Organizational Behavior Management in Sport Studies
Vol. 3, No.11, Autumn 2017, Pp: 27-35

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

27-91 : صص،1931  پاییز،11  شماره،دوره سوم

نقش ميانجی هوش فرهنگی با مهارتهاي ارتباطی در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتري
3

 محمد کشتیدار،2 حسن فهيم دوین،*1محسن هراتی

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند-3  دانشگاه آزاد مشهد، استادیار مدیریت ورزشی-2  دانشگاه آزاد مشهد، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی-1
1315/04/25 :تاریخ پذیرش

1314/12/11 :تاریخ دریافت

The mediated role of cultural intelligence and communication skills related to
communicative management to customer
M. Haratti*1, H. Fahim davin2 , M. Keshtidar3
1- Ph. D. Student of Sports Management, Isamic Azad University, Mashhad Branch Sport
2- Assistant Professor of Sports Management, Isamic Azad University, Mashhad Branch Sport
3- Associate Professor of Sports Management, Birjand University
Received: (2016/03/01)
Accepted: (2017/07/16

Abstract

چکيده

This study aimed at investigating the mediated role of
cultural intelligence and communication skills related to
communicative management to the customer. The
population was all organization managers and sport
centers in Khorasan Jonubi province(180 cases) In the
year 1394 which 123 participants were selected based on
a combination of random sampling using Morgan table.
The research method was descriptive-analytic. The data
collection method was a field study and measurement
tools were three cultural intelligence questionnaires such
as "William H. model. Pradesh "and questionnaires of
Barton communication skills. Wood (1990) and
Mohsenian customer communicative management
(1392) which their validity was confirmed by 10 to 30 of
sport management professors and Ferdoosi university of
Mashhad. The reliability was determined through
Cronbakh
Alpha
which
was
respectively
94./,و.91,/85..The normality and appropriate inferential
statistics test were used such as confirmatory factor
analysis and structural equation analysis Using LISREL
software and in some data spss software were used.
Results of analytical results indicated that
communication skills through cultural intelligence had a
positive and significant impact on customer relationship
management.

هدف از پژوهش نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی
 جامعه آماری کلیه مدیران سازمانها.دررابطه با مدیریت ارتباط با مشتری بود
 بود که با1931  نفر) در سال181( و مراکز ورزشی استان خراسان جنوبی
 نفر بهعنوان نمونه بر اساس روش نمونهگیری129 استفاده از جدول مورگان
 روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی.ترکیبی و نوع تصادفی انتخاب شدند
که جمعآوری اطالعات به شكل میدانی بودوابزار مورداندازهگیری سه،بود
) و2111( پراد.پرسشنامه که مربوط به پرسشنامه هوش فرهنگی ویلیام اچ
