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 .1دانشیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت4930/40/40 :؛ تاریخ پذیرش)4931/44/80 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير هوش فرهنگی و هيجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شهر تهران با درنظرگرفتن نقشش
سازگاری ميانفرهنگی و بر مبنای مطالعهای توصيفی -همبستگی انجام گرفته است .این پژوهش ششامل دو اامعشة مشدیران ششرکتهشا
( 484نفر) و کارکنان شهرستانی ( 044نفر) شاغل در شرکتهای خصوصی فعال در صنعت لوازم کامپيوتری و موبایل بوده اسشت کشه بشا
تواه به تعداد محدود اامعة اول از روش سرشماری و در اامعة دوم براساس نمونة محاسشبهششده بشه تعشداد  804نفشر براسشاس اشدول
مورگان ،روش نمونهگيری طبقهای تصادفی بهکار گرفته شد .ابزار امعآوری دادهها دو پرسشنامة  44و  93پرسشی محقش سشاخته اسشت
که روایی آنها به دو روش روایی همگرایی و واگرایی ،و پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ تأیيد شد .تجزیهوتحليشل دادههشا بشا
بهکارگيری نرمافزار  Amos21و به روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفته است .نتایج پشژوهش نششان داد هشوش فرهنگشی و
هيجانی کارکنان شهرستانی شاغل در کالنشهر تهران بهطور غيرمستقيم و از طری نقشش سشازگاری بشينفرهنگشی بشر عملکشرد آنشان
تأثيرگذار بوده است .سایر نتایج نشان داد توانایی کارکنان شهرستانی در دستيابی بشه سشازگاری بشينفرهنگشی در ششرکتهشای یادششده،
عملکرد فردی و سيستمی آنان را در حد قابل تواهی افزایش خواهد داد.

کلیدواژگان
سازگاری ميانفرهنگی ،عملکرد کارکنان ،هوش فرهنگی ،هوش هيجانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهPhd.behnam93@gmail.com :
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مقدمه
امروزه وجود عواملی از قبیل فقدان شغل در شهرستانها ،تمرکز امکانات زندگی در کالنشههرها و
بهویژه تهران ،تفاوت سطح درآمد در بین شهرهای کوچه

و بهزر  ،تغییهر در سهب

تمایل به شهرنشینی برای خودشکوفایی و رشد و غیره باعث شده اسه

زنهدگی و

سهاایانه تاهداد زیهادی از

مردم کشورمان برای داشتن زندگی بهتر و کسب درآمد مناسب بهسوی کالنشهر تههران مههاجرت
کنند و در این شهر کار کنند .این جابهجایی افراد ،انتقال از شرایطی آشنا بهه شهرایطی ناآشهنا بهوده
اس

که آنان را با چااشهای مختلفی در این محیط چندفرهنگی روبهرو میکند (

p.412

Wechtler et al.,

 .)2015,در واقع ،آنان تشخیص مهیدهنهد کهه ااگوههای رفتهاری ،ا،سهار ،نگهر هها ،و

ارز های فرهنگی که در محیط خود قابل قبول اس  ،ممکن اس

در شرایط جدیهد قابهل قبهول

نباشد ،و برخی از مواردی که در محیط فرهنگی خود توهینآمیز تلقی میشود ،در محیط فرهنگهی
جدید پسندیده اس

( .)Lin et al., 2012, p.542; Chen et al., 2011, p.247کاوشینکو و همکهاران

( )4102در پژوهش خود نشان دادند بسیاری از سوءتفاهمهای بینفرهنگی و درگیریهایی کهه در
شرایط جدید رخ میدهد ،تا ،دی مربوط به فقهدان آگهاهی فرهنگهی و عهایفی از تفهاوتهها در
انتظارات رفتاری اس .
در این زمینه ویچلر و همکاران ( )4102و کاوشهینکو و همکهاران ( )4102در مطاااهات خهود
نشان دادند بهمنظور کاهش مشکالت ناشی از تنوع فرهنگی در محل کار ،کارکنان باید با همکارانی
که از فرهنگهای متفاوتاند ،تاامل باز داشته باشند و آنان باید توانایی ایجاد ارتبهاط درونهی را بها
افرادی که متفاوت از آنها هستند داشته باشند .این نوع توانایی میتوانهد بههعنهوان یه
بهمنظور قابلی

شهاخص

تطبیقپذیری مؤثر با زمینههای فرهنگی جدید باشد که ایرای و انگ )4112( 0از آن

با نام ساختار هو

فرهنگی 4نام بردهانهد ( .)Chen et al., 2011, p.248جمهعبنهدی پهژوهشههای

ویچلر و همکاران ( ،)4102کاوشینکو و همکاران ( )4102و این و همکاران ( )4104نشان میدههد
1. Earley & Ang
)2. Cultural Quotient or Cultural Intelligence (CQ
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افراد با  CQباالتر میتوانند آسانتر فرهنگهای ناآشهنا را درک کهرده و رفتهار خهود را بهه منظهور
عملکرد مؤثرتر در شرایط فرهنگی گوناگون تنظیم کنند .از سوی دیگر ،نتایج سهایر بررسهیهها در
تحقیقات گانکل و همکاران ( ،)4102باتلر و همکاران ( )4102و چهن و همکهاران ( )4100نشهان
میدهد عامل مؤثر دیگر در کاهش ناسهازگاری کارکنهان در یه

محهیط چنهدفرهنگی کهه باعهث

عملکرد بهتر برای ایشان در سازمان خواهد شهد ،داشهتن ههو

هیجهانی 0بهاال و ثبهات عهایفی،

شناخ

ا،سار و ،مای

ایالعاتی اس  .هنگامی که افراد بهخوبی ا،سار خهود و دیگهران را

شناخته و با همدای و مهارت اجتماعی باال با دیگران کنار آیند ،آسانتر دانش الزم دربارة هنجارهها
و رفتارهای فرهنگی مناسب با محیط جدید را بهدس
نهای  ،عملکرد مؤثرتری از خود

آورده و بها محهیط سهازگار مهیشهوند ،در

نشان میدهند ( Gunkel et al., 2014, p.271; Butler et al., 2014,

.)p.95
براسار آمارهای موجود ،هرسااه بر تاداد خانوارهای شهرستانی که برای اشتغال به شهر تهران
مهاجرت میکنند و در سازمانهای دواتی و خصوصی این شهر استخدام میشوند ،افزوده میشهود
(مرکز آمار ایران .)0232 ،وجود کارکنان با پیشزمینههای فرهنگی متفاوت در این شرک ها باعهث
بوجود آمدن تاارضهای فرهنگی و درگیری زیاد در محل کار آنان شده بهه نحهوی کهه عملکهرد
فردی و سازمانی را تح

