
 

 ١

 

 

  ؛فرهنگيهوش هوش عاطفي و 

 هاي چندفرهنگي ايران هاي رهبري در سازمان پاسخي به چالش

 
 محمد جواد نائيجي

 دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
mjnaeiji@gmail.com 

 

 ٭زاده منصوره عباسعلي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيسي ارشد مديريت كارشناعضو باشگاه پژوهشگران جوان،   

mansoorealizade@gmail.com 
 

 بابك ده موبد

 دعضو هيأت علمي گروه مديريت و حسابداري جهاد دانشگاهي يزكارشناسي ارشد مديريت، 

dehmoobed@yazdjdu.ac.ir 
 

 

 

 چكيده

هاي  هاي فرهنگي بين آنها در محيط توانايي برقراري ارتباط با كاركنان و درك تفاوت ،هاي مهم رهبران قابليت يكي از

مطرح مي شود كه مي تواند پاسخگوي  "هوش فرهنگي"و  "هوش عاطفي"اين قابليتها امروزه با عنوانهاي . چندفرهنگي است

به بررسي تاثير هوش عاطفي و  حاضر مقاله ،رواين از  .باشددفرهنگي چنهاي كاري  هاي مهم رهبري در محيط چالش بسياري از

هاي  نفر از مديران شركت 153 از هاي تحقيق، داده. تحول آفرين به عنوان سبك رهبري اثربخش مي پردازدرهبري فرهنگي بر 

ت و براي سنجش هوش عاطفي و شده اساستان تهران، اصفهان و تبريز گردآوري  3فعال در زمينه صادرات و واردات در گستره 

     در بر اساس نتايج اين مطالعه، . ، ديدگاه دو نفر از همكاران وي نيز سنجيده شده استنظر هر آزمودنيفرهنگي، عالوه بر 

          استفاده از سبك رهبري سازمان هاي با تنوع فرهنگي و جمعيت شناختي زياد، مجهز بودن به هوش عاطفي و فرهنگي با 

نياز براي افرادي كه در تعامالت  هاي مورد نتايج تحقيق حاضر مي تواند در شناسايي ويژگي .رابطه اي مثبت داردول آفرين تح

 .ايدبگش رهبريچندفرهنگي درگير هستند، به كار گرفته شود و مسير جديدي براي مطالعات دانشگاهي و تجربيات عملي در حوزه 

 

 رهنگيتنوع فهنگي، رهبري تحول آفرين، هوش عاطفي، هوش فر: واژگان كليدي
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 مقدمه

. جهان معاصر در طول چند دهه اخير صحنه ي تغييرات مداومي بوده است كه آن را از تمامي دوره هاي گذشته متمايز مي سازد

ي نوين را ضروري كارگيري تدابير و روشهاه به قدري زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده كه ب» جهان بدون مرز«پيامدها و آثار 

       منابع انساني به عنوان يكي از منابع مهم سازمان، تاثير فراواني از اين روند جهاني سازي يافته است، به نحوي كه . ساخته است

 منابع انساني به عنوان. ها در شرايط جديد گشته است بي توجهي به اين تغييرات و عدم انطباق با آنها، موجب ناكارآمدي سازمان

اصلي ترين منبع توليد، طي ساليان گذشته با شرايط و فضاي جديد اجتماعي همچون تحوالت جمعيتي، مهاجرت و حاشيه نشيني، 

 Ang) افزايش سطح تحصيالت، حضور روزافزون زنان در عرصه هاي اجتماعي و گسترش رسانه ها و ارتباطات روبه رو شده است

et al, ايجاد تغيير در ديدگاه مديران نسبت به پرسنل خود و در اختيار داشتن يك سري  اين تحوالت همگي نيازمند. (٢٠٠٧

بايد توجه داشت بسياري از مديراني كه در . هاي شناختي و رفتاري براي برخورد اثربخش با نيروي انساني ناهمگون است مهارت

به محيطي بيگانه، با كاهش واضح كارايي و  محيط فرهنگي خود به عنوان افراد موفق و شايسته ظاهر مي شوند، با وارد شدن

برعكس، با تغيير محيط فرهنگي به راحتي  اثربخشي مواجه مي شوند و اين در حالي است كه عده اي ديگر به صورت كامالً

ند آن را يكي از مباحثي كه مديران بايد با تغيير شرايط بتوان ).(�٢٠٠ ,Triandis عملكرد خود را با شرايط جديد همسو مي سازند

دو قابليت جديد كه  .هاي جديد و متناسب با شرايط روز است و موضوع بعدي فراگرفتن قابليت تغيير دهند سبك رهبري شان است

 .نام دارد "هوش فرهنگي"و  "هوش عاطفي"در اينجا به تشريح آنها پرداخته شده است 

كه به بررسي چگونگي  معطوف شده است "هوش عاطفي"تحت عنوان  ،در سالهاي اخير، توجه محققين به بعد جديدي از هوش

سازه جديدي تحت  ،؛ در همين راستادرك روابط متقابل افراد، درك احساسات خود و ديگران و نحوه رفتار با آنها مي پردازد

از ميان معرفي شده است كه به نظر مي رسد بتواند مشكالت مربوط به جزئي نگري مطالعات پيشين را  "هوش فرهنگي"عنوان 

در تمامي  مي گيرد و تقريباً بر هوش فرهنگي يك سازه چندبعدي است كه هم ابعاد شناختي و هم ابعاد رفتاري را در. بردارد

ر افراد در ي رفتاگدر اين زمينه انجام شده است، اعتبار آن در تشريح چگون -به علت جديد بودن اين مفهوم - كه تحقيقات اندكي

