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 مقدمه

اهیدا  ایاامانی،    مفاهیم نوین مدیریت دولتی مبنیی بیر مسیئولیت میدیریت در نیی  بیه       ورودبا 

هیای بیزرو و ناکارآمید بیه      ادایی و جز آن، کیه دولیت را اا بروکراایی    ااای، مقررات خصوصی

وری میدیریت دولتیی،    شیود، همننیین، اایزایه ب یر      هایی چابک و کارآمد رهنمیون میی   ااامان

ی هیای کیاری، میدیریت دولتی     ها در برابر انتظارات مردم و تنوع اییاد مییی    پااخگوشدن ااامان

ااای و م ندای مجیدد    ، باید با کوچک، که اا اوییرو شد  اات های ایادی روبه امروا با چاله

به دنبال رایدن به اهدا  نوین خود باشد، و اا اوی دیگر، با انفجیار االعایات و توایسر ایری      

 یایاامان  ایعمت . های اااای آمیاد  کنید   در برابر چاله پذیری ها، خود را برای انسطا  اناوری

 ایاامان  ییک . هیا  توانایی این ب بود و میی  با اااش و بقا در حفظ ااامان توانایی اا اات ابارت

 بیه  قیادر  و دارد و بیرونی درونی یها بیران تیم  برای باالیی ظرایت ،اات اااگار و نوآور االم

  .ااتاسالیت  جدید اطوح به پیشروی

 و جذب شود، می ااامانى میسوب ىها ارایىد ترین م م جمله اا انسانى نیروى آن جایی که اا

 و بالنیدگى  شیوواایى  تبسیا   و انسیانى  نیروى ورى ب ر  اازایه ى کارکنان،ها ااتسداد اا ب ینه ةااتفاد

 الیر   اا کیه  کارکنیان  جیذب  و انتى اراییابى  ىها ابزار اا یوى .داشت خواهد دنبال به را ااامانى

ها و اایراد،   امروا  اکثر ااامان ،اا اوی دیگر. اات بود  آنان هوش انجه ،شد  مى اامال مدیران

در مییی  و بیااار ج یانی، هیوش     . داننید  ااتراتژیک می یرقابتی و قابلیت یهوش ارهنگی را مزیت

ها و مدیرانی که اراش اایتراتژیک   ااامان. شود ارهنگی اهرم مورد نیاا رهبران و مدیران تلقی می

ایجیاد مزییت رقیابتی و     بیرای  را ها و تنوع ارهنگی تفاوت توانند هوش ارهنگی را درک کنند، می

تواند در میی  متنوع، انسیجام و همیاهنگی    هوش ارهنگی می. کار گیرند بهبرتری در بااار ج انی 

 . ایجاد کند

در شدن به اعح هوش ارهنگی، برای مواج ه با دنیایی که  اما آیا مدیران دولتی، اا لزوم مسلح

هیا، ادییان،    ار دهر گذشته، واجد خصایصی شد  که آن خصایص، اقوام، ملییت مقایسه با اه یا چ 

ه بیا   های مختلف را بیشتر در مواج ارهنگ ها و خرد  الور کلی ارهنگ ها و به مذاهب، نژادها، ابان
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هیا   در چنین اضای تساملی چندارهنگی، برخیی اایراد و ایاامان    ، آگاهند؟یودیگر قرار داد  اات

البتیه   ،انید  ارهنگیی متفیاوت نشیان داد     رهایی بیا بسیت   برای ارتباط با ااراد و گرو توانایی باالتری 

و جیو  موجیود در    اایت پیذیر   در بستری االم و ایعمت امویان   اق هایی  پرورش چنین قابلیت

. کننید   وجودآوردن این بستر ایفا میی  ها و در رأس همه، مدیران ااامانی نقه بسزایی در به ااامان

بیار در داخی  و خیارز اا کشیور تیهویر هیوش ارهنگیی         میقق بر آن شد تا برای اولین ،اا این رو

میدیران   رهای تیت مدیریتشان بسینجد و در ایین را  جامسی    مدیران را بر اعمت ااامانی ااامان

هید    .اایت  و اا این نظر این پژوهه کامع  بدی  و پیشروکنند دولتی ش راتان معیر را بررای 

بررای و شناخت تیهویر هیوش ارهنگیی بیر ایعمت ایاامانی میدیران دولتیی          اصلی این تیقیق

 .اات ش راتان معیر

 لهئبیان مس

حتی ارهنگ جاری ما نیز تیت تهویر ارات تغیییرات  ، شرای  مییطی ما مدام در حال تغییر اات

. تیر اا گذشیته شید  اایت     تونولوژی، ارتباالات و اازایه االعایات دایتخوش تغییراتیی ایری     

امیا میدیران    ،شیوند   ه با این تغییرات دچار اردرگمی می ها در مواج ها هم گا  مانند انسان مانااا

های پرآشوب نیز  حتی در میی  ،ها توانند شرای  مسااد و منسطف را در ااامان  دانا و هوشمند می

انید، بیر    هوشمندی و ذکاوتی که امروا  نام هوش ارهنگی بیر آن ن یاد    کارگیری بهحفظ کنند و با 

هیای کارکنانشیان در    ارهنیگ   هیای خیرد   مشوعت ناشی اا تفاوت ترکیب نیروی انسانی یا تفاوت

ایین  کیارگیری   بیه کارگیری ابزاری منااب در ج ت  ااامان اائق آیند و با تدبیری هوشمندانه و به

 .مثبت تنوع ارهنگی برآیند آوارها و حداکثرکردن  تفاوت

شیدن،   شیدن در مسییر ج یانی    کشورهایی اات که اعو  بر واقی   ةایران اا امر ،اا اوی دیگر

، که هر یک اا اقوام ایرانی اا هویت ارهنگی خیا   داردداخ  مراهای ملی خود نیز تنوع قومیتی 

گیویه،   ةنییو  اا نید ا کند، ابارت ارهنگ را متمایز می اواملی که یک خرد . ندو متمایز برخوردار

