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  چكيده 

كـه بـه فـرد    اسـت   ينـاهمگون  تنوع ومهاي  از كاراترين ابزارها براي انجام اثربخش وظايف در محيط يكيهوش فرهنگي 
بررسي ميـزان تـأثير ايـن     هدف اين پژوهش،. دهد ميطور اثربخش  بهرا  هاي چندفرهنگي انجام وظيفه در موقعيت امكان

پيمايشـي   -توصـيفي ، آوري اطالعـات  عد جمـع ب كاربردي و از ،از لحاظ هدف اين پژوهش. بود كاركنانمتغير بر عملكرد 
. نفر از كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شـرقي بودنـد   90نفر و تعداد نمونه  109جامعة آماري، . است

نفـر از   10روايي صوري و محتوايي هـر دو پرسشـنامه را   . عملكرد فردي و هوش فرهنگي بود هاي ابزار تحقيق پرسشنامه
 66/0و براي هـوش فرهنگـي    74/0تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ براي عملكرد فردي  ادان متخصصاست
اسـميرنوف، ضـريب همبسـتگي پيرسـون، فريـدمن       -هاي كولمـوگروف  وتحليل آماري از آزمون براي تجزيه. دست آمد به

و همچنين بين سه بعد از چهار بعد هوش فرهنگـي  نتايج نشان داد كه بين هوش فرهنگي و عملكرد فردي . استفاده شد
و عملكرد فردي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد و اولويت ابعاد هوش فرهنگي كاركنـان،  ) استراتژي، انگيزش و رفتار(

همچنين، ميزان هوش فرهنگي و هر چهار بعـد آن و عملكـرد كاركنـان در حـد     . دانش، انگيزش، رفتار و استراتژي است
 .طلوبي قرار داشتم
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   مقدمه
شود،  محصولي كه در يك كشور طراحي مي. ندا ويكم چندفرهنگي هاي قرن بيست بسياري از سازمان

اين واقعيت سبب پويايي فراوان . كشور به فروش برسد 100كشور توليد شود و در بيش از  10شايد در 

ها و بسياري  نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، سياست هاي چندفرهنگي شده است، به روابط در محيط

عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبود درك صحيح، توسعة  تواند به خصوصيات ديگر مي

هومي نوين با هاي ادراكي سبب ارائة مف اين دشواري). 5(روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد 

سازي  در شرايط كاري كنوني كه تنوع و جهاني. در مباحث شناختي شده است 1نام هوش فرهنگي

و مديران سازمان محسوب   اي رشد كرده است، اين هوش قابليت مهمي براي كاركنان صورت فزاينده به

  .)9(شود  مي

هايي است كه از نظر  يتقابليت و توانايي يك فرد براي عملكرد مؤثر در موقع ،هوش فرهنگي

هاي افراد براي از عهده برآمدن  هايي را دربارة توانايي و قابليت هوش فرهنگي بينش. ندا فرهنگي متفاوت

هاي كاري متفاوت از  فرهنگي و عملكرد در گروه درگيرشدن در تعامالت بين هاي چندفرهنگي، موقعيت

حاكي از رابطة  ،هوش فرهنگي ةعاد چهارگانبررسي روابط بين اب .)22(كند  نظر فرهنگي فراهم مي

همچنين مشخص . دار بين بعد استراتژي هوش فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي استامعن

اي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگي  تأثيرگذاري هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفه ه استشد

اشناختي تأثير زيادي در ارتقاي هوش فرهنگي مديران ايج پژوهش عوامل شناختي و فربراساس نت. است

 .)7( شهري دارد

در سال  وكار لندن كسب ةاز محققان مدرس 2مفهوم هوش فرهنگي نخستين بار توسط ايرلي و انگ

 ةرهنگي و ارائف تاين دو، هوش فرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامال. مطرح شد 2003

ي ها آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعيت ).18(اند  كرده لگوها تعريفاين ا به ي رفتاري صحيحها پاسخ

هاي آشنايي يافت كه بتوان از آنها در برقراري ارتباط  توان عالئم و نشانه زحمت مي فرهنگي جديد، به

ن تدوي ي رادر اين موارد، فرد بايد با توجه به اطالعات موجود چارچوب شناختي مشترك. سود جست

تدوين چنين . كند، حتي اگر اين چارچوب درك كافي از رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد

 ).23(د رهنگي بااليي برخوردار باشنهوش فآيد كه از  كساني برمي ةچارچوبي تنها از عهد

                                                           
1. Cultural Intelligence 
2. Early & Ang 
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هاي بيگانه بوده است،  تعامل با فرهنگ ةگرفته، متوجه نحو هوش فرهنگي در بيشتر مطالعات صورت