 .يد رسيده استأيشرايط چندفرهنگي به ت

اين مسئله قابل انتظار است كه رهبران با هوش عاطفي و فرهنگي باال به برگزيدن سبك رهبري تحول آفرين گرايش داشته باشند و 

بنابراين، هدف اوليه اين مقاله بررسي نقش هوش عاطفي و هوش فرهنگي  .كمتر تمايل به سبكهاي رفتاري بسته و اقتدار مĤبانه دارند

همچنين به علت استفاده از مدلهاي چند بعدي براي هريك از انواع هوش، ميزان . ري در محيطهاي با تنوع فرهنگي باالستدر رهب

در نهايت، اثر متغيرهاي . شناسايي قرار مي گيرد اهميت و اولويت نسبي هر يك از اين ابعاد هوش در سبك رهبري مديران مورد

گي و سبك رهبري تحول آفرين در محيطهاي كاري چندفرهنگي تحليل و بررسي جمعيت شناختي بر هوش عاطفي، هوش فرهن

 .مي شود

 

 پيشينه تحقيق

 هوش عاطفي

. هاي هيجاني است كه از آموزه هاي بشري محسوب مي شوند ها در رفتار هيجاني، جلوگيري از بروز واكنشيي يكي از توانا

. ن در جهت مديريت صحيح اين عواطف در روابط واقعي استهوش عاطفي قابليت تشخيص احساسات و عواطف خود و ديگرا

، از عواطف براي تنظيم روابط، تصميمات و برنامه هاي خود استفاده تلقي مي شوندباهوش ) هيجاني(افرادي كه از لحاظ عاطفي 

نات ديگران و درك و فهم و مهارت بيشتري در ارزيابي هيجا آنها. مي كنند و واقعيت ها و تضادهاي نامطلوب را ناديده نمي گيرند
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دهند و چارچوب حمايت اجتماعي مناسبي را براي مي ، بهتر به محيط اجتماعي شان واكنش نشان از خود نشان مي دهندهمدلي 

 .(٢٠٠٠ ,Mayer et al) كنندمي خود فراهم 

عريف كرده اند كه شامل ارزيابي ت) هيجاني(، هوش هيجاني را نوعي از پردازش اطالعات عاطفي )2008(1، سالووي و كاروسوماير

درست هيجانات و احساسات در خود و ديگران، بيان صحيح احساسات و تنظيم انطباقي احساسات است، به نحوي كه سطح 

كه در اين پژوهش به عنوان مبناي سنجش هوش عاطفي  همكارانشدر الگوي ماير و  .(٢٠٠٨ ,Mayer et al) زندگي بهبود يابد

  .دهاي هوش عاطفي را مطرح كر اناييچهار حيطه از تو )1995(نمگلفته است، استفاده گر مورد

درجه آگاهي نسبت به عواطف خود و همچنين ميزان ابراز كالمي و غيركالمي اين عواطف  :2شناخت و ارزيابي احساسات خود) 1

د، بهتر توسط ديگران درك مي شوند و افرادي كه دقيق تر عواطف خود را درك و ابراز مي كنن. در افراد مختلف، متفاوت است

 . به نحو شايسته تري از پس تعامالت اجتماعي برمي آيند

افرادي كه مهارت بيشتري در ارزيابي هيجانات ديگران و درك و فهم و همدلي با آن را : 3شناخت و ارزيابي احساسات ديگران) 2

. )1385دوستار، ( نماينديت اجتماعي مناسبي را براي خود فراهم و حما را درك كننددارند، بهتر مي توانند محيط اجتماعي شان 

 . اين توانايي دريافت و درك عواطف ديگران و ايجاد احساس همدلي، توان بالقوه اي براي رهبري ساير افراد ايجاد مي كند

ظيم و تغيير واكنش هاي مؤثر افراد در توانايي مديريت عواطف خود و توانايي تن: 4كنترل احساسات و عواطف خود و ديگران) 3

   تنظيم خلق و خو و عواطف شخص منجر به وضعيت هاي اثر بخش مثبت و منفي  .(٢٠٠٠ ,Mayer et al) به ديگران متفاوتند

دادن خود در شرايط مثبت ماهر هستند و قادرند شرايط منفي را كه  تر هستند، در قرار نظر هيجاني باهوش از افرادي كه. مي شود

 . هاي مخرب كم اهميت دارند، بهتر تحمل كنندپيامد

ترين كاربردهاي عواطف شامل بهبود فرآيند  مهم. افراد در شيوه هاي استفاده از هيجانات خود نيز متفاوتند: 5استفاده از عواطف) 4

يش پشتكار و استقامت تصميم گيري با توجه به درك بهتر واكنش هاي هيجاني فرد، تسهيل فرآيند هاي فكري مانند خالقيت و افزا

 .)(�٢٠٠ ,Triandis با استفاده از برانگيختن عواطف مي باشد

 

 هوش فرهنگي 

 هاي متنوع فرهنگي به نحوي اثربخش عمل نمايند قابليتي فردي است كه سبب مي شود افراد در موقعيت 6(CQ)هوش فرهنگي

(Crowne, ٢٠٠٨) .تر رفع كنند و بهتر از پس حل مسايل ميان فرهنگي  اين هوش سبب مي شود افراد موانع فرهنگي را راحت

هاي فرهنگي را تشخيص دهيم و بتوانيم به درستي  هوش فرهنگي ما را قادر مي سازد كه از طريق دانش و آگاهي، تفاوت .برآيند

مي شود قادر است با فردي كه از نظر فرهنگي هوشمند تلقي . )1386نائيجي و عباسعلي زاده، ( هاي متفاوت رفتار كنيم در فرهنگ

  .كمك تجربه هاي بسيار خود همان رفتاري را از خود بروز دهد كه به طور كامل، مناسب شرايط موجود باشد

