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 چكیده

میان فرهنگی  یك محیط در متفاوتی هایچالش با  ریب، محیط به آشنا یك محیط از انتقال یتجربه افراد حین

 است ممکن قبولند، قابل هاآن آشنای محیط در فرهنگی که هایارزش و هانگرش رفتاری، الگوهای. شوندمواجه می

افراد  شود،می ایجاد فرهنگی هایی تفاوتواسطهبه که منظور کاهش بالتکلیفیبه .ندنباش پذیرفته دیگر هایدر محیط

نوع  این. کنند تقویت خود در را متفاوت هایمردم از فرهنگ با ارتباط ایجاد توانایی باشند و آگاه فرهنگی تنوّع باید از

فرهنگی  یك محیط با مؤثر سازگاری واناییبرای ت شاخصی تواندگیرد و میفرهنگی افراد نشأت می هوش از رفتارها

 . باشد جدید

ها تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی در سازگاری میان فرهنگی و عملکرد شغلی افراد در سازمان

نامه بدین منظور پس از مرور مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی، اطالعات از طریق پرسش. انجام شده است

و با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات، سه عامل هوش فرهنگی، شوك فرهنگی و سازگاری  آوری شدهجمع

در نهایت با بررسی ابعاد هر یك از . اندها معرفی شدهعنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد در سازمانمیان فرهنگی به

 .ها ارائه شده استسازمان این مفاهیم، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود عملکرد افراد در

 .هوش فرهنگی، شوك فرهنگی، سازگاری میان فرهنگی، عملکرد: های کلیدیواژه
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 مقدمه و بیان مسأله

 انتقاالت و نقل ها،سرمایه در سازمان محدودیت و هاهزینه کاهش بر مداوم فشارهای علیر م

است؛  ماندهملیتی باقی چند هایشرکت لیالملبین هایاستراتژی بخش حساس عنوانبه المللیبین

 هایپست برای بومی نیروهای استخدام مضرات و فواید های چند ملیتی بایدکه شرکت حالیدر

فنگ و )داشت  خواهد وجود آینده در خارجی کارمندان به نیاز بگیرند، همیشه نظررا در مشخص

های چند شرکت سود کاهش موجب یخارج کارمندان شکست باالی میزان(. 68: 6555، 5همکاران

 و شخص کاری رشد برای المللی کارمندان، همبین انتقال و نقل اهمیت به توجه با .شودملیتی می

 از اطمینان برای زیادی بسیار ها، تالشالمللی برای سازمانبین هایمنظور دستیابی به موفقیتبه هم

  .است صورت گرفته لمللیابین انتقاالت و نقل در خارجی کارمندان موفقیت

 تطبیق های فرهنگی جدید،هنگام ورود به محیط افراد ناگهانی کار اتمام یعمده دالیل از یکی

 ناتوانی یعنی است؛ افراد یخانواده به مشکالت، مربوط دیگرِ دلیل .است هاآن ضعیف فرهنگی

 رقراری ارتباط با شهر یا کشورزبان و ب مهارت فقدان و فرهنگ با تطبیق در هاآن فرزندان یا همسر

   در خارجی اتباع درصد از 05 دهد کهتحقیقات نشان می(. 7: 6555، 6تکئوچی)میزبان است 

   با تطبیق قابلیت فاقد هاآن که چرا هستند، رورو به مشکل با میزبان کشور در کار ی انجامنحوه

 اتباع توانایی کرد عدم استنباط توانمی ل،تحلی این به توجه با .هستند میزبان کشور مختلف هایجنبه

و این  اجتماعی است-فرهنگی عوامل به مربوط برجسته طور به میزبان کشور با تطبیق در خارجی

 هایارزش و فرهنگی هایتفاوت بنابراین،. است هاآن کاری ایحرفه هایموضوع مستقل از مهارت

