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Abstract
The aim of present study was to analyze the relation
between cultural intelligence and ability of conflict
resolution of managers in sport and youth
administration of Hamadan province.The statistical
population was include of all the administrative
managers of sports and youth administration and
sports councils of Hamadan province who were 103
people and the sample is proportional to the
population size and the total number is
considered.The research method was descriptive –
correlational which is among applied studies.To
collect data, Iranian version of cultural intelligence
questionnaire(2011) and Robbins’ organizational
conflict resolution questionnaire (1996) were used.
The indexes of 0.82 and 0.88 reflected the reliability
of cultural intelligence and organizational conflict
resolution
questionnaires
respectively.
The
inferential statistics used in the present study
comprised Pearsons’ correlational coefficient and
multiple regressions. The outcomes showed that
there was a significant correlation between
metacognitive,
cognitive
and
motivational
components of cultural intelligence and the ability
to solve conflicts by managers of sport and youth
administration of Hamadan Province (p>0.05).
Moreover, the component of cultural intelligence
was an accurate predictor of the managers’ ability of
resolving conflicts. Cognitive components of
cultural intelligence showed greater influence on the
managers’ ability of conflict resolution.

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل
 جامعه.تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود
 شامل کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان و،آماری تحقیق
 نفر میباشد و نمونه019 هیاتهای ورزشی استان همدان به تعداد
آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر
 همبستگی و جزء تحقیقات-  روش تحقیق توصیفی.گرفته شده است
 جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه هوش فرهنگی.کاربردی است
)0331( ) و پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز0931( ایرانی
 و پایایی1/88  پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی.استفاده گردید
 در آمار استنباطی. محاسبه گردید./88 پرسشنامه حل تعارض سازمانی
این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده
، نتایج نشان داد که بین مؤلفههای هوش فرهنگی فراشناختی.شد
شناختی و انگیزشی با توانایی حل تعارض مدیران ادارات ورزش و
) وP<1/11( جوانان استان همدان رابطه معناداری وجود دارد
همچنین مؤلفه هوش فرهنگی پیش گوی مناسبی برای توانایی حل
تعارض مدیران میباشد که مؤلفه هوش فرهنگی شناختی نسبت به
.سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر روی توانایی حل تعارض دارد
واژههای کلیدی
 ادارات ورزش و جوانان، توانایی حل تعارض،هوش فرهنگی
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مقدمه
امروزه موفقیت سازمانهای ورزشی مانند دیگر سازمانها
مرهون توانایی و صالحیت منابع انسانی میباشد با عنایت به
این که کشور ما از لحاظ فرهنگی تنوع و تكثر بسیاری دارد،
هوش فرهنگی می تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغههای
موجود برای مدیریت موفق در این تنوع فرهنگی باشد (.)7
ادارات ورزش و جوانان استانها نیز که جزءالینفک
مجموعهی سازمانهای ورزشی کشور هستند از این قاعده
مستثنی نیستند .همچنین با توجه به این که سازمانهای
ورزشی مستقیم و غیرمستقیم با خیل عظیمی از افراد جامعه
در سنین مختلف و اقشار گوناگون روبرو هستند ،ایجاد تضاد و
تعارض در این سازمانها قابل پیشبینی است و ضروری است
مدیران آنها دارای سطح مناسبی از هوش فرهنگی و توانایی
حل تعارض باشند تا بتوانند زمینهی نوآوری و تغییر را در
سازمان فراهم نمایند و موجب بروز افكار نو و خالق شوند .با
توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و ورود سازمانها به
اقتصاد دانش محور ،نیروی انسانی جایگاه رفیعتری نسبت به
سایر منابع پیدا کرده است .درواقع سرمایهی انسانی حیاتی-
ترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه برای افزایش اثربخشی
و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را نیز به دنبال
خواهد داشت ( )4و عملكرد هر سازمان تابع عملكرد کارکنان
و مدیران ،فرصتها ،منابع و امكانات و نیز متأثر از سیستم-
های محیطی و سازمانهای دیگر است .عملكرد کارکنان نیز
تابع متغیر های فردی ،روانشناختی و سازمانی است .از طرفی
بزرگترین درماندگی انسان ،ناتوانی در دستیابی به همكاری و
تفاهم با دیگران است .در رویكرد جدید مدیریت ،فرهنگ
سازمانی ،کار تیمی و نحوهی همكاری مدیر با دیگران اهمیت
خاصی دارد .مدیریت در موقعیتها و جایگاههای مختلف
رفتارهای خاصی را می طلبد تا مدیران بتوانند عملكرد مفیدی
داشته باشند ( .)8در محیطهای کاری متنوع قرن حاضر الزم
است استرسهای ناشی از شوک فرهنگی و اختالالت و
پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحومطلوب اداره شود.
برای این منظور ،به سازگاری و تعدیل مؤثر فرهنگها نیاز
است ( .)7مدیران و کارکنان امروزی ،باید قابلیت انعطاف
کافی برای سازش آگاهانه با هر موقعیت فرهنگی جدید را که
با آن رو به رو میشوند داشته باشند .دراین راستا هوش
فرهنگی 0و توانمندسازی افراد و مدیران است که به کمک
سازمان خواهد شتافت هوش فرهنگی مهارتی اکتسابی است
1. Cultural Intelligence

