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از انجام تحقیق حاضر، ارتباط بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی  
حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد. 
جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 

تناسب با نفر می باشد و نمونه آماری هم م 419استان فارس به تعداد 
حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. ابزار مورد 

ویلیام و پرادو و فرهنگی ش هواستفاده تحقیق، پرسش نامه استاندارد 
و  0/71بود که پایایی آنها به ترتیب یکز پرسشنامه حل تعارض و

گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار  0/74
استنباطی )کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی توصیفی و 

پیرسون، رگرسیون چندگانه( استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و 
معناداری را هوش فرهنگی و مولفه های آن با توانایی حل تعارض 
نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که هوش 

از تغییرات توانایی حل  0/184فرهنگی توان پیش بینی و تبیین 
تعارض را دارد. از آنجا که هوش فرهنگی عاملی مهم در حل تعارض 
می باشد. بنابراین ضروری است در در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران 
سطوح عالی، هوش فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم 

به موقع و  مدیران در زمینه حل تعارض، راه برای شناخت و برخورد

 .صحیح تعارض هموار گردد

 هاي کليديواژه
 فارس ،اداره کل ورزش و جوانان ،حل تعارض ،یهوش فرهنگ

 
 
 

 
 
 
 

 

The aim of the present study, Relationship 

between the cultural intelligence of personnel the 

General Directorate of Youth and Sport with the 

ability to solve conflict is the province. The 

population of the investigation, including all the 

personnel the General Directorate of Youth and 

Sport of Fars province is number 143 and the 

sample is proportional to the population size and 

the total number is considered. The instruments 

used in research, cultural intelligence standard 

questionnaire William and the Prado and 

questionnaire resolve conflict Vicks the 

reliability of their 0/84 and 0/81 has been 

reported. To analyze data, descriptive and 

inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, 

Pearson correlation, multiple regressions) were 

used. The results, and a significant positive 

relationship between cultural intelligence and its 

components showed the ability of to resolve the 

conflict. Also, multiple regression analysis 

showed that cultural intelligence can predict and 

explain the changes to resolve the conflict is 

0/471. Because of cultural intelligence is an 

important factor in to resolve the conflict. So it is 

essential to improve the performance of high-

level managers, considered the cultural 

intelligence and continuing education 

administrators in the field of to resolve the 

conflict, conflict pave the way for understanding 

and treatment is timely and accurate. 

Keywords 
cultural intelligence; to resolve the conflict; 

the General Directorate of Youth and Sport; fars 
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 مقدمه
 با ییرویارو ،هانمازسا مدیریت در ساسیا مسایل از یکی وزهمرا

 بجتناا رضتعا که اچر ستا مانیزسا رضتعا و هاوتتفا
 یا و هنشد وبررو آن با که کند عااد ندانمیتو کسی و ستاناپذیر
 يهاوتتفا با امتو تعامل شدر با ،یگرد يسو از. شد هدانخو

 که کسانی و شد هداخو بیشتر رضتعا وزبر لحتماا ،فرهنگی
 هارضتعا چگونه ،کنند اربرقر مؤثر طتباار یک چگونه ننددانمی

 داد هنداخو ستد از را منافعی ،کنند مدیریت و شناخته را
 شهو از که کسانی ،برعکس و (171، 722 ،1تبر و نجانسو)

 میکنند دهستفاا خوبی به رضتعا حل يهادهبررا و 7فرهنگی
 که اچر(. 51: 7212 ،3زمیررا) درک هنداخو اپید مسیر خلق فرصت

 ه،کنند هکرامذ گیرندگانی تصمیم ،باال شهو داراي ادفرا
 نوین هشد جهانی ينیاد ايبر يبهتر انهبرر حتی و زشبکهسا
 بجذ نهااخو وزيمرا يهانمازسا هک ستا رو ینا از و هستند

 (.1، 7211 ،5رمورلیو) هستند باال فرهنگی شهو با کنانیرکا

 لحا ینـع در و شکلترینـم از یکی رضعاـت دیریتـم
 1نتدا و زاکوو ؛دمیشو بحسوـم مدیر رـه ظایفو همترینـم

