتماع یفرهنگ هیسرما نيرابطه ب یبررس(، 1041گرامی، فتح اله، ) -

 ی. گروه علوم اجتماع ،ارشد یکارشناس

 (، نظریه های سازمانی و مدیریتی، تهران، انتشارات پيام نور، چاپ اول.1033مدنی،داوود،) -

 .131شماره،  سال هجدهم، ماهنامه تدبير ،گون هاهوش فرهنگی؛ سازگاری با ناهم(، 1035، )منصوره ،محمدجواد، عباسعلی زاده ،نائيجی -

 .دانشگاهی، تهران انسانیعلوم کتب و تدوین مطالعه انصاری، سازمانعبدالمعبود  داری،سرمایه و روح پروتستان اخلاق (،1021،)وبر، ماکس -

-  
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