که توان فهم یک فرهنگ ،یادگیری فزاینده در مورد آن و
تدریجاً شكلدهی طرز فكر فرد برای سازش با آن فرهنگ را
ایجاد میکند تا به هنگام برخورد با دیگر فرهنگها رفتار خود
را بهتر با آن وفق دهد (.)00
انگ و همكاران )8117(8چهار عامل یا مؤلفه را برای اندازه-
گیری هوش فرهنگی مشخص میکنند .این عوامل عبارتند از:
 -0هوش فرهنگی فراشناختی :عبارت است از مشاهده دقیق،
اما کند و تدریجی آن چه که در مغز ما و سایرین جریان دارد .
راهبرد هوش فرهنگی فراشناختی یعنی چگونه میتوان تجارب
متنوع را حس و درک کرد؟ و چگونه میتوان بر پایه تفاوتهای
فرهنگی برنامه ریزی مؤثر داشت.
 -8هوش فرهنگی شناختی :هوش شناختی را دانش نسبت به
هنجارها ،عملكردها ،رسوم و قواعد یک محیط متفاوت
فرهنگی میدانند که از طریق آموزش و تجارب فردی کسب
میشود .این بعد ،همان درک کلی تفاوت فرهنگ ها است .بعد
شناختی بعد منطقی ،عینی و بر اساس ظرفیتها و ساختارهای
ذهنی ماست که به ما فرصت میدهد در مورد آنچه رخ میدهد
فكر کنیم.
 -9هوش فرهنگی انگیزشی :عبارت است از توانایی تمرکز،
هدایت و صرف انرژی برای یادگیری و رفتار در موقعیتهای
متفاوت فرهنگی که نشان از عالقه ،باور ،حرکت به سمت
سازگاری بین فرهنگی ،توانایی فرد برای درگیرشدن و ثابت
قدم ماندن در چالشهای بین فرهنگی دارد.
 -9هوش فرهنگی رفتاری :یعنی قابلیت رفتارهای کالمی و
غیرکالمی مؤثر در تعاملهای فرهنگی است .هوش فرهنگی
رفتاری ،بعد عملی هوش فرهنگی است که به توانایی مدیر
برای عملكرد مؤثر درموقعیتهای بین فرهنگی بر میگردد .
عامل رفتاری هوش فرهنگی ،یعنی رفتارسازگار با فرهنگهای
متفاوت (.)01
9
در این راستا رامیرز ( )8101در پژوهش خود تأثیر هوش
فرهنگی بر توانایی حل تعارض را بررسی نمود که نتایج نشان
داد سطح باالی هوش فرهنگی ،توانایی حل تعارض قوی را در
پی خواهد داشت و سطح پایین هوش فرهنگی ،با توانایی حل
تعارض ضعیف توام خواهد شد و هرچه سطح هوش فرهنگی
باالتر باشد ،کمک میكند تا افراد درگیر تعارض یک راهبرد حل
تعارض متناسب با زمینه فرهنگی خود انتخاب کنند (.)81
2. Ang et. al
3. Ramirez
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با توجه به محیط متالطم و پر رقابت امروز ،بسیاری از
سازمانها چندفرهنگی شدهاند و "هوش فرهنگی" مهمترین
ابزاری است که میتواند برای مواجههی مناسب با موقعیت-
های چندفرهنگی به کار گرفته شود .افراد دارای هوش
فرهنگی باال جزء داراییهای ارزشمند سازمان ،به شمار می-
آیند و به خصوص در زمان بحران ،خود را بیشتر نشان می-
دهند .امروزه در محیط کسب و کارِ بازار جهانی ،هوش
فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی میشود.
سازمانها و مدیرانی که ارزش راهبردی هوش فرهنگی را
درک کنند ،میتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت
ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند.
هوش فرهنگی شیوهای از اندیشیدن و عمل را به مدیران و
کارکنان آموزش میدهد که آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی،
به گونهای اثر بخشتر عمل کنند ( .)04در این راستا سپهوند و
همكاران ( )0938تحقیقی با عنوان "هوش فرهنگی در تعامل
با استراتژی های مدیریت تعارض" بر روی  011نفر از
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان انجام دادند .که
نتایج نشان داد هوش فرهنگی افراد مورد مطالعه در سطح
پایینی میباشد و بین هوش فرهنگی کارکنان و استراتژیهای
مدیریت تعارض آنان رابطهی معنادار مثبت وجود دارد و جز
بعد انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو استراتژی عدم
مقابله و راه حلگرایی ارتباط معنادار مستقیم دارند .ابعاد
رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با استراتژی کنترل ،ارتباط
معنادار مستقیم دارند در حالی که ابعاد انگیزشی و فراشناختی
با این استراتژی رابطه معنادار ندارند (.)08
از آن جا که موضوع چالشهای سازمانی و مقابله با آن از
مهمترین موضوعات مطرح در چند دههی اخیر بوده و در
زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی نمایان
گردیده ،تالش در جهت تبیین عوامل چالشزا از طرفی توجه
مدیران را به عملكرد داخلی سازمان و از سوی دیگر به چالش
جهانی شدن معطوف ساخته است .در این راستا عملكرد
صحیح مدیران هزارهی سوم در گرو شناخت و به کارگیری
برنامهریزی دقیق ،انعطافپذیری در محیطهای مختلف،
تفكرات منطقهای و قارهای و تفكرات جدید در زمینهی تنوع
فرهنگی موجود میباشد که عوامل فرهنگ و چالش های
فرهنگی را مدنظر قرار میدهد .چنانچه مدیران نحوهی تعامل
مطلوب با افرادی که دارای ذهنیات ،روحیات و احساسات
متفاوت هستند را ندانند از هدایت و رهبری آنها عاجز می-
