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(تاریخ دریافت4131/41/41 :؛ تاریخ پذیرش)4131/20/12 :

چکیده
مدیران مناسب سازمان های امروزی ،مدیرانی هستند که عالوه بر برخورداربودن از مهارت های فردی و تکنیکی باال ،از هوش فرهنگی و
عاطفی مناسبی نیز برخوردار باشند ،بنابراین ،هدف این تحقیق ،مطالعة رابطة هوش فرهنگی با انگیزز توفیزقطلبزی مزدیران در شزرکت
مخابرات استان خراسان رضوی است .تحقیق حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی– همبسزتگی اسزت .جامعزة
آماری کارکنان شرکت مخابرات منطقة استان خراسان رضوی بود و نمونهای بزه حمز  02نفزر براسزا فرمزوک کزوکران و بزا روش
بزهکار رفتهاش ا  .بزا اجزرای
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد .دو پرسشنامه برای سنمش هوش فرهنگی و ویژگی توفیقطلبزی 
آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه فرضیههای تحقیق آزمون شد .یافتهها نشان داد ،میان الگوی چهارعاملی هوش فرهنگزی (شزام
هوش شناختی ،هوش فراشناختی ،هوش انگیزشی و هوش رفتاری) و انگیز توفیقطلبی مزدیران رابطزه وجزود دارد .همچنزین ،از میزان
چهار بعد هوش فرهنگی ،ابعاد رفتاری و انگیزشی در سطح تشخیص  2/20با توفیق طلبی رابطة علزی نشزان دادنزد .نتزای ایزن تحقیزق
میتواند در شناسایی ویژگیهای مورد نیاز برای افرادی که در تعام های چندفرهنگی درگیرند ،بهکار گرفته شزود و ایزد جدیزدی بزرای
مطالعههای دانشگاهی و تمربههای عملی در حوز فرهنگ مطرح کند.

کلیدواژگان
انگیز توفیقطلبی ،هوش انگیزشی ،هوش رفتاری ،هوش شناختی ،هوش فراشناختی ،هوش فرهنگی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmojeze91@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از عمدهتری ن مسائلی که همواره ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول کرده ،توسعة
اقتصادی ،رشد علمی ،ارتقای فرهنگی و تعالی اجتماعی است .یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر
رشد و توسعة جوامع ،وجود انگیزة توفیقطلبی یا میل قوی افراد برای دستیابی به موفقیت است.
پس جامعهای در رشد ،توسعه و پیشرفت از جهات مختلف ،موفقتر خواهد بود که بیشتر افراد آن
انگیزة توفیقطلبی باالیی داشته باشند (علوی ،5831 ،ص.)51
از آنجا که بسیاری از سازمانهای قرن بیستویکم چندفرهنگیاند ،میتوان انواع کارکنان با
فرهنگهای متفاوت را مشاهده کرد .در حالی که ممکن است در یك کشور محصولی طراحی شده،
و در  51کشور تولید و در بیش از  511کشور فروخته شود .این واقعیت سبب پویایی فراوانی روابط
در محیطهای چندفرهنگی شده است ،بهطوری که تفاوت در زبان ،قومیت ،ارزشها ،هنجارها و در
یك بیان ،فرهنگهای متفاوت ،میتواند بهعنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود
درك صحیح ،توسعة روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه کند (.)Triandis & Harry, 2006, p.20
اگرچه جهانیسازی باعث شده است دنیا به صورتهای مختلف کوچك و یکدست به نظر
برسد

(2005, p.12

 ،)Friedman,افزایش تنوع فرهنگی باعث ایجاد چالشهایی برای افراد و

سازمانها شده که خود موجب شده است دنیا یکدست به نظر نرسد .برای مثال ،تحقیقات شایان
مالحظهای نشاندهندة چالشهای تنوع فرهنگی برای گروههای کاری خانگی چندفرهنگی
 ،)& Gutek, 1999, p.30تیمهای کاری چندملیتی ،رهبران جهانی

( Tsui

()VanDyne & Ang, 2006, p.110

و قراردادهای کاری بینالمللی ( )Bhaskar-Shrinivas et al., 2005, p.270است .برای پاسخگویی
به این نیاز ،ایرلی و انگ ( )3118بنای هوش فرهنگی
گسترش دادند .امروزه تحقیقات دربارة