 با رضتعا مؤثر حل رتمهارا رضتعا حل ناییاتو ،( 7222)

 ریفـتع موقعیت هر در رضتعا حل دهبررا مناسبترین بنتخاا
 يبند سیمـتق ساـسابر که(. 53: 7212 ز،رـمیرا) ندده ارـک

 يسبکها ،(1897) 6نیلسوو و مپوتنا مانیزسا بطروا پرسشنامه
 و ییاحلگر راه ،مقابله مدـع دهبررا هـس با رضتعا ریتـمدی

 يسبکها از ییاحلگرراه يتژاسترا. نده اشد شناخته لکنتر
 معد يتژاسترا در و هشد تشکیل مساعی تشریک و مصالحه

 نفع به دخو يستههااخواز و دهنمو بجتناا رضتعااز  ادفرا ،مقابله
 ل،کنتر يتژاسترا ،نهایت در و میکنند پوشی چشم مقابل فطر

 و بلیک (.31: 1398 ي،علو و زادهپیر) ستا قابتر هشیو نهما
 یا اد،فرا که نددکر معالا دخو گونهشناسیدر  ،(1865) 2نموتو

 به مایل یا نددار( لمحصو تولید) ديفر افهدا کسب به تمایل
 س،ساا ینابر نمحققا ینا. هستند( انیگرد به تمایل) بطهرا حفظ
 دهبررا: شامل نددکر معرفی را رضتعا حل دهبررا پنج
 ،(دخو به نسبت پایین تمایل و انیگرد به باال تمایل) زيساارهمو

 مصالحه دهبررا ،(انیگرد و دخو به کم تمایل) يگیررهکناد هبررا
 حلمسأله دهبررا ،(انیگردودخو به متوسط تمایل) فقاتو یا
 به باال تمایل) 72ر جباا دهبررا و (انیگرد و دخو به باال تمایل)

 ،(7222) 9نکیلما و ستوما (.انیگرد به کم تمایل و دخو

                                                           
1. Janssens & Brett 

2 . Cultural Intelligenc 

3. Ramirez 

4. Livermore 

5. Vkvza and Dunnett 

6. Putnam and Wilson 

 ضایتر ايبر شتال) ريهمکا شامل را دخو يبعددو  ماتریس
 ضایتر ايبر شتال) قاطعیت و( انیگرد عالیق و ستههااخواز
 رضتعا حل دیکررو و نددکر معرفی (ديفر عالیق و ستههااخواز
 یا ريهمکا غیر/ گونه ريهمکا انمیز چه تا که سساا ینا بر

 رفتار یک قابتیررفتار) شد تعریف ستا غیرقاطع/ قاطع
 ترکیب با ،(7212) زمیررا ،نهایتدر و ؛(ستا قاطع ري،غیرهمکا

 يهادهبررا و( 7222) نما کیل رضتعا مدیریت يهادهبررا
شامل: همکاري  يبعد دو ماتریس یک( 1865) نموتو و بلیک

)تشریک مساعی، سازش، مصالحه( و عدم همکاري )رقابت، 
 (.715: 1382اجتناب( را معرفی نمودند )کشتکاران و همکاران، 

 نتایج و پیامدها حتی و ههندد شکل ملاعو رض،تعا تبیااد ورمر
 متذکر را هاییرتمها به زنیا... و دعملکر د،عتماا مثل رضاتع

 که جا آن از و هستند مانیزسا تحیا حفظ مهزال که میشوند
 هیاهمر و تعامل در را افهدا به ستیابید ،جتماعیا يهارتمها

 هارتمها ینا به نشد مجهز پس ندزمیسا پذیر نمکاا انیگرد با
 یک انبهعنو که فرهنگی شهو و ستا موفقیت مهزال و وريضر
 ملاعو بین بطهرا ستا هشد زيساممفهو جتماعیا رتمها