ها  شناای، تفرییات، اسالیت ها، شو  پوشاک، راتارها، ایبایی یگذار کعم، اصطعحات، اراش تویه

ارهنیگ مموین    خرد . شود نیز می جز آن اینما و، آواا ،موایقی ،و پسندهای هنری که شام  شسر
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ولیی در   ،ای اا موارد مسیتق  اا آن باشید   حتی در پار  ،اات در تسارض یا تسام  با ارهنگ مسل 

آمییز اا هوییت جمسیی و     شنااد، حراایت وایواس   ه برای خود میای ک ترین وظیفه م م ،هر حال

 (.391،  3131 باغی، قر ) ای خویه اات ارقه

ایوی   ج یانی کیه بیه    ةهیا در دهوید   ارهنیگ  مدیران هوشمند اا اهمیت حفظ ارهنگ و خرد 

ها و  ن ادن و حمایت اا تفاوت خوبی آگاهند و با درک، شناخت، اراش رود، به  ارهنگی پیه می تک

دنبال داشتن کارمندانی االم و ارتقیای ایطح ایعمت ایاامانی      شناخت جو  موجود در ااامان به

راییدن بیه    بیرای اند و بیا روحییه و املویردی بیاال      شناس کارمندانی که اودمند و وظیفه. هستند

 .کوشند  اهدا  اااای ااامانی االم می

انید و بیا    ها درک کرد  ااامان رتواسانوان میور  خوبی نقه نیروی انسانی را به این مدیران به

هیا تسامی  اجتمیاای     راتار کعمی و غیرکعمی منااب هنگام برقراری ارتباط با ااراد دیگر ارهنیگ 

گیری،  ها موجب تفاوت در الرا اور، تصمیم دانند تفاوت در ارهنگ  و می اند ای برقرار کرد  اااند 

 .شود تلقی، درک و قضاوت می

های ارهنگی و راتاری، پاییه   برخورد وی با تفاوت ةشیو نوانا ری مدیر بهابک رهب ،اا این رو

 ها پراهدر این تیقیق برآنیم پااخ روشنی برای این . شود و اااس اعمت ااامانی میسوب می

ارهنگیی در ابسیاد     و هیوش  ؟دارنید تیر   بیابیم که آیا مدیران با هوش ارهنگی باالتر، ااامانی االم

 کند؟ اا  به اعمت آن کمک میااامانی تا چه اند

 مباني نظری پژوهش

 هوش فرهنگي

. کردنید  واردهیای میدیریتی    مف وم هوش ارهنگی را به الوم اجتماای و نظام( 1001)ارلی و انگ 

هایی که با تنوع ارهنگی مشیخص   انوان قابلیت ارد در املورد مؤور در موقسیت هوش ارهنگی به

 شیود  تسرییف میی   ،پذیرش مؤور اضیاهای ارهنگیی جدیید    شوند، یا توانایی یک شخص برای می

(Early & Ang, 2003, p.24 .)مطیرح  مؤلفه چ ار شام  را ارهنگی هوش (1003)و همواران  انگ 
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هیا و اراگیربیودن بیشیتر در تیقیقیات      کنند که با توجه به جدیدتربودن نسیبت بیه ایایر میدل     می

در ایین تیقییق ایین    هیدا  ایین پیژوهه،    برای ابودن  و متنااب ،های داخلی پژوهه خارجی و

 .تسریف اقتباس شد  اات

 فرهنگي هوش فراشناختية مؤلف

دانیه و کنتیرل شیناخت     که حاص  ایناات وابسته به ارهنگ اراشناختی هوش ارهنگی،  رمؤلف

 Rasheed et) گیرند کار می بهتیصی  و ا م دانه  برایی که مردم ینداار (.Ng et al., 2009) اات

al., 2009, p.4110.) 

 هوش انصر این .کند می ااتدالل الریق آن اا را ارهنگی بین های ربهتج ارد یک که اات روشی

 کار به ارهنگی دانه ا م و وردنآ دات به برای ااراد که دهد می قرار توجه مورد را یندیاار ارهنگی،

 بیا  کیه  واقسیی  رتجربی  براایاس  را خیویه  ذهنیی  تصاویر و مفاهیم ارد وقتی برای مثال، .گیرند می

 (.11،  3133 تسلیمی و همواران،( کند می تسدی  نبود ، هماهنگ انتظاراته

 فرهنگي هوش شناختي ةمؤلف

 و( Rasheed et al., 2009, p.4111)ات اا دانیه ایردی و ایاختارهای دانیه     ا این مؤلفه ابارت

 االعااتی ،مثال برای. ها آن ربارةد امومی دانه و ها ی ارهنگها تفاوت و ها شباهت اا ارد شناخت

 ارتباالیات  امیان،  کیار،  بیارة در باورهیا  و هیا  اراش و ،مسنیوی  و مذهبی باورهای ااتقادات و بارةدر

 (.11،  3133 و همواران، تسلیمی)کند  می منسوسرا  ابان و م،راو آداب و خانوادگی،

هیای   و تفیاوت  هیا  شیباهت بینیی و ا یم    هوش ارهنگیی شیناختی بیاال، توانیایی پییه     با ااراد 

 احتمیال  تر دارنید و کمتیر   ها احتماال  توقسی درات در نتیجه آن .ارهنگی را دارند های میان موقسیت

 (.Ng et al., 2009)دارد که تفسیرهای نادرات اا برخوردهای ارهنگی داشته باشند 

 فرهنگي انگیزشي هوش ةمؤلف

پرورد، هوش ارهنگی شام   گر را میهای دی های ذهنی که ا میدن و درک ارهنگ اعو  بر قابلیت

هیوش ارهنگیی   . اایت ( بیرون  ) های ناآشنا و میب م  میی  ةقابلیت انگیزشی برای برآمدن اا ا د
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هیای دارای   املویرد در موقسییت   بارةانگیزشی قابلیت هدایت انرژی و توجه به امت یادگیری در

اایت   (1001) 3و ویگفیلد انگیزش اکلس -توق  نظریراین قابلیت براااس . تفاوت ارهنگی اات

نفیس   انگیزشیی بیاال، ااتمادبیه   هوش ارهنگیی   باااراد . اات و خودکارآمدیو شام  خودانطباقی 

 Ng)انید   های دارای ارهنگ مختلف مطمئن های خود برای اسالیت در میی  دارند و دربارة توانایی

et al., 2009.)  