،CQ

()CQ

را بر مبنای نظریههای معاصر هوش

ابتدا بر نظریهسازی مفهومی تمرکز میکنند .نگ و

ایرلی ( )3112بر تفاوت مفهومی بین  CQدر یك بنای فرهنگ آزاد و دیدگاه سنتی از هوش که در
فرهنگ محدود وجود دارد ،تأکید کردهاند .تریاندیس ( )3112ارتباطات تئوریکال بین قابلیتهای
 CQو قضاوتهای دقیق را مورد بحث قرار داده است.
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در مقابل ،تحقیقات تجربی دربارة  ،CQبهدلیل جدیدبودن موضوع بسیار کم است .اگرچه در
آغاز ،محققان گرایش داشتند هوش را توانایی حل مسائل در زمینههای آکادمیك در نظر بگیرند ،در
حال حاضر اجماع روبهرشدی وجود دارد که هوش ممکن است در مکانهای دیگری جز کالس
درس هم نمایان شود ( .)Sternberg & Detterman, 1986, p.42این عالقة روبهرشد به هوش در
«دنیای واقعی» شامل هوشی میشود که بر موضوعات ویژهای از جمله هوش اجتماعی
(& Stein, 1937, p.280

 ،)Thorndikeهوش احساسی

(et al., 2000, p.290

 )Mayerو هوش

تجربی ( )Sternberg, 1986, p.10تمرکز میکند.
با اینکه هوش فرهنگی مفهومی نسبتاً جدید در علوم رفتاری محسوب میشود ،در سالهای اخیر
بهشدت ،مورد توجه پژوهشگران بوده و مطالعات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است .تقریباً در
همة این مطالعات ،اشتراك نظر دربارة مفهوم هوش فرهنگی وجود دارد و از آن بهعنوان قابلیتی نام
برده شده است که امکان شناخت و اقدام اثربخش را در مواجهه با سایر فرهنگها به فرد میدهد
).)Earley & Ang, 2003, p.205

مدیران مناسب سازمانهای امروزی ،عالوه بر برخورداربودن از مهارتهای فردی و تکنیکی باال،
از هوشهای فرهنگی و عاطفی مناسبی نیز برخوردارند .محققانی مانند بویاتزیس 5و کوپر 3براساس
مصاحبههای انجامگرفته در سطح وسیع و در بین مدیران کالس جهانی ،بهصراحت اعالم کردند
مدیران یادشده به مهارتهای تکنیکی وزن کمتری نسبت به سایر مهارتها ،بهویژه مهارتهای
شناختی دادهاند و در بین مهارتهای شناختی نیز هوش هیجانی (عاطفی) باالترین امتیاز را کسب
کرده است .از طرفی ،بسیاری از عواطف ،عالئم و نشانههای شفاهی و غیرشفاهی در فرهنگهای
مختلف ،تفاوتهای شایان مالحظهای با هم دارند .بهعبارت بهتر ،برای کسب توانایی درك باال یا
احساسی مؤثر ،برخورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است .از دید مطالعة رفتار
سازمانی ،برجستهترین نیاز ،نیاز به کسب موفقیت است .نیاز به کسب موفقیت محرکی است که
1. Boyatzis
2. Cooper
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فرد را وامیدارد حداکثر تالش خود را در نیل به اهداف مورد نظر بهکار گیرد .به همین دلیل
میتواند عاملی برای ایجاد وجدان کاری و خودکنترلی در سازمان باشد (آقاپیروز و همکاران،
 ،5838ص .)811بهدلیل اهمیت رابطة هوش فرهنگی و انگیزة توفیقطلبی در بین مدیران شرکت
مخابرات خراسان رضوی در این تحقیق رابطة این دو مقوله بررسی میشود.
بیان مسئله
انگیزة توفیقطلبی نخستینبار توسط دیوید مكکللند ( )5628شناسایی شد .نیاز به توفیق بهمعنای
تمایل به انجامدادن کار براساس استانداردهای عالی برای موفقیت در موقعیتهای رقابتی است .افراد
با نیاز توفیق باال مایلند همواره مسئولیتهای چالشبرانگیز را بپذیرند و در راه رسیدن به اهداف قابل
دسترس نسبت به عملکرد خود بازخورد مکرر و منظم زمانی دریافت کنند (احمدپور داریانی،
 ،5835ص.)11
قابلیتهایی مانند هیجانپذیری ،هوش اجتماعی و هوش هیجانی بهعنوان قابلیتهای مورد نیاز
کارآفرینان و مدیران با انگیزة توفیقطلبی برای شناخت عوامل ادراکی مطرح و تأیید شده است
(هادیزاده مقدم و همکاران ،5833 ،ص ،)61اما دراختیارداشتن این هوش فقط در محیطهای
ایستای فرهنگی کفایت میکند و در صورت افزایش تنوع فرهنگی ،هوش هیجانی بهتنهایی
پاسخگوی پویاییهای حوزة فرهنگ نیست (نائیجی و عباسعلیزاده ،5861 ،ص.)85
برای بیان راهکاری که بتواند در محیطهای چندفرهنگی به مدیران در شناخت فرصتها یا
تعارضهای ارتباطی کمك کند ،مطالعههای مختلف ،جهتگیریهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
هرچند هر یك از این جهتگیریها بخشی از واقعیتهای مربوط به کار دشوار مدیران با انگیزة
توفیقطلبی در محیطهای با تنوع زیاد را پوشش میدهند ،از تبیین جامع پویایی محیطهای متنوع
عاجزند .برای مثال ،بخش شایان توجهی از تحقیقها دربارة ابعاد فرهنگی کارآفرینی و مدیریت
توفیقطلبانه ،از منظر مطالعههای هافستد انجام گرفته است

