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 چکیده

از آنجا که موضوع چالشهاي سازمانی و مقابله با آن از مهمترین موضوعات مطرح در چند دهه اخیر بوده و در زمینه هاي مختلف 

لی اقتصادي اجتماعی، فرهنگی نمایان گردیده، تالش در جهت تبیین عوامل چالش زا از طرفی توجه مدیران را به عملکرد داخ

در این راستا عملکرد صحیح مدیران هزاره سوم در گرو . سازمان و از سوي دیگر به چالش جهانی شدن معطوف ساخته است

شناخت و بکارگیري برنامه ریزي دقیق، انعطاف پذیري در محیط هاي مختلف، تفکرات منطقه اي و قاره اي و تفکرات جدید در 

 .مل فرهنگ و چالشهاي فرهنگی را مدنظر قرار می دهدزمینه تنوع فرهنگی موجود می باشد که عوا

از سویی فرایند جهانی شدن، چالشهایی را فراروي مدیران جوامع قرار داده است که نادیده گرفتن و عدم شناسایی آنها منجر به 

چنانچه مدیران نحوه تعامل مطلوب با افرادي که داراي ذهنیات، روحیات و احساسات . بت جهانی می شودحذف آنها از عرصه رقا

 .متفاوت هستند را ندانند از هدایت و رهبري آنها عاجز می مانند

انسانها در بنابر این توانایی براي خود از طریق یادگیري پیوسته و درك مطلوب تنوعات فرهنگی، ارزش ها و تعقل گرایی و درك 

بستر فرهنگ و تفاوت هاي رفتاري که از آن با عنوان هوش فرهنگی یاد می شود و با توجه با تاثیر آن بر عملکرد مدیران مبین این 

است که نادیده گرفتن این قابلیت در مدیران و تاثیر آن بر عملکرد از یک سو زمینه ساز معضالت موجود در سازمان می گردد و از 

 .الش جهانی شدن را به ارمغان می آوردسوي دیگر چ

کتابخا نه اي می باشد که نتایج تحقیق نشان می دهد عالوه بر اینکه هوش  –در این پژوهش روش تحقیق به صورت روش میدانی 

مدیران  فرهنگی بر عملکرد مدیران سازمان ها تاثیر گذار است نقش بسزایی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد بنابر این رمز موفقیت

 .در مهار کردن چالشهاي فرهنگ سازمانی به سوي جهانی شدن در گرو توجه به هوش فرهنگی و ابعاد آن می باشد
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