کنید   انوان راهنمای هوش، تمرکیز میی   بهم ارکردن انرژی و هدایت آن بر این مؤلفه  ،همننین

(Rasheed et al., 2009, p.4113) جدید با ارهنگ را خود اات قادر اینوه به ارد ااتماد و االمینان و 

 در مؤور برای تسام  ااراد (درونی) انرژی ج ت و حجم ارهنگی، هوش انگیزشی رمؤلف .دهد تطبیق

 بیارة در اایراد  آن در ایطیی کیه   شام  ارهنگی هوش انگیزشی بسد .دهد می نشان را جدید ارهنگ

 رتجربی  بیرای  گشیودگی  مییزان  دارند و ااتماد و االمینان ارهنگی میان تسامعت در خود های توانایی

تسیلیمی و  )اات  یابند، می خود در آن تسامعت اا که رضایتی میزان و ها ارهنگ اایر مردم با تسام 

 .(11،  3133 همواران،

 فرهنگي رفتاری هوش ةمؤلف

 قرار ارهنگ جدید در که شرایطی در ااراد که کند می تمرکزموضوع  این بر ارهنگی هوش انصر این

 بیرای  ایرد  بیه توانیایی   ،راتاری ارهنگی هوش (.ارد آشوار اامال) کنند می ام  چگونه ،گیرند می

 .(13،  3133 تسلیمی و همواران،)کند  می اشار  منااب واکنه دادن انجام

 زمانيسالمت سا

 ،بیود  بیین   واقی   اایت،  گراته قرار آن در که موقسیتی و خود دربارة که اات ااامانی االم ااامان

 گییرد  کیار  هبی  را خیود  منیاب   ب تیرین  مشیولی،  هیر  با مقابله برای باشد قادر و داشته انسطا  قابلیت

 (. 303،  3131 اااتنی،)

                                                           
1. Eccles & Wigfild 
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کرد ااامان همیشیه   بیانها،  مانضمن پیشن اد الرحی برای انجه اعمت ااا (3999) 3مایلز

به نظر او اعمت ااامانی به دوام و بقای ااامان در میی  خود و اااگاری بیا  . االم نخواهد بود

 (.39،  3133جاهد، )کند  اشار  می آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای اااش بیشتر

و ( 1000) الیدن و کینگ  در این پژوهه میقق ترجیح داد با ااتفاد  اا مدل اعمت ااامانی

های مشترک در این دو مدل، به مدلی ترکیبی دات  مؤلفه کارگیری بهو ( 1003) مدل پاتریک ایشر

 :کار گیرد بهدر بررای اعمت ااامانی ادارات دولتی ش راتان معیر  را یابد و آن

 روحییر  با واادار، و متس د کارکنانی، االم های ااامان در ارپراتان نشان دادند کلینگ  و الیدن

 نتیای   پایر بر ها آن .آورند دات می به را ااامان تیتانی خطوط مواقیت و باا ارتباالی های باال، کانال

ایعمت   ابسیاد  انید،  داد  انجام االی آمواش یها دانشود  ااامانی اعمت ارایابی برای که پژوهشی

انید   مطرح کرد  هم به مرتب  جداگانه، اما بسد یااد  ااامانی اعمت برای و کرد  تسریف را ااامانی

 اصیول ، ایاامانی  ش رت ،روحیه تس د، و وااداری درگیربودن، ارتباط، مشارکت و اند اا که ابارت

 .مناب  اا برداری ب ر  ،تواسه، رهبری، هداگذاری، املورد اا قدردانی ،اخعقی

هیایی در ایین میدل ماننید      لفهتوان به وجود مؤ این مدل و مدلی ترکیبی را می کارگیری بهالت 

الییت  ایییرا در ادارات دولتییی بییه. دانسییت جییز آن بییرداری اا منییاب  و شی رت اییاامانی یییا ب ییر  

 یادشید   ردرایت دو مؤلفی   رنبودن مناب  دولتیی، میاایب   دهی یا درداترس بودن خدمات انیصاری

 .پذیر نبود اموان

و در تیقیقات داخلی اق  در ییک   تر بود روا در این حال که مدل پاتریک ایشر جدیدتر و به

هیای   الت داشتن اطح و الیه ، این مدل نیز به(آن هم در مدلی ترکیبی)کار گراته شد  بود  بهمورد 

. مناایب نبیود   ،(اا دییدگا  میقیق  ) درایتی  هیا بیه   دقیق وان مؤلفیه  رمختلف و ادم اموان میااب

ایعمت   ربیرای الراحیی پراشینام   های مشیترک ایین دو میدل     که مؤلفه ترجیح داد  شد بنابراین،

در مدل ایشر که جدیدتر ) پذیری که مشترک نیست انسطا  رشود و البته مؤلف کار گراته بهااامانی 

                                                           
1. Mayels 
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، کنید  های امروای برای داتیابی به اعمت نقشی بسزا را ایفا می اما در ااامان ،(، وجود دارداات

 .کار گراته شود به
 نیدو مدل سالمت سازما ةمقایس .1جدول 

 (7000) كلینگل ن الید مدل  (7002)مدل پاتویک فیشو 

 رهبری رهبری

 ارتباالات ارتباالات

 تواسه ها م ارت ررقابت و تواس

 هداگذاری انداا و بینه چشم

 قدردانی اا املورد پاداش و تشخیص

 وااداری و تس د تس د کارکنان

 مشارکت و درگیربودن کار گروهی و مشارکت

 - رواشدن   و بهتوانایی انسطا

 ش رت ااامانی الرح جانشینی

 روحیه صیت و اعمت کارکنان

 برداری اا مناب  ب ر  ااتماد و احترام

 اصول اخعقی تسادل دورکاری

 3193نگارندگان، : منب               

 :ند ااا های مورد بررای در اعمت ااامانی در این تیقیق ابارت مؤلفه ،این اااس بر

 و دوایتانه  راتار کند، می ام  نیو ب ترین که به حال این در رهبر در ااامان االم،: ریرهب .1