 و شافر) میکند تعدیل موفقیت با را شغلی و ديفر ،فرهنگی
 مرکز شدار مدیر ،12نگآ نسو رفسووپر (.113: 7229 ،8میلر

 اههمر به رسنگاپو نانیانگ هنشگادا فرهنگی شهو و يهبرر
 را فرهنگی شهو ممفهو 7223 لسا در لیار کریستوفر رپرفسو

 ینا ،پس آن از و شتنددا عرضه مدیریت و جتماعیا معلو به
 ارقر توجه ردمو مختلف يشتههار و نجها سراسر در ممفهو

 توسعه از حاکی ،فرهنگی شهو زهسا حرکت مسیر به هنگا. گرفت
 با سنجش قابل زهسا یک به ينظر ممفهو یک از آن

 مناسب علمی بچورچا و يقو سنجیروان يخصوصیتها
آورد.  هداخو نمغاار به ديیاز یدافو میباشد که جهانی زشموآ

این دو محقق، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید 
در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ هاي رفتاري صحیح به این 
الگوها تعریف کرده اند. هوش فرهنگی درک ظاهر و باطن افراد 

همچنین چارچوب و زبانی را در از نظر فکري و عملی است. 
اختیار ما قرار می دهد که تفاوت ها را درک کرده و روي آنها 
سرمایه گذاري کنیم نه اینکه آنها را تحمل کنیم یا نادیده بگیریم 

 .(195: 7217 ،11نگوآ یندا ون ،جی ان)

 زهسا یک را فرهنگی شهو(، 7217نگ )وآ یندا ون ،جی ان
 لیتـقاب یک ختلفـم يجنبهها را آن دبعاا و کمامتر يبعد چند

7. Blake and Mvtvn 

8. Thomas and Kylman 
9. Shaffer, M. & Miller 

10. Sun Aung 
11. Ng, Kok-Yee., Van Dyne & Ang 
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 قایل گانهرچها و سه دبعاا زهسا ینا ايبرو ند ده اکر توصیف کلی
 که شامل:ند ا دهبو

 از تـسا رتباـع: 4دهبررا یا شناختیافر فرهنگی شهو

 اـم زـغـم در که چه آن یجیردـت و ندـک اـما ،قـقید هاهدـمش
/ نگیـرهـف شوـه دبرـهدارد. را نریاـج رینـایـس و
 سـح را عتنوـم ربجاـت انوـیتـم ونهـگـچ عنیـی ناختیـشارـف
 نگیـفره يهاوتتفا ایهـپ بر انوـیتـم گونهـچو د؟رـک درک و

 شت.دا مؤثر يیزربرنامه

 شـندا را ناختیـش شوـه: 2شناختی فرهنگی شهو

 کـی دـعاقو و موـسر ،هادرـلکـعم ،هارجاـهن هـب سبتـن
 و زشموآ طریق از که ننددامی رهنگیـف وتتفاـم حیطـم

 وتتفا کلی درک نهما ،بعد ینا. دمیشو کسب ديفر ربتجا
 سساابر و عینی ،بعد منطقی شناختی بعد ست.اها فرهنگ

 هددمی فرصت ما به که ماست هنیذ يهارساختا و تهاـظرفی
 کنیم. فکر هددمی رخ چهآن ردمودر

 ،مرکزـت ناییاوـت از ستا رتاـعب: 9نگیزشیا فرهنگی شهو

 يتهاـوقعیـم در رفتار و يگیرداـی ايبر ژينرا فصر و یتادـه
 سمت به رکتـح ور،اـب ،القهـع از ناـنش که ،فرهنگی وتفاـمت
 مقد ثابت و نگیرشددر ايبردفر ناییاتو ،فرهنگی بین ريگازسا