(،)Hansen et al., 2009, p.75

در حالی

که هافستد ،فقط شاخصهایی را برای طبقهبندی فرهنگها پیشنهاد میدهد و هیچ شاخصی برای
ابعاد شناختی و رفتاری برای تحلیل چرایی رفتار افراد ندارد

(.)Hofstede, 2001, p.154
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همچنین ،این مطالعهها براساس ویژگیهای فرهنگ ملی تدوین شده است و تفاوت
خردهفرهنگی درون یك ملت ،کشور یا قوم را در نظر نمیگیرد ( .)Lee & Peterson, 2000, p.100با

توجه به مطالب یادشده ،در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که کدامیك از
مؤلفههای هوش فرهنگی تأثیر بیشتری بر انگیزة توفیقطلبی مدیران شرکت منطقهای استان
مخابرات خراسان رضوی میگذارد.
مباني نظری
انگیزة توفیقطلبي

مكکللند و همکارانش تحقیق وسیعی در زمینة امکان و چگونگی ایجاد انگیزة موفقیت
(توفیقطلبی) در بزرگساالن انجام دادند .نتیجة تحقیق آنان نشان داد افرادی که این انگیزه در آنها
عمیق است ،اعتمادبهنفس بیشتری دارند و موفقیتهای بزرگتری دارند .بیشتر تحقیقاتی که در
زمینة این انگیزه انجام گرفته است ،حاکی از این است که میان این انگیزه و برخی مالكهای عینی
موفقیت از قبیل پیشرفت تحصیلی ،میزان پذیرش روشها و فنون جدید و سطح درآمد افراد،
رابطه وجود دارد ( .)McSalamod, 1995, p.75افرادی که انگیزة موفقیت دارند ،بهترین رهبران در
سازمانها به شمار میروند .این افراد روح مبارزهطلبی داشته و خدمترسانی به دیگران را دوست
دارند و برای انجامدادن وظایف خود ،به محركهایی مانند پولِ

بیشتر نیاز ندارند ( Halepota, 2005,

 .)p.15مكکللند معتقد بود هر شخص سه نوع نیاز دارد:
الف) نیاز به پیشرفت/توفیقطلبی که بهمعنای انجامدادن اموری برای نشاندادن شایستگی و
صالحیت ،بهعبارت دیگر انگیزة برتریجویی و توفیق در ارتباط با مجموعهای از معیارها و
تالشها برای رسیدن به موفقیت است (کبیری و همکاران ،5831 ،ص.)15
ب) نیاز به تعلق یا پیوندجویی یعنی نیاز به عشق و دوستداشتن ،تعلق و آرزوی داشتن روابط
نزدیك اجتماعی با دیگران.
ج) نیاز به قدرت بهمعنای نیاز به کنترل کارهای دیگران یا بهعبارت دیگر ،نفوذ در دیگران و
تسلط بر آنها است