رو، مديران  ازاين. هاي نژادي و قومي درون فرهنگ ملي را نيز دارد فرهنگ ا قابليت تعميم به خردهام

از طرف ديگر شرح اين موضوع كه اين . در تعامالت روزمره بهره گيرند عامل اين توانند از محلي نيز مي

اهميتي  است،بل سنجش يندي قااگذارند، و اين امر طي چه فر كاركرد افراد تأثير مي عوامل چگونه بر

هاي فرهنگي  نشان دادن واكنش در محيط منظور بهيند ذهن تا عمل افراد ابررسي فر. داردخاص 

، و يكي از اند ند كه در قالب هوش فرهنگي قابل بررسيا ها مباحثي متفاوت، سرعت و صحت اين واكنش

  ).9( سازد ميبيني را ممكن  يعني امكان پيش ،اهداف عالي مديران در علوم رفتاري

ها  هاي هوش فرهنگي، سازمان ها و قابليت توجهي از مهارت شايانتوجه به اكتسابي بودن بخش  با

اي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و  مديران، جايگاه ويژه ةهاي آموزش و توسع توانند در برنامه مي

هاي شناختي و رفتاري مديرانشان  تي رسمي و غيررسمي در جهت بهبود مهارها گيري از آموزش با بهره

  ).9( گام بردارند

اند، استفاده  ارائه كرده) 18( 1در مقالة حاضر، از مدل چهارفاكتوري از هوش فرهنگي كه ايرلي و انگ

   .شود در ادامه هر كدام از ابعاد هوش فرهنگي توضيح داده مي. شده است
   فرهنگي هوش بعد استراتژي

 و برخورد حين در مفروضات بررسي فرهنگي، ميان برخورد از پيش استراتژي تدوين اين بعد شامل

  . )9(است  پيشين انتظارات از واقعي تجارب بودن متفاوت صورت در ذهني يها نقشه تغيير و تعديل

  فرهنگي هوش بعد دانش

 از حاصلي مختلف ها فرهنگ در قراردادها و ها فعاليت هنجارها، مورد در اطالع و اين بعد آگاهي

  ).16( كند مي منعكس را آموزشي، و فردي تجارب

   فرهنگي هوش بعد انگيزش

كند  مختلف را منعكس مي فرهنگي يها موقعيت در فعاليت و يادگيري به تمايل و اين بعد توانايي

)13 .( 

  فرهنگي هوش بعد رفتاري

 از افرادي ارتباط با برقراري هنگام مناسب غيركالمي و كالمي رفتار انجام اين بعد توانايي

 ). 21(كند  منعكس مي را ديگر يها فرهنگ

                                                           
1. Early & Ang 
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  عملكرد

گيرد،  ها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و مي شايد اولين مفهومي كه از ابتداي پيدايش سازمان

تنهايي قادر به توجيه بقا و حتي  ها مفهومي است كه به سازمان عملكرد. مفهوم عملكرد سازماني است

عناصر و  ةچراكه همست، ها همان عملكرد آنها سازمان ةهاست و اصوالً فلسف سازمانانحالل 

عملكرد را بايد " 1برناردينبه نظر  ).3( سازند يك نظام يا سيستم مي ،هاي يك سازمان زيرمجموعه

 رضايتترين رابطه را با اهداف راهبردي سازمان،  زيرا اين نتايج قوي ،"عنوان نتايج كاري تعريف كرد به

دانند  هاي اخير عملكرد شغلي، عملكرد را تابعي مي مدل. كنند مشتريان و مشاركت اقتصادي برقرار مي

  ).17( عملكرد تأكيد دارند هاي جداگانة هكه بر جنب

منظور نيل به اهداف از  هايي است كه از طرف كاركنان به اي از اقدامات و فعاليت عملكرد، مجموعه

ها، قابليت و انگيزش   عملكرد تابعي از دانش، مهارت، توانايي. گيرد سازمان انجام ميشدة  پيش تعيين

هاي فني و  مديران تربيت بدني دانشگاه، )1395(صائم و همكاران راساس نتايج تحقيق ب ).11(است 

 طبق و سنجش مورد فازي -قالب مقياس كالمي هوش فرهنگي در  ةاي براساس ابعاد چهارگان حرفه

 تبريز ،)دخترانه( زنجان يها دانشگاه  مديران براساس نتايج .شدند بندي رتبه فازي تاپسيس كتكني

با توجه به وجود تفاوت در ميزان هوش   .اول تا سوم قرار گرفتند ةدر رتب) انهپسر( اصفهان و) پسرانه(

و  ها تا پس از شناخت ضعف شودسنجش  ابتدا ميزان هوش فرهنگي شده است فرهنگي افراد، پيشنهاد 