 دارد. فرهنگی بین يچالشها در نماند

 لیتـقاب عنیـی: 1ريفتار/ عملیاتی فرهنگی شهو

 يلهاـعامـت در مؤثر المیـرکـغی و المیـک يهارتاـفر
 شوـه لیـعم عدـب ري،تاـفر رهنگیـف شوـه گیـفرهن
 مؤثر دلکرـعم ايبر دیرـم ناییاوـت هـب که تـسا نگیـفره
 ريتاـفر املـع. ددیگرـم بر فرهنگی نـبی يوقعیتهاـمدر
 در وت.متفا يفرهنگها با رگازسارفتار عنیـی ،نگیـفره شوـه
 دیجاا در و دمیگیر زيبا به را شهو یگرد دبعاا ام،قدا بعد قعوا

 ست.ا مهم ربسیا طتباار ايمحتو
 بطهرا که داد ننشا ،(7213) 1ر و همکاراننیکپو هشوپژ نتایج
 بخشی ثرا و فرهنگی شهو دبعاا متما بین داريمعنا و مثبت

 که علمی هیئت ءعضاا ،یعنی. دارد دجوو علمی هیئت ءعضاا
 6نقیادصا .نددار يبیشتر بخشی ثرا ،نددار باالتر فرهنگی شهو

 ريفتار و نگیزشیا ،شناختی دبعاا: داد ننشا هشیوپژ در ،(7211)
اثر گذار است.  مانیزسا بخشی ثرا يجنبهها بر فرهنگی شهو
 بر فرهنگی شهو تأثیر دخو هشوژــپ در ،(7212) زیرــمرا
 طحـس: که داد ننشا ایجـنت. دنمو سیربر را رضتعا حل ناییاتو

 پی در را يقو رضعاـت لـح ناییاوـت ،نگیـفره شهو يباال

                                                           
1. Meta cognitive Cultureal Inelligence 

2. Cognitive cultural Intelligence/Knowledge 

3. Motivational cultural intelligence/Drive 

4. Behavioral Cultural Intelligence 

 ناییاوـت اـب ،نگیـفره شوـه ایینـپ طحـس و تـشدا هداوـخ
 شهو سطح هرچه و دـش هداوـخ امتو ضعیف رضتعا لـح

 یک رضتعا گیردر ادرـفا تا ندـمیک مکـک ،باشد باالتر فرهنگی
کنند.  بنتخاا دخو فرهنگی مینهز با متناسب رضتعا حل دهبررا
 نطمیناا %88 با: داد ننشا ،(1398) نیازادفر هشوپژ ایجـنت

 مدیریت هحوـبر ن رانسرپرستا هیجانی شهو فتـگ انمیتو
 نددکر عااد ،(7211) 2انیگرد و نگآ. اردمیگذ تأثیر نناآ رضتعا
 تحت را فرهنگی قنطباا ري،فتار و نگیزشیا فرهنگی شهو که

 شهو نقش(، 1387احمدي و همکاران )هد. دمی ارقر تأثیر
ن را مورد بررسی کنارکا رضتعا حل انتو در انمدیر فرهنگی

 سه دبعاا و انمدیر فرهنگی شهو کهداد ننشا نتایجقرار دادند. 
 و مثبت تأثیر ريماآ ظلحااز نکنارکا رضتعا حل انبرتو آن گانه
 از باالتر نکنارکا رضتعا حل انتو سطح ضمن در. دارد دارمعنا
(، هوش 1387سپهوند و همکاران )شد.  آوردبر متوسط حد

فرهنگی در تعامل با استراتژي هاي مدیریت تعارض را مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی افراد مورد 
مطالعه در سطح پائینی می باشد و بین هوش فرهنگی کارکنان 

 آنها رابطه معناداري وجود دارد.با استراتژي هاي حل تعارض 
 و فرهنگی شهو بین بطهرا که ،جاست ینا تأمل قابل نکته

 هشد قعوا يبیمهر ردمو تجربی يمطالعهها عرصه در رضتعا
 ما رکشو در هیژو به ص،خصو ینا در تحقیق دنبو و خألو ستا
. دمیشو هیدد حضوو به ان و در سطح سازمان هاي ورزشی،یرا

 سیربر ردمو را بطهرا ینا نددکر شتال مقاله ینا در نمحققا الذ
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و اهمیتی که  ؛هندد ارقر

هوش فرهنگی می تواند براي کنترل تعارض سازمانی داشته 
باشد و از آنجایی که به نظر می رسد که تحقیقات اندکی در 

ی ورزشزمینه ارتباط این دو متغیر و آن هم در سطح سازمان هاي 
در داخل کشورمان انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق 
بررسی ارتباط بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض 

 کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد.