عامل نخست حساسيت فرهنگي . مطالعات نشان مي دهد هوش فرهنگي از طريق دو عامل ديگر بر عملكرد افراد اثر مي گذارد

اين  .(�٢٠٠ ,Janssens & Brett)  هاي فرهنگي خود با ديگران توجه كنند به تفاوتاست؛ بدين معنا كه سبب مي شود افراد 

هاي  عامل دوم، آمادگي پذيرش تفاوت. نه قضاوت درباره خوب يا بد بودن آنها ،توجه به معني درك تفاوت هاي فرهنگي است

                                                 
١ Mayer, Salovey, & Caruso 
٢ Perceiving and understanding self emotions  
٣ Perceiving and understanding others emotions  
٤ Controlling emotions 
٥  Using emotions 
٦  Cultural Intelligence 
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سازگاري  ،هوش فرهنگي باالتري دارند افرادي كه. مي گويند 7يند سازگاري فرهنگيآفرهنگي است كه در اصطالح به آن فر

فرهنگي بيشتري نيز نشان مي دهند و تالش مي كنند خود را با تنوعات و تمايزات فرهنگي محيطي كه در آن قرار گرفته اند، وفق 

 . دهند

و، مي توان ر از اين. هايي كه هوش فرهنگي را داراي اهميت دوچندان مي كند، قابليت اكتسابي بودن آن است يكي از ويژگي

كيد كرد؛ نخست اين كه چنين كاري تنها از عهده افراد واجد در اين زمينه بايد بر دو نكته تأ .هوش فرهنگي را در افراد پرورش داد

دوم اين كه، بهبود هوش فرهنگي بايد در راستاي برنامه جامع پرورش راهبردي . صالحيت همچون روانشناسان حرفه اي بر مي آيد

 . )1386ودادي و عباسعلي زاده، (و در كنار ساير جنبه هاي اين برنامه صورت گيرد  منابع انساني

بيشتر مطالعاتي كه بر روي هوش فرهنگي صورت گرفته است، بر اساس يك مدل چهارعاملي بوده است كه اين هوش را در قالب 

ت مدل چهارعاملي، در اين تحقيق نيز براي به علت جامعي .(�٢٠٠ ,Ang, et al) تژي، دانش، انگيزش و رفتار مي سنجداسترا

 :سنجش هوش فرهنگي از مجموعه عوامل اين مدل استفاده شده است كه در ادامه اجزاء آن را مرور مي كنيم

يندهايي آاين شناخت بيانگر فر. بدين معناست كه فرد چگونه تجربيات ميان فرهنگي را درك مي كند. 8هوش فرهنگي فراشناختي

يندهاي فكري آاين امر زماني اتفاق مي افتد كه افراد در مورد فر. براي كسب و درك دانش فرهنگي به كار مي برند است كه افراد

هوش فرهنگي فراشناختي شامل تدوين استراتژي پيش از برخورد ميان فرهنگي، بررسي . خود و ديگران قضاوت مي كنند

 . ت متفاوت بودن تجارب واقعي از انتظارات پيشين مي باشدمفروضات در حين برخورد و تعديل نقشه هاي ذهني در صور

هاي فرهنگي است و دانش عمومي و نقشه هاي ذهني  اين هوش بيانگر درك فرد از تشابهات و تفاوت. 9هوش فرهنگي شناختي

ناخت جنبه شناختي هوش فرهنگي مشتمل بر ش (�٢٠٠ ,Moynihan). وشناختي فرد از فرهنگ هاي ديگر را نشان مي دهد

   هاي ديگر  هاي زيبايي شناختي و زبان فرهنگ سيستمهاي اقتصادي و قانوني، هنجارهاي تعامل اجتماعي، عقايد مذهبي، ارزش

 . مي باشد

اين . بيانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگهاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنگهاي مختلف مي باشد. 10هوش فرهنگي انگيزشي

هاي  روني افراد براي تعامالت چندفرهنگي و اعتماد به نفسي است كه به فرد اجازه مي دهد در موقعيتانگيزه شامل ارزش د

 .فرهنگي مختلف به صورتي اثربخش عمل كند

اين رفتار قابليت فرد براي سازگاري با آن دسته از رفتارهاي كالمي و غيركالمي را دربرمي گيرد كه براي . 11هوش فرهنگي رفتاري

رفتار هوش فرهنگي مجموعه اي از پاسخهاي رفتاري منعطفي را شامل مي شود كه . هاي مختلف مناسب هستند فرهنگ برخورد با

 . هاي مختلف به كار مي آيند و متناسب با يك تعامل خاص يا موقعيت ويژه از قابليت اصالح و تعديل برخوردارند در موقعيت

 

 رهبري تحول آفرين 

 ، رهبر )1993(از ديدگاه بس و اووليو. بري تحول آفرين، تبادلي و رهاشده شناسايي شده استدر نظريه رهبري، سه سبك ره

تحول آفرين كسي است كه آگاهي و عالقه را ميان اعضاي گروه برمي انگيزاند، اعتماد به نفس افراد و گروه ها را افزايش مي دهد 

رهبري  به فرايند پرورش تغييرات دراماتيك در . رشد ترغيب كند و تالش مي كند زيردستان را به جاي حفظ وضع موجود به ايجاد

                                                 
٧  Cultural Compatibility 
٨  Metacognitive CQ 
٩ Cognitive CQ 
١٠  Motivational CQ  
١١  Behavioral CQ 
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رهبر در اين راه از ارزش ذاتي تالش و حداكثر كردن آن با تاكيد بر چشم انداز آينده استفاده . موريت آن اشاره داردأسازمان و م