  .)8( هاي آموزشي متناسب اقدام شود همديران، نسبت به دور هاي قوت

از عملكرد تعاريف مختلفي ارائه شده است، وجه اشتراك تمامي اين تعاريف، نحوة انجام وظايف و 

هاي ارتباطي  مهارت )1395(هراتي و همكاران  تحقيقاتنتايج براساس ). 12(هاي محوله است  مسئوليت

  ).15(د ثير مثبت و معناداري دارأاز طريق هوش فرهنگي بر مديريت ارتباط با مشتري ت

هاي  توان گفت كه موفقيت سازمان هاي ورزشي، مي در مورد كاربرد هوش فرهنگي در سازمان

ه كاركنان يك از آنجا ك. ها، مرهون توانايي و صالحيت منابع انساني است ورزشي همانند ساير سازمان

شوند، پس  ترين منابع انساني در برگزاري رويدادهاي ورزشي محسوب مي سازمان ورزشي يكي از مهم

هاي كاركنان يك سازمان ورزشي، در كيفيت و نحوة برگزاري يك  توان گفت كه قابليت و توانايي مي

هاي  بين مهارت) 1395(تحقيق نظري و همكاران نتايج  براساس). 10(رويداد ورزشي تأثيرگذار است 

 ةرو، الزم ازاين ،بندي مديران ورزشي رابطة معناداري وجود دارد ارتباطي، هوش فرهنگي و طبقه
                                                           

1. Bernardin  
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هاي ارتباطي و هوش فرهنگي براي مديران  منظور ارتقاي مهارت ها به ريزي صحيح در اين سازمان برنامه

  .)14(است ها ضروري  نعنوان افراد اثرگذار در اين سازما ورزشي به

و يكي از   المللي شده اي بين با توجه به اين موضوع كه امروزه ورزش و رويدادهاي ورزشي مقوله

هاي ورزشي، برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي است، پس ميان افراد و ورزشكاران  وظايف سازمان

ي رويداد ورزشي، هاي مختلف و كاركنان سازمان ورزشي متولي برگزار كننده از مناطق و فرهنگ شركت

شود و در اين موقعيت، يك توانايي و قابليت مهم براي كاركنان سازمان  اختالف فرهنگي مشاهده مي

ورزشي در اجراي هرچه بهتر رويداد ورزشي و برقراري رابطة مطلوب و ايجاد تعامل با افراد 

هوش فرهنگي يك  توان گفت كه پس مي. كننده، داشتن قابليت و توانايي هوش فرهنگي است شركت

هاي ورزشي است كه براي برگزاري هرچه بهتر رويدادهاي  مهارت و قابليت مهم و مورد نياز در سازمان

زردشتيان و  يج تحقيقنتا ).10(هاي ورزشي را دارد  ورزشي مورد نياز است و ارزش بررسي در سازمان

هاي آن با توانايي حل تعارض  لفهؤهوش فرهنگي و مبين ارتباط مثبت و معناداري را  )1394(همكاران 

بيني و تبيين تغييرات توانايي حل  همچنين نتايج نشان داد كه هوش فرهنگي توان پيش. نشان داد

ضروري است در انتخاب و  است،از آنجا كه هوش فرهنگي عاملي مهم در حل تعارض . تعارض را دارد

قرار گيرد و با آموزش مداوم مديران در بهبود عملكرد مديران سطوح عالي، هوش فرهنگي مورد توجه 

  ).6( دشوموقع و صحيح تعارض هموار  حل تعارض، راه براي شناخت و برخورد به ةزمين

تعيين رابطة  بين هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان جامعة «نتايج تحقيق كاظمي با عنوان 

هوش فرهنگي و عملكرد فردي و از آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين » العالميهالمصطفي

  ).11(همچنين بين ابعاد هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد 

بررسي ارتباط هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان وزارت رفاه و «در تحقيق افكانه با عنوان 

از كاركنان پرداخت و دريافت كه بين نفر 162محقق به بررسي اين موضوع در بين » تأمين اجتماعي

طور بين ابعاد هوش فرهنگي و عملكرد فردي ارتباط مستقيم و  هوش فرهنگي و عملكرد فردي و همين

  ). 1(معنادار وجود دارد 

منظور تعيين رابطة بين هوش فرهنگي و عملكرد فردي در كاركنان ادارة كل ورزش  اين پژوهش به

و در پي مشخص كردن اين موضوع است كه بين هوش  رقي انجام گرفتو جوانان استان آذربايجان ش

  اي وجود دارد؟ فرهنگي و عملكرد فردي رابطه
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  روش تحقيق
. پيمايشي است -شده از نوع توصيفي كارگرفته تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش به

) عملكرد فردي(متغير مالك و ) هوش فرهنگي(بين  دليل اينكه رابطة بين متغير پيش همچنين به