تأثیر خود قرار میدهد .گرچهه در تحقیقهات انجهامگرفتهه در گذشهته و

به ویژه در خارج از کشور به چااش ناسازگاری بینفرهنگهی و عوامهل مهؤثر در آن پرداختهه شهده
اس  ،امّا نگاهی به پیشینههای این ،وزه مشخص میکند کهه تبیهین نقهش مجموعههای از عوامهل
شخصیتی افراد در کاهش تاارضات فرهنگی و اثری که همزمان بر عملکرد کارکنان خواهد داش ،
به ویژه در ایران کمتر مورد توجه بوده اس  .این مسهئله باعهث شهد نویسهندگان پهژوهش در پهی
بررسی نقش هو

فرهنگی و هیجانی بهر عملکهرد کارکنهان شهرسهتانی شهاغل در شهرک ههای

خصوصی شهر تهران باشند .بنابراین ،پژوهش ،اضر به این پرسشها پاسه مهیدههد کهه  .0آیها
)1. Emotional Intelligence (EI
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فرهنگی و هیجانی کارکنان شهرستانی بر عملکرد آنان در شرک های خصوصی شهر تههران

تأثیر میگذارد؟ و  .4سازگاری میانفرهنگی در رابطة بیانشده چه نقشی دارد؟
مرور مباني نظری و پیشینة پژوهش
هوش فرهنگي و عملکرد

مفهوم هو

فرهنگی :تاامالت

فرهنگی برای اواینبار توسط انگ و ایرای ( )4112در کتاب هو

فردی در سراسر فرهنگها شرح داده شده اس  .انگ و ایرای ( )4112ساختار  CQرا برای توضیح
تفاوتها در اثر تاامالت فردی در سراسر فرهنگها مارفهی کهردهانهد .ههو
قابلی

ی

فرد برای دریاف

و پرداز

فرهنگهی بههعنهوان

مؤثر در محیطهای فرهنگی گوناگون اس  ،بهنحهوی کهه

پس از آن قضاوتهای ماقوای در واکنش به محیط فرهنگی جدید داشته باشهد

( Lin et al., 2012,

 .)p.544پژوهشهای ویچلر و همکاران ( ،)4102کاوشینکو و همکاران ( )4102و چن و همکهاران
( )4104نشان داد  CQنقش قابل توجه و بسیار مهمی در اندازهگیری هو

ی

فرد در سهازگاری

با محیط فرهنگی جدید ایفا میکند .انگ و همکاران ( )4112در پژوهش خود مفهوم مااصر هو
فرهنگی بهعنوان چارچوبی متشکل از چهار نوع  CQشهامل فراشهناختی ،0شهناختی ،4انگیزشهی 2و
رفتاری 2بهکار گرفتهاند که در این پژوهش بهدایل جامعبودن مدل و بههرهگیهری در پهژوهشههای
مشابه از آن استفاده شده اس

(جدول .)0
ادامة جدول  .1ابعاد هوش فرهنگی

ابعاد

محقق

سال

فراشناختی

این و همکاران

4104

تعريف ابعاد
فرایند ذهنی باال و بهعنوان قابلی

بهرسمی شناختن دیگر ترجیحات فرهنگی

و درک ایالعات فرهنگهای دیگر.
1. Meta-Cognitive CQ
2. Cognitive CQ
3. Motivational CQ
4. Behavioral CQ
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ادامة جدول  .1ابعاد هوش فرهنگی

تعريف ابعاد

ابعاد

محقق

سال

شناختی

چن و همکاران

4100

انگیزشی

کیم و همکاران

 4112توانایی فرد برای هدای

رفتاری

انگ و همکاران

آگاهشدن از هنجارها ،شیوهها و آداب و رسوم در فرهنگهای مختلف

قابلی
اس

که از یریق تجربیات آموزشی و شخصی بهدس

آمده اس .

به تمایل فرد برای انطباق با محیط فرهنگی ناآشنا مربوط میشود .بهعبارتی
توجه به درک تنوع فرهنگی ،و ،فظ انرژی تمرکز بر

یادگیری و عملکرد در موقای های مختلف فرهنگی اس .
4112

بهعنوان توانایی فرد در عمل یا سطح رفتاری و توانایی ارائة اقدامات کالمی و
غیرکالمی مناسب در تاامالت گوناگون فرهنگی ،تاریف شده اس .

فرهنگ متفاوت بهعله

افرادی که  CQشناختی باالیی دارند ،هنگام کار در ی

دانهش بهاال از

هنجارها ،رفتارها و آداب و رسوم آن فرهنگ ،عملکرد خوبی دارند ( .)Lin et al., 2012, p.544افراد
با  CQفراشناختی باال بهیور آگاهانه ،قبل و در یول تاامالت از اواوی های فرهنگی افهراد دیگهر
آگاهند ( ،)Ang et al., 2006, p.104و آنها مفروضات فرهنگی خود را بههمنظهور همهاهنگی مهدل
ذهنی خود در یول و باد از تاامالت با دیگران مورد سؤال قرار مهیدهنهد (

Brislin et al., 2006,

 .)p.43; Wechtler et al., 2015, p.416بنهابراین ،افهراد بها  CQفراشهناختی بهاال قهادر بهه تشهریح
یرحهای فرهنگی بهمنظور ایمینان از انجامدادن درس
عملکهرد مهؤثرتری دارنهد

کار و برآوردهکردن انتظارات شهغلیانهد و

( 2006, p.22; Koveshnikov et al., 2104, p.416

 .)Triandis,بهاتلر و

همکاران ( )4102در پژوهش خود پیشنهاد کردند در ،ال انجامدادن وظهایف و یهادگیری ،انگیهزه
میتواند تقوی کنندة پشتکار باشد و اثربخشی را افزایش دهد .عالوه بر ایهن ،جهان و بهانو ()4110
نشان دادند خودکارآمدی عمومی و عزت نفس هر دو بهیور مثب

با عملکهرد کهار ارتبهاط دارنهد.