 .(١٩٩٣ ,Bass & Avolio)  مي كند

رد كه مستلزم برانگيختن پيروان از طريق برآوردن نيازهاي آنان در عوض در مقابل رهبري تحول آفرين، رهبري تبادلي قرار دا

سومين . كيد داردع، بر كارايي و پيش بيني پذيري تأرهبر تبادلي از ريسك اجتناب مي كند و به جاي تغيير و ابدا. عملكردشان است

مي توان گفت كه رهبري در اين  رد و تقريباًسبك رهبري، سبك رها شده است كه در آن تبادلي ميان رهبران و پيروان وجود ندا

 . از ميان اين سه سبك رهبري، رهبري اثربخش مترادف با رهبري سبك تحول آفرين دانسته شده است. سبك ديده نمي شود

 :(�٢٠٠ ,Avolio et al)رهبراني كه از سبك رهبري تحول آفرين برخوردارند، پنج رفتار را از خود نشان مي دهند 

هايي ذاتي  بدين معنا كه رهبران، واجد ويژگي. اين صفات با نظريه سنتي رهبري كاريزماتيك منطبق است. ايده آليصفات ) 1

 .هستند كه به آنها امكان مي دهد بر پيروانشان نفوذ داشته باشند

 .متجلي مي شوداثرگذاري ايده آل رهبران ، تنها جنبه صفاتي ندارد و بلكه در رفتار آنها نيز . رفتار ايده آلي) 2

كاركنان را به اقدام جمعي اجتماعي تشويق مي كنند و سبب مي شوند آنها در جهت كسب هدف مشترك . انگيزش الهام بخش) 3

 .برانگيخته شوند

 با سوال در مورد مفروضات، اشاره به مشكالت و نگاه به موقعيتهاي مشابه از راه هاي جديد خالقيت و ابداع. برانگيختگي ذهني)  4

 .را بهبود مي بخشند

همچنين آنها بر لزوم برقراري رابطه فردي با . دارند رهبران از طريق ارشاد سعي در توسعه و رشد پيروان خود. مالحظه فردي) 5

  .كيد دارندروان و لزوم ايجاد احساس عدالت تأپي

 

 هيجان پذيري، هوش عاطفي و رهبري تحول آفرين

در محيطهاي متنوع هاي انساني  و رفع چالشهايي كه به آنها در برقراري ارتباط اثربخش  لزوم برخورداري مديران از ويژگي

با توانايي رهبري هوش انواع پژوهشها بيانگر رابطه قوي ميان . اخير به شدت مورد توجه بوده است فرهنگي كمك كند، در سالهاي

نشان مي دهد كه درك احساسات و عواطف خود و  )1999(راي مثال، مطالعات كلتب .(٢٠٠٢ ,Wong, & Law)است  مديران

رابطه هوش عاطفي و همچنين در مطالعه اي ديگر، در خصوص . ديگران، بيشترين ارتباط را با توانايي هاي رهبري مربيان دارد

 دبودن در رفتار رهبران تغييرات درصد 78توضيح دهنده  انگيزش، و خودآگاهي هوش عاطفي شامل همدلي، جزء سه، يرهبر

)(Mayer et al, الون و هيگينز .رابطه هوش فرهنگي با رهبري نيز در چند مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است. ٢٠٠٨)2005 (

فرهنگي بيش از هوش شناختي و حتي انگيزش، بر رهبري اثربخش مديران به خصوص هوش كيد مي كنند كه هوش عاطفي و تأ

ر، مديراني كه از هوش باالتري برخوردارند، با شناخت و انگيزه اي كه در تعامالت از ديدگاه اين دو پژوهشگ. جهاني موثر است

 . (�٢٠٠ ,Alon & Higgins) هايي بر مي آيند چنين موقعيتاداره احساسي و فرهنگي با ديگران به خرج مي دهند، بهتر از پس 

 :شرح ذيل مورد آزمون قرار مي گيردفرضيه به  سهدر اين پژوهش با توجه به اهداف تحقيق و مباني نظري موجود، 

رابطه مثبت برقرار  هاي چند فرهنگي استفاده از سبك رهبري تحول آفرين توسط مديران در محيطو  هوش عاطفيبين " فرضيه اول

 ".است

 هاي چند فرهنگي رابطه مثبت و استفاده از سبك رهبري تحول آفرين توسط مديران در محيط فرهنگيبين هوش "فرضيه دوم 

 ".برقرار است

 ".متغيرهاي جمعيت شناختي بر هوش عاطفي، هوش فرهنگي و سبك رهبري تحول آفرين موثر است " مسوفرضيه 

 



 

 �

 روش شناسي 

 به توجه با تحقيق نوع است، بر رهبري تحول آفرين هوش عاطفي و فرهنگي بررسي تاثير تحقيق اين از هدف كه اين به توجه با

سه پرسشنامه  تحقيق اين در گرداوري داده ها اصلي ابزار. باشد مي همبستگي از نوع تحقيق روش و بوده آن،كاربردي هدف

) 2002(هوش عاطفي از مقياس وانگ و لو  سنجش براي .است جداگانه براي سنجش هوش عاطفي و فرهنگي و سبك رهبري

ي فرعي هوش عاطفي از ديدگاه ماير و ويژگ 4سوال،  20ين پرسشنامه در قالب ا(٢٠٠٢ ,Wong, & Law).  استفاده شده است

يك ابزار  CQS. به دست آمد (CQS)اطالعات مربوط به هوش فرهنگي، از طريق مقياس هوش فرهنگي  .سالووي را مي سنجد

گزينه اي، قابليتهاي هوش فرهنگي را در مدل چهاربعدي در قالب هوش  7الي است كه با استفاده از يك مقياس ؤس 20سنجش 