(.)Ryan & Deci, 2007, p.7
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هوش فرهنگي

مفهوم هوش فرهنگی نخستینبار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسة کسبوکار لندن مطرح شد.
این دو ،هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و بیان پاسخهای
رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کردهاند

(.)Earley & Ang, 2003, p.204

براساس تعریف ایرلی و انگ ،هوش فرهنگی از هوشهای اجتماعی 5و عاطفی متفاوت است.
افراد زیادی با داشتن « »IQباال و مهارتهای اجتماعی مناسب ،در تعامالت بینالمللی شکست
میخورند که علت اصلی آن پایینبودن هوش فرهنگی است.
ایرلی و انگ معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید ،بهزحمت میتوان ،عالئم و
نشانههای آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست .تدوین چنین چارچوبی
فقط از عهدة کسانی بر میآید که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند.
توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها ،سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده
است و کارکردن در یك محیط متفاوت فرهنگی ،معرف هوش فرهنگی است (هادیزاده مقدم و
حسینی ،5832 ،ص.)25
هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روانشناسان بوده است و در طول تاریخ
روانشناسی تالش شده است ویژگیهایی مانند ماهیت ،انواع و تغییرپذیری هوش بررسی شود.
وقتی دربارة هوش صحبت میشود ،ویژگیهایی مانند یادگیری سریع و زیاد ،محاسبات دقیق و
فوری ،و راهحلهای جدید به ذهن خطور میکند (فاطمی.)5831 ،
چهار بعد

CQ

از لحاظ کیفی جنبههای متفاوت قابلیتهای کلی برای مدیریت و عملکردن

مؤثر در زمینههای متنوع فرهنگی است

)& Ang, 2003, p.205

 .)Earleyابعاد

CQ

نیز مانند

جنبههای رضایت شغلی ،ممکن است به هم مربوط باشند یا نباشند .بنابراین ،در حالت کلی

CQ

ساختاری چندبعدی پیوسته را نشان میدهد که براساس استدالل الو )5663( 3شامل ابعاد موجود
1. Social intelligence
2. Law
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در مراحل مشابه مفهومسازی بهعنوان ساختار کلی و ابعادی که ساختار کلی را میسازند ،میشود.
در کل ،درك معنای  ،CQادراك

CQ ،CQ

انگیزشی و

CQ

تجربی قابلیتهای متفاوتیاند که به

همراه هم  CQرا تشکیل میدهند.
ایرلی و پیترسون هوش فرهنگی را در قالب رویکردی جدید به آموزش میانفرهنگی مدیران
بهکار گرفتهاند .نتایج تحقیق آنها نشان داده است که مهمترین ضعف رویکردهای پیشین،
یکساندیدن نیازهای افراد و درنظرگرفتن نظام آموزشی مشابه برای همة آنها بوده است .در حالی
که با بهکارگیری الگوهای چندبعدی هوش فرهنگی میتوان با شناخت این تفاوتهای فردی،
برنامهای هدفمندتر و جامعتر تدوین کرد