)و پرسشنامه مدیریت1331( ای.پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی
19)بود که روایی پرسشنامهها به رؤیت1932( ارتباط با مشتری محسنیان
) رسید و1931(تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد
مورد تائید قرار گرفت و اعتبار به روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار
 پرسشنامه و گرفتن آزمون به ترتیب91  بعد از پر شدن، Spss
-تعیین شد؛ و در بخش ازمون از آزمونکولموگوروف./81و./31و./31
اسمیرنوف و آمار استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل و در برخی از دادهها از نرمافزار
 استفاده شد نتایج برگرفته از یافته های استنباطی بیان می22  نسخهSpss
کند که مهارتهای ارتباطی از طریق هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با
مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد
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مقدمه
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 1که یک سیستم راهبردی
تجاری جهت ایجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتریان است
میتواند هزینه معامله مصرفکنندگان یا هزینههای نامشخص
را کاهش دهد ،که بهنوبه خود باعث افزایش ارتباط بین مشتری
و شرکت میشود .مدیریت ارتباط با مشتری همچنین میتواند
بر کیفیت ارتباط 2مؤثر باشد و یک عامل مهم در ارزیابی ارتباط
بین شرکت و مشتری از دیدگاه قوی یا ضعیف ،خوب یا بد بودن
به شمار میرود( .)11دنیای رقابتی امروز سازمانها را بر آن
داشته تا به مشتریان اهمیت بیشتری دهند؛ و بجای توجه به
تولید انبوه به مشتری و رضایت او در ارائه خدمات توجه کنند.
این امر منجر به ارائه مفهومی به نام مدیریت ارتباط با مشتری
شده است.این مفهوم بر پایه مبادله ارزش بین مشتری و سازمان
بناشده و بر ارزش ایجادشده دراینارتباط تأکید میکند(.)8
محققان مدیریت روابط مشتری را به معنای ایجاد و مدیریت
روابط با مشتری در سطح سازمانی و بهواسطه فهم ،پیشبینی
و مدیریت نیازهای مشتری بر مبنای دانش کسبشده از آنها
بهمنظور افزایش اثربخشی و کار آیی سازمانی و ،بهاینترتیب،
افزایش سودآوری آن تعریف کردهاند .) 22(.مدیریت ارتباط با
مشتری همانند چتری است که مشتری را در مرکزیت یک
سازمان قرار میدهد و منطق آن ،تحت نظر قرار دادن و
مدیریت بر تمام پروسه خدمترسانی به مشتری است::یعنی
پیش از شروع آشنایی با مشتری تا پایان ارائه سرویس یا
محصول به وی را موردبررسی قرار میدهد تا با کسب رضایت
مشتری زمینه حضور مجدد وی را در سازمان فراهم آورد.پس
چگونگی اداره این پروسهی رضایت از خرید و برخورد و ارتباط
سازنده با مشتری،توسط مدیریت ارتباط با مشتری انجام
میپذیرد که درنهایت باعث حضور بیشتر و دوباره مشتریان در
سازمان میشود( .)21مدیریت ارتباط با مشتری کیفیت ارتباط،
کیفیت تعامل بین سازمان و مشتری است و میتواند به توسعه
روابط بلندمدت کمک کند( .)26از طرفی هدف نهایی از مدیریت
ارتباط با مشتری برای شرکت ،افزایش ارزش چرخه عمر
مشتری 3یعنی میزان سود خالص بهدستآمده از یک مشتری
در طول مدتزمانی که از یک شرکت خاص ،کاال یا خدمات
خریداری مینماید است(.)28
4
ازنظرکاالکوتاورابینسون ()2119اهداف مدیریت ارتباط با
مشتری شامل:افزایش سودآوری از طریق شناسایی،جذب و