. (٢٠٠٧ ,Ang, et al). ختي، هوش فرهنگي فراشناختي، هوش فرهنگي انگيزشي و هوش فرهنگي رفتاري مي سنجدفرهنگي شنا

هاي  گزينه اي، سبك 5استفاده شده است كه با استفاده از يك مقياس  MLQبراي سنجش سبك رهبري، از شاخص در نهايت، 

 (١٩٩٣ ,Bass & Avolio). رهبري مديران را مي سنجد

 استفاده كرونباخ آلفاي شيوه از آن سنجش پايايي براي و گرفت قرار بررسي مورد محتوا روايي نامه، پرسش روايي براي سنجش

، براي 79/0مقدار آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش عاطفي  .گرديد محاسبهSPSS افزار  نرم از استفاده با مقدار اين كه شد

براي متغيرهاي فرعي موردسنجش در . به دست آمد 77/0 رهبري تحول آفرين و براي پرسشنامه 86/0پرسشنامه هوش عاطفي 

 94/0تنظيم هيجان خود در پرسشنامه هوش عاطفي به ميزان براي هوش فرهنگي رفتاري تا  71/0پرسشنامه ها نيز آلفاي كرونباخ از 

) 7/0(كرونباخ براي تحقيقات غيرآزمايشي در مجموع، تمامي متغيرهاي اصلي و فرعي تحقيق از حداقل آلفاي . متغير بوده است

 . برخوردارند

     استان تهران، اصفهان و تبريز  3هاي فعال در زمينه صادرات و واردات در گستره  مديران شركت، جامعه آماري تحقيق حاضر

سال  3رفته اند، كه حداقل داراي ها، تنها آن دسته از مديراني در جامعه آماري مدنظر قرار گ براي باالبردن اعتبار پاسخ. مي باشند

از ميان اين . كشور خارجي مسافرت كرده باشند 2هاي سازماني درگير در تعامالت فرهنگي باشند و به بيش از  سابقه در موقعيت

 . انتخاب شده اندبه عنوان نمونه هاي تحقيق  مدير 153تعداد بر مبناي روش كوكران جامعه آماري، 

و پس از آن دارندگان ) درصد 9/41(بيشترين تعدادپاسخگويان، داراي مدرك كارشناسيناختي، تحليل جمعيت شبر اساس 

سال قرار دارند و كمترين نمونه ها، به گروه  55تا  40از نظر توزيع سني، بيشتر پاسخ گويان در رده سني . مدرك ديپلم مي باشند

نظرگرفته شده براي جامعه آماري تحقيق مبني بر داشتن حداقل همچنين با توجه به محدوديت در. سال اختصاص دارد 30سني زير 

 8/68(بيشتر پاسخگويان، مرد. سال سابقه در ميان نمونه ها به چشم مي خورد 56/10سال سابقه تعامالت ميان فرهنگي، ميانگين  3

 .لحاظ جنسيت در كل جامعه وجود دارد ميانگن مشابهي از بوده اند كه با توجه به فهرست تهيه شده از جامعه آماري، تقريباً) درصد

 

 تحقيق هاي يافته

است كه  شده استفاده اسميرنوف - كولموگروف عاملها، از آزمون ناپارامتريك از آمده دست نمره هاي به بودن نرمال آزمون براي

اين  به توجه با .آمده است 1جدول  ميانگينها و انحراف استاندارها براي متغيرهاي اصلي و فرعي تحقيق درنتايج آن به همراه 

بر غيرنرمال بودن  مي باشد، فرض صفر مبني 05/0از  ، بيشترشناخت عواطف خودعوامل به جز  همه (Sig)جدول، عدد معناداري

ه شده به متغيرهاي اين تحقيق، نرمال مي باشد و ايهاي ار اين امر نشان مي دهد توزيع عوامل در پاسخ. يد نمي شودتوزيع عوامل تأي

    ها و انحراف استاندارها نشان  ميانگينهمچنين، . مي توان از آزمونهاي پارامتريك براي بررسي روابط ميان متغيرها استفاده كرد

 .مي دهد اين مقادير در تحقيق حاضر، با تحقيقات مشابه نتايج يكساني را نشان مي دهد
 

 



 

 ٧

 

 كولموگوروف اسميرنوفميانگين، انحراف استاندار و نتايج آزمون  :1شماره جدول 

 مقدار معناداري

 كولموگروف اسميرنوفآزمون 
  ميانگين انحراف استاندارد

 هوش فرهنگي كلي 32/5 61/0 119/0

 هوش فرهنگي شناختي 44/5 64/0 204/0

 هوش فرهنگي فراشناختي 26/5 60/0 312/0

 هوش فرهنگي انگيزشي 99/4 67/0 114/0

 هوش فرهنگي رفتاري 78/5 70/0 089/0

 هوش عاطفي 74/3 46/0 151/0

 شناخت عواطف خود 73/3 41/0 037/0

 شناخت عواطف ديگران 47/3 54/0 148/0

 كنترل عواطف 98/2 50/0 043/0

 استفاده از عواطف 05/4 35/0 091/0

 رهبري تحول آفرين 68/3 42/0 194/0

 

براي سنجش  اسپيرمن همبستگي ضريب آماري آزمونمال بودن توزيع عوامل، از با توجه به ماهيت رابطه اي فرضيات تحقيق و نر

 . آمده است 2استفاده شده است كه نتايج آن در جدول انواع هوش با سبك رهبري رابطه 

 تائيد مي شود 01/0در سطح  رهبري تحول آفريننشان مي دهد، وجود ارتباط ميان هوش فرهنگي و  2همانگونه كه جدول 