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مانند ( .)9در این راستا رجوییگ )8104(0تحقیقی با عنوان
"بررسی روابط و سوابق مهارت های حل تعارض و هوش
فرهنگی" انجام داد .در این تحقیق  031نفر از کارمندان از
ایاالت متحده آمریكا ،آفریقای جنوبی ،بریتانیا و برخی از
کشورهای دیگر شرکت داشتند .نتایج نشان داد که هوش
فرهنگی به طور کامل با تعدادی از روشهای آموزش بین
فرهنگی و مهارتهای حل تعارض ،مدت زمان آموزش بین-
فرهنگی و مهارتهای حل تعارض و اثربخشی آموزش بین-
فرهنگی و مهارت های حل تعارض ،شدت غوطهوری
فرهنگی و مهارت های حل تعارض ،و تعدادی از زبانهای
گفتاری و مهارتهای حل تعارض ارتباط دارد .عالوه بر این
نتایج نشان داد که تعدادی از روشهای آموزش بینفرهنگی،
مدت زمان آموزش بین فرهنگی ،اثربخشی آموزش بین-
فرهنگی ،شدت غوطهوری فرهنگی و تعدادی از زبان های
گفتاری همه در حد متوسط با هوش فرهنگی ارتباط دارند
(.)87
یكی دیگر از مسائل اساسی در مدیریت سازمانها ،رویارویی
با تفاوتها و تعارض سازمانی است چرا که تعارض ،اجتناب-
ناپذیر است و کسی نمیتواند ادعا کند که با آن روبرو نشده و
یا نخواهد شد ( .)80در سازمانهای مدرن امروزی ضروری
است مدیران از توانایی حل تعارض برخوردار باشند .توانایی
حل تعارض عبارت است از مهارت حل مؤثر تعارض با انتخاب
مناسبترین راهبرد حل تعارض و ادارهی آن ،که در موفقیت
مدیران سازمانها نقش ارزندهای دارد ( .)88اگر چه خود
تعارض و حل آن ،بخشی از هر فرهنگ محسوب می شوند،
اما شیوهی درک و بیان برخورد با آن از فرهنگی به فرهنگ
دیگر متفاوت است .کسانی که از هوش فرهنگی و راهبرد
های حل تعارض به خوبی استفاده می کنند فرصت خلق مسیر
پیدا خواهند کرد چرا که افراد دارای هوش باال ،تصمیم
گیرندگانی مذاکرهکننده ،شبكهساز و حتی رهبران بهتری برای
دنیای جهانی شدهی نوین هستند و از این رو است که
سازمانهای امروزی خواهان جذب کارکنانی با هوش فرهنگی
باال هستند (.)8
تعارض آثار مثبت و منفی روی عملكرد افراد و سازمانها دارد.
استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و
ارتقای سطح سالمتی سازمان میگردد و استفاده غیرمؤثر از
آن موجب کاهش عملكرد و ایجاد کشمكش و تشنج در
سازمان میشود ( .)4استفادهی مؤثر از تعارض مستلزم شناخت
1. Reguieg
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و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلقکننده و کسب
مهارت در ادارهی آن است که البته امروز به عنوان یكی از
مهمترین مهارتهای مدیریت به شمار میآید .اگر تعارضها
سازنده باشند ،موجب بروزافكار نو و خالق میشوند و زمینهی
تغییر و نوآوری را در سازمان فراهم میسازند و در نهایت به
مدیریت کمک میکنند تا به توانمندی کارکنان خویش نائل
آیند (.)98
هاپكینز و یانكر )8101( 0پژوهشی با عنوان "مدیریت تعارض
با هوش هیجانی :تواناییهایی برای تغییر در مدیران ورزشی"
انجام دادند .که نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین
تواناییهای هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض وجود
دارد و تواناییهای هوش هیجانی (حل مسئله ،مسئولیت
اجتماعی و کنترل استرس) با مدیریت تعارض در محل کار
ارتباط مستقیمی دارد (.)89
آشنایی با تفاوتهای فرهنگیِ ناشی از مبدأهای ملی،
جغرافیایی و نژادی و نحوهی تعامل با آنها ،با استفاده از
هوش فرهنگی امكان پذیر است و با توجه به این که میادین
ورزشی کشور ما ،بزرگترین عرصهی خودنمایی قومیتها و
فرهنگهای متنوع میباشد ،ضروری است مدیران ورزشی در
تعامالت کاری روزمرهی خود این قابلیت را به کار گیرند و
همچنین توان حل تعارضات ناشی از تفاوتهای فرهنگی را در
محیطهای متنوع فرهنگی داشته باشند .ادارات ورزش و
جوانان در سراسر کشور از نظر تنوع فرهنگی جزء گستردهترین
سازمانها محسوب میشوند و همچنین بستر مناسبی برای
تعارض میباشند و ادارات ورزش و جوانان استان همدان نیز
جدا از این مقوله نیستند .لذا با در نظر داشتن اهمیت فوق-
العادهی رابطهی هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض مدیران
و با توجه به این که تحقیق و پژوهشی در این زمینه و در
جامعهی مورد نظر این تحقیق صورت نگرفته است و استان
همدان نیز دارای فرهنگهای متنوعی میباشد ،لذا محقق در
این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین
هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش
و جوانان استان همدان رابطه ای وجود دارد؟
روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است و از نظر هدف
جزء تحقیقات کاربردی میباشد .جامعه آماری این تحقیق را
کلیهی کارکنان ادارات ورزش و جوانان و رؤسای هیئتهای
1. Hopkins & Yonker