حفظ بهترین مشتریان؛استفاده از اطالعات مشتریان برای ارائه
خدمات بهتر به نیازهای آنها؛ معرفی فرایندها و روشهای
سازگار مكرر).)3در عصر مشتریگرا ،مشتریان کلید سرنوشت
یک سازمان هستند با داشتن روابط خوب با مشتری دارایی
نامشهود مهمی برای شرکت محسوب میشود .یک سازمان
قبل از اینكه فرصتهای کسبوکارهای جدید را بهصورت مؤثر
تصاحب کند باید نیازهای واقعی مشتریان خود را تحقق بخشد.
ضرورت توجه به نیازهای متغیر مشتریان و ایجاد ارتباط مؤثر با
آنها در دنیای امروزی بر هیچکس پوشیده نیست.لذا حفظ
مشتری از طریق ارتباط مداوم و مؤثر با او از ضروریات
میباشد؛مدیریت ارتباط با مشتری یک رویكرد جامع است که
هدف آن ایجاد تناسب و پیوستگی میان بخشهای فروش ،
بازاریابی  ،سرویسدهی و پشتیبانی میباشد( .)27مدیریت
ارتباط با مشتری یک فرایند جامع شامل دستیابی ،حفظ و رشد
مشتریان است ( .)29میتوان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری
مجموعهای از فرایندها (با تكیهبر ساختار سازمانی) ،مسائل
تكنولوژیک (با تكیهبر فنآوری) و عامل انسانی که با افزایش
دانش سازمانی از نیازهای مشتریان در جهت بهبود خدمترسانی
گام برمیدارد .مدیریت ارتباط با مشتری رفتار شرکت است که
در آن برای درک و رسیدن به مشتریان از طریق تعامل کامل
تالش میکند و یک استراتژی کسبوکار برای افزایش وفاداری
و کسب سود بیشتر میباشد ( .)28موزیكو)2118(5موانع حقیقی
اجرای موثرمدیریت ارتباط با مشتری را فرهنگسازمانی ،
نگرشهای کارمندان  ،ساختار سازمانی و نبود طرحهای
راهبردی در نظام مدیریت ارتباط با مشتری میداند(.)13
هوش فرهنگی نوعی بدیع از هوش است که ارتباط خیلی
زیادی در محیطهای کاری متنوع فرهنگی دارد.)21( .توانایی
فرد برای انجاموظیفه بهطور اثربخش در موقعیتهای متنوع
فرهنگی میباشد()19،12؛هوش فرهنگی را استعداد بكار گیری
مهارتها و تواناییها در محیطهای مختلف تعریف میکنند .در
تعریفی دیگر هوش فرهنگی قابلیتی فردی برای درک ،تفسیر
و اقدام اثربخش در موقعیتهای دانسته شده است که دارای
تنوع فرهنگی است و با آن دسته از مفاهیم مرتبط باهوش
سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی
میدانند.هوش فرهنگی همچنین بینشهای فردی را دربر
میگیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعامالت میان فرهنگی
و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید
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است(.)21زاکاک 1ودواس)1333( 2در مورد افزایش جهانیشدن
صنعت بیمه اظهار داشتهاند که هوش فرهنگی کلیدی است
برای هوش تجاری ،و چنانچه بیمهشدگان بخواهند در بازارهای
خارجی موفق باشند باید به این مسئله بسیار مهم توجه داشته
باشند(..)23درواقع توانایی درک و تفسیر و انطباق رفتاری با
زمینههای فرهنگی یكی از مهارتهایی است که اساساً برای
افراد شاغل در شرکتهای دارای تنوع فرهنگی بسیار مهم
میباشد (.)17،26،21بنابراین هوش فرهنگی از چند جهت
شایسته بررسی بیشتر است .نخست اینكه با گسترش
فعالیتهای تجاری بینالمللی نیاز به قابلیتی که مدیران را در
برخورد با پیچیدگیهای فرهنگی پیش رو یاری رساند
،بیشازپیش احساس میشود.دوم اینكه هوش فرهنگی گرچه
در مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته ،متوجه تعامالت
بافرهنگهای بیگانه بوده است،اما قابلیت تعمیم به
خردهفرهنگهای نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را نیز
دارد(.)11در کشور ما تعامل فرهنگهای متنوع کرد
،لر،ترک،فارس و ...میتواند دلیلی برای توجه و بررسی هوش
فرهنگی در داخل باشد .آمارها نشان میدهد که 11درصد از
مردم ایران فارس21،درصد آذری8،درصد گیلكی و مازنی
7،درصدکرد9،درصد عرب2،درصد بلوچ2،درصد ترکمن2،درصد
لر،و 1درصد سایر اقوام میباشند(.)2
در رویكرد جدید مدیریت فرهنگسازمانی ،کار تیمی و
نحوه همكاری مدیر با دیگران اهمیت خاصی دارد( .)21مدیریت
در موقعیتها و جایگاههای مختلف رفتارهای خاصی را میطلبد
تا مدیران بتوانند عملكرد مفیدی داشته باشند .بنابراین یكی از
عوامل مؤثر بر عملكرد یک مدیر ،توانایی و مهارت وی در
انطباق با موقعیتهای مختلف بخصوص موقعیتهای متنوع
فرهنگی میباشد .بنابراین تنوع فرهنگی ازجمله مسائل عمدهای
است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند .ولی متأسفانه بیشتر
مدیران در کشور ما به تفاوتهای فرهنگی بهعنوان منبع و
عامل مؤثر در عملكرد خود و ایجاد برتری رقابتی بها
نمیدهند(.)1
سلیمانی( )1931در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه
هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش
و جوانان استان همدان که جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه
مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان
همدان به تعداد  119نفر به این نتیجه رسید که بین مولفه های
هوش فرهنگی فراشناختی ،شناختی و انگیزشی با توانایی حل
تعارض مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان رابطه