)341/0r= .( نيز مشاهده شد؛ هرچند كه ضريب همبستگي هوش عاطفي  رهبري تحول آفرينچنين ارتباطي ميان هوش عاطفي با

 .نسبت به هوش فرهنگي كمتر مي باشد
 

 

 رهبري تحول آفرينهوش عاطفي و هوش فرهنگي با  بين ضرايب همبستگي اسپيرمن :2شماره  جدول

 Pارزش  ضريب همبستگي اسپيرمن متغير مستقل

 ** 000/0 341/0 هوش فرهنگي

 ** 009/0 259/0 هوش عاطفي

 05/0در سطح خطاي  *؛ 01/0در سطح خطاي  **: توضيح
 

در مدل . هوش عاطفي بررسي شده است و در قالب هوش فرهنگي رهبري تحول آفرينرابطه متغيرهاي مستقل فرعي با  3در جدول 

عليرغم اينكه تمامي عوامل . نشان داد رهبري تحول آفرينالترين ارتباط را با ي باانگيزشچهارعاملي هوش فرهنگي، هوش فرهنگي 

     رهبريبا  01/0معنادار مي باشند، اما هوش فرهنگي فراشناختي تنها عاملي است كه در سطح  05/0هوش فرهنگي در سطح 

. رابطه ندارد رهبري تحول آفرينبا  خود شناخت عواطفاز چهار متغير فرعي هوش عاطفي، . ارتباط معناداري ندارد تحول آفرين

 .با رهبري تحول آفرين رابطه معنادار نشان داد 05/0در سطح استفاده از عواطف تنها همچنين 
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 رهبري تحول آفرينبين متغيرهاي مستقل فرعي با  ضرايب همبستگي اسپيرمن: 3شماره جدول 

 متغيرهاي مستقل فرعي عوامل
ضريب همبستگي 

 ناسپيرم
 Pارزش 

 هوش فرهنگي

 ** 001/0 308/0 هوش فرهنگي شناختي

 * 012/0 230/0 هوش فرهنگي فراشناختي

 ** 000/0 325/0 هوش فرهنگي انگيزشي

 ** 008/0 295/0 هوش فرهنگي رفتاري

 هوش عاطفي

  063/0 137/0 شناخت عواطف خود

 ** 001/0 309/0 شناخت عواطف ديگران

 ** 009/0 265/0 كنترل عواطف

 * 017/0 207/0 استفاده از عواطف

 05/0در سطح خطاي  *؛ 01/0در سطح خطاي  **: توضيح
 

و رتبه بندي اين مولفه ها، از آزمون سبك رهبري تحول آفرين لفه هاي هريك از انواع هوش با براي تحليل ميزان ارتباط مؤ

. به بندي عوامل را براي هوش فرهنگي و هوش عاطفي نشان مي دهد، نتايج رت4جدول  .ناپارامتريك فريدمن استفاده مي كنيم

شناختي، هوش فرهنگي انگيزشي، هوش فرهنگي رفتاري و هوش فرهنگي شناختي، به فرامطابق با اين جدول، هوش فرهنگي 

همچنين . دارندگي در محيطهاي چند فرهن رهبري تحول آفرين استفاده از سبكترتيب بيشترين نقش را از ديدگاه پاسخگويان در 

و  استفاده از عواطفشناخت عواطف خود،  شناخت عواطف ديگران، از ديدگاه پاسخگويان، در ميان چهار عامل هوش عاطفي،

 .ايفا مي كنند رهبري تحول آفرين بكارگيريبه ترتيب بيشترين نقش را كنترل عواطف، 
 

 ي هوش عاطفي و هوش فرهنگي نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي شاخصه ها :4شماره جدول

 رتبه ميانگين رتبه شاخص هاي فرعي متغير اصلي

 هوش عاطفي

17/2 شناخت عواطف خود  2 

64/2 شناخت عواطف ديگران  1 

55/1 كنترل عواطف  4 

69/1 استفاده از عواطف  3 

    

 هوش فرهنگي

68/1 هوش فرهنگي شناختي  4 

41/3 هوش فرهنگي فراشناختي  1 

76/2 فرهنگي انگيزشيهوش   2 

55/2 هوش فرهنگي رفتاري  3 

 

    مديران در محيطهاي با تنوع فرهنگي زيادمتغيرهاي جمعيت شناختي بر سبك رهبري تحول آفرين  ثيرأم تحقيق، به تسوفرضيه 

شناختي  جمعيت تاثير اين عوامل 5جدول . استفاده شده است ANOVAمي پردازد كه در راستاي سنجش اين فرضيه، از روش 

و سبك رهبري تحول آفرين  ، هوش فرهنگيرا بر هوش عاطفي تعامالت فرهنگيسابقه و شامل جنسيت، سن، سطح تحصيالت، 

به  مطالعه مورد آماري جامعه و مردان زنان بين معناداري است، تفاوت نگاره مشخص در اين كه طور همان. نشان مي دهد مديران

در مورد اين متغير، نتايج تحليل داده ها نشان مي دهد زنان از هوش عاطفي . به چشم نمي خورد جز در مورد متغير هوش عاطفي

و استفاده از عواطف، توانمندي زنان به  شناخت احساسات خودمورد دو بعد   باالتري نسبت به مردان برخوردارند و به خصوص در

  .طور قابل توجهي از مردان باالتر است



 

 ٩

بر سبك رهبري تحول آفرين اثرگذار بوده است؛ بدين معنا كه با باالرفتن سن، تمايل افراد براي استفاده از اين متغير سن نيز تنها 

موثر  نشان مي دهد سطح تحصيالت تنها بر سبك رهبري تحول آفرينANOVA نتايج تحليل . سبك رهبري نيز  افزايش مي يابد