 

 تحقیقشناسی روش 

 روش نظر از و باشد می ديبررکا فهد حسب بر هشوپژ روش
 ست. جامعها همبستگی -وصیفیت عنو از تطالعاا آوري جمع

، شامل کلیه کارکنان اداره کل هشوپژ ینا نظر ردمو ريماآ
نفر می باشد و نمونه  153ورزش و جوانان استان فارس به تعداد 

آماري هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر 

5. Ziai Nikpour, Shahrakipour & Karimzadeh 

6. Sadeghian 
7. Ang, Van Dyne & Tan 
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 تحقیق ینا زنیا ردمو يهاداده آوريجمع ايبرگرفته شده است. 
 پرسشنامه اربزا از ر،مذکو يمتغیرها يگیرازهندا رمنظو به و
 شهو اردستاندا پرسشنامه از هشوپژ ینا در .ستا هشد دهستفاا

 هیددگر دهستفاساخته شده، ا ویلیام و پرادو توسط که فرهنگی
که در تحقیقات داخلی هم مورد استفاده قرار گرفته است. ست ا

 بخش رچهاراي سوال است و دا 18 شامل ر،مذکو پرسشنامه
 نشدا ،فرهنگی شهو يتژاسترا مولفه هاي ترتیب به که است

 فرهنگی شهو رفتار و فرهنگی شهو شنگیزا ،فرهنگی شهو
 يگیرازهندا( 1 تا 1 از) تلیکر طیف بوسیله و دمیگیر بر در را

 یکزاستاندارد و پرسشنامه باتعارض سازمانی نیز،  .دشو می
 هنجیدـس( تلیکر یـطحـس 1 ساـقیـم در) السؤ 12با  ،(1885)

/ ريهمکا سبک ب،جتنااسبک  ،قابتر سبک که پنج مولفهد ـش
 يپذیرفنعطاا /زشسا سبک و مصالحه سبک ،مساعی تشریک

 . (59: 1381،مقیمی) را می سنجد
اساتید مدیریت  روایی محتواي پرسش نامه ها توسط جمعی از

ورزشی دانشگاه تایید شد و روایی سازه آن هم با انجام آزمون 

تحلیل عاملی تاییدي با استفاده از نرم افزار آموس مورد تایید 
قرار گرفت. میزان پایایی پرسش نامه ها هم با استفاده از آلفاي 

و سبک هاي حل تعارض  95/2کرونباخ براي هوش فرهنگی 
شان دهنده پایایی مطلوب پرسش نامه ها بدست آمد که ن 91/2

نسخه  spssاست. تجزیه تحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزار 
انجام شد. براي این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف  72

براي آگاهی از نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون 
اي ه براي ارتباط بین متغیرها و رگرسیون براي پیش بینی متغیر

 تحقیق استفاده شد.

 ي تحقیقیافته ها

-هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه مییافته

ها در هاي فردي آزمودنیویژگی تریناي از مهمشوند. خالصه
 است.ارائه شده 1جدول 

 هاي فردي آزمودنی هاتوصیف برخی ویژگی: 4جدول 

 گروه ها درصد
6/39  
5/61  

 زن
 مرد

 جنسیت

1/31  
6/52  
5/31  
8/12  

سال 72تا  72  
سال 31تا  79  
سال 57تا  36  
سال به باال 53  

 سن

9/17  
7/29  

 مجرد
 متاهل

 وضعیت تاهل

5/6  
8/73  
1/11  
6/19  

 دیپلم
 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

 میزان تحصیالت

61 
38 

 تربیت بدنی
 غیر تربیت بدنی

 رشته تحصیلی

 
در میان امتیازات  مشاهده می شود 7همان گونه که در جدول 

ایین پ، باالترین و کارکنان هوش فرهنگیکسب شده از ابعاد 
 انگیزش هوش فرهنگیمیانگین به ترتیب مربوط به  ترین