 .دارد نیز نزدیوی

 ،ارپرایتان  و ایردایتان  بیین  و همویاران،  میان مستمر کاای، ارتباط االم ااامان :ارتباالات. 1

 .مختلف ااامان دارد اطوح در و ترس بدون و دوالراه

 حماییت  اا ایطیی  ایجیاد  بیه  را خیود  مدیران ااامانی االم، در :ها رقابت و تواسر م ارت. 1

 .دانند می و ایجاد رقابت متس د تواسه آمواش، به نسبت

 اهدا  .انداا ااامان کامع  واضح و روشن اات االم، چشم جو  یک در :انداا و بینه چشم. 3

 .اات روشن ها و نقه اهدا  بین رابطر شوند و می میقق مسموال  ااامانی
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درآوردن  اسلییت  بیه  بیرای  کارکنیان  کیه  اایت  جیایی  ایالم  ایاامان  یک :پاداش و تشخیص. 1

ها برای ب بود  های آن گیرند و تعش می قرار مورد حمایت و شوند می تشویق ااتسدادهایشان

 . شود هایشان دید  می توانایی

ااتخیار   کارکنیان  .رددا وجود االم ااامان در اشخا  ااتماد بین توأم با جو ی :تس د کارکنان. 9

  .دهند می انجام کاری چه و کنند می کار کجا بگویند که کنند می

 در کیه  کننید  میی  مالویت احساس کارکنان امانی االم، ااامان یک :کار گروهی و مشارکت. 3

  .کنند مشارکت می ب ساای ااامان

شیدن   برای هماهنگپذیری اری  و ب نگام  در ااامان االم اسی در انسطا : پذیری انسطا . 3

گییری در   با تغییرات مییطی وجود دارد و قبی  اا آنویه ارصیتی اا دایت بیرود، تصیمیم      

 . پذیرد ااامان صورت می

 تحقیق ةپیشین

ارهنگیی و ایعمت ایاامانی      هوش امینربخشی اا تیقیقاتی که تا کنون در  1و  1های  دولدر ج

هیچ تیقیقی این دو مؤلفه با یودیگر مورد بررای تا کنون در  البته. شود انجام گراته اات، بیان می

 .اند و پژوهه قرار نگراته
 

 

 هوش فرهنگی در داخل و خارج  ةگرفته در عرص انجامبرخی تحقیقات  .2ادامة جدول 

 موضوع تحقیق تاریخ نام پژنهشگو ردیف

 1001 ارلی و انگ 3
، هوش ارهنگی هوش ارهنگی با انتشار کتاب نظریرمسرای اولین 

 ارهنگی تسامعت اردی بین

1 
ارلی و 

 موااکواسوی
1003 

بدن و قلب و  مسرای مدل جدید هوش ارهنگی مبتنی بر اه جزء ار،

هوش ارهنگی . 1 هوش ارهنگی ااامانی. 3:دو نوع هوش ارهنگی  رارائ

 نژادی و جغراایایی

 1003 آارمن 1
اا آن  تن ا جزئی  IQمسرای هوش ارهنگی به انوان یک ارا هوش که

 .اات
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 هوش فرهنگی در داخل و خارج  ةگرفته در عرص انجامبرخی تحقیقات  .2ادامة جدول 

 موضوع تحقیق تاریخ نام پژنهشگو ردیف

 1003 پیتراون 3
کارگیری  تسریف جدید اا هوش ارهنگی مبتنی بر ااتسداد به بیان

 های چندارهنگی ها در میی  ها و توانایی م ارت

 1001 توماس و اینوسون 1
 تجارت ج انی  انوان م ارت هوش ارهنگی به کارگیری به ةدر کتابی نیو

 .بررای شد  اات

 1009 تمپلر و همواران 9
هوش ارهنگی در میان  ویر آن برهبررای هوش ارهنگی انگیزشی و ت

 کارکنان

 1003 انگ، ون داین و که 3
تواسه و ااتبارانجی ابزار انجه هوش ارهنگی در میان کارکنان 

 ااامان

 مسرای هوش ارهنگی با ابساد شناخت، انگیزش و راتار 1003 را و کومار 3

9 
ودادی و 

 ااد  ابااسلی
 شدن ای هوش ارهنگی و م ندای ارهنگی با توجه به روند ج انیبرر 3133

 3133 مشبوی و تیزرو 30
بررای هوش هیجانی و هوش ارهنگی بر مواقیت رهبران انتشار کتاب 

 در کعس ج انی

 مدل هوش ارهنگی در مدیریت مناب  انسانی الراحی 3133 امانی و البراا 33

 های ارهنگی و چگونگی ارتقا و ب بود آن نگ و تفاوتبررای مف وم اره 3139 ابرای و خانی 31

31 
ااد  و  اصغری

 قاامی
 بررای هوش ارهنگی و کارکردهای آن در ااامان 3139

 3190 خاشسی و مستم  33
 اصلیانوان اام   شرح و توضیح لزوم هوش ارهنگی برای مدیران به

 اوم ةهای هزار مواقیت در مدیریت ااامان

31 
یزدخوااتی و 

 وارانهم
3190 

ارهنگی و هوش ارهنگی اا لیاظ تجربی و  های بین تماس ربررای رابط

 نظری

 3190 یسقوب احمدی 39

نگرش دینی و هوش ارهنگی  رموردی ش ر انندز و بررای رابط رمطالس

مسنادار و مسووس بین هوش ارهنگی و دینداری در ش ر  رکه به رابط

 .کند انندز اشار  می

 3193نگارندگان، : منب 
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 سالمت سازمانی در داخل و خارج  زمینةگرفته در  انجامبرخی تحقیقات  .3جدول 