  .است، از نوع همبستگي است  مطالعه شده

نفر از كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان استان آذربايجان  109جامعة آماري مورد نظر اين تحقيق 

دليل نداشتن اطالعات كافي   به) نفر 19(شرقي بودند كه پس از حذف كردن افراد با تحصيالت زيرديپلم 

نمونة آماري برابر با كل جامعة آماري است . نفر كاهش يافت 90مورد نظر اين تعداد به  دربارة موضوع

  .شمار استفاده شده استگيري كل و از شيوة نمونه) نفر 90(

اي، اينترنت، مراجعه به اسناد و مدارك، و آوري اطالعات مورد نياز به چهار صورت كتابخانهجمع

دو پرسشنامه وجود دارد، يكي براي سنجش عملكرد فردي كه انگ در اين تحقيق . ميداني صورت گرفت

شده، روايي آن توسط  ، بومي )8(اند، كه اين پرسشنامه در تحقيق كاظمي  طراحي كرده) 11(و همكاران 

تايي در ميان جامعة آماري 30نفر از استادان متخصص تأييد شده و براي تأييد پايايي نيز يك نمونة  10

براي سنجش هوش . دست آمد به 74/0آلفاي كرونباخ آن  SPSS 16افزار تفاده از نرمپخش شد و با اس

فرهنگي نيز از پرسشنامة استاندارد انگ و همكاران كه روايي آن تأييد شده است و پايايي اين پرسشنامه 

اس در نهايت اين دو پرسشنامه در قالب پرسشنامة واحدي كه از مقي. دست آمد، استفاده شد به 66/0

  . اي استفاده شد، در اختيار افراد قرار گرفت گزينه ليكرت پنج

هاي آمار توصيفي و استنباطي در دو بخش مجزا استفاده  ها از روش وتحليل آماري داده براي تجزيه

صورت جداول توزيع فراواني و درصد و رتبة  ها به وتحليل توصيفي داده بخش نخست، تجزيه در. شد

منظور آزمون  ها و به وتحليل يافته در بخش دوم براي تجزيه. هش انجام گرفتمتغيرهاي مختلف پژو

ي آماري ها  هاي مختلف آماري و شرايط تحقيق از آزمون توان آزمون تحقيق با توجه به هاي هفرضي

نيز براي بررسي چگونگي توزيع  1اسميرنوف -از آزمون كولموگروف. استنباطي مناسبي استفاده شد

ضريب از آزمون  هاي تحقيق نرمال بود، هاي تحقيق استفاده شد و با توجه به اينكه توزيع داده داده

استفاده  نيز براي تعيين وجود يا نبود رابطة بين هوش فرهنگي و عملكرد فردي 2همبستگي پيرسون

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov  
2. Pearson Correlation Coefficient 
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براي تعيين مطلوب يا  .استفاده شد 1فريدمن از آزمون ابعاد هوش فرهنگي بندي همچنين در رتبه. شد

طور  غيرمطلوب بودن وضعيت جامعة آماري مورد نظر از نظر هوش فرهنگي و عملكرد فردي و همين

 .ابعاد هوش فرهنگي از آزمون ميانگين يك جامعة آماري استفاده شد

 

  هاي تحقيق يافته
كننده در  از افراد شركت) درصد 2/32( نفر 29 دهد كه نشان مي 1نتايج توصيفي تحقيق در جدول 

باالترين ميزان تحصيالت مربوط به طبقة  همچنين. زن بودند) درصد 8/67( نفر 61 تحقيق زن و

  .بود تربيت بدنيغير، )درصد 8/77(افراد و رشتة تحصيلي اكثريت  بود )درصد 7/36( ليسانس

 
 شناختي هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

فراواني درصد فراواني مقياس متغير  

 سن

30-20  17 9/18  
40-30  46 1/51  
50-40  18 20 

50باالتر از   9 10 

8/67 61 مرد جنسيت  
2/32 29 زن  

 سطح تحصيالت

4/24 22 ديپلم  
3/23 21 كارداني  

7/36 33 كارشناسي  
ارشد كارشناسي  12 3/13  
2/2 2 دكتري  

1/21 19 تربيت بدني رشتة تحصيلي  
بدنيغير تربيت   70 8/77  

 

  نتايج استنباطي
آمده از  دست و سطح معناداري به 2اسميرنوف در جدول  -با توجه به نتايج آزمون كولموگروف

  .كردند بود، همگي متغيرها از توزيع نرمال پيروي مي 05/0تر از  آزمون براي همگي متغيرها كه بزرگ

                                                           
1 . Friedman Test 
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  جدول بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرهاي تحقيق .2جدول  

 
دانش رابطة  عدب تنها با عملكرد فردي و ابعاد آن هوش فرهنگيضرايب همبستگي بين  براساس