ورزشی استان همدان تشكیل می دهند که در سال 0931در
این ادارات مشغول به کار بودند .حجم جامعه بالغ بر  019نفر
بود که با توجه به محدود بودن جامعه و در دسترس بودن
آزمودنیها حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته
شد .که در نهایت پس از توزیع پرسشنامهها تعداد 30
پرسشنامه ،بصورت صحیح بازگشت داده شد .جهت گردآوری
دادهها از پرسشنامه هوش فرهنگی ایرانی ( )0931و پرسشنامه
حل تعارض سازمانی رابینز ( )0331استفاده گردید .روایی
محتوایی پرسشنامه ها توسط  1نفر از متخصصین مدیریت
ورزشی مورد تایید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه هوش
فرهنگی ایرانی  %88و پایایی پرسشنامه حل تعارض سازمانی
 %88محاسبه گردید.در آمار استنباطی این تحقیق از ضریب
همبستگی پیرسون جهت بررسی روابط بین متغیرها و
رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیرها استفاده شد .تمام
عملیات تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss
نسخه  81انجام گردید.
یافتههای تحقیق
نتایج جمعیت شناختی این تحقیق نشان می دهد بیشترین
مدرک تحصیلی نمونه های این تحقیق مربوط به لیسانس و
بعد از آن فوق لیسانس میباشد و  88درصد نمونه های تحقیق
متاهل و از این تعداد  89/1درصد نمونه مرد میباشد و
میانگین سنی نمونههای پژوهش در حدود  48سال میباشد.
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های این
تحقیق در وضعیت توزیع نرمال می باشند و استفاده از آزمون
های پارامتریک بالمانع میباشد.
یافتههای استنباطی این تحقیق در دو جدول به ترتیب زیر
ارائه شده است:
جدول  .0رابطهی هوش فرهنگی و مؤلفههای آن با توانایی
حل تعارض
ضریب
تعداد
شاخص آماری
همبستگی Sig
()N
متغیرها
()r
1/110
1/917
30
هوش فرهنگی – تعارض
1/110
1/913
مؤلفه فراشناختی -تعارض 30
1/110
1/410
30
مؤلفه شناختی  -تعارض
1/110
1/813
30
مؤلفه انگیزشی  -تعارض
1/170
1/031
مؤلفهی رفتاری – تعارض 30
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نتایج حاصله در جدول  0و  rمشاهده شده در سطح 1/11
همبستگی مثبت و معنی داری را بین هوش فرهنگی و
مؤلفههای آن به غیر از مؤلفه رفتاری با توانایی حل تعارض
مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان نشان می دهد.
به عبارت دیگر افزایش هوش فرهنگی و مؤلفههای
فراشناختی ،شناختی و انگیزشی موجب افزایش حل تعارض در
بین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان خواهد شد.
جدول  .8ضریب مدل رگرسیون هریک از متغیرهای وارد در
تحقیق
استاندارد نشده