 موضوع تحقیق سال نام محقق ردیف

 3991 مایلز 3
بار به مسرای و توضیح مف وم اعمت ااامانی و مدل آن  برای اولین

 .پرداخت

 1000 یانیس 1
مستقیم و  ررابطها که  بررای مدیریت اعمت ااامان و املورد در دانشگا 

 .دارد ها لفهؤمسنادار بین م

 3939 ویسبرد 1
های ب بود و  اجرای برنامه ،ابی در ااامان اپسی بررای روش اارضه

 اعمت ااامانی

3 
ااهد بابعن و 

 همواران
3139 

 رمطالس)بررای ارتباط اعمت ااامانی مدراه و تس د ااامانی دبیران 
ها همبستگی مثبت وجود  لفهؤه بین این مک (اردبی  رموردی دبیراتان پسران

 .داشت
 .ها را بررای کرد الگوی بروکراای و میزان اعمت ااامانی دانشگا  ررابط 3139 ارد دانه 1

9 
شریفی و 
 آغاای

3139 
اری جم وری زخبرگ املورد مدیران و اعمت ااامانی در ربررای رابط

 .لفه بودؤن این دو مدار بی امثبت و مسن رید وجود رابطؤااعمی که م

3 
آهننیان و 
 منیدری

3131 
 رید رابطؤهای ارتباالی مدیران با اعمت ااامانی که م م ارتر بررای رابط

 .لفه ااتؤقیم و مسنادار بین این دو متمس

3 
ااای و 
 همواران

3139 
کیفیت اندگی کاری و اعمت ااامانی با خوشنودی شغلی و  ربررای رابط

 .یید شدهخشنودی شغلی همبستگی مسنادار ت اول و رلفؤبین دو م
 وپرورش  های اعمت ااامانی در مدارس آمواش بررای و شرح انواع مدل 3133 بند اعقه 9

 3193نگارندگان، : منب 

 روش تحقیق

هیا اا نیوع تیقیقیات     پژوهه اا نظر هد ، کیاربردی اایت و اا نظیر نییوة گیردآوری داد      این 

ارتباط بین هوش ارهنگی و اعمت ااامانی میدیران را بررایی    راهمبستگی اات، ای -توصیفی 

 .کند می

هیای   مدارک داخلی و خیارجی و ایایت   و ها، ااناد مه ان پایان  ، مقاالت ،ها کتابدر این پژوهه 

ابیزار گیردآوری   و  کیار گراتیه شید    بهتیقیق  مبانی نظریتدوین چارچوب نظری و  برایاینترنتی 

 .بودپراشنامه ها  داد 

البتیه  )های دولتی ش رایتان معییر    ااامانمدیران و کارکنان ند اا ا آماری تیقیق ابارت رجامس

اات و البته  ااامان 31 ها آن که تسداد( ها اا لیاظ امنیتی مقدور بود ورود به آن ةآن تسداد که اجاا
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 رسیداد جامسی  ت ،ااامان حاضر شدند با میقق همواری کنند، بنیابراین  10 اق آماری ر اا ک  جامس

 . ااامان بود  اات 10در داترس میقق 

مدیر ارشد حق انتخاب وجود نداشیته اایت،    10گیری اا جامسه مورد مطالسه، برای برای نمونه

روش  ،اما برای انجه اعمت ااامانی در هر ااامان و انتخاب کارکنان برای تومیی  پراشینامه  

تسیداد کی     ،کیه در آن  کیار گراتیه شید    به انمتنااب با حجم جامسه در ااامگیری تصادای  نمونه

. نفیر اایت   339میورد نییاا   ر نفر بود  و پس اا ااتناد به جدول مورگان تسداد نمون 113کارمندان 

ابتدا برای هر ااامان ا م در جامسه تسیین شد و پس اا ضرب ا م آن ادار  در تسداد ک  نمونیه،  

 .دات آمد مقدار موفی نمونه اا هر ااامان به

 رتلفییق دو پراشینام   وااتاندارد هیوش ارهنگیی    ردو پراشنام هایپراهتیقیق تلفیق  زاراب

 .ااتاعمت ااامانی 

 نشد  بود و اا لییاظ ظیاهری بسییار نیاهمگو     کار گراته بهمتفاوت  رالت آنوه دو پراشنام به

و اا  مورد بررایی قیرار گرایت    ها پراهشد،  بررایدقت  بهها  روایی صوری پراشنامهنمود،  می

 .لیاظ منطقی تهیید شد

ی ایها نیز، توا  ااتادان مجرب میدیریت، و بیا روش رواییی میتیو     روایی میتوایی پراشنامه

ایعمت ایاامانی و    رارمولی که ضریب تسیین روایی میتوای پراشنام. شدالوشه بررای و تهیید 

 :به شرح ایر اات نام دارد و CVRکند،  هوش ارهنگی را تهیید می

    

   
 

1

 

1

 

پراه میورد  ااتادانی اات که تسداد  ne، و دهند  پااخ تادانتسداد ک  اا N یادشد ،در ارمول 

درصد اااتیدی که مورد پرایه قیرار    10یسنی  ،برابر با صفر باشدCVR  اگر. اند نظر را تهیید کرد 

تیر   بیه ییک نزدییک   CVR  قیدار هر چه م ،بنابراین. اند اند، پراه مورد نظر را منااب دانسته گراته

 انید  گان پراه مورد نظر را منااب تشیخیص داد   دهند تسداد بیشتری اا پااخ دهد مینشان  ،باشد

و نظرانجی اا هشیت اایتاد میدیریت     یادشد به مطالب  توجهبا (. 3139 ااد  و همواران، م رابی)
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ی تهییید رواییی    وشیه های ایین تیقییق، حاصی  ارمیول ال     پراشنامه های پراهاا  یکهر بارة در

 .اات های اعمت ااامانی و هوش ارهنگی در این پژوهه پراشنامه

که این مقدار  بررای شد SPSSازار ا میاابر ضریب آلفای کرونباخ با نرمها با  پایایی پراشنامه

و پاییایی   دات آمد به 931/0و برای اعمت ااامانی مقدار  330/0هوش ارهنگی  ربرای پراشنام