كه متغير جمعيت شناختي تحقيق حاضر بود  مربي گري پاسخ دهندگان، آخرينسابقه  .بوده است كه جهت اين تاثير منفي مي باشد

ميانگين پاسخهاي هر يك از طبقات پاسخ دهندگان  .اثر مثبت داشته است سبك رهبري تحول آفرين،بر دو متغير هوش عاطفي و 

رين ميزان هوش عاطفي برخوردارند و در سال، از باالت 15نشان مي دهد، افراد با سابقه بيش از  تعامالت فرهنگي از لحاظ سابقه

      همچنين مربيان  .آنها نيز افزايش يافته است عاطفيپاسخ دهندگان، هوش سابقه تعامالت ميان فرهنگي با افزايش مجموع، 

 .باسابقه تر، گرايش بيشتري نسبت به استفاده از سبك رهبري تحول آفرين داشته اند
 

 شناختي و عوامل هوش فرهنگي جمعيت متغيرهاي بينANOVA تحليل  :5جدول شماره 

متغيرهاي جمعيت 

 شناختي
F-value & 
Significant 

هوش 

 عاطفي

هوش 

 فرهنگي

سبك رهبري 

 تحول آفرين

 جنسيت
 F-value 66/1 79/11 95/2مقدار 

 Significant 71/0 01/0 63/0مقدار

 سن
 F-value 53/1 90/1 18/9مقدار 

 Significant 47/0 72/0 03/0مقدار

 سطح تحصيالت
 F-value 95/2 92/1 75/9مقدار 

 Significant 68/0 57/0 02/0مقدار

تعامالت ميان سابقه 

 فرهنگي

 F-value 70/3 89/12 33/10مقدار 

 Significant 74/0 00/0 00/0مقدار

 

 نتيجه گيري

       هاي رهبري اثربخش در  و رفع چالش در تحقيق حاضر، نقش هوش عاطفي و هوش فرهنگي در سبك رهبري تحول آفرين

يافته هاي اين مقاله، هر دو هوش عاطفي و فرهنگي را به عنوان عوامل اساسي در . هاي متنوع فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت محيط

ر گرفته بود، اما نقش هوش شناختي در موفقيت مديران مورد مطالعه قرا ،هر چند در تحقيقات پيشين. رهبري تحول آفرين معرفي كرد

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در . محسوب مي شود اثربخش اين نخستين مطالعه جامع براي تبيين جايگاه ساير انواع هوش در رهبري

هايي كه از تنوع بااليي برخوردارند و امكان بروز تعارض در آنها زياد است، مجهز بودن به هوش عاطفي و فرهنگي مي تواند در  تيم

، پيچيدگي هستندهوش عاطفي باالتري زماني كه اعضاي تيم داراي . موثر باشديل مديران به استفاده از سبك رهبري تحول آفرين تما

و رفتار انعطافي و تطابقي  مي شوندحساس  همكارانشانهاي دروني  ويژگي و اعضا نسبت به در تيم باال مي رود تحمل ابهامو شناختي 

مديران كه از تنوع و پيچيدگي فرهنگي بااليي برخوردارند، هوش فرهنگي به  سازمان هاييچنين در هم .نشان مي دهندبيشتري 

 . كنار بيايند كاركنانشانهاي فرهنگي و ارزشي متفاوت  كمك مي كند بهتر با ويژگيسازمان 

كه  محيطهاي چندفرهنگي سازمانهاي فعال دراهميت يافته هاي اين تحقيق از دو منظر قابل بررسي است؛ نخست اينكه، در 

انتخاب، آموزش و  ؛ بنابراين،باشد سازمانمي تواند ضامن موفقيت كل  عملياتيهاي  در كنار مهارت زشهااحساسات، عواطف و ار

ر و به و بايد توانايي هاي برقراري ارتباط موث آنان محدود شود دانشيو  فنيتنها نبايد به قابليتهاي در اينگونه محيطها  مديرانارزيابي 

هاي بخش منابع انساني، به عنوان شاخص اثرگذار در استخدام، ارزيابي  خصوص هوش عاطفي و فرهنگي نيز در قالب سياست

         هاي هاي غيرانتفاعي مي توانند با استفاده از آزمون سازمان. عملكرد و ارتقاء كاركنان اينگونه سازمانها درنظر گرفته شود

هاي داراي تعامالت فرهنگي متنوع منصوب كنند كه داراي هوش  و فرهنگي، كاركناني را در پست اندازه گيري هوش عاطفي
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 ,Ang et al)اين كار از تحميل هزينه هايي كه براي تقويت هوش فرهنگي الزم است جلوگيري مي كند. فرهنگي باالتري باشند

مي توانند برنامه هايي را براي  ب مي شوند و سازمانهاهايي اكتسابي محسو ، هوش عاطفي و فرهنگي قابليتدوم اينكه .(�٢٠٠

ترين آنها در زمينه هوش  چندين برنامه در اين زمينه ها ارائه شده است كه از جمله مهم. توسعه آنها در كاركنان تدوين كنند

ها، تقويت  در سازمان كيد كرد كهأبايد بر اين نكته ت. مي باشد) 2004( فرهنگي برنامه شش مرحله اي ايرلي و موساكوفسكي

 .(�٢٠٠ ,Earley & Mosakowski) هوشمندي تنها به واحد منابع انساني محدود نيست و كل سازمان در اين زمينه مسئول است

ديران در تعامالت با تنوع فرهنگي و سبك رهبري م ، هوش فرهنگيثير متغيرهاي جمعيت شناختي اين تحقيق نيز بر هوش عاطفيأت

نخستين متغير جمعيت شناختي، جنسيت بود كه تنها ميزان هوش عاطفي در جامعه زنان و مردان، تفاوت . است قابل تأملزياد 