معناداری وجود دارد(.)6ابراهیم رزاقی و همكاران( )1931در
تحقیقی تحت عنوان مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه
های فوتبال ایران ،اسپانیا و انگلستان که جامعه آماری تحقیق
را وب سایت های  9لیگ فوتبال (ایران ،اسپانیا و انگلستان)
تشكیل می داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا
افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال ،چلسی،
منچستر یونایتد ،رئال مادرید ،بارسلونا ،اتلتیكو مادرید ،سپاهان
اصفهان ،پیروزی تهران و استقالل تهران) ،در  91ویژگی
مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیكی تجزیه و تحلیل یا به
نوعی مقایسه کردند .و به این نتیجه رسیدند که باشگاه های
فوتبال اسپانیایی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت باشگاه های
فوتبال انگلیسی و همچنین هر دو باشگاه وضعیت بهتری نسبت
به باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ ایران از ابعاد مدیریت
ارتباط با مشتری الكترونیكی داشتند .بنابراین با توجه به نتایج
تحقیق حاضر ،باشگاه های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی
و گسترده ای در به روز رسانی ساختاری جهت تقویت کانال
های ارتباطی خود دارند( ،)1سپهوند وهمكاران ( ،)1939در
تحقیقی تحت عنوان هوش فرهنگی در تعامل با استراتژیهای
مدیریت تعارض که جامعه آماری آن کارکنان دانشگاه لرستان
بود به این نتیجه رسیدند که هوش فرهنگی افراد موردمطالعه
در سطح پایینی میباشد و هوش فرهنگی با جنسیت ،سن،
سنوات خدمت ،پست سازمانی و سطح تحصیالت افراد ارتباط
معنادار ندارد .ولی بین هوش فرهنگی کارکنان و استراتژیهای
مدیریت تعارض آنها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و جز بعد
انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو استراتژی عدم مقابله
و راهحل گرایی ارتباط معنادار مستقیم دارد .ابعاد رفتاری و
شناختی هوش فرهنگی با استراتژی کنترل ارتباط معنادار
مستقیم دارند درحالیکه ابعاد انگیزشی و فراشناختی با این
استراتژی رابطه معنادار ندارند( .)1مزینانی وهمكاران( )1939در
تحقیقی تحت عنوان رابطه مهارتهای ارتباطی کارکنان با
رضایت مشتریان که جامعه آماری آن را نمایندگیهای مجاز
شرکت ایرانخودرو در تهران را شامل میشد به این نتیجه
رسیدند که وجود مهارتهای ارتباطی مناسب کارکنان با رضایت
مشتریان آنها رابطهای مثبت داشته است :همچنین،یافتههای
دقیقتر نشان دادند که مهارتهای کالمی کارکنان عاملی
پیشبینی کنندهی قویتری برای رضایت مشتریان بوده
است( .)7مهدوی و موسوی(.)1939در تحقیقی تحت عنوان
ارائه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتریان در فرآیند
مدیریت ارتباط با مشتری در این مقاله مدلی برای محاسبهی
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ارزش بلندمدت مشتری ارائه کردهاند که میتوان بهوسیلهی آن
مشتریان را به ترتیب سودآور و غیر سودآور بخشبندی کرد و
عوامل مؤثر در محاسبه ارزش بلندمدت مشتری بیان کردهاند
که مهمترین عناوین عبارت بود از :نرخ ریزش مشتریان  ،ذخایر
قانونی  ،حاشیه سود  ،نرخ تنزیل  ،هزینههای مستقیم و
غیرمستقیم حسابها که این عوامل بهصورت متغیرهای
ریاضی در الگو ارائه شد و در پایان این مقاله با استفاده از
اطالعات بهدستآمده از صورتهای مالی بانک مسكن ایران و
استفاده از اطالعات مدیران ضرورت محاسبه ارزش بلندمدت
مشتری را در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری در عرصه
بانكداری بیان کردهاند(.)8
جان کبن وهمكاران ()2111در تحقیقی تحت عنوان بررسی
رابطه بین ادراکات مشتریها و گوش دادن الكترونیكی از
کیفیت خدمات بین فردی و ارزش فایدهای در طول تعامالت و
ارتباطات مرکز ارتباط الكترونیكی پرداختند و دریافتند که گوش
دادن الكترونیكی یا اینترنتی کامالً باکیفیت خدمات بین فردی
و ارزش فایدهای ارتباط دارد .کیفیت خدمات بین فرد رابطه
مثبت با رضایت اینترنتی و وفاداری اینترنتی ارتباط دارد که هر
دو با مراکز تماس اینترنتی و خردهفروشان اینترنتی
دارد((.)16روبرت وهمكاران ()2113در تحقیقی تحت عنوان
نقش احترام به مشتری در بازاریابی رابطهای بیان کردند بیشتر
تئوریهای بازاریابی رابطهای به نقش اعتماد و تعهد در تأثیر
گذاشتن روی نتایج عملكرد تأکید دارد .اگرچه یک
تجزیهوتحلیل فراتر اشاره دارد به اینكه مكانیزههای واسطه
دیگری نقش دارند اطالعات دو تحقیق ،یک آزمایشگاهی و
یک نظرسنجی میدانی بلندمدت نشان میدهد که احترام تأثیر
سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهای فروشنده روی نتایج
عملكرد را بیشتر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهای
احساسات کوتاهمدتی از احترام را ایجاد میکند که باعث مزایای
عملكرد طوالنیمدت بر اساس رفتارهای محترمانه دوطرفه
است میشود .نویسنده یک مجموعه از برگ خریدهای مربوط
را تشخیص میدهد و قدرتشان را برای تغیر ادراک مشتری از
سرمایهگذاریهای بازاریابی بلندمدت برای افزایش و احترام
مشتری را تغیر میدهد .که برنامههای سرمایهگذاری بازاریابی
رابطه را مؤثرتر میکند در کل ،تحقیق از جنبه آماری نشان
میدهد که احترام نقش مهمی را در شناخت اینكه چطور
سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهای تصمیم به خرید ،رشد
فروش و تقسیم پول را افزایش میدهد بازی میکند(.)21آنی
رون ()2118در حقیقی تحت عنوان چه چیزی به هوش فرهنگی
منجر میشود؟به این نتیجه رسید در معرض فرهنگهای دیگر