 .ها تهیید شد هپراشنام

 ها وتحلیل داده تجزيه

 .بیان شد  اات 3  نتای  در جدول. های تیقیق ضریب همبستگی میاابه شد برای آامون ارضیه
 

 همبستگی ابعاد هوش فرهنگی با سالمت سازمانی . 4جدول 

 
 ضویب معناداری ضویب همبستگی

 01/0 993/0 هوش ارهنگی

 011/0 931/0 یاراشناختهوش 

 031/0 193/0 یگیزشانهوش 

 019/0 103/0 یشناختهوش 

 013/0 991/0 یراتارهوش 

های تیت میدیریت   هوش ارهنگی مدیران بر اعمت ااامانی ااامان :اصلی پژنهش ةفوضی

 .گذارد می و مسنادار ثبتها تهویر م آن

ارض ارض اات، پس  01/0در این آامون کمتر اا  ضریب مسناداریمقدار ، 3براااس جدول 

اعمت  بردیران توان گفت بین هوش ارهنگی م شود و می درصد رد می 91صفر در اطح االمینان 

اا آنجا گیه ضیریب همبسیتگی    و  گذارد تهویر مسنادار میها  های تیت مدیریت آن ااامانی ااامان

 . شود اصلی پژوهه تهیید می رپس ارضی و مثبت اات، این تهویر مثبت اات، 993/0برابر با 

هیای تییت میدیریت     مدیران بر اعمت ااامانی ااامان هوش اراشناختی :وعی انلف ةفوضی

 .گذارد و مسنادار می ثبتها تهویر م آن

ارض صیفر  اات، پس  01/0در این آامون کمتر اا  ضریب مسناداریمقدار ، 3براااس جدول 
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 متتوان گفیت هیوش اراشیناختی میدیران بیر ایع       شود و می درصد رد می 91در اطح االمینان 

اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی    و  گذارد تهویر مسنادار میها  های تیت مدیریت آن ااامانی ااامان

 .شود پژوهه تهیید می ارای اول رپس ارضی و مثبت اات، این تهویر مثبت اات، 931/0برابر با 

هیای تییت میدیریت     هوش انگیزشی مدیران بر اعمت ایاامانی ایاامان   :فوعی دنم ةفوضی

 .گذارد و مسنادار می ثبتویر مها ته آن

اات، پس ارض ارض  01/0در این آامون کمتر اا  ضریب مسناداریمقدار ، 3براااس جدول 

ایعمت   بیر دیران توان گفت هوش انگیزشی می  شود و می درصد رد می 91صفر در اطح االمینان 

ضیریب همبسیتگی    اا آنجا کیه و  گذارد تهویر مسنادار میها  های تیت مدیریت آن ااامانی ااامان

. شیود  پژوهه تهیید میی  ارای دوم رپس ارضی و مثبت اات، این تهویر مثبت اات، 193/0برابر با 

هیا   های تییت میدیریت آن   مدیران بر اعمت ااامانی ااامان هوش شناختی :فوعی سوم ةفوضی

 . گذارد تهویر مستقیم و مسنادار می

اات، پس ارض ارض  01/0مون کمتر اا در این آا ضریب مسناداریمقدار ، 3براااس جدول 

ایعمت   بیر میدیران   توان گفت هوش شیناختی  شود و می درصد رد می 91صفر در اطح االمینان 

اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی    و  گذارد تهویر مسنادار میها  های تیت مدیریت آن ااامانی ااامان

 .شود پژوهه تهیید می اوم ارای رپس ارضی و مثبت اات، این تهویر مثبت اات، 103/0برابر با 

هیای تییت میدیریت     اعمت ااامانی ااامان هوش راتاری مدیران بر :فوعی چهارم ةفوضی

 .گذارد ها تهویر مستقیم و مسنادار می آن

 ارض صیفر اات، پس ارض  01/0در این آامون کمتر اا  ، ضریب مسناداری3براااس جدول 

اعمت ایاامانی   بری مدیران راتارگفت هوش  توان شود و می درصد رد می 91اطح االمینان  در

اا آنجا کیه ضیریب همبسیتگی برابیر بیا      و  گذارد تهویر مسنادار میها  های تیت مدیریت آن ااامان

 .شود پژوهه تهیید می ارای چ ارم رپس ارضی و مثبت اات، این تهویر مثبت اات، 991/0

و متغیر وابسته ایعمت   ابساد آنو  الور که معحظه شد، بین متغیر مستق  هوش ارهنگی همان

 .شدهای این پژوهه تهیید  ارضیه همرااامانی، شرط همبستگی برقرار اات و 
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همبستگی بین دو متغیر کمی وجود دارد و با توجه بیه برقراربیودن    رحال با توجه به آنوه رابط

 .شود مسادلر رگرایون بیان میرگرایون خطی،  رشروط مسادل
 

 
 

 های سالمت سازمان کننده بینی سیون خطی برای بررسی پیشنتایج رگر. 5جدول 

 مدل
 ضوایب غیواستاندارد

 آمارة تی  ضوایب استاندارد
ضویب 
 خطای استاندارد B معناداری

 01/0 191/1  399/0 903/111 ضریب وابت

 039/0 931/1 333/0 331/0 309/313 هوش اراشناختی

 013/0 113/1 399/0 330/0 019/139 هوش انگیزشی

 033/0 -110/1 -393/0 333/0 011/103 هوش شناختی

 033/0 191/1 319/0 301/0 010/331 هوش راتاری

 :ایر اات شرحرگرایون تیقیق حاضر به  رمسادل

+  (یانگیزشییهییوش ) 019/139+  (یشییناختهییوش ) 011/103+  (هییوش راتییاری) 010/331

 اامانیاعمت ا = 903/111 + (یاراشناختهوش ) 309/313

، (333/0بیا مقیدار   ) مشخص اات، اام  اراشناختی هوش ارهنگی 1 الور که در جدول همان