(.)Earley & Ang, 2003, p.212

پیشینة تحقیق
هرچند تاکنون مطالعهای که بهطور مستقیم رابطة هوش فرهنگی و انگیزة توفیقطلبی مدیران را
بررسی کند ،انجام نگرفته است ،اما برخی تحقیقهای مرتبط ،از وجود این رابطه پشتیبانی میکنند.
مشبکی و تیزرو ( )5833در تحقیقی با عنوان «تأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت
رهبران در کالس جهانی» به این نتیجه رسیدند که هوش فرهنگی رابطة مثبت با موفقیت رهبران در
کالس جهانی دارد .امیری و همکاران ( )3151در تحقیقی با عنوان «رابطة بین هوش فرهنگی و
عملکرد کارکنان» به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای هوش فرهنگی شامل فراشناختی ،شناختی،
انگیزشی و رفتاری و همچنین خود هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان ،رابطة معناداری وجود دارد.
انگ و همکاران ( )3112در تحقیقی با عنوان «ارتباط شخصیت با چهار بعد هوش فرهنگی» به این
نتیجه رسیدند که بین سازگاری و رفتار فرهنگی ،همبستگی مثبت ،و بین ثبات هیجانی و رفتار
فرهنگی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد .تمپلر و تای ( )3112در تحقیقی با عنوان «هوش
فرهنگی انگیزشی پیشنمایش کار واقعی ،پیشنمایش واقعبینانة شرایط زندگی و سازگاری
میانفرهنگی» به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفة انگیزشی هوش فرهنگی با هر سه نوع سازگاری
عمومی ،سازگاری بینفرهنگی و سازگاری شغلی رابطة مثبت وجود دارد.
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روش تحقیق
این تحقیق از نظر به هدف ،از نوع کاربردی است .همچنین ،تحقیق حاضر از نظر روش اجرا،
توصیفی  -همبستگی است زیرا محققان در فرایند تحقیق هیچگونه مداخلهای نکردهاند و صرفاً با
فنون آماری ،دادههای جمعآوریشده را تحلیل کردند.
جامعة آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعة آماری تحقیق مدیران ،رؤسا و معاونان شرکت منطقهای مخابرات استان خراسان رضوی
بوده که تعدادشان  51نفر است .برای انتخاب نمونه روش نمونهگیری تصادفی ساده بهکار گرفته
شد ،که از انواع نمونهگیری احتمالی است .حجم نمونة تحقیق براساس فرمول کوکران برای جامعة
محدود  21نفر محاسبه شد.
3

1/ 1 1/ 1
3

21
5

1/ 1 1/ 1
3

5/62

3
3

1/11
3

1/11

5/62

5
51

3

5

5

3

5

5

برای اطمینان از بازگشت حجم قابل قبول پرسشنامه برای تحلیل و آزمون فرضیههای تحقیق،
 21پرسشنامه توزیع شد که  21پرسشنامة کامل در نهایت بازگشت داده شد و مبنای تحلیل قرار
گرفت.
مدل مفهومي تحقیق
مدل مفهومی تحقیق که برگرفته از مدل نائیجی و عباسعلیزاده ( )5861است به شرح شکل 5
است .این مدل نشاندهندة چارچوب مفهومی تحقیق است که شامل انگیزة توفیقطلبی ،بهعنوان
متغیر وابسته و هوش فرهنگی ،هوش فرهنگی شناختی ،هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی
انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری بهعنوان متغیرهای مستقل است.

هوش فرهنگي و رابطة آن با انگیزة توفیقطلبي مديران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
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هوش فرهنگی
هوش فراشناختی
هوش شناختی

انگیزة توفیقطلبی مدیران

هوش انگیزشی
هوش رفتاری

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (نائیجی و عباسعلیزاده)1931 ،

بر مبنای مدل مفهومی تحقیق فرضیههای تحقیق به شرح زیر بیان میشود.
فرضیة اصلی تحقیق :بین هوش فرهنگی و انگیزة توفیقطلبی مدیران رابطة مثبت و مستقیم
برقرار است.
فرضیههای فرعی تحقیق نیز به شرح زیر بیان میشود:
 .5بین هوش فراشناختی و انگیزة توفیقطلبی مدیران رابطة مثبت و مستقیم برقرار است.
 .3بین هوش شناختی و انگیزة توفیقطلبی مدیران رابطة مثبت و مستقیم برقرار است.
 .8بین هوش انگیزشی و انگیزة توفیقطلبی مدیران رابطة مثبت و مستقیم برقرار است.
 .5بین هوش رفتاری و انگیزة توفیقطلبی مدیران رابطة مثبت و مستقیم برقرار است.
متغیرهای تحقیق

هوش فرهنگی :هوش فرهنگی قابلیتی فردی برای درك ،تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی
است که تنوع فرهنگی دارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر
یك توانایی شناختی میدانند