قرار گرفتن و سطح در معرض این تجارت قرار گرفتن؛ هوش
فرهنگی را افزایش میدهد .این یافتهها برای شرکتهای
چندملیتی برای استخدام کردن مدیران مهم هستند و ارتقاء
آموزش و آماده کردن کارکنان برای کارهای بینالمللی بعالوه،
رهبران بعضی چگونگی اهمیت هوش فرهنگی بهعنوان بک
مهارت مهم برای رهبران تجاری جهانی را بحث میکند و به
نظر میرسد که CQبهطور گستردهای به خاطر افزایش تنوع در
نیروی کار سود گرا در طول تماسهای مرکز تماس الكترونیكی
مهم خواهد شد(.)18
در این تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان یک
سیستم جامع و کارا در نظر گرفتهشده است که با بهکارگیری
آن مزایایی همچون بهبود تعامالت با مشتری ،کاهش هزینه،
بهبود خدمات مشتری و درنهایت افزایش فروش و سود را به
دنبال خواهد داشت.اگرچه اکثر مدیران و سازمانها تالش
زیادی برای بهبود شیوههای مدیریت ارتباط با مشتری خود
برای ارضای نیازهای مشتریان خود انجام میدهند اما تعداد
کمی از مدیران و کارمندان سازمانها میدانند که چقدر
مشتریان اثر عملیات مدیریت ارتباط با مشتری را احساس
میکنند بررسی موضوع هوش فرهنگی مدیران میتواند در
شفافسازی مشكلی که شاید مدیران از آن غافل بودهاند ،کمک
کند .ازآنجاییکه این نوع از هوش اکتسابی است ،اطالعات این
تحقیق ،میتواند بهطور بالقوه ،پایهای برای برنامههای آموزشی
مدیریت و انتخاب معیارهای مناسب برای ارزیابی عملكرد
مدیران در ارتباط با مشتری باشد .در این پژوهش میخواهیم
بدانیم که آیا میتوان تأثیری بین مهارتهای ارتباطی از طریق
هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری در جامعه آماری
نامبرده را جستجو کرد ؟
روششناسی پژوهش
این تحقیق ازمنظرهدف،کاربردی و ازلحاظ روش از
تحقیقهای توصیفی – تحلیلی است.که جمعآوری اطالعات به
شكل میدانی انجام شد .جامعه آماری کلیه مدیران سازمانها
و مراکز ورزشی استان خراسان جنوبی ( 181نفر) در سال 1931
بود که با استفاده از جدول مورگان  129نفر بهعنوان نمونه بر
اساس روش نمونهگیری ترکیبی و نوع تصادفی انتخاب شدند
بدین منظور از سه پرسشنامه استفاده شد:پرسشنامه هوش
فرهنگی ویلیام اچ .پراد( )2111و پرسشنامه مهارت¬های
ارتباطی بارتون جی .ای()1331و پرسشنامه مدیریت ارتباط با
مشتری محسنیان ()1932بود که روایی پرسشنامهها به رؤیت
 19تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد

نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری

رسید و مورد تائید قرار گرفت و اعتبار به روش آلفای کرونباخ
بعد از پر شدن  91پرسشنامه به ترتیب ./31و./31و./81تعیین
شد؛ و در بخش آزمون از آزمونکولموگوروف-اسمیرنوف و آمار
استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل و در برخی از دادهها از
نرمافزار  Spssنسخه  22استفاده شد در این تحقیق از آمار
توصیفی شامل توزیعهای فراوانی و محاسبه شاخصهای
پراکندگی میانگین انحراف استاندارد و آزمونهای نرمالیته و آمار
استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل ,و در برخی از دادهها از
نرمافزار  Spssنسخه  22ا استفاده شد .
یافتههای تحقیق
 آزمون نرمال بودن متغیرهابرای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون
مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین
قدم قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای
پژوهش است .برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت
اساسی برخوردار است .در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن
متغیرها  ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفادهشده است.
نتایج آزمون در جدول زیر نشان دادهشده است .با توجه به اینكه
سطح معناداری آزمون ( )Sigدر تمام متغیرهای پژوهش بیشتر
از  1/11میباشد ادعای نرمال بودن دادهها تائید میگردد و تمام
متغیرهای این پژوهش دارای توزیع نرمال میباشند و بنابراین
از آزمونهای پارامتری استفاده میشود.

مهارتهای
ارتباطی

مهارت
کالمی

1/400

0/060

نرمال
است

مهارت
شنود

0/430

0/318

مهارت

0/139

0/112

بازخورد
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نرمال
است
نرمال
است

شاخصهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است،
عبارتند از :کای اسكوئر نسبی که از تقسیم ساده مقدار کای
اسكوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه می شود( ) χ2/dfکه
مقدار قابل قبول برای این شاخص مقادیر بین  1تا  9میباشد.
شاخص RMSEA1که مدلهای قابل قبول دارای مقدار کمتر
از  1/18هستند .همچنین شاخص های ،GFI9،AGFI2
 CFI1 ، IFI1و  6 NFIکه مقدار قابل قبول برای این شاخص
ها باید بزرگتر از  1/3باشد .الزم به ذکر است که جهت بررسی
معناداری مدل از مقادیر آماره تی (  ) t-valueاستفاده می شود
که اگر بزرگ تر از  1/36یا کوچكتر از  -1/36باشند ،در سطح
اطمینان  %31معنی دار خواهند بود(.)11
نمودارهای  1و  ، 2به ترتیب نمودار ضرایب مسیر و مقادیر
آماره  tمربوط به مدل معادله ساختاری را جهت بررسی فرضیهی
پژوهش به نمایش میگذارد؛که نتایج نمودارها در جدول  2آورده
شده است .

جدول  -1نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ( )N = 129

سطح

متغیرها و ابعاد

آماره
Z

معناداری

مدیریت ارتباط با

0/804

0/513

مشتری
فراشناختی
هوش

0/270

نتیجه
نرمال
است

0/362

نرمال
است

فرهنگی
شناختی

1/005

0/065

انگیزشی

0/888

0/212

رفتاری

0/340

0/151

نرمال
است
نرمال
است
نرمال

نمودار  -1نمودار ضرایب عاملی و ضریب مسیر مدل پژوهش

است
1-

4-

2-

5-

Root mean squared error of approximation
Adjusted Goodness of Fit Index
3-Goodness of Fit Index

Incremental Fit Index
Comparative Fit Index
6-Normal Fit Index
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هوش فرهنگی

مهارتهای ارتباطی

فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری
مهارت کالمی

1/72
1/72
1/81
1/71
1/11

مهارت شنود
مهارت بازخورد

1/63
1/69

در جدول زیر مقادیر شاخصهای برازش نشان دادهشده است.
مقدار شاخص برازندگی 1برابر با  1/111میباشد و با توجه به
اینكه کمتر از  1/18است نشان میدهد که مدل قابلقبول
میباشد .همچنین مقدار کای اسكوئر نسبی یعنی تقسیم کای
520.52

نمودار -8نمودار مقادیر آماره  tبرای مدل پژوهش

که در آن :
 : xمهارتهای ارتباطی ( متغیر مستقل) : y ،مدیریت ارتباط
با مشتری (متغیر وابسته)  : z ،هوش فرهنگی
( متغیر میانجی)
 : y1مهاارت کالمی  : y2 ،مهارت شااانود  : y3 ،مهارت
بازخورد
 : z1فراشااناختی  : z2 ،شااناختی  : z3 ،انگیزشاای : z4،
رفتاری

1
1
6
7
8
3
11
11
12
19
11
11

1/71
1/77
1/78

AGFI
1/32

جدول  -8شاخصهای برازش مدل پژوهش
χ2/ RMSE NF CF IFI GF
df
A
I
I
I
2/11
1/111 1/31 1/31 1/39 1/31