افراد با CQرفتاری باال رفتارهای مناسبی براسار تواناییهای کالمی و غیرکالمی خود ارائه میدهند
( .)Kim & Slocum, 2008, p.111آنان میتوانند با اقدام یا رفتار مناسب در محل کاری که از احها
فرهنگی متفاوت اس  ،به ا،تمال زیاد در شغل خود موفقی

را تجربه کنند (

Kumar et al., 2008,

.)p.44
بنابراین ،افرادی که به کشورها و شهرهای دیگر مهاجرت میکنند ،باید یاد بگیرند هنگهامی کهه
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محیط چندفرهنگی کار میکنند ،در نقش جدید خود از آنان چه انتظهاراتی مهیرود و بهرای

اجرای آن انتظارات چگونه بایهد عمهل کننهد ( .)Gunkel et al., 2014, p.257در ایهن زمینهه نتهایج
پژوهشهای ویچلر و همکاران ( ،)4102کاوشینکو و همکاران ( )4102و این و همکهاران ()4104
و کامر و همکاران ( )4112نشان میدهد مهاجران در یه

محهیط فرهنگهی جدیهد ،هنگهامی کهه

تفاوتهای فرهنگی مورد نیاز را در انجامدادن وظیفههای کهه از آنهان انتظهار مهیرود ،درک نکننهد،
عملکردی ضایف دارند و از این رو ،انتظارات شغلیشان برآورده نخواهد شد .بنابراین ،فرضیة اول
پژوهش به شرح زیر قابل تصور اس :
فرضية  .1هو

فرهنگی بر عملکرد کارکنان شهرستانی در شرک های خصوصی شههر تههران

تأثیر میگذارد.
هوش فرهنگي و سازگاری میانفرهنگي

سازگاری میانفرهنگی 0نتیجة روانی مرتبط با سازگاری بوده و بهمانای درجة را،تی اس

که فهرد

در نقش جدید خود ا،سار میکند و میزانی که وی ا،سار مهیکنهد بهه اازامهات نقهش جدیهد
سازگار شده اس

( .)Chen et al., 2011, p.249دربارة سازگاری میانفرهنگی مدل بهالک)0322( 4

بهیور گسترده پذیرفته شده اس

و پایهه و اسهار بسهیاری از مطاااهات قبلهی دربهارة سهازگاری

میانفرهنگی اس  .ابااد سهگانة مدل بالک ( )0322شامل سازگاری عمومی ،2سازگاری ارتبایات،2
و سازگاری شغلی 2اس

( .)Lin et al., 2012, p.545سازگاری عمومی شامل عواملی اس

کهه بهر

زندگی روزمرة مهاجران تأثیر میگذارد .این عوامل عبارتند از مواد غذایی ،مراقب ههای بهداشهتی،
رانندگی ،شرایط مسکن ،خرید و هزینهة زنهدگی ( .)Ang et al., 2006, p.106سهازگاری ارتبایهات

1. Cross-Cultural Adjustment
2. Black
3. General Adjustment
4. Interaction Adjustment
5. Work Adjustment
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که افراد از تاامل با اتباع میزبان در هر دو محهیط کهار و غیهرکهار تجربهه

تجربه میکنند .این جنبه سخ ترین نوع سازگاری اس  ،زیرا ههر فرهنهگ در سهن ههای خهود،
هنجارهای فرهنگی ،رفتارها و انتظهارات متفهاوت دارد ( .)Gunkel et al., 2014, p.257در نهایه ،
سازگاری شغلی سطحی اس

که در آن افراد با نقش خود در کهار ،وظهایف شهغلی و محهیط کهار

سازگار میشوند (.)Butler et al., 2014, p.90

پژوهشهای تجربی گانکل و همکاران ( )4102و باتلر و همکاران ( ،)4102اهمیه
 CQانگیزشی و رفتاری مهاجرین در ی

و کهاربرد

محیط میانفرهنگی در سازگاری بها ههر دو محهل کهار و

زندگی آنان با دیگر افراد را نشان داده اس  CQ .انگیزشی اثهر مانهدگاری بیشهتری بهر چگهونگی
پاسخگویی افراد به کهار و زنهدگی در یه

محهیط فرهنگهی جدیهد دارد (

Templer et al., 2006,

 .)p.159این و همکاران ( )4104دریافتند نقش  CQانگیزشی مربوط به سازگاری عمهومی بیشهتر و
با التر از جنسی  ،سن ،و شهروندی در یه

نمونهه از مهدیران بها ،هوزة کهار بهیناامللهی اسه .

همچنین ،ای و ساکوکو ( )4112نشان دادند سه باد  ،CQیانی ابااد شناختی ،انگیزشهی و رفتهاری،
اثر قابل توجهی بر شرایط عمومی زندگی مهاجران ،محیط کار و تاامل با مردم محلهی مهیگهذارد.
ویچلر و همکاران ( )4102نشان دادند هنگامی که چههار باهد  CQدر افهراد بهاال اسه  ،آنهها بهه
پذیر

مستمر دانش برای تواید سازگاری عمومی تمایل دارند ( CQشناختی و فراشهناختی) و در

نتیجه مایل به اقدامات کالمی و غیرکالمی مناسب در تاامالت فرهنگی گوناگون ( CQانگیزشهی و
رفتاری) میباشند .بنابراین ،براسار پیشینة بیانشده ،بهه نظهر مهیرسهد اگهر نمهرة افهراد در اباهاد
چندگانة  CQباالتر باشد ،میتوانند آسانتر بین فرهنگهای ناآشنا ،رک

کنند و آن را درک کهرده

و رفتار خود را بهمنظور عملکرد مؤثر در محیطهای فرهنگی گوناگون تنظیم کنند .بر ایهن اسهار،
فرضیة دوم پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضية  .2هو

فرهنگی بر سازگاری میانفرهنگی کارکنان شهرستانی شهاغل در شهرک ههای

خصوصی تهران تأثیر میگذارد.
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هوش هیجاني و عملکرد

هو

هیجانی توانایی مهارکردن تمایالت عایفی و هیجانی خهود ،درک خصوصهیتهرین ا،سهار

دیگران ،خویشتنداری ،شور و اشتیاق اس
مهارتهای عایفی و اجتماعی اس

عهایفی مجموعههای از

( .)Bar-on, 2005, p.69ههو

که بر توانایی فرد در مقابله با فشارهای محیطی تأثیر میگهذارد

( .)Koveshnikov et al., 2014, p.416هو
برای اتخاذ تصمیمهای مناسب اس

عایفی ،مشتمل بر شناخ

ا،سار و بهکهارگیری آن

(.)Lin et al., 2012, p.546

جدول  .2الگوهای ارائهشدة هوش هیجانی

نام الگو

سال

ااگوی توانایی سااوی و مایر

4111

ااگوی شایستگی گلمن

4112

ااگوی برادبری و گریوز

4112

ااگوی غیرشناختی بار-آن

4112

ابعاد هوش هيجانی
دریاف  /بهکارگیری /درک /اداره و مدیری

ا،سار

خودآگاهی /خودتنظیمی /خودانگیزشی /همدای /مهارت اجتماعی
خودآگاهی /خودمدیریتی /مهارت اجتماعی /مدیری
درونفردی /میانفردی /سازگاری /مدیری