طور خود هوش فرهنگي  شت و ابعاد استراتژي، انگيزش، رفتار و هميندان فرديداري با عملكرد امعن

انگيزش بعد  بيشترين ميزان همبستگي مربوط بهرابطة مستقيم و معناداري با عملكرد فردي داشتند و 

 ).3جدول ( دبو با عملكرد فردي

  

 بين متغيرهاي تحقيق پيرسون ميزان ضريب همبستگي. 3جدول 

 

هاي ابعاد هوش فرهنگي  ، ميانگين رتبه4با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در جدول 

. داراي اختالف معناداري با يكديگر نبودندهاي يكساني نداشتند و  نشان داد كه ابعاد هوش فرهنگي رتبه

نتايج بيانگر اين مطلب بود كه در جامعة مورد مطالعه، بعد دانش داراي باالترين اولويت و بعد استراتژي 

 . ترين اولويت بود داراي پايين

-Kolmogorov  تعداد  متغير

Smirnov Z 
sig 

  056/0  337/1  90  بعد استراتژي هوش فرهنگي 

  479/0  841/0  90  بعد دانش هوش فرهنگي 

  057/0  334/1  90  بعد انگيزش هوش فرهنگي

  273/0  997/0  90  بعد رفتاري هوش فرهنگي 

  322/0  955/0  90  هوش فرهنگي

  879/0  589/0  90  عملكرد

ضريب   متغير مالك  بين  متغير پيش
 همبستگي

sig 

  000/0  367/0  عملكرد فردي  هوش فرهنگي
  006/0  288/0  عملكرد فردي  بعد استراتژي هوش فرهنگي 

  294/0  112/0  عملكرد فردي  بعد دانش هوش فرهنگي 

  000/0  372/0  عملكرد فردي  بعد انگيزش هوش فرهنگي 

  001/0  338/0  عملكرد فردي  بعد رفتاري هوش فرهنگي
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 فريدمن بندي ابعاد هوش فرهنگي برحسب ميانگين رتبه با استفاده از آزمون اولويت .4 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير
  75837/1  6889/14  90  بعد استراتژي هوش فرهنگي 

  74739/3  1556/19  90  بعد دانش هوش فرهنگي 

  73270/2  6444/18  90  بعد انگيزش هوش فرهنگي

  92104/2  3889/17  90  بعد رفتاري هوش فرهنگي 

  92103/7  7667/69  90  هوش فرهنگي

  57739/7  1000/72  90  عملكرد فردي

  

منظور بررسي مطلوب بودن يا نبودن وضعيت هوش فرهنگي،  از آزمون ميانگين يك جامعة آماري به

هوش فرهنگي و هر  دهد، نشان مي 5نتايج جدول  .ابعاد هوش فرهنگي و عملكرد فردي استفاده شد

وضعيت مطلوبي چهار بعد آن و عملكرد كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي 

 .داشتند

 وضعيت ميانگين و انحراف معيار متغيرها .5جدول 

  ميانگين رتبه  ابعاد هوش فرهنگي  اولويت

  09/3  بعد دانش هوش فرهنگي  1

  04/3  بعد انگيزش هوش فرهنگي   2

  49/2  بعد رفتاري هوش فرهنگي   3

  37/1  بعد استراتژي هوش فرهنگي  4
 

  گيري بحث و نتيجه
و ) استراتژي، انگيزش و رفتار(طور سه بعد هوش فرهنگي  فرهنگي و عملكرد فردي و همينبين هوش 

عبارت ديگر، هوش فرهنگي كاركنان  به. عملكرد فردي كاركنان رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد

  .يكي از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد آنهاست

. همسوست) 1(و افكانه ) 2(نثاراحمدي  ، جان)4(ام ، دالر)11(تحقيقات كاظمي  نتايج ها با يافته اين

اين محققان رابطة مستقيم و معناداري بين هوش فرهنگي و هر چهار بعد آن با عملكرد فردي گزارش 
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اند و تنها اختالف تحقيق حاضر با تحقيقات مذكور، در مورد ارتباط بعد دانش و عملكرد فردي  كرده

كه در هر چهار تحقيق  ناداري بين اين دو متغير گزارش نشد، درحالياست كه در تحقيق حاضر رابطة مع

پس با توجه به وجود رابطة . دست آمده است شده، رابطة مستقيم و معناداري بين اين دو متغير به اشاره

مستقيم و معنادار بين هوش فرهنگي و عملكرد فردي و از آنجا كه عملكرد كاركنان سازمان يكي از 

هايي  و فعاليت ها اي از اقدام هاست و عملكرد، مجموعه كنندة موفقيت سازمان مل تعيينترين عوا مهم

گيرد، پس  شدة سازمان صورت مي منظور نيل به اهداف از پيش تعيين است كه از طرف كاركنان به