 .گذارد میتهویر بیشتری در متغیر وابسته، یسنی اعمت ااامانی 

مقدار . کند میای اجمالی  اا متغیرهای مستق  اشار  یکبه اور هر  تی و ضریب مسناداریمقادیر 

دهد متغیرهیای مسیتق  تیهویر اییادی بیر       نشان می یب مسناداریضر و مقدار کوچکتی مطلق  قدر

 (.139 ، 3193 و همواران، 3بریس)گذارند  میمتغیر وابسته 

  نتیجه

 رو تیهویر مؤلفی   گیذارد  میاعمت ااامانی  رمثبت ب تهویرنتای  این تیقیق نشان داد هوش ارهنگی 

 ،در ادامیه . انگیزشی و راتیاری اایت   های شناختی، اراشناختی بر اعمت ااامانی، بیشتر اا مؤلفه

  .شود گذشته مقایسه میاین نتیجه با نتای  تیقیقات 
                                                           
1. Bereas 
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کیه در  « ویر هوش ارهنگی بر اوربخشی گروهیی هت»ای با انوان  دکتر ابرای و همواران در مقاله

بیین هیوش ارهنگیی و اوربخشیی      به این نتیجه رایدند کهاات،  انجام گراتهشرکت اوالد مبارکه 

نییا و همویاران تیهویر هیوش      در تیقیق دیگری رحییم . مستقیم و مسنادار وجود دارد رابطگروهی ر

های این تیقیق  و یااته بررای کردندای مدیران در بانک اقتصاد نوین  بر املورد وظیفه را ارهنگی

. مثبیت و مسنیاداری وجیود دارد    رای مدیران رابط نیز نشان داد بین هوش ارهنگی و املورد وظیفه

هوش ارهنگی اکسیر مواقیت میدیران در کیعس   »تیقیق دیگر که مشبوی و همواران با انوان در 

 اند المللی در دو بخه خدماتی و صنستی انتخاب شد  مدیران با تسامعت بین ،اند انجام داد « ج انی

 ،یابیارت  مسنادار بین هوش ارهنگی و شوک ارهنگی تهیید شد، به رتیقیق رابط دادن و پس اا انجام

 بنیابراین، . تهیید شد ،بودن شوک ارهنگی در مدیرانی که اا هوش ارهنگی باالیی برخوردارند پایین

و اا آنجا که تیا کنیون    داردهوش ارهنگی  رتیقیق حاضر نتای  همگرا با تیقیقات پیشین در امین

قییق  تی ،اایت گراته هوش ارهنگی و اعمت ااامانی داخ  و خارز انجام ن رتیقیقی با دو مؤلف

  .آغاای برای تیقیقات آیند  باشد رحاضر شاید بتواند نقط

تیوان نتیجیه    ، میتهیید شددر قلمرو ش راتان معیر  پژوههاین اصلی  ربا توجه به اینوه ارضی

در اعمت ااامانی ااامان تیت مدیریت وی میؤور باشید و    تواند میگرات هوش ارهنگی مدیر 

 .ان ب بود اعمت ااامان را انتظار داشتهوش ارهنگی مدیر توان با اازایه می

 پیشنهادها 

 پیشنهادهای پژوهشي

های تجاری  در شرکت را اعمت ااامانی شود تهویر هوش ارهنگی بر ن آیند  پیشن اد میابه میقق

هیا   المللیی بیا ایایر ارهنیگ     هایی که مراودات بیین  در ااامان را تهویر هوش ارهنگی .بررای کنند

هیای   هیای دولتیی بیا تیهویر آن در شیرکت      تهویر هوش ارهنگی در ایاامان  .کننددارند، نیز بررای 

د و اویر آن در  وها نیز بررای شی  تهویر هوش ارهنگی در کارمندان ااامان شد  وخصوصی مقایسه 

 .اعمت ااامانی مورد بیث قرار گیرد
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 پیشنهادهای کاربردی

 :شود های ایر ارائه میبا توجه به نتای  بدات آمد  اا هریک اا ارضیات پیشن اد

 آمیدن مقیدار ضیریب همبسیتگی     دایت  ارای اول این تیقیق و به ربا توجه به تهیید ارضی -

بیا مقیدار   )اراشیناختی هیوش ارهنگیی     موضوع که اامی  توجه به این با و ، 931/0 مسادل

333/0=β)  تیوان   میی  گیذارد،  میی ، بیشترین تهویر را در متغیر وابسته، یسنی اعمت ایاامانی

ظار داشت که با ب بود این م ارت اا هوش ارهنگی، اعمت ااامان به مییزان بیشیتری،   انت

شود مدیران برای ب بیود   توصیه می ،اا این رو ها، اازایه یابد نسبت به تغییرات دیگر مؤلفه

هیای   آگاهی و دانه خود را راج  بیه ارهنیگ  : کنندم ارت اراشناختی به اه توصیه ام  

ریزی کنند  های متفاوت، اا قب  برنامه ه با اارادی اا ارهنگ در مواج ،متفاوت اازایه دهند

در حیین تسامی  بیا ارهنیگ      ،تا راتارشان بااث رنجه دیگران و ایجاد ایوءتفاهم نشیود  

 .روا کنند متفاوت، صیت االعااتشان را بررای کرد  و آن را به

انگیزشیی هیوش بیر     رلفی ارای دوم این تیقییق و تهییید تیهویر مؤ    ربا توجه به تهیید ارضی -

را بیرای   یهیای  توان را  می، 193/0آمدن مقدار ضریب همبستگی  دات اعمت ااامانی و به

ه با اارادی اا ارهنیگ   به توانایی خود در مواج: اازایه این م ارت به مدیران پیشن اد کرد

اایزایه  تسام  با ارهنگ متفاوت،  رمیزان گشودگی خود را برای تجرب ،متفاوت ااتماد کنند

 .های ارهنگی متفاوت اور کنند های خود در تسام  با ااراد با امینه به مواقیت ،دهند

شیناختی هیوش بیر     رارای اوم این تیقییق و تهییید تیهویر مؤلفی     ربا توجه به تهیید ارضی -