(.)Peterson, 2008, p.85

هوش فرهنگی شناختی :بیانکنندة درك فرد از شباهتها و تفاوتهای فرهنگی است و دانش
عمومی و نقشههای ذهنی و شناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان میدهد .باید توجه کرد هر
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کس در بدو ورود به فرهنگ خارجی نیاز دارد دربارة راههای نفوذ به الیههای درونی آن فرهنگ
اطالعات الزم را کسب کند ( .)Cheng, 2007, p.40بهویژه مهمترین نکته در برقراری ارتباط ،یافتن
نقاط اشتراك با طرف مقابل و تأکید بر آنها است .از این رو ،هوش فرهنگی شناختی به فرد اجازه
میدهد اشتراكهای فرهنگی را درك کند و از آنها در برقراری ارتباط بهره گیرد.
هوش فرهنگی انگیزشی :نشاندهندة عالقة فرد به آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی
از فرهنگهای مختلف است .براساس این بعد هوش فرهنگی ،افراد فقط زمانی از عهدة تعاملهای
اثربخش فرهنگی برمیآیند که انگیزش و اعتمادبهنفس زیادی داشته و به توانایی خود ایمان و باور
داشته باشند

(.)Ang et al., 2004, p.l95

هوش فرهنگی فراشناختی :بدین معناست که فرد چگونه تجربههای میانفرهنگی را درك
میکند .این راهبرد شامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میانفرهنگی ،بررسی مفروضهای در حین
برخورد و تعدیل نقشههای ذهنی در صورت متفاوتبودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است.
هوش فرهنگی رفتاري :این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمی و
غیرکالمی را دربرمیگیرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف مناسبند .افراد میتوانند با
نشاندادن شناخت خود از فرهنگ میزبانان ،میهمانان یا همکارانشان ،آنها را خلع سالح کنند .از این
رو ،اَعمال و رفتار افراد باید بیانکنندة آمادگی آنها برای ورود به دنیای درون دیگران باشد.
انگیزة توفیقطلبی :مكکللند میگوید نیاز به موفقیت عبارت است از خودانگیزشی (انگیزة
درونی) برای رسیدن به سطح باالیی از موفقیت شخصی ،از طریق تالش فردی (.)Johnson, 2008
ابزار و روشهای گردآوری دادهها
برای جمعآوری اطالعات روشهای زیر بهکار گرفته شد:
مطالعات کتابخانهاي :برای گردآوری اطالعات در زمینة مبانی نظری و متون نظری تحقیق
منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای مورد نیاز و نیز شبکة جهانی اطالعات بهکار گرفته شده است.
تحقیقات میدانی :بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات میدانی دو پرسشنامه بهکار گرفته شد.
پرسشنامة اول پرسشنامة هوش فرهنگی است .اطالعات مربوط به هوش فرهنگی ،با مقیاس
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هوش فرهنگی

()CQS
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بهدست آمد CQS .یك ابزار سنجش 31پرسشی است که با بهکارگیری یك

مقیاس هفتگزینهای قابلیتهای هوش فرهنگی را در الگوی چهاربعدی در قالب هوش فرهنگی
شناختی ،هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری میسنجد .در
مطالعههای قبلی که بر روی نمونههای ایرانی انجام گرفته است ،ضرایب آلفای کرونباخ برای همة
ابعاد هوش فرهنگی بیش از  1/5گزارش شده است (غفاری5835 ،؛ نائیجی و عباسعلیزاده،
.)5832
پرسشنامة دوم مربوط به سنجش انگیزة توفیقطلبی مدیران بوده که شامل  3پرسش با مقیاس
سهگزینهای است .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  1/31بهدست آمد که نشاندهندة
پایایی پرسشنامه است.
با وجود بهکارگیری مقیاسهای استاندارد برای سنجش هوش فرهنگی در این تحقیق ،قابلیت
اعتماد این آنها با محاسبة آلفای کرونباخ سنجیده شد .در بیشتر منابع ،سطح قابل قبول برای آلفای
کرونباخ  1/5در نظر گرفته شده است .همانطور که جدول  5نشان میدهد ،ضرایب آلفای کرونباخ
در این تحقیق برای همة مقیاسهای اصلی و فرعی ،باالتر از  1/5بهدست آمد .بنابراین ،میتوان
گفت پرسشنامهها پایا است.
جدول  . 1بررسی پایایی متغیر هوش فرهنگی و انگیزة توفیقطلبی

ابعاد

ضريب آلفاي کرونباخ

هوش فرهنگی شناختی

1/33

هوش فرهنگی فراشناختی

1/53

هوش فرهنگی انگیزشی

1/35

هوش فرهنگی رفتاری

1/51

هوش فرهنگی

1/52

انگیزة توفیقطلبی

1/56
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تجزيهوتحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها نرمافزار