گيرندگان يك سازمان براي افزايش عملكرد كاركنان براي نيل به اهداف از پيش  مديران و تصميم

با توجه . شده سازمان بايد در پي شناسايي و تقويت عوامل مؤثر بر عملكرد فردي كاركنان باشند تعيين

ها، قابليت و انگيزش است و با در نظر گرفتن اين  به اينكه عملكرد نيز تابعي از دانش، مهارت، توانايي

ودهاي رفتاري و هاست كه نم مطلب كه هوش فرهنگي توانايي و قابليت مهم در شرايط كنوني سازمان

هاي ورزشي  خصوص در سازمان تواند بر ميزان عملكرد كاركنان به انگيزشي چشمگيري دارد، پس مي

گيري و  پس مديران يك سازمان بايد براي افزايش عملكرد سازمان، در پي اندازه). 11(تأثيرگذار باشد 

توجهي از  شايانودن بخش توجه به اكتسابي ب با. تقويت ميزان هوش فرهنگي كاركنان خود باشند

، كاركنان ةهاي آموزش و توسع توانند در برنامه ها مي هاي هوش فرهنگي، سازمان ها و قابليت مهارت

ي رسمي و غيررسمي ها گيري از آموزش اي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و با بهره جايگاه ويژه

  .م بردارندهاي شناختي و رفتاري مديرانشان گا در جهت بهبود مهارت

. بين بعد استراتژي هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

 نيا. كند يرا درك م يفرهنگ انيم اتيمعناست كه فرد چگونه تجرب نيبد ،يهوش فرهنگ ياستراتژ

 امر نيا. برند يكار م به يكسب و درك دانش فرهنگ ياست كه افراد برا ييندهايفرا انگريب ياستراتژ

 تفكر بعد، اين. كنند يقضاوت م گرانيخود و د يفكر يندهايافتد كه افراد در مورد فرا اتفاق مي يزمان

 محدود تفكر و مفروضات خشكي از دهد، ارتقا مي را مختلف فرهنگي يها موقعيت و افراد مورد در فعال

 افراد تمايل بنابراين كند، مي هدايتها  استراتژي بازآفريني سمت به را افراد و كند مي فرهنگي، جلوگيري

هاي  وقتي افراد قبل از برخورد با افرادي از فرهنگ). 9(كنند  تجربه را موفقي فرهنگي بين روابط دارند

مختلف استراتژي و نوع رفتار خود را مشخص كنند، در زمان مواجهه با اين افراد رفتار مناسب و مطلوبي 

شود  اين رابطة  مؤثر و مناسب موجب مي. كنند و رابطة  مؤثر و مناسبي برقرار مي دهند از خود بروز مي

اي داشته باشند و كارها و وظايف  كه افراد از دو فرهنگ مختلف و بيگانه با يكديگر تعامل سازنده
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و عبارت ديگر، عملكرد مناسب و مطلوبي داشته باشند  به. نحو احسن انجام دهند شدة خود را به تعيين

  ).9(شده ياري كنند  سازمان خود را در دستيابي به اهداف از پيش تعيين

 نيا. معناداري وجود ندارد بين بعد دانش هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان ارتباط مثبت و

و  يذهن هاي و نقشه  عمومي است و دانش يفرهنگ يها درك فرد از تشابهات و تفاوت انگريدانش ب

مشتمل بر شناخت  يفرهنگ هوش يدانش ةجنب. دهد را نشان مي گريد يها فرد از فرهنگ يشناخت

و زبان  يشناخت ييبايز يها ارزش ،يمذهب ديعقا ،يتعامل اجتماع يهنجارها ،يو قانون ياقتصاد يها منظا

هاي قرارداد و ها فعاليت هنجارها، در سازماني كه كاركنان آن در مورد). 16(است  گريد هاي فرهنگ

هاي ديگر علم و دانش و آگاهي داشته باشند، در زمان مواجهه و برخورد با افراد بيگانه از  فرهنگ

كنند، زيرا ممكن است بعضي از هنجارهاي فرهنگ خود در تضاد و  مفروضات فرهنگ خود استفاده نمي

حاصل از تجارب آموزشي و عملي، به   دانش و آگاهي. تعارض با هنجارهاي آن فرهنگ بيگانه باشند

كند تا نحوة برخورد مناسب با افراد فرهنگ بيگانه را بدانند و رفتار مناسبي از  كاركنان سازمان كمك مي

هايي را كه به آنها محول شده است،  درست و دقيق انجام دهند و  و فعاليت ها خود بروز دهند و اقدام

شده  دهند و سازمان خود را در دستيابي به اهداف از پيش تعيين عملكرد مطلوب و مناسبي از خود بروز

  ).18(كمك و ياري كنند 

بين بعد انگيزش هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان رابطة مستقيم و 