رابطه

استرر /خو بینی

منبع :صفری و گلشاهی ،0234 ،ص022

در این تحقیق از ااگوی گلمن ( )4112بهدایل جامعبودن و استفادة بیشتر در تحقیقات گذشهته
برای سنجش هو

هیجانی کارکنان شهرستانی ،بهکار گرفته شده اس  .گلمن ( )4112در پژوهش

خود عناصر هو

عایفی را به دو یبقة عناصر فردی و عناصر اجتماعی تقسهیم مهیکنهد .عناصهر

فردی شامل خودآگاهی ،خودکنترای و انگیز

و عناصر اجتمهاعی شهامل همهدای و مههارتههای

اجتماعی اس .
جدول  .3ابعاد هوش هیجانی گلمن ()2002

ابعاد هوش عاطفی

شاخصها

خودآگاهی

آگاهی هیجانی /خودارزیابی صحیح /خودباوری
خودکنترای /وظیفهشناسی /قابلی

خودتنظیمی
خودانگیزشی
همدای
مهارتهای اجتماعی
منبع :آقایار ،0222 ،ص22

اعتماد /انطباقپذیری

رشدگرایی /تاهد /ابتکار /خو بینی
شناخ

یا درک دیگران /بااندگی دیگران /خدم مداری /هدای

نفوذگذاری /ارتبایات /مدیری

تضاد /رهبری /تشری

تنوع

مساعی و مشارک
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پژوهشهای گانکل و همکاران ( )4102و چهن و همکهاران ( )4100نشهان داد داشهتن ههو
هیجانی باالی کارکنان و ثبات عایفی ،شناخ
ناسازگاری آنان در ی

محیط چندفرهنگی کم

ایالعاتی مهیتوانهد بهه کهاهش

ا،سار و ،مای

کند و عملکرد بهتری را بهرای ایشهان بهه دنبهال

داشته باشد .این و همکاران ( )4104در مطاااات خود بیهان کردنهد هنگهامی کهه افهراد بههخهوبی
ا،س ار خود و دیگران را شناخته و با همدای و مهارت اجتماعی بهاال بها دیگهران ارتبهاط برقهرار
کنند ،آسانتر با محیط کار ،مهدیران و همکهاران خهود سهازگار مهیشهوند و در نهایه  ،عملکهرد
مؤثرتری از خود نشان میدهند .بر این اسار ،فرضیة سوم پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضية  .3هو

هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شرک های خصوصی تههران

تأثیر میگذارد.
هوش هیجاني و سازگاری میانفرهنگي

در سالهای گذشته پژوهشهای زیادی دربارة  EIدر توساة توانایی کسبوکار بهیناامللهی انجهام
گرفته و از آن برای پیشبینی سازگاری میانفرهنگی یا عملکرد ی

فهرد در بهازار نیهروی کهار یها

محیط غیرکاری استفاده شده اسه  .ویچلهر و همکهاران ( )4102و گابهل و همکهاران ( )4112در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که  EIبهعنوان مایاری ،یاتی برای انتخاب مدیر خهارجی،
بهمنظور کاهش عدم ایمینان و ناامیدی ناشهی از سهازگاری میهانفرهنگهی و افهزایش موفقیه

در

تکاایف بیناامللی در نظر گرفته میشود .موون ( )4101در مطاااة خهود بیهان کهرد کهه  EIکمه
میکند شکاف فرهنگی بین فرهنگ کشور میزبان و فرهنگ شخصی مدیران جهانی کاهش یابد ،که
در نتیجه به افزایش ا،تماالت برای سازگاری بینفرهنگی منجر خواههد شهد .گانکهل و همکهاران
( )4102نشان دادند توانایی شناخ

عایفی ،کهه یکهی از اجهزای  EIاسه  ،مهیتوانهد سهازگاری

بینفرهنگی مثبتی در کارکنان بیناامللهی پهیشبینهی کنهد .آنهان دریافتنهد شهناخ

عهایفی بهرای

سازگاری میانفرهنگی مثب ، ،یاتی اس  ،زیرا کنترل ا،سار منفی برانگیخته در یول درگیری و
تنش را ،که در زندگی بینفرهنگی اجتنابناپذیر اس  ،تسهیل میکند .ایلیس و تیان ( )4113اظهار
کردند  ،EIاز یریق ابااد همدای و مهارتهای اجتماعی در ی

محیط فرهنگی ،میتواند ،ساسی
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و آگاهی از تفاوتهای فرهنگی را افزایش دهد و فقدان ارتباط در گهروهههای مختلهف را کهاهش
دهد .براسار پیشینههای اشارهشده به نظر میرسد که  EIمیتواند به افراد بهرای بیهان ا،سهار و
عوایفشان در مسیر مناسب و نظارت درس
درگیری که در ی

بر رفتار خود ،بهمنظور جلهوگیری از سهوءتفهاهم و

زمینة بینفرهنگی رخ میدهد ،کم

کند .بر این اسهار ،فرضهیة چههارم بیهان

میشود.
فرضية  .4هو

هیجانی بر سازگاری میانفرهنگی کارکنان شهرستانی شهاغل در شهرک ههای

خصوصی تهران تأثیر میگذارد.
سازگاری میانفرهنگي و عملکرد

وقتی که افراد شروع به انطباق با ی
قبول مطمئن نیستند .پس از ی

فرهنگ جدید میکنند ،دربارة چگونگی رفتار مناسب و قابهل

دوره از زمان ،افراد بهتدریج رفتارهایی را که در کشور/شهر خهود

قابل قبول اس  ،اما در کشور/شهر میزبان قابل قبول نیس ،متوجه میشوند و تشخیص مهیدهنهد.
برخی رفتارها که در کشور/شهر خود توهینآمیز تلقی میشود ،ممکن اس

در کشور/شهر میزبهان

قابل قبول باشد ( .)Lin et al., 2012, p.545در برابر این دوگانگی فرهنگی افراد به دو گونه برخورد
میکنند ،گاهی این عدم ایمینان باعث میشود افراد از اختالل عایفی ،اسهترر ،و اضهطراب رنهج
برده و زندگی خود را بهخوبی نمیتوانند ،کنترل کنند ،که میتواند به افسردگی ،انزوا و خشم منجر
شود که این ،اا

بهعنوان شوک فرهنگی 0نامیده میشود ( )Wechtler et al., 2015, p.413و گاهی

نیز افراد میتوانند با شرایط فرهنگی جدید انطباقپذیری الزم را ایجاد میکند و در این وضای