آزمون T

فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

مقدار p

متغیرهای
پیش بین

خطای
ضرایب
رگرسیون معیار
ضرایب
()B
رگرسیون
()SEB

استاندارد
شده
ضرایب
رگرسیون
()Beta

1/390

1/104

1/818

9/488

1/101

1/109

1/818

1/814

9/144

1/101

1/713

1/473

1/031

9/977

1/107

1/144

1/918

1/189

0/417

1/043

بنابر نتایج حاصله در جدول  8و با توجه به مقادیر به دست
آمدهی  Pو  Tدر مؤلفههای فراشناختی ،شناختی و انگیزشی
فرض صفر رد شده و ضریب رگرسیون ،معنادار میباشد .لذا
این مؤلفههای هوش فرهنگی پیشبینی کنندهی توانایی حل
تعارض می باشند .و از این بین توانایی حل تعارض ،بیشترین
تأثیر را از هوش فرهنگی شناختی می پذیرد و هوش فرهنگی
فراشناختی و انگیزشی به ترتیب رتبه های بعدی را به خود
اختصاص می دهند و هوش فرهنگی رفتاری پیشگوی
مناسبی برای توانایی حل تعارض نمیباشد.
بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی با توانایی
حل تعارض مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این
نتایج با نتایج زردشتیان و همكاران ( ،)0934احمدی و
همكاران ( ،)0938نصر اصفهانی و همكاران (،)0938
اسچالرت و همكاران ( ،)8109کنانی و کنگرانی (،)8104
راشدی و همكاران ( ،)8104همخوانی دارد
( )01،8،08،88،81،83ولی با نتایج آهنچیان و همكاران
( )0930همخوانی ندارد ( .)0از آنجایی که هوش فرهنگی یک
عامل کلیدی ،اثرگذار و تعیین کننده ی توانایی حل تعارض
است .لذا باید سازمانها در جهت تقویت مهارتِ هوش
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فرهنگی در مدیران ،همهی تالش خود را به کار گیرند و یا از
به کارگیری مدیرانی با هوش فرهنگی باال بهره ببرند زیرا
هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض به دلیل رشد تعامل بین
افرادِ دارای فرهنگ متفاوت ،یک نیاز اساسی و یكی از
ابزارهای قدرتمند و شایستگیها و مهارتهای مدیران عصر
جدید میباشد و بسیاری از مشكالت سازمانها با فرهنگ-
سازی و یادگیری شیوههای همزیستی فرهنگی قابل حل
است .با توجه به این که رویارویی با تعارضات سازمانی اجتناب
ناپذیر هستند و با رشد تعامل توأم با تفاوت فرهنگی احتمال
بروزش بیشتر میشود ،بنابراین سازمانها خواهان جذب
مدیران با هوش فرهنگی باال که دارای توانایی حل تعارضات
هستند ،میباشند زیرا یكی از مهمترین عوامل موفقیت
سازمانها هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض مدیران آنها
است.
نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی فراشناختی با توانایی حل
تعارض مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتایج
با نتایج زردشتیان و همكاران ( ،)0934احمدی و همكاران
( ،)0938کنانی و کنگرانی ( ،)8104راشدی و همكاران
( ،)8104توماس و اینكسون ( )8111همخوانی دارد
( )01،8،81،88،98ولی با نتایج آهنچیان و همكاران ()0930
همخوانی ندارد ( .)0با توجه به این که هوش فرهنگی فرا
شناختی ،عبارتست از مشاهدهی دقیق ،اما کند و تدریجی آن
چه که در مغز ما و سایرین جریان دارد و در واقع چگونگی
درک و حس تجارب متنوع است و این متغیر با توانایی حل