امل و تع گريد يها فرد به آزمودن فرهنگ ةعالق انگريببعد انگيزش هوش فرهنگي . معناداري وجود دارد

و  يتعامالت چندفرهنگ يافراد برا يشامل ارزش درون زهيانگ نيا. استمختلف  يها فرهنگ از يبا افراد

اثربخش عمل  يصورت مختلف به يفرهنگ هاي تيدر موقع دهد است كه به فرد اجازه مي ينفس بهاعتماد

. كند مختلف را منعكس مي فرهنگي يها موقعيت در فعاليت و يادگيري به تمايل و اين بعد توانايي .كند

 فرهنگ با را خود بتوانند تا باشند پايدار موانع در مقابل كند مي كمك افراد به انگيزشي و رواني عنصر

  ).2(سازند  سازگار ديگران

اين . بين بعد رفتاري هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

 ديگر يها فرهنگ از افرادي ارتباط با برقراري هنگام مناسب غيركالمي و الميك رفتار انجام بعد توانايي

شود كه  را شامل مي يمنعطف يرفتار يها از پاسخ يا مجموعهي رفتار هوش فرهنگ. كند منعكس مي را

اصالح و  تياز قابل ژهيو تيموقع ايتعامل خاص  كيبا  متناسب و نديآ كار مي مختلف به يها تيدر موقع

 دست از را خود ارزش مناسب، و مؤثر واكنش انجام بدون انگيزه و شناخت). 21( برخوردارند ليتعد
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 دادن نشان الزم براي يها مهارت وها  توانايي دربرگيرندة بايد فرهنگي هوش دليل، همين به .دهد مي

دانش و انگيزش اگر كاركنان سازمان از لحاظ بعد استراتژي و ). 2(باشد  فرهنگ آن با مناسب واكنش

در سطح بااليي قرار داشته باشند ولي از لحاظ بعد رفتاري در سطح مناسب و مطلوبي نباشند، هنگام 

توانند رفتار  خورند و نمي هاي مختلف و بيگانه به مشكل برمي مواجهه و برخورد با افرادي از فرهنگ

يابند و  گي در بعد رفتاري تجلي ميمناسب و مطلوبي از خود بروز دهند، زيرا سه بعد ديگر هوش فرهن

يك فرد بايد توانايي بروز رفتار مناسب و . هاي بيگانه قابل مشاهده است بعد رفتاري براي افراد فرهنگ

هاي ديگر داشته باشد تا بتواند مؤثر و اثربخش عمل كند و از  مطلوبي را در زمان مواجهه با فرهنگ

هايش   ر نتيجه به سازمان خود در دستيابي به اهداف و برنامهلحاظ عملكردي در سطح بااليي باشد و د

  ).5(كمك كند 

توان  ، در اين زمينه مياستهاي شخصيت قابل پرورش  از آنجا كه هوش فرهنگي همانند ساير جنبه

اول اينكه  :استذكر  شاياندو نكته  زمينهالبته در اين  .ها ارائه كرد سازمان هايي به مديران توصيه

 ؛اي قابل انجام است شناسان حرفه مانند روان هوش فرهنگي تنها توسط افراد واجد صالحيتپرورش 

جامع پرورش راهبردي منابع انساني سازمان و  ةدومين اينكه بهبود هوش فرهنگي بايد در راستاي برنام

ها براي پرورش و تقويت هوش  اين روش ةاز جمل .هاي اين برنامه صورت گيرد در كنار ساير جنبه

اين دو محقق براي تقويت  ةعقيد به. اند كردهارائه ) 19(فرهنگي مراحلي است كه ارلي و موساكوفسكي 

ة شان، برنامهاي و ضعف ها پس از سنجش اين نوع هوش در افراد و تعيين قوت بايدهوش فرهنگي 

تري باشد، در  ي رفتاري فرد در سطح پايينيعني چنانچه هوش فرهنگ ؛دشوآموزشي الزم انتخاب 

عد شناختي يا دانشي ضعيف است، توان استدالل د يا چنانچه در بكن هاي مربوط به رفتار شركت كالس

 . استقرايي و قياسي فرد پرورش داده شود

و  كاركنان ادارة كل ورزشهوش فرهنگي  هاي هبا توجه به نتايج اين مطالعه، از آنجا كه ميانگين نمر

سطح  نسبت به ساير ابعاد در استراتژيخصوص  هدر ابعاد رفتار و ب جوانان استان آذربايجان شرقي

هاي آموزشي  هاي مذكور يا استفاده از مدل توان شركت در كالس مي ،تري قرار داشت پايين

منظور  سازي و ايفاي نقش را به هاي شبيه و نيز تمرين) 21( شده براي ابعاد هوش فرهنگي ريزي طرح