می باشد همچنین  (55/3) فرهنگیاستراتژي هوش و  (11/3)

سبک و  (13/3) اجتنابسبک ، تعارض سازمانی ابعاداز میان 
ن را به میانگی پایین ترینو  باالترینبه ترتیب  (51/3) رقابت

 .خود اختصاص دادند
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 و تعارض سازمانی هوش فرهنگیاز ابعاد  آزمودنی ها هامیزان امتیاز. 2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز اتوان میها براي آزمون فرضیهها از توزیع نرمال برخوردارند، بنابراین ، دادهداري هر یک از متغیرهامعنی با توجه به سطح، 3بر اساس نتایج جدول 
 نمود.هاي آماري پارامتریک استفاده روش

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي نرمال بودن داده ها: 9 جدول

 
نشــان مــی دهــد،  5در جــدول  ضــریب همبســتگی پیرســوننتــایج 
تعــارض توانــایی حــل  بــا هــوش فرهنگــی و چهــار مولفــه آنبــین 

ــ ورزش و جوانــان اســتان فــارسکارکنــان اداره کــل   دارارابطــه معن
 وجود دارد.

 
 هوش فرهنگی و مولفه هاي آن با توانایی حل تعارض کارکنان رابطه .1جدول 

توانایی حل  ابعاد هوش فرهنگی
 تعارض کارکنان

ضریب همبستگی 
 پیرسون

 سطح معناداري

 221/2 592/2 استراتژي هوش فرهنگی

 221/2 336/2 دانش هوش فرهنگی

 221/2 786/2 انگیزش هوش فرهنگی

 221/2 793/2 رفتار هوش فرهنگی

 انحراف معیار میانگین متغیر متغیر ها

 فرهنگی شهو يتژاسترا هوش فرهنگی
 فرهنگی شهو نشدا

 فرهنگی شهو شنگیزا
 فرهنگی شهو رفتار

 کل

55/3  
12/3  
11/3  
13/3  
11/3  

38/2  
17/2  
13/2  
11/2  
38/2  

 قابتر سبک تعارض سازمانی
 بجتنااسبک 

 مساعی تشریک/ ريهمکا سبک
 مصالحه سبک

 يپذیرفنعطاا /زشسا سبک
 کل

51/3  
13/3  
59/3  
17/3  
52/3  
12/3  

28/2  
91/2  
95/2  
23/2  
91/2  
71/2  

متغیرها 

شاخص 
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فر
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 k-s 251/2 875/2 825/2 928/2 221/2 882/2 153/1 936/2 812/2 792/1 258/2آماره 

معنی سطح 

 داري

657/2 362/2 567/2 687/2 628/2 525/2 221/2 276/2 397/2 268/2 611/2 
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هوش فرهنگی با  بین همبستگی ضریب ،1نتایج جدول  به توجه با
 که است 521/2 تعیین ضریب معادل توانایی حل تعارض کارکنان،

 521/2 اند، توانسته کلی طور هوش فرهنگی به ابعاد دهد؛ می نشان
ات جدول کنند. اطالع تبیین توانایی حل تعارض کارکنان را تغییرات از

استراتژي هوش فرهنگی، دانش هر چهار مولفه  که، نشان می دهد 6
و رفتار هوش فرهنگی توان  انگیزش هوش فرهنگی، هوش فرهنگی

را دارد. پیش بینی معنادار حل تعارض کارکنان

 خالصه الگوي رگرسیون براي مولفه هاي هوش فرهنگی .5 جدول

Std. error 2R R مدل 

 تعارض سازمانی –هوش فرهنگی  696/2 521/2 235/0

 

نتایج تحلیل واریانس چندگانه براي پیش بینی توانایی حل تعارض از طریق متغیرهاي هوش فرهنگی .6جدول   