تعارض رابطه معناداری دارد ،لذا به نظر میرسد که مدیران
ابتدا باید دانش فرهنگی خود را باال ببرند وسپس در تعامل با
مردم فرهنگ های گوناگون دانش فرهنگی خود را با آنها
سازگار نمایند و همچنین در تعامالت بین فرهنگی ،دانش
فرهنگی مناسب را به کار گیرند تا توانایی تطبیق مستمر با
افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی ادارهی ارتباطات بین
فرهنگی رانیز دارا باشند .محیط کار امروز ،نیاز به افرادی دارد
که آشنا به فرهنگهای مختلف باشند و بتوانند با افراد سایر
فرهنگها ارتباط برقرار کنند .تنوع فرهنگی موجود در
اکوسیستم سازمانهای مدرن ،بر ضرورت تجهیز شدن مدیران
به ابزار تعامل با فرهنگهای گوناگون تأکید مینماید و هوش
فرهنگی مدیران میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای
سازمان در نظر گرفته شود.
همچنین نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی شناختی با
توانایی حل تعارض مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
این نتایج با نتایج زردشتیان و همكاران ( ،)0934شعبانیبهار و
همكاران ( ،)0938کشاورز و همكاران ( ،)0931جووان و
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همكاران ( ،)8104رامیرز ( )8101و انگ و همكاران ()8117
همخوانی دارد ( )09،01،01،84،81،81ولی با حدادی و
همكاران ( )0931همخوانی ندارد ( .)1به منظور ارتقاء مؤلفه
شناختی نیز مدیران بهتر است تالش نمایند نظامهای حقوقی
و اقتصادی ،دستور زبان،ارزش های فرهنگی و مذهبی ،نظام
ازدواج ،هنرها ،صنایع دستی و قوانین بیان رفتارهای غیر
کالمی فرهنگهای دیگر را بشناسند تا بتوانند توانمند در
راستای دستیابی مؤثر به چشم اندازها و مأموریتهای سازمان
عمل نمایند .وجود هوش فرهنگی شناختی به عنوان یكی از
داراییهای نامشهود سازمانها موجب بقاء و ماندگاری سازمان
و باال بردن توانایی حل تعارض مدیران در دنیای پر رقابت
امروز است و عدم درک درست از وجود تفاوتهای زبانی،
فرهنگی ،مذهبی و آداب و رسوم خود به صورت بالقوه یک
منبع تعارض تلقی میشود و به کشمكش میانجامد.
همچنین نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی انگیزشی با
توانایی حل تعارض مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
این نتیجه با نتایج زردشتیان و همكاران ( ،)0934نصیری و
همكاران ( ،)0930جیحونی ( ،)0938سوالنكی و همكاران
( )8101و یی چان ( )8108همخوانی دارد ()03،1،90،99،01
ولی با آهنچیان و همكاران ( )0930همخوانی ندارد ( .)0با
توجه به این که هوش فرهنگیِ انگیزشی عبارتست ازتوانایی
تمرکز ،هدایت و صرف انرزی برای یادگیری و رفتار در
موقعیتهای متفاوت فرهنگی ،که نشان از عالقه ،باور ،حرکت
به سمت سازگاری بین فرهنگی ،توانایی فرد برای درگیر شدن
و ثابت قدم ماندن در چالشهای بین فرهنگی دارد و این
متغیر با توانایی حل تعارض رابطهی معناداری دارد ،لذا مدیران
بهتر است تالش نمایند قابلیت اجتماعی شدن در یک فرهنگ
نا آشنا و توان تحمل فشار ناشی از سازگاری با یک فرهنگ
جدید را در خود تقویت نمایند و همچنین بتوانند از زندگی در