 شايانبا توجه به اكتسابي بودن بخش  .دكردر اين زمينه پيشنهاد  كاركنانافزايش هوش فرهنگي 

د در نتوان ميمديران ادارة كل ورزش و جوانان هاي هوش فرهنگي،  ها و قابليت توجهي از مهارت

د و با ننظر بگيراي براي تقويت اين نوع از هوش در  جايگاه ويژهكاركنان  ةتوسع هاي آموزش و برنامه
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و رفتاري  )دانشي( هاي شناختي مهارت هاي رسمي و غيررسمي در جهت بهبود گيري از آموزش بهره

در  .است كاركنانهوش فرهنگي يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر عملكرد پس، . دنگام برداركاركنانشان 

با توجه به نوع فعاليت  كاركنانتصاب گيري در مورد انتخاب و ان توان براي تصميم نتيجه از اين معيار، مي

و نيز انتخاب معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملكرد  كاركنانالزم براي  يها آنها، تعيين نوع آموزش

  .كارايي و اثربخشي سازمان مؤثر خواهد بود ينهايت در ارتقادر د كه شمند  بهره كاركنان

لي را در افراد ايجاد كرد و موجب تقويت ديدگاه توان استراتژي ك هاي بلندمدت سازمان مي در برنامه

ها  اين آموزش. فرهنگي با ديدي باز ببينند چندمنظري در افراد شد تا بتوانند مسائل را در تعامالت بين

هاي ديگر باشد يا در قالب آموزش زبان، مشاوره و  ها دربارة فرهنگ صورت مطالعة كتاب تواند به مي

منظور افزايش بعد  به. اريوهاي فرهنگي و نقد و ارائة راهكار مناسب باشدمطالعات موردي و بررسي سن

تحقيقات ثابت كرده . طور بيروني انگيزة كاركنان را برانگيزانند توانند به انگيزش كاركنان، مسئوالن مي

شوند، اگر  هاي جديد برانگيخته مي است كه افراد براي رفتار كردن به طريقي خاص يا يادگيري مهارت

بنابراين مسئوالن . ها در آينده به آنها كمك خواهد كرد آنها اعتقاد داشته باشند كه اين رفتارها و مهارت

فرهنگي و موفقيت در مسيرهاي شغلي  بايد در افكار و ذهن كاركنان، بين ايجاد و بهبود هوش 

 .ندهاي مختلف ارتباط برقرار كن شان، با تأكيد بر مزاياي يادگيري از فرهنگ آينده

هوش فرهنگي بر انواع ديگر  بعد دانشكه آيا  كندال را آزمون ؤتواند اين س حقيقات آينده ميت

اي تأثيرگذار است؟ يا اينكه در مشاغل مختلف، يا در افرادي با  رد زمينهكعمل عملكرد مانند

مختلف توان چگونگي تأثير ابعاد  همچنين مي هاي متفاوت، اين تأثيرات چگونه خواهد بود؟ شخصيت

هوش فرهنگي را بر سطوح فردي مشاغل مانند رضايت شغلي، گردش شغلي و مديريت استرس يا در 

از جمله  .كردهاي مجازي بررسي  اي، مديريت تعارض و تيم وظيفه هاي ميان سطوح گروهي مانند تيم

 ةمذاكر توان به بررسي ارتباط ابعاد هوش فرهنگي با اثربخشي اين زمينه مي ديگر در هايپيشنهاد

عد هوش فرهنگي در هاي چهار ب سازماني يا بررسي تفاوت بررسي هوش فرهنگي در ابعاد فرهنگي بين

الملل كه   به رشد تجارت بين با توجه به روند رو. دكراشاره  1هافستد  ها در مدل مقايسه با انواع فرهنگ

 ،ناپذير شده است اجتناب چندفرهنگي ي كاريها يند جهاني شدن را نيز تسريع بخشيده و محيطافر

شدن  نيز كه در مسير جهاني ايرانتواند در بهبود عملكرد در سطح جهاني براي  گونه تحقيقات مي اين

هوش فرهنگي و   شود كه تحقيقات ديگري در زمينة بررسي رابطة  پيشنهاد مي .قرار دارد، مفيد باشد
                                                           

1. Hafsted  
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در اين پژوهش . كنند، انجام گيرد اليت ميالمللي فع بين  هاي ديگري كه در سطح عملكرد در سازمان

هايي كه  شود مؤلفه است و توصيه مي) 16(و همكاران  1هاي هوش فرهنگي برگرفته از مدل انگ مؤلفه

طور عوامل مؤثر در  همين. آزمون شوند 2شده توسط توماس هاي ديگر است، از جمله مدل ارائه در مدل

 .شناسايي شوندايجاد و بهبود هوش فرهنگي بررسي و 
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