ثير جنسيت بر هوش عاطفي بررسي شده است كه در بيشتر آنها، همانند تحقيق أتاكنون در چندين مطالعه ت. معناداري را نشان داد

توجه داشت اين هوش عاطفي باالتر در زنان، سبب استفاده بيشتر از سبك  حاضر، هوش عاطفي زنان بيشتر بوده است؛ اما بايد

دومين متغير جمعيت شناختي، سن اعضاي تيم بود كه در نمونه هاي مورد مطالعه، در . رهبري تحول آفرين توسط آنها نشده است

اين امر، با نتايج تحقيقات بيوچمپ و اين متغير تنها بر سبك رهبري تحول آفرين موثر بود كه . سال قرار داشت 29-76گستره 

با باال رفتن سن شان در مي يابند كه رهبري اثربخش تنها در  مديران .)(�٢٠٠ ,Beauchamp et al مطابقت دارد )2005(همكاران 

العه متغير جمعيت شناختي ديگر در مط. ن محقق مي شودكاركناتعهد، حمايت از ابداع و فراهم كردن امكان رشد پناه افزايش 

حاضر، سطح تحصيالت بود كه عليرغم انتظار اوليه، بر ميزان استفاده از رهبري تحول آفرين تاثير منفي مي گذارد و با باالتر رفتن 

نمونه هايي كه در تحقيق حاضر از تحصيالت ديپلم برخوردار . به اين سبك رهبري كاسته مي شود ديرانتحصيالت از تمايل م

هي گرايش بيشتري به استفاده از رهبري تحول آفرين نسبت به پاسخ دهندگان كارشناسي ارشد و باالتر بودند، به نحو قابل توج

شايد بتوان اين نتيجه را به نگاه خطي و آكادميك مربيان تحصيلكرده مربوط دانست كه بيشتر با سبك رهبري . گزارش كرده اند

ي آخرين متغير جمعيت شناختي در نهايت، سابقه تعامالت فرهنگ. بق استيش بيني پذيري در نحوه رفتار با كاركنان منطتبادلي و پ

مربيان به تجربه در مي يابند كه هدايت . بود كه بر هر دو متغير هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين اثر مثبت مي گذارد

هاي  بايد توجه داشت كه در محيط بايد با توجه به جنبه هاي احساسي و عاطفي و برانگيختن مستمر آنها صورت گيرد؛ كاركنان

به درك اين عوامل كمك  ديراناز عوامل منطقي و مشهود بيشتر است و تجربه م ارزشيگاهي نقش عوامل رواني و  چندفرهنگي

 .شاياني مي كند

، فرهنگي هاي متنوع در محيط در استفاده از سبك رهبري تحول آفرينانواع هوش  نقش عليرغم سودمندي اين تحقيق در شناسايي

هوش فرهنگي يك سازه جديد مي باشد و به طور طبيعي، نخست اينكه، . دو محدوديت نتايج تحقيق را تحت تاثير قرار مي دهد

اين مباني نظري محدود بر ارائه يك تعريف جامع و به دنبال آن روايي اين مفهوم اثر . مطالعات اندكي در مورد آن انجام شده است

حداقل رساندن اين محدوديت تالش كرديم در مرور مباني نظري تحقيق حاضر، به بيشتر مطالعات قابل اتكا براي به . گذارده است

، به استفاده از ابزارهاي نگرش سنجي براي تحليل ديدگاه افراد نسبت به متغيرها دوممحدوديت . در زمينه هوش فرهنگي استناد شود

براي كاهش اين خطا،  .خطاي سيستماتيك را به وجود مي آورندودن، امكان ايجاد بازمي گردد كه اين ابزارها به علت خودابرازي ب

در تحقيق حاضر عالوه بر ديدگاه هر فرد نسبت به هوش عاطفي و فرهنگي خود، از ديدگاه دو نفر از همكاران وي نيز در سنجش 

 . اين هوش ها استفاده شده است

له نشان داد، هوش عاطفي و هوش فرهنگي مي تواند پاسخگوي بسياري از هاي فوق، همانگونه كه اين مقا عليرغم محدوديت

توجه به اين هوش ها به خصوص در ايران كه داراي تنوع قومي و . هاي متنوع اجتماعي و فرهنگي باشند مسائل جاري در بافت

ه پيدا مي كنند، مي تواند بسيار فرهنگي زيادي است و گاهي مسايل احساسي، ارتباطي و اجتماعي بر جنبه هاي فني و دانشي غلب

  بنابراين، مقاله حاضر در راستاي توجه روزافزون به جنبه هاي نرم رهبري در سازمان ها، راهي براي مطالعات بيشتر . راهگشا باشد
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محيطهاي  سازمانها دره مي دهد كه مي تواند براي بهبود عملكرد ل رشد را ارايمي گشايد و يك زمينه مطالعاتي و اجرايي درحا

در اين راستا، برخي موضوعات در چهارچوب اين مقاله براي تحقيقات آتي قابل  .قرار گيردكاري چند فرهنگي مورد توجه 

تدوين مقياسهاي سنجش هوش فرهنگي ، ارائه روشهاي كاربردي براي ارتقاي هوش عاطفي و فرهنگي در سازمانها. شناسايي است

ه، و در نظر گرفتن برخي متغيرهاي ميانجي مانند هيجان پذيري و شخصيت در بررسي رابطه هاي خاص هر جامع متناسب با ويژگي

، از موضوعاتي هستند كه در ادامه مقاله حاضر و براي پيشبرد جهت مطالعاتي آن مي تواند مورد توجه قرار انواع هوش با رهبري

 .گيرد
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