با توجه به تائید سؤاالت مربوط به ابعاد پرسشنامه ،در قسمت
بعد به آزمون و بررسی فرضیهی پژوهش پرداخته میشود .با
توجه به نمودارهای  1و، 2خالصه نتایج بهدستآمده از مدل
برازش شده در جدول زیر ،نشان دادهشده است .همانطور که
گفته شد مسیرهایی که مقدار آماره تی (  ) t-valueآنها
بیشتر از  1/36و یا کمتر از  -1/36باشد ،معنادار هستند

جدول -8نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرها
شماره سواالت بار عاملی
مولفه ها
1/13
1
مدیریت ارتباط با مشتری
1/19
2
1/13
9
1/78
1/81
1/79
1/82
1/67
1/71
1/11
1/18
1/71

دو بر درجه آزادی برابر با  ) 207 ( 2/11است و بین  1و 9
میباشد و میزان شاخصهایCFI ، IFI ، GFI ، AGFI
و  NFIنیز از  1/3بیشتر میباشند .درمجموع مقدار شاخصها
با مالک تفسیری آنها مطابقت دارند و تحلیل عاملی تائیدی،
ساختار ابعاد موردبررسی در مدل پژوهش را تائید میکند.

جدول  -9نتایج جهت آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه
ضریب آماره
روابط موردبررسی
مسیر2
تی
( t-
value
)
معنادار
2/16
1/11
مهارتهای ارتباطی ←
است
هوش فرهنگی
معنادار
1/26
1/69
هوش فرهنگی ←
است
مدیریت ارتباط با مشتری
1-

RMSEA
-Path Coefficients

2

نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری
مهارتهای ارتباطی ←
هوش فرهنگی ←
مدیریت ارتباط با مشتری

1/28
=
1/69
×
1/11

---

معنادار
است

مهارتهای ارتباطی از طریق هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط
با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
این فرضیه به بررسی اثر واسط متغیر هوش فرهنگی (متغیر
میانجی) ،در رابطه بین متغیر مستقل " مهارتهای ارتباطی "
با متغیر وابسته " مدیریت ارتباط با مشتری " میپردازد .برای
بررسی اثرات غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته ضرورت
دارد تا شروط زیر ابتدا برقرار باشد .شرط اول این است که
معناداری رابطهی بین متغیر مستقل و واسط تأیید شود و شرط
دوم نیز تأیید معناداری رابطهی بین متغیر واسط و وابسته
میباشد .سپس در صورت برقرار بودن شروط باال ضریب مسیر
رابطهی غیرمستقیم ،از ضرب بین ضریب مسیر رابطه بین متغیر
مستقل باواسط و ضریب مسیر رابطهی بین متغیر واسط با
وابسته به دست میآید .در ادامه این شروط بررسی میشود.
با توجه به جدول شماره  ،9ضریب مسیر بین مهارتهای
ارتباطی و هوش فرهنگی برابر با  1/11میباشد که مقداری
مثبت میباشد .مقدار آماره تی (  ) tمربوط به آن برابر با 2/16
است که از  1/36بیشتر است بنابراین با اطمینان  31درصد
میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای
 1/11معنادار است و وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین
مهارتهای ارتباطی و هوش فرهنگی تائید میشود .همچنین
ضریب مسیر بین هوش فرهنگی و مدیریت ارتباط با مشتری
برابر با  1/69میباشد که مقداری مثبت میباشد .مقدار آماره تی
(  ) tمربوط به آن برابر با  1/26است که از  1/36بیشتر است
بنابراین با اطمینان  31درصد میتوان نتیجه گرفت که این
ضریب مسیر نیز در سطح خطای  1/11معنادار است و وجود
رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین هوش فرهنگی و مدیریت
ارتباط با مشتری تائید میشود .بنابراین شرط اول و دوم برقرار
است و ضریب مسیر رابطهی غیرمستقیم مهارتهای ارتباطی ،
از طریق متغیر میانجی هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با
مشتری بهصورت زیر محاسبه میشود.
1/11 × 1/69 = 1/28
بنابراین میتوان گفت مهارتهای ارتباطی از طریق هوش
فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری
دارد و فرضیهی پژوهش تائید میگردد