به

سازگاری میانفرهنگی برسند ( .)Koveshnikov et al., 2014, p 365پژوهشهای ویچلر و همکاران
( ،)4102کاوشینکو و همکهاران ( )4102و اهین و همکهاران ( )4104نشهان داد شهوک فرهنگهی و
سازگاری میانفرهنگی عوامل اصلی عملکرد و بازدهی شهغلی مههاجران اسه  .بههعبهارت دیگهر،

1. Culture shock

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

سازگاری میانفرهنگی بخشی فراگیر از تجربة مهاجران اس

و تأثیر مثب
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قابل توجهی بر عملکرد

و بازدهی شغلی مهاجران میگذارد ( .)Chen et al., 2011, p.249بنابراین ،فرضیة پنجم پژوهش بهه
شرح زیر اس :
فرضية  .5سازگاری میهان فرهنگهی بهر عملکهرد کارکنهان شهرسهتانی شهاغل در شهرک ههای
خصوصی تهران تأثیر میگذارد.
هوش فرهنگي ،سازگاری میانفرهنگي و عملکرد

کاوشینکو و همکاران ( )4102و این و همکاران ( )4104در مطاااات خود نشان دادنهد اگهر نمهرة
افراد در ابااد چندگانة  CQباالتر باشد ،آنها میتوانند آسانتر در بین فرهنگهای نهاآشهنا ،رکه
کرده و هنجارها و ارز های فرهنگی محیط جدید را بهتر درک کنند و با شرایط زندگی ،کهاری و
روابط با دیگر افراد در محیط جدید سازگارتر شوند .از سوی دیگهر ،ویچلهر و همکهاران ()4102
نشان دادند شوک فرهنگی و سهازگاری میهانفرهنگهی عوامهل اصهلی عملکهرد و بهازدهی شهغلی
مهاجران اس  .بهعبارت دیگر ،سازگاری میانفرهنگی بخشی فراگیهر از تجربهة مههاجران اسه
تأثیر مثب

و

قابل توجهی بر عملکرد و بازدهی شغلی مهاجران میگهذارد (.)Lin et al., 2012, p.546

بنابراین ،به نظر میرسد سازگاری میانفرهنگهی نقهش میهانجی در رابطهة بهین ههو

فرهنگهی و

عملکرد کارکنان داشته باشد .بر این اسار ،فرضیة ششم بیان میشود.
فرضية  .6هو

فرهنگی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شرک های خصوصی شههر

تهران از یریق نقش میانجیگری سازگاری میانفرهنگی تأثیر غیرمستقیم میگذارد.
هوش هیجاني ،سازگاری میانفرهنگي و عملکرد

بررسی پژوهشهای گانکل و همکاران ( )4102و باتلر و همکاران ( )4102نشان داد  EIمهیتوانهد
به افراد برای بیان ا،سار و عوایفشان در مسیر مناسب و نظارت درس
جلوگیری از سوءتفاهم و درگیری که در ی

بر رفتار خود ،بههمنظهور

زمینة بینفرهنگی رخ میدهد ،کم

دیگر ،از یریق ابااد همدای و مهارتهای اجتماعی در ی

کند و از سهوی

محیط فرهنگی ،میتوانهد ،ساسهی

و
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آگاهی از تفاوتهای فرهنگی را افزایش دهد و فقدان ارتباط در گروههای مختلهف را کهاهش داده
و در نهای

سازگاری میانفرهنگی را در محیط جدیهد افهزایش دههد .از یرفهی ،مطاااهات اهین و

همکاران ( )4104و چن و همکاران ( )4100نشان داد سهازگاری میهانفرهنگهی از عوامهل اصهلی
عملکرد و بازدهی شغلی مهاجران اس  .بهعبارت دیگر ،سازگاری میانفرهنگهی بخشهی فراگیهر از
تجربة مهاجران اس

و تأثیر مثب

قابل توجهی بر عملکرد و بازدهی شهغلی مههاجران مهیگهذارد

( .)Lin et al., 2012, p.546بر این اسار ،به نظر میرسد سازگاری میانفرهنگی نقش میانجیگهری
در رابطة بین هو

هیجانی و عملکرد کارکنان داشته باشد .بنابراین ،فرضهیة هفهتم بهه شهرح زیهر

اس :
فرضية  .7هو

هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شرک های خصوصی تههران

از یریق نقش میانجیگری سازگاری میانفرهنگی تأثیر غیرمستقیم میگذارد.
با توجه به پیشینه و فرضیههای بیانشده ،ااگوی مفههومی پهژوهش در شهکل  0ارائهه گردیهده
اس  .بر اسار مدل مفهومی پژوهش ،بهمنظور اندازهگیری هو

فرهنگی کارکنهان شهرسهتانی از

شاخصهای عملیهاتی مهدل انهگ و همکهاران ( )4112و بهرای سهنجش ههو

هیجهانی آنهان از

سنجههای مدل گلمن ( )4112بهره گرفته شده اس  .همچنین ،بهمنظور واقایبودن نتایج پهژوهش
با خروجیهای شرک های تح
بهکارگرفتهشده در شرک های تح

بررسی در ،وزة عملکرد کارکنان ،شاخصهای ارزیابی عملکهرد
مطاااهه کهه در دو مایهار کلهی رفتهاری (عملکهرد فهردی) و

سیستمی (عملکرد وا،دی) تقسیم شده بودند ،بهکار گرفته شهد .همچنهین ،بهرای سهنجش میهزان
سازگاری میانفرهنگی کارکنان شهرستانی در شرک های یادشده از سنجهههای عملیهاتی در مهدل
بازنگریشدة پاا

( )4112بهره گرفته شد.

نگاهی کوتاه به مدل مفهومی پژوهش مشخص مهیکنهد ،آنچهه پهژوهش پهیشرو را بها سهایر
تحقیقات انجامگرفته در ،وزة متغیرهای پژوهش متفاوت کهرده اسه  ،تمرکهز بهر مجموعههای از
عوامل شخصیتی افراد اعم از هو

فرهنگی و هیجانی بهیهور همزمهان اسه

کهه نههفقهط نقهش

مستقیم آنان در سازگاری بینفرهنگی و عملکرد کارکنان شناسایی میکند ،بلکه بهیور غیرمسهتقیم

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

رابطة هو
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فرهنگی و هیجانی کارکنان را با عملکرد آنان از یریق سازگاری بهینفرهنگهی کهه در

پژوهشهای گذشته کمتر مورد توجه بوده اس  ،بررسی میکند.
فراشناختی
هو
فرهنگی

عوامل رفتاری
H4

H0
عملکرد
کارکنان

H2
H2

H2
سازگاری
میانفرهنگی
H2

انگیزشی
رفتاری

خودآگاهی
خودتنظیمی

H2
هو
هیجانی

عوامل سیستمی

شناختی

خودانگیزشی
همدای
مهارت اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش ،اضر از ،یث هدف ،کاربردی و از نظر رو  ،توصیفی از نوع همبسهتگی اسه  .وا،هد
تحلیل این پژوهش فرد اس  .این پژوهش شامل دو جاماة مدیران شرک ها و کارکنان شهرستانی
(کارکنان با سابقة اقام