فرهنگهای ناآشنا لذت ببرند .ناتوانی در مدیریتِ خویشتن در
مواجهه با ناهمگونیهای فرهنگی و ناتوانی در نشان دادن
واکنش صحیح و به جا در موقعیتهای متنوع فرهنگی عاملی
برای ایجاد تعارض میباشد و مدیران ناگزیرند از طریق
آموزش و تمرین ،این مهارت را کسب نمایند و مجدانه به کار
گیرند.
نتایج فرضیه آخر نشان داد که بین هوش فرهنگی رفتاری با
توانایی حل تعارض رابطهی مثبت و معناداری وجود ندارد .این
نتایج با نتایج زردشتیان و همكاران ( ،)0934جیحونی ()0938
و درویش ( )0938همخوانی دارد ( )1،8،01ولی با آهنچیان و
همكاران ( )0930و مظفری و ( )0930همخوانی ندارد (.)0،07
با توجه به این که هوش فرهنگی رفتاری قابلیت فرد را در
سازگاری رفتارهای کالمی و غیر کالمی مؤثر در تعاملهای
فرهنگی مختلف را نشان می دهد و از آنجایی که این متغیر
با توانایی حل تعارض رابطهی معناداری ندارد ،لذا این متغیر
نمیتواند در توانایی حل تعارض مدیران اثرگذار باشد لذا
مدیران با آموزش این مؤلفه از هوش فرهنگی ،میتوانند با
پذیرش عادات و رفتارهای دیگران در مسیر شناخت و درک
بهتر فرهنگ رفتاری آنان قرار گیرند و در نتیجه اعتماد آنان را
جلب نمایند و بطور کلی پیشنهاد میگردد ادارات ورزش و
جوانان استان همدان ،جهت ارتقاء سطح دانش فرهنگی
مدیران و همچنین سازگاری آنها با دانش فرهنگ رفتاری در
محیط های متنوع فرهنگی ،دورههای آموزشی ضمن خدمت و
همایش های علمی برگزار نمایند تا از این طریق راحتتر
بتوانند به حل تعارضات در بین کارکنان بپردازند.
سپاسگزاری :این مقاله توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مالیر مورد حمایت قرار گرفته است.

منابع
 .0آهنچیان ،محمدرضا؛ امیری ،رعنا؛ بخشی ،محمود .بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران .فصلنامهی
مدیریت ارتقای سالمت. 90-47 ،)8(0 ،0930 ،
 .8احمدی ،سیدعلیاکبر؛ صفرزاده ،حسین؛ حضوری ،محمدجواد؛ دهنوی ،فریبا .نقش هوش فرهنگی در توان حل تعارض کارکنان.
فصلنامهی علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.010-001 ،)9(8 ،0938،
 .9اهللوردی ،زهرا؛ انصاری ،محمد اسماعیل؛ زارع ،ابراهیم .هوش فرهنگی راهبردی در راستای چالش جهانی شدن سازمانهای
هزارهی سوم .خالصه مقالهی همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی ،اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات.19-0983،18،
 .4جلیلوند ،مهدیه .)0939( .رابطهی بین سبکهای مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان،
پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
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جیحونی ،الهام .ارتباط بین هوش فرهنگی ،انسجام گروهی و انگیزش بازیكنان لیگ دستهی یكبسكتبال بانوان کشور  .پایاننامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.019 -010 ،0938،
حدادی ،ناجیه؛ امیرتاش ،علی محمد؛ خواجه صالحانی ،مریم؛ اسماعیلی ،محمد؛ عبداللهی ،حیدر .رابطهی بین هوش عاطفی و
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