بحث و نتیجهگیری
همانطور که بیان شد هدف از این پژوهش نقش میانجی
هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه با مدیریت
ارتباط با مشتری در سازمانها و مراکز ورزشی خراسان جنوبی
بود ،بهطوریکه در ابتدا تأثیر مهارتهای ارتباطی بر هوش
فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت و یافتههانشان ازتاثیر مستقیم
و معنادار و مثبت مهارتهای ارتباطی برهوش فرهنگی (آماره
تی= 2/16و ضریب مسیر=)./11داشت،که ممكن است به این دلیل
باشد که افرادی که از مهارتهای ارتباطی باال برخوردار هستند
درواقع دارای چند مهارت بهطور همزمان هستند :مهارت کالمی
که دارای توانایی و قدرت سخن باالیی هستند و بهتر میتوانند
با توجه به جایگاه طرف مقابل با وی ارتباط برقرار کنند و مهارت
شنود که در مواقع ارتباط با افراد از فرهنگهای مختلف سعی
میکنند به حرفهای طرف مقابل توجه کرده و گوش دهند تا
ببینند نیاز طرف مقابل چه چیزی است و مهارت بازخورد که با
واکنش مناسبی که از خود نشان میدهند موجب ایجاد یک
ارتباط موفق میشوند که داشتن مهارتهای ارتباطی و برای
دستیابی به این مهارتها فرد خود را مجاب کرده که ازلحاظ
شناختی به مطالعه فرهنگهای مختلف پرداخته و انگیزه الزم
را در خود ایجاد کند و به لحاظ رفتاری به فرهنگهای مختلف
توجه کرده و احترام بگذارد که با تحقیقات ،فیاضی و جاننثار
احمدی( )1981و مزینانی وهمكاران()1939و جان کبن
وهمكاران ()2111و پرادو(،)2116همسو است(1و7و16و..)21
سپس به بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با
مشتری پرداخته شد:که یافتهها نشان داد که هوش فرهنگی
تأثیر مستقیم و مثبت معناداری بر مدیریت ارتباط با مشتری
دارد :بهطوریکه کسانی که از چنین شایستگی فرهنگی
برخوردارند سعی در شناخت فرهنگهای مختلف داشته و انگیزه
الزم را در خود ایجاد میکنند و به لحاظ رفتاری به افراد از
فرهنگهای مختلف احترام میگذارند و چراکه رشد فرهنگی
را موجب پیشرفت خود و جامعه دانسته و در این راستا مشتریان
را ولینعمت خود دانسته و به مشتری احترام میگذارند و چون
از شایستگی فرهنگی باالیی برخوردند همه مشتریان از
فرهنگهای مختلف را مورداحترام و تكریم قرار میدهند.که با
تحقیقات سلیمانی و مزینانی وهمكاران()1939و انی رون
()2118همسو است(6و7و.)18
در رویكرد جدید مدیریت فرهنگسازمانی ،کار تیمی و نحوه
همكاری مدیر با دیگران اهمیت خاصی دارد .مدیریت در
موقعیتها و جایگاههای مختلف رفتارهای خاصی را میطلبد تا
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ارتباطی بر هوش فرهنگی نسبت به تأثیر هوش فرهنگی بر
مدیریت ارتباط با مشتری کمتر است و درنهایت با توجه به
مدل ساختاری بهدستآمده مهارتهای ارتباطی از طریق هوش
فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری
در پایان پیشنهاد می شود که کلیه سازمان ها به نقش بارز.دارد
هوش فرهنگی در تعامالت توجه جدی داشته باشند و در این
راستا زمینه های الزم را برای شناخت فرهنگ وآداب و رسوم
قومیتها وفرهنگ های مختلف فراهم کنند؛چرا که این شناخت
منجر به بهبود کار تیمی در سطح سازمان وتسریع شدن کارها
.و در نهایت جلوگیری از تعارضات و تكریم ارباب رجوع می شود
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 بنابراین یكی از.مدیران بتوانند عملكرد مفیدی داشته باشند
 توانایی و مهارت وی در،عوامل مؤثر بر عملكرد یک مدیر
انطباق با موقعیتهای مختلف بخصوص موقعیتهای متنوع
فرهنگی میباشد ازاینرو بهتراست که مدیران سازمانها و
مراکز ورزشی نسبت به نوع مشتریانی که از فرهنگهای
چراکه،  سطح مطالعات بیشتری داشته،مختلف مواجه هستند
باعث رضایت و ارائه خدمات، این امر عالوه بر شناخت بیشتر
بهتر به مشتری و درنتیجه منجر به باال رفتن مهارتهای
ارتباطی مدیران در برخورد بافرهنگهای مختلف در طی زمان
شده و باعث جذب مشتریان بیشتر به سمت ورزش شده و در
درازمدت منجر به توسعه ورزش در اجتماع میشود بهطورکلی
 تأثیر مهارتهای،پس از تحلیل یافتهها به این نتیجه رسیدیم
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