کمتر از  2سال در تهران) شاغل در شرک های خصوصی فاال در صنا

اوازم کامپیوتری و موبایل بوده که تاداد دقیق آنها یبق گزار

بخش منهابع انسهانی شهرک هها،

شامل  041نفر مدیر و  211نفر کارکنان شهرستانی اس  .شرک های مورد بررسی در این پژوهش
شامل شرک های سونی ،سامسونگ ،اسنوا ،ام ار سی ،دل ،اچپی ،الجی ،جیالایکس اسه  .بها
توجه به تاداد محدود جاماة آماری مدیران ،کل جاماه سرشهماری شهد .امها در جاماهه کارکنهان
شهرستانی، ،جم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تاداد  421نفر محاسبه شد و نمونهگیری بهه
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یبقهای تصادفی انجام گرف  .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامة  01پرسشی مربوط به

مدیران برای سنجش عملکرد کارکنهان شهرسهتانی و پرسشهنامة  22پرسشهی مربهوط بهه کارکنهان
فرهنگهی و هیجهانی و سهازگاری میهانفرهنگهی آنهان بهوده کهه

شهرستانی برای سهنجش ههو

محققساخته تنظیم شدهاند .در جدول  2گویههای مربوط به هر مؤافه بهه همهراه دیگهر ایالعهات
مربوط به پرسشنامهها مشخص شده اس .
جدول  .2متغیرها و ساختار پرسشنامه

مؤلفهها

تعداد گويه

کد مؤلفه

نام متغير

فراشناختی

2

CQ0

شناختی

2

CQ4

انگیزشی

2

CQ2

رفتاری

2

CQ2

خودآگاهی

2

EQ0

خودتنظیمی

2

EQ4

خودکنترای

2

EQ2

همدای

2

EQ2

مهارت اجتماعی

2

EQ2

سازگاری عمومی

2

AD0

سازگاری ارتبایات

2

AD4

سازگاری شغلی

2

AD2

عملکرد کارکنان

عوامل رفتاری

2

Per0

(شاخصهای شرک ها)

عوامل سیستمی

2

Per4

هو

فرهنگی کارکنان

()Ang et al., 2006

هو

هیجانی کارکنان

()Golman, 2004

سازگاری میانفرهنگی
()Palthe, 2004

بهیورکلی روایی پرسشنامه ها به دو رو

روایی همگرایی و روایی واگرا (تشخیصی) بررسهی

شد .فرنل و الرکر ( )0320مایار متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEرا بهعنوان شاخصی بهرای
سنجش اعتبار درونی مدل اندازهگیری اناکاسی پیشنهاد دادهاند، .داقل میزان شاخص  AVEماادل
 1/2اس  .همچنین ،از رو

روایی تشخیصی در سطح سازه برای تایهین روایهی پرسشهنامه بههره

گرفته شد .یبق این مایار ی

متغیر پنهان در مقایسه بها سهایر متغیرههای پنههان ،بایهد پراکنهدگی

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خود

داشته باشد ،تا بتوان گف
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متغیر پنههان مهدنظر روایهی

تشخیصی باالیی دارد .در اصال،ات آماری جذر میانگین واریانس استخراجشده ههر متغیهر پنههان
باید بیشتر از ،داکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد.
در جدول  2روایی واگرا و همگرا بررسی شده اس .
جدول  .5بررسی روایی واگرایی و روایی همگرا
AVE

هوش فرهنگی هوش هيجانی سازگاری ميانفرهنگی عملکرد کارکنان

هو

فرهنگی

1/222

هو

هیجانی

**

1/221

1/242

1/222

**1/242

سازگاری میانفرهنگی

1/202

1/222

1/212

عملکرد کارکنان

1/222

1/200

1/232

**جذر

**

1/202
**

1/240

1/222

AVE

پایایی پرسشنامهها به رو
 21مورد از هر ی

آافای کرونباخ تایین شد .برای این منظور ی

نمونهة اوایهه شهامل

از پرسشنامهها در این شرک ها توزیع شد .ضهریب پایهایی بهرای ههر یه

متغیرهای پژوهش در جدول  2بیان شده اس

که ضریب باالی  1/2هری

از

از متغیرها ،بیهانکننهدة

پایایی مرکب قابل قبول ابزار تحقیق اس .
جدول  .6پایایی مرکب پرسشنامهها

نام متغیر

ردیف

ضریب آافای کرونباخ

0

هو

فرهنگی کارکنان شهرستانی

1/222

4

هو

هیجانی کارکنان شهرستانی

1/222

2

سازگاری میانفرهنگی

1/222

2

پرسشنامه مربوط به کارکنان

1/202

2

عملکرد کارکنان شهرستانی

1/232

تجزیه و تحلیل دادهها با نهرمافهزار  Spss22و  Amos21انجهام گرفه  .بهه ایهن منظهور مهدل
ساختاری پژوهش در نرمافزار  Amos21یرا،ی شد و بهر مبنهای ضهریب همبسهتگی و ماهادالت
رگرسیونی چندمتغیره ،روابط بین متغیرها آزمون شد.
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يافتههای پژوهش
يافتههای جمعیتشناختي

نمونة آماری  221نفرة پژوهش که از  041نفر مدیر و  421نفر از کارکنان شهرستانی تشکیل شده،
شامل  422نفر مرد ( 22/4درصد) و  042نفر زن ( 22/2درصد) بود .همچنهین ،بیشهتر کارکنهان در
بازة سنی  20تا  21سال ( 23/0درصهد) ،و دارای مهدرک تحصهیلی دیهپلم ( 22/2درصهد) و دارای

سابقة کار بین  4تا  2سال ( 22درصد) بودهاند.
آزمون فرضیههای پژوهش

ابتدا با بهکارگیری آزمون کواموگروف– اسمیرنوف نرمالبودن دادهها برای بههکهارگیری نهرمافهزار
 Amosتأیید شد .سپس ،برای آزمون فرضیههای پژوهش رو

مدلسازی ماادالت ساختاری اجرا

شد .به این منظور پس از تدوین مدل ساختاری برای فرضیههای پژوهش ،بها نهرمافهزارAmos21

مدل یرا،یشده آزمون شد .مدل ماادالت ساختاری استاندارد پهژوهش در شهکل  4ترسهیم شهده
اس .