را  یهیای  توان را  می ،103/0 مسادل آمدن مقدار ضریب همبستگی دات اعمت ااامانی و به

، خوبی بشنااند به راایستم ارهنگی خود : ین م ارت به مدیران پیشن اد کردبرای اازایه ا

های دیگر را نیز شنااایی کرد  و بیاموانید   های ارهنگی ارهنگ اسی کنند مسیارها و اراش

 .ها احترام بگذارند و به آن

راتیاری هیوش بیر     رارای چ ارم این تیقیق و تهییید تیهویر مؤلفی    ربا توجه به تهیید ارضی -

را بیرای   یهیای  توان را  می ،991/0آمدن مقدار ضریب همبستگی  دات عمت ااامانی و بها
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در مواج ه بیا   ویژ  بههای کعمی خود را  م ارت: اازایه این م ارت به مدیران پیشن اد کرد

هیای   های غیرکعمی و ابان بدن را در ارهنگ ارهنگی متفاوت ب بود ببخشند؛ م ارت رامین

و در شیرای  مختلیف    نندی کنند و ارابگیرند؛ به اامال آشوار خود توجه کمتفاوت شنااای

 .ارهنگی، واکنه منااب اا خود نشان دهند

 پیشنهادهايي به مسئوالن 

تواند برای همه، اا جمله میدیران ارشید دولتیی ییا ایفیران ایرانیی، اا        توجه به هوش ارهنگی می

احترامیی تلقیی    ، و بسضا  بیی شد ت ارهنگی ایجاد هایی که در شرای  تفاو آمدن اوءتفاهم وجود به

اا جانب مدیران ارشد اهمییت   ویژ  بهتوجه به هوش ارهنگی،  ،اا این رو .، جلوگیری کندشود  می

 :بایدو دارد ای  ویژ 

هیا و   ها و مراودات اجتماای برجسته، احترام بیه ایایر ارهنیگ    در نظام آمواشی کشور، راانه

در . شیود مطرح  الور شایسته بهها  های مثبت اایر ارهنگ راته شود و جنبهها در نظر گ ارهنگ خرد 

به میدیران  . مدیران ارشد ارهنگی، حتما  قابلیت هوش ارهنگی، لیاظ شود ویژ  بهانتخاب مدیران، 

های هوش ارهنگی آمواش داد  شیود و در مراحی  بسیدی ایین      های دولتی، م ارت کنونی ااامان

 هیا  آن ای، هوش ارهنگیی میدیران و ایعمت ایاامانی     دور   ره صورت برنامب ؛ها ارتقا یابد م ارت

تواند مفید باشد و  ، میارتباط داردانجید  شود؛ این توانایی برای هر اردی که در جامسه با دیگران 

 .مناابات انسانی در اجتماع را ب بود بخشد
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 منابع و مآخذ

، اصیر میدیریت  . هیا  رهنگی رویارویی با تفاوتهوش ا(. 3139)و خانی، ااظم ابرای، م دی  .3

 .11-13صفیات ، 33و  39 های ، شمار 3اال 

هییوش ارهنگییی و کارکردهییای آن در  .(3139) اهلل و قااییمی، احمدرضییا ااد ، اییزت اصییغری .1

 .30-39 صفیات، 31و  33 های ، شمار 3، اال ماهنامر م ندای ارهنگی .ااامان

شناای بیا برنامیر    های روان تیلی  داد (. 3193) ، رینارد، انلگار، رامری و کمپبریس، نیوع .1

SPSS .دوران: آبادی و اید الی صمدی، انجان ترجمر خدیجه الی. 

راهوارهیایی بیرای    رارائی ، (3133)رییدون  نیژاد، ا  پور، آرین و وردی ، قلیتسلیمی، میمداسید .3

ة ، شیمار 1، ایال  یریتهای مد پژوهه .المللی ارتقای هوش ارهنگی مدیران دولتی در امور بین

 .19-13، صفیات 3

وکار ج انی؛ هیوش   های انسانی برای کسب م ارت .(3133) توماس، دیویدای و اینوسون، کر .1
 .انتشارات میثاق همواران :ناصر میراپاای، احمد ودادی و ااظم دشتی، ت ران رترجم .ارهنگی

، 319 ة، شیمار ر تیدبیر نشیری  .وپرورش اعمت ااامانی در آمواش .(3133) الی جاهد، حسین .9

 .39-11صفیات 

 .هیا  الگیوی بروکراایی و مییزان ایعمت ایاامانی دانشیگا        ررابط .(3139) اهلل ارد، کرم دانه .3

 .33-13صفیات ، 3 ة، شمار1، اال های تاا  در الوم تربیتی نامر اندیشه اص 

بررای  .(3139)اهلل  ، اادل، اسگریان، مصطفی، ب رنگی، میمدرضا و نادری، ازتااهد بابعن .3

 .اایتان اردبیی    رهیای پسیران   ارتباط اعمت ااامانی مدراه و تس د ااامانی دبیران دبیرایتان 

 .133-333صفیات  ،شناای دانشگا  اردوای نشریر مطالسات تربیتی و روان

 .شناایی در کیار، ایاامان و میدیریت     کاربرد روان: شناای کار روان .(3131)اااتنی، میمود  .9

 .یهنشر ویرا: ت ران

 .املورد میدیران بیا ایعمت ایاامانی     ربررای رابط .(3139) اصغر و آقاای، صدیقه شریفی، .30
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، 3ة ، شیمار 3واحید مرودشیت، ایال     رهیااتی نو در مدیریت آمواشی دانشیگا  آااد اایعمی،  

 .339-393صفیات 

 (.واژگیان و اصیطعحات کلییدی   ) مبانی ارهنیگ و هنیر مساصیر    .(3131) اصغر باغی، الی قر  .33

 .انتشارات اور  م ر: رانت 

تهویر هوش هیجانی و هوش ارهنگی بر مواقیت رهبران  .(3133)مشبوی، اصغر و تیزرو، الی  .31

 .11-31صفیات ، 1ة ، شمار1، اال های مدیریت پژوهه .در کعس ج انی
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