Sig t  ضریب

 Bاستاندارد 

غیر استانداردضرایب    متغیر 

B Std.error 

004/0  

009/0  

004/0  

004/0  

004/0  

271/15  
882/7  
329/3  
723/1  
817/2  

- 
713/2  
187/2  
331/2  
586/2  

885/1  

266/2  
25/2  

112/2  

122/2  

157/2  
239/2  
256/2  
277/2  
271/2  

 مقدار ثابت
 استراتژي هوش فرهنگی

 دانش هوش فرهنگی
 انگیزش هوش فرهنگی

هوش فرهنگی رفتار  

ش فرهنگی
 ابعاد هو

 بحث و نتیجه گیري

تفاوت فرهنگی یک عامل درک غلط شناخته شده که تعارض، روحیه 
دنگ و گیبسون، ) داشتپایین و فقدان بهره وري را به دنبال خواهد 

( و هوشمندي فرهنگی، یک رویکرد مهم براي غلبه بر 195، 7229
(. یک مدیر هوشمند 3: 7228است )توماس و اینکسون، مشکالت 

فرهنگی قادر است با کمک تجربه هاي خود به سازگاري فرهنگی نایل 
شودند. این مدیران که از تعامل با سایر فرهنگ ها احساس لذت می 
کنند، از دانش )هوش( فرهنگی خود استفاده کرده، توانایی تغییر رفتار 

با موقعیت هاي فرهنگی را دارند. آنها  کالمی و غیر کالمی متناسب
)افکانه،  نسبت به دیگر مدیران، عملکرد بهتري خواهند داشت

1389،13.) 
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران با 
توانایی حل تعارض انجام شد که نتایج نشان داد: بین هوش فرهنگی 

نگی، دانش هوش فرهنگی، و چهار مولفه آن یعنی استراتژي هوش فره
انگیزش هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض 

یعنی هر چه هوش فرهنگی مدیران بیشتر  ؛رابطه مستقیم وجود دارد
باشد توان حل تعارض کارکنان افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان 
داد هر چهار مولفه هوش فرهنگی مدیران توانایی بیش بینی حل 

عارض را دارند. این نتایج موید این است که افراد داراي هوش فرهنگی ت
باال از توانایی بهتري در رویارویی با تعارض ها برخوردارند و واکنش 
بهتري را نشان می دهند. این یافته با نتایج تحقیق سپهوند و همکاران 

 دکه نتیجه گرفتن (7212) زیرــم(، را1387(، احمدي و همکاران )1387)

بین هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض رابطه وجود دارد همخوان 
می باشد. همخوانی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات ذکر شده، نشان از 
اعتبار باالي رابطه بین هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض دارد. در 

 و ههندد شکل ملاعونیز عنوان کردند:  7229 ،میلر و شافراین رابطه 
زمند نیا... و دعملکر د،عتماا مثل رضتعا نتایج و هاپیامد حتی
 که جا آن ازهستند.  مانیزسا تحیا حفظ مهزال که است هاییرتمها
 با هیاهمر و تعامل در را افهدا به ستیابید ،جتماعیا يهارتمها

 وريضر هارتمها ینا به نشد مجهز پس ندزمیسا پذیر نمکاا انیگرد
 رتمها یک انبهعنو که فرهنگی شهو و ستا موفقیت مهزال و
 و ديفر ،فرهنگی ملاعو بین بطهرا ستا هشد زيساممفهو جتماعیا

از طرفی افرادي که از دانش و کنترل میکند.  تعدیل موفقیت با را شغلی
 تبط با فرهنگ استفاده می کنند و زیربنایی برايرفرایند فکري فردي م

بت آورد و نس دریافت و رمزگشایی رفتار خود و دیگران به دست خواهند
به تفاوت ها و تشابهات فرهنگی خود و دیگران آگاهی پیدا می کنند و 
هنگام برقراري ارتباط با دیگران در موقعیت هاي فرهنگی مختلف به 
صورت بهتري عمل می کنند، بهتر می توانند بر تعارضات موجود غلبه 