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

3311

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

بهیورکلی ،نتایج مدلسازی ماادالت ساختاری با توجه به ضرایب تایهین محاسهبهشهده بهرای
متغیرهای درونزا پژوهش نشان میدهد بیشهتر بهه  23درصهد تغییهرات متغیهر عملکهرد کارکنهان
فرهنگی و هیجانی و سازگاری میهانفرهنگهی قابهل تبیهین اسه .

بهوسیلة متغیرهای برونزا هو

فرهنگهی و هیجهانی

همچنین 23 ،درصد تغییرات سازگاری میان فرهنگی بهوسیلة متغیرهای هو

بستگی دارد .در ادامه ،شاخصهای کلی ،اصل از مدل ماادالت ساختاری اسهتاندارد پهژوهش در
جدول  2بیان شده اس

که همگی براز

مناسب دارند.

جدول  .7شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری استاندارد پژوهش

مدل ساختاری

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

میزان قابل قبول

>2

>1/12

>1/12

<1 /3

---

>1/12

<1 /3

مدل استاندارد پژوهش

4/032

1/111

1/122

1/312

220/23

1/122

1/302

با توجه به جدول  ،2شاخصهای کلی براز
اس

که نشاندهندة این اس

مدل سهاختاری پهژوهش در سهطح قابهل قبهول

مدل از اعتبار باالیی برای سهنجش روابهط بهین متغیرهها برخهوردار

اس  .در ادامه با توجه به اینکهه مهدل سهاختاری پهژوهش تأییهد شهد ،فرضهیهههای پهژوهش بها
بهکارگیری ضرایب رگرسیونی ،مقادیر بحرانی و سطح ماناداری آزمون شد.
جدول  .8آزمون فرضیههای پژوهش

فرضيهها
هو

ضريب

سطح

رگرسيونی معناداری

مقدار
بحرانی

نتيجه

فرهنگی  <---عملکرد کارکنان شهرستانی

1/422

1/112

4/342

تأیید فرضیه

فرهنگی کارکنان  <---سازگاری میانفرهنگی

1/212

1/111

2/242

تأیید فرضیه

هیجانی  <---عملکرد کارکنان شهرستانی

1/124

1/200

1/242

رد فرضیه

هیجانی کارکنان  <---سازگاری میانفرهنگی

1/231

1/111

2/422

تأیید فرضیه

سازگاری میانفرهنگی <---عملکرد کارکنان شهرستانی

1/222

1/111

2/222

تأیید فرضیه

هو

فرهنگی  <---سازگاری میانفرهنگی <---عملکرد

1/240

1/112

2/222

تأیید فرضیه

هو

هیجانی  <---سازگاری میانفرهنگی <---عملکرد

1/202

1/112

2/022

تأیید فرضیه

هو
هو
هو
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نگاهی به یافتههای آزمون به فرضهیهههای اول ،دوم و ششهم نشهان مهیدههد ههو

فرهنگهی

کارکنان شهرستانی بهیور غیرمستقیم و از یریق نقش سازگاری بینفرهنگی بهر عملکهرد آنهان در
شرک های مورد مطاااه تأثیرگذار بوده اس  .تحلیل یافتههای استخراجشده از روابط بین متغیرهها
در این فرضیهها بیانکنندة این اس

که هو

فرهنگی افراد اثر مستقیم ضایف (ضریب رگرسیونی

 )1/422بر عملکرد کارکنان شهرستانی داشته اس

که این یافته بها نتهایج پهژوهشههای ویچلهر و

همکاران ( )4102و کامر و همکاران ( )4112ناسازگار اس  .این در،اای اس

که باالبودن ههو

فرهنگی کارکنان ،نقش مؤثری در ایجهاد سهازگاری بهینفرهنگهی در محهیط کهاری دارد (ضهریب
رگرسیونی  )1/212که نتایج با مطاااات گانکهل و همکهاران ( )4102و بهاتلر و همکهاران ()4102
همسو میباشد .سایر بررسیهای انجامگرفته بر این نکته دالاه

دارد کهه گرچهه بهاالبودن ههو

فرهنگی کارکنان شهرستانی بهیور مستقیم بر عملکرد آنان تأثیر چندان باالیی نداشته اس  ،امّها بهه
شکل غیرمستقیم از یریق نقش سازگاری بینفرهنگی (ضهریب رگرسهیونی غیهر مسهتقیم )1/240
زمینة الزم برای بهبود عملکرد فردی و سیستمی افراد را فراهم کرده اس .
از سوی دیگر ،براسهار یافتههههای جهدول  ،01توانهایی کارکنهان شهرسهتانی در رسهیدن بهه
سازگاری میانفرهنگی در شرک های تح

بررسی شهر تههران ،بهر عملکهرد آنهان تهأثیر مسهتقیم

مانادار باالیی میگذارد (با ضهریب رگرسهیونی  ،)1/222بنهابراین ،فرضهیة پهنجم تأییهد مهیشهود.
یافتههای این بخش بها نتهایج پهژوهشههای ویچلهر و همکهاران ( ،)4102کاوشهینکو و همکهاران
( )4102و این و همکاران ( )4104همسو اس  .درک مشترک از یافتههای کسبشده ایهن نکتهه را
تداعی میکند که وقتی افراد غیربومی در ی

محیط با فرهنگ جدید کار میکنند ،پس از ی

دورة

زمانی ،بهتدریج رفتارهایی را که در شهر خود قابل قبول اس  ،زیهرا در شههر میزبهان قابهل قبهول
اس

یا قابل قبول نیس  ،تشخیص میدهند .در این ،اا

انطباقپذیری الزم را داشته باشند و در این وضای
رعای

به سازگاری میانفرهنگی برسند ،میتواننهد بها

هنجارها و انتظارات موجود در محیط جدید نسب

عملکرد خود گام مناسبی بردارند.