SPSS

نسخة  31بهکار گرفته شد .ابتدا با آزمون کولموگروف

اسمیرنوف نرمالبودن دادهها بررسی شد .سپس ،با اجرای آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه
فرضیههای تحقیق آزمون شد .با توجه به ماهیت رابطهای فرضیههای تحقیق و نرمالبودن توزیع
عاملها ،ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطة هوش فرهنگی و توفیقطلبی اجرا شد .نتایج
این آزمون در جدول  3بیان شده است.
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهاي تحقیق

ضريب همبستگی پیرسون

سطح معناداري

هوش فرهنگی  -انگیزة توفیقطلبی

1/11

1/111

هوش فرهنگی شناختی  -انگیزة توفیقطلبی

1/53

1/111

هوش فرهنگی فراشناختی  -انگیزة توفیقطلبی

1/53

1/111

هوش فرهنگی انگیزشی  -انگیزة توفیقطلبی

1/21

1/111

هوش فرهنگی رفتاری  -انگیزة توفیقطلبی

1/11

1/111

فرضیة اصلی این تحقیق ،بیانکنندة وجود ارتباط میان هوش فرهنگی و توفیقطلبی بوده و میزان
این ارتباط برابر  1/11بهدست آمد .و همانطور که جدول  8نشان میدهد ،این ضریب در سطح
تشخیص  1/11معنادار است .چنین ارتباطی میان اجزای هوش فرهنگی و توفیقطلبی نیز مشاهده
میشود .شدت این روابط میان هوش فرهنگی انگیزشی با توفیقطلبی از سایر رابطهها بیشتر است
(.)r=1/21
همچنین ،رگرسیون خطی برای تحلیل روابط علی متغیرهای تحقیق اجرا شد .بدین منظور ،ابعاد
چهارگانة هوش فرهنگی را بهعنوان متغیرهای پیشبین و توفیقطلبی را بهعنوان متغیر مالك در
معادله وارد کردیم .نتایج رگرسیون در جدول  8بیان شده است.
همانطور که در جدول  8مشخص است ،از میان چهار بعد هوش فرهنگی ،ابعاد رفتاری و

02

هوش فرهنگي و رابطة آن با انگیزة توفیقطلبي مديران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

انگیزشی در سطح تشخیص  1/11با توفیقطلبی رابطة علی دارند .بنابراین ،تقویت هوش فرهنگی
رفتاری و شناختی بهطور مستقیم بر افزایش توفیقطلبی اثرگذار است.
جدول  .9نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره

ضريب استانداردشده

سطح معناداري

مقدار تی

هوش فرهنگی کلی

1/135

1/138

1/55

هوش فرهنگی شناختی

1/523

1/131

1/553

هوش فرهنگی فراشناختی

1/861

1/123

1/831

هوش فرهنگی انگیزشی

1/132

1/111

8/385

هوش فرهنگی رفتاری

1/535

1/111

5/312

بحث و نتیجه
این تحقیق به دنبال مرور مبانی نظری هوش فرهنگی به عنوان سازهای جدید و چندبعدی در
مطالعههای فرهنگی و بررسی ارتباط هوش فرهنگی و ابعاد مختلف آن با ویژگی توفیقطلبی در
شرکت مخابرات خراسان رضوی است .یافتههای این مقاله وجود روابط همبستگی قوی میان هوش
فرهنگی و ویژگی توفیقطلبی را نشان میدهد ،بهطوری که وجود ارتباط میان بعضی شاخصههای
فرعی هوش فرهنگی با توفیقطلبی تأیید شد .راهاندازی و مدیریت شرکت مخابرات از زمان
خصوصیسازی بهعلت دشواریهای فراوان پیشرو و تعامل با فرهنگهای متنوع ،بهطور معمول
نیازمند تالش و تعهد باال و برخورداری از مهارتهای ارتباطی ویژه است .از این رو ،اگر در این
گونه سازمانها ،مدیر از نظر هوش فرهنگی در سطح قابل قبولی باشد ،منابع بروز تعارضهای
فرهنگی را از قبل شناسایی کرده و با برنامهریزی ،این تعارضها را کم میکند .همچنین ،هوش
فرهنگی ،حساسیتهای فرهنگی مدیران را افزایش میدهد و سبب میشود آنها بهجای قضاوت
دربارة خوب یا بد بودن رفتارهای متنوع فرهنگی که در جامعة ایران جریان دارد ،آمادگی پذیرش این
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تفاوتها را داشته باشند و با کمك تجربهها و انگیزههای خود ،همان رفتاری را بروز دهند که بهطور
کامل ،مناسب شرایط به وجود آمده باشد.
همچنین ،یافتهها نشان میدهد فرضیة اصلی تحقیق تأیید شد .نتایج تحقیق محققان دیگر نیز
یافته این تحقیق تأیید میکند .نائیجی و عباسعلیزاده ( )5861در تحقیقی با عنوان «هوش فرهنگی
و رابطة آن با ویژگیهای کارآفرینانة مدیران سازمانهای غیرانتفاعی در ایران» ،به این نتیجه
رسیدند که ارتباط مثبت بین همة ابعاد هوش فرهنگی با سه بعد رفتارهای کارآفرینانه شامل شناسایی
فرصتها ،قوة ابتکار و خطرپذیری وجود دارد (نائیجی و عباسعلیزاده ،5861 ،ص.)51
در بین فرضیههای فرعی ،فرضیههای سوم و چهارم تأیید شد .از میان ابعاد هوش فرهنگی،
هوشهای فرهنگی انگیزشی و رفتاری قویترین رابطة مثبت را با ویژگی توفیقطلبی دارند .نقش
برجستة هوش فرهنگی رفتاری و انگیزشی در این تحقیق را میتواند به این شرح تفسیر کرد که اگر
سایر ابعاد هوش فرهنگی به رفتار منجر نشود ،نمودی در کارآفرینی نخواهد داشت .همانطور که و
همکاران گفتهاند :کارآفرینان بدون آنکه احساس تهدید یا ناراحتی کنند میتوانند حتی در شرایط
دشوار و با اطالعات مبهم ،ناقص ،غیرقطعی ،سازماننیافته و غیرشفاف اثربخش رفتار کنند
(.)Jennings et al., 1994, p.183
این گونه مدیران و کارآفرینان سازمانهای غیرانتفاعی با پذیرش عادتها و رفتارهای دیگران در
مسیر شناخت و درك بهتر فرهنگ آنها قرار میگیرند و در مقابل ،اعتماد دیگران را جلب میکنند و
رفتار بازتری از خود بروز میدهند .در پژوهش مون نیز این نتیجه بهدست آمد که مدیران با هوش
فرهنگی رفتاری باالتر ،در توسعة بازار و بهبود عملکرد شرکتهایشان موفقتر عمل میکنند
( .)Moon, 2010, p.481همینطور نتیجة مطالعهای دیگر که توسط چنگ انجام گرفته است ،نشان
داد مدیرانی که از نظر رفتارهای فرهنگی باهوشتر عمل میکنند ،تعارضهای شدید محیطهای
کاری را بهتر حل میکنند (.)Cheng, 2007, p.39
تحلیل روابط علی تحقیق نشان میدهد ،افزون بر هوش فرهنگی رفتاری ،هوش فرهنگی
انگیزشی نیز بهعنوان متغیر پیشبین ویژگی توفیقطلبی عمل میکند .بهعبارت دیگر ،میتوان انتظار
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داشت با تقویت هوش فرهنگی انگیزشی و رفتاری ،به صورت مستقیم شاهد افزایش بروز ویژگی
توفیقطلبی باشیم .مهمترین نکته در برقراری ارتباطهای فرهنگی ،یافتن نقاط اشتراك با طرف مقابل
و تأکید بر آنها است.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،هوش فرهنگی و مؤلفههای چهارگانة آن (فراشناختی ،شناختی،
انگیزشی و رفتاری) با انگیزة توفیقطلبی مدیران شرکت مخابرات رابطة مثبت و معنادار دارد .با
توجه به اکتسابیبودن بخش قابل توجهی از مهارتها و قابلیتهای هوش فرهنگی ،پیشنهاد میشود
سازمانها در برنامههای آموزش و توسعة مدیران ،جایگاه ویژهای برای تقویت این هوش در نظر
بگیرند و با بهرهگیری از آموزشهای رسمی و غیررسمی در جهت بهبود مهارتهای انگیزشی و
رفتاری مدیران گام بردارند.
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