عث او آنها را حل کنند. حل تعارضات در بین کارکنان به نوبه خود ب
 ؛افزایش راندمان کار سازمان و به تبع آن افزایش اثربخشی می شود

بنابراین در گروه هاي که از تنوع فرهنگی برخوردارند، می توان از طریق 
 ارتقاي هوش فرهنگی میزان تعارض را کم کرد و در صدد حل آنها
برآمد. به این منظور با توجه به رابطه رگرسیونی بین توانایی حل تعارض 
و ابعاد هوش فرهنگی، با توجه به ضریب بتا بدست آمده ابعاد انگیزش 
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هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی از اهمیت بیشتري برخوردار 
هستند. در تبیین این یافته می توان گفت: انگیزش باعث می شود فرد 
به آزمودن فرهنگ هاي دیگر و تعامل با افرادي از فرهنگ هاي مختلف 

شند. این یعنی افراد با هوش فرهنگی انگیزشی باال عالقه داشته با
تمایل قوي براي تجربه فرهنگ هاي تازه دارند و از تعامل با مردم لذت 
می برند و چنین افرادي یک حس قوي از خودکارایی در موقعیت هاي 

(. نکته اي که در 151: 7211وارد و همکاران، ) هستندمیان فرهنگی 
ه کرد این است اگرچه استراتژي هوش اینجا می توان به آن اشار

فرهنگی توانایی حل تعارض کارکنان را دارد با این حال کمترین تاثیر 
را در بین چهار مولفه هوش فرهنگی دارا بود که این می تواند نشان 
دهنده عدم توانایی الزم و کافی کارکنان در تعدیل و تنظیم اطالعات 

 هاي مختلف باشد.فرهنگی در تعامل با افراد از فرهنگ 
 نتیجه گیري کلی:

با توجه به نتایج تحقیق که نشان داد بین هوش فرهنگی و ابعاد آن با 
تواناي حل تعارض در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 
رابطه مستقیم وجود دارد، مدیران و مسئولین براي حل تعارض کارکنان 

ره وري سازمان خود، الزم است به و باال بردن توانایی آنها و افزایش به
دانش و اطالعات فرهنگی کارکنان خود توجه ویژه اي داشته باشند. از 

سوي دیگر، با وجود اینکه انگیزش و رفتار فرهنگی کارکنان توانایی 
باالتري در پیش بینی حل تعارض را دارا بودند، لذا جهت بهبود عملکرد 

ه ابعاد ضروري به نظر می رسد. نکتکارکنان، توجه به توسعه و ارتقا این 
اي که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که با توجه به اینکه 
هوش فرهنگی همانند سایر جنبه هاي شخصیت قابل پرورش می باشد، 
می توان توصیه هاي در این زمینه به مدیران ارایه نمود. از جمله این 

گی مراحلی است که ارلی روش ها براي پرورش و تقویت هوش فرهن
( ارایه کرده اند. به عقیده این دو محقق براي 7225) یموساکوفسکو 

تقویت هوش فرهنگی الزم است پس از سنجش این نوع هوش در 
افراد و تعیین نقاط ضعف و قوتشان، برنامه ي آموزشی الزم انتخاب 

ود، در بیعنی چنانچه هر بعد از هوش فرهنگی کارکنان پایین تر ؛ کردد
 کالس هاي مربوط به آن بعد شرکت کند.

 سپاسگزاري
در اینجا جا دارد مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی تمامی عزیزانی 
که در جمع آوري داده ها و انجام این تحقیق بنده را یاري نموده اند، 

 اعالم دارم.

 منابع

ن، کنارکا رضتعا حل انتو در انمدیر فرهنگی شهو (. نقش1387) صفر زاده، حسین. حضوري، محمد جواد؛ دهنوي، فریبااحمدي، سید علی اکبر. 
 .116-121(، 3، )جتماعیا شناخت هشیوپژ ـ علمی فصلنامهدو 
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