اگر کارکنان با شرایط فرهنگهی جدیهد
به اقدامهای مناسهب را بهرای افهزایش

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

3311

سایر یافتههای پژوهش در آزمون فرضیههای سوم ،چهارم و هفتم مشخصکنندة این اس
هو

کهه

هیجانی کارکنان شهرستانی نیز بهیور غیرمستقیم و از یریق نقش سازگاری بینفرهنگهی بهر

عملکرد آنان در شرک های تح

پژوهش تأثیرگذار بوده اس  .تحلیل یافتههای استخراجشهده از

روابط بین متغیرها در این فرضیهها بیانکنندة این اسه

هیجهانی افهراد اثهر مسهتقیم و

کهه ههو

ماناداری (با ضریب رگرسیونی  )1/124بر عملکرد کارکنان شهرستانی نداشته اس

که این یافته بها

نتایج پژوهشهای گانکل و همکاران ( )4102و چن و همکاران ( )4100مغهایرت دارد .در ،هاای
هیجانی کارکنان نقش مهؤثری در ایجهاد سهازگاری بهینفرهنگهی بهین افهراد در

که باالبودن هو

سازمان دارد (با ضریب رگرسیونی  ،)1/231که این نتایج با یافتههای پهژوهش ویچلهر و همکهاران
( )4102و گابل و همکاران ( )4112همسو اس  .سایر بررسیهای انجامگرفته یادآور این اس
گرچه باالبودن هو

که

هیجانی کارکنان شهرستانی بهیور مستقیم بر عملکرد آنهان تأثیرگهذار نبهوده

اس  ،امّا بهیور غیرمستقیم از یریق نقش سازگاری بینفرهنگی (با ضریب رگرسیونی غیرمسهتقیم
 )1/202زمینة الزم برای بهبود عملکرد فردی و سیستمی افراد را فراهم کرده اس .
نتیجه و پیشنهادها
نگاهی کوتاه به نتایج یافتههای پژوهش در بخش قبلی نشان میدهد افرادی که  CQبهاالیی دارنهد،
هنگام کار در ی

شهر با فرهنگی متفاوت از منطقة خود ،بهعل

توانهایی بهاال در کسهب دانهش از

هنجارها ،رفتارها و آداب و رسوم محهل کهار جدیهد و همچنهین همهاهنگی مهدل ذهنهی خهود بها
مفروضات فرهنگی موجود در آن شرک ها ،قابلی

بیشتری در پذیر

مستمر دانش بهرای ایجهاد

سازگاری عمومی با محیط کاری جدید داشته و در نتیجه میل به ارائه اقدامات کالمی و غیرکالمهی
مناسب در تاامالت فرهنگی با دیگران دارند و ضمن برقراری روابط صهمیمی بها مهدیران و سهایر
همکاران ،در زمان کوتاهی با شرایط شغلی جدید سازگار میشوند و به ا،تمال زیاد در شغل خهود
موفقی

باالیی را تجربه میکنند.

همچنین ،درک مشترک ،اصلشده از سایر یافتههای بخش قبلهی ایهن ذهنیه
شکل میدهد که شناخ

را در مخایهب

عایفی افراد از خود و دیگران ،کنترل ا،سار منفی برانگیختهه در یهول
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درگیری و شرایط تنشزا ،ایجهاد ،هس همهدای در بهین سهایر همکهاران و برخهورداری افهراد از
مهارتهای اجتماعی بهاال در یه

محهیط چنهدفرهنگی ،مهیتوانهد ،ساسهی

و آگهاهی آنهان از

تفاوتهای فرهنگی موجود را افزایش داده و فقدان ارتباط در گروههای مختلهف را کهاهش دههد.
همچنین EI ،باال میتواند به افراد در ابهراز ا،سهار و عوایفشهان در مسهیر مناسهب و در جهه
جلوگیری از سوءتفاهم و درگیری در ی

محیط چندفرهنگی که از آن نهاگزیر مهیباشهند ،کمه

کرده و این توانایی را کارکنان به نحوی ایجاد کنند که بتوانند آسهانتهر بها محهیط کهار ،مهدیران و
همکاران خود سازگار شده و در نهای  ،عملکرد مؤثرتری از خود نشان دهند.
از سوی دیگر ،بررسیهای میدانی انجامگرفته در شرک های تح

پژوهش ،اکی از آن اسه

که میزان ناسازگاری فرهنگی در بین کارکنان شهرستانی و تهرانی شاغل در شرک های یادشهده در
سطح باالیی بوده اس
همراه داشته اس

که این مهم همواره ابزار سهلب آرامهش کارکنهان و مهدیران شهرک

و عملکرد افراد را در ،د قابل توجهی تح

را بهه

تأثیر قهرار داده اسه  .ریشههیهابی

دقیق تر این مسئله که شرک ها را با چااشهای گستردهای در زمینة بهرهوری و اثربخشی کارکنهان
مواجه کرده بود ،مشخص کرد هو

فرهنگی و هیجانی پایین کارکنان شهرسهتانی ،از اصهلیتهرین

عؤامل تأثیرگذار در ایجاد این ناسازگاری و کاهش سطح عملکرد آنان در شرک ها بوده اس  .بهر
این اسار ،پیشنهادهایی به شرح زیر بیان میشود:
 .0کارکنان شهرستانی شاغل در شرک های مورد مطاااه میتوانند بها کسهب دانهش بیشهتر از
هنجارها ،رفتارها و آداب و رسوم محیط کاری و هماهنگ کردن ذهنی
فرهنگی موجود در شرک
وجود دارد ،قابلی

خود با مؤافههههای

و همچنین ،آگاهییافتن از انتظاراتی که از آنان در محیط جدیهد

بیشتری در پذیر

فرهنگ عمومی شهر ،ارتبایات صهمیمانه بها سهایر

همکاران و انطباق با شرایط شغلی در خود ایجاد کنند و عملکرد فردی و سیستمی مناسهبی
از خود نشان دهند .در این زمینه به نظر میرسد برنامهریزیههای سهازمان و ،مایه ههای
مدیران در اجرای برنامههای جاماه پذیری برای کارکنان شهرستانی بسیار راهگشها خواههد
بود.

بررسي تأثیر هوش فرهنگي و هیجاني بر عملکرد کارکنان شهرستاني شاغل در کالنشهر تهران با تأکید ...

 .4اعتقاد بر این اس

که شهناخ
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عهایفی افهراد از خهود و دیگهران ،کنتهرل ا،سهار منفهی

برانگیختههه در یههول درگیههری و شههرایط تههنشزا ،ایجههاد ،ههس همههدای بههین همکههاران و
برخورداری افراد از مههارتههای اجتمهاعی بهاال در یه
،ساسی

محهیط چنهدفرهنگی ،مهیتوانهد

و آگاهی آنان از تفاوتهای فرهنگهی موجهود را افهزایش دههد و ضهمن بهبهود

ارتباط در بین افراد ،سوءتفاهمها و درگیریها در ی

محیط چندفرهنگهی را در ،هد قابهل

توجهی کاهش دهد و شرایط را برای نمایش عملکرد فردی و سیستمی کارکنان شهرستانی
در سطح باالتر را فراهم کند .بر این اسار ،برگهزاری آزمهونههای سهنجش  EIبههمنظهور
سطحبندی کارکنان در گروههای مختلف و برگزاری کارگاههای آموزشهی متناسهب بها ههر
سطح برای آگاهکردن کارکنان از ا،سهار و عوایهف خهود و دیگهران و بهاالبهردن سهطح
مهارتهای اجتماعی آنان اهمی

زیادی دارد.
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