 هایشانسازمان و خارجی اتباع که است اسیحس هایجنبه هاآن هنجارهای و میزبان کشور خاص

 (.0: 6552، 1پمروی)کنند  پوشینباید از آنها چشم

کار بومی که در آن مشغول به های کلیدی فرهنگباید از لحاظ رفتاری خود را با جنبه اتباع

 چون هوش های نرم هماست که استفاده از مهارت داده نشان اخیر تحقیقات. هستند، مطابقت دهند

فرهنگی کشور میزبان و درك بهتر  هنجارهای و هابا ارزش تر افرادچه بیشهر هماهنگی فرهنگی به

 میان عمده هایتفاوت(. 20: 6552، 7شین و همکاران)کند تعامالت میان فرهنگی کمك می

ر بسیا گیرد،می قرار موقعیت این در که شخصی برای است ممکن رفتارها و دورنماها ها،فرهنگ

                                               
1 - Fang et al. 
2 - Takeuchi 
3 - Pomeroy 
4 - Shin et al. 
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شهر یا  افراد  یر بومی در عالوه،به(. 522: 6550، 5نئوپرت و همکاران)باشد  سخت و کنندهجگی

 مواجه  یرکاری و چه کاری محیط در چه هاقطعیت عدم و هانگرانی از عظیمی سیل با میزبان کشور

ها شود آن مطلوب عملکرد و اجتماعی یك پارچگی مانع است ممکن احساسات این که هستند

 (.90: 6550، 6لند و اوسنداوس)

ی کننده بینیعامل پیش عنواننقش هوش فرهنگی به بررسی تحقیق حاضر، اصلی هدف

منظور بررسی به .است میزبان سازگاری میان فرهنگی و عملکرد افراد مهاجر حین اقامت در شهر

یاری از بس. این ارتباط نقش مفهومی تحت عنوان شوك فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است

اند از کار شدهاند و در یك فرهنگ جدید مشغول بهاتباع و نیروهای کاری که نقل مکان کرده

های این مشکالت باعث احساس عدم اطمینان، استرس. برندمشکالت شوك فرهنگی رنج می

 (. 052: 6558، 1رز و همکاران)شود شخصی و کاری و ناامیدی می

 

 چارچوب نظری

 هوش فرهنگی

 هاانسان دیگر با مؤثر تعامل به را انسان که شودمی اطالق شخصی هایظرفیت به رهنگیف هوش

      (. 71: 6552، 7بریسلین و همکاران)کند توانا می گوناگون فرهنگی هایو زمینه پیشینه با

 هب تواند می هامهارت این و است مختلف هایفرهنگ میان بودن مؤثر توانایی ینشانه فرهنگیهوش

  طور خالصه هوش فرهنگی را به(. 050: 6559، 0این جی و همکاران)شود  داده آموزش افراد

ایرلی و )آمیز با محیط فرهنگی جدید تعریف کرد عنوان توانایی فرد در انطباق موفقیتتوان بهمی

 (. 06: 6551، 2انگ

 فرهنگی متقابل زشی آموزمینه در پیشین بنیادی تحقیقات به تواندمی فرهنگی هوش مفهوم

 ی کلیدی راحوزه سه (5991) 8مثال بریسلین برای(. 21: 6556، 2مك نابا و ورسلی)شود  مربوط

  .رفتارها و احساسات تفکر، :است کرده شناسایی فرهنگی متقابل اثربخشی رشد در

                                               
1 - Neupert et al. 
2 - Osland & Osland 
3 - Rose et al. 
4 - Brislin et al. 
5 - Ng et al. 
6 - Earley & Ang 
7 - MacNaba & Worthley 
8 - Brislin 
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ی چند بعدی شامل ابعاد فراشناختی، عنوان یك سازههوش فرهنگی را به 5ایرلی و انگ

 : اندسازی کردهتی، انگیزشی و رفتاری مفهومشناخ

فرهنگی به سطح آگاهی فرهنگی فرد یا میزان هوشیاری حین تعامالت بعد فراشناختی هوش .5

فرهنگی فراشناختی باالتر هنگام تالش برای انطباق با افراد با هوش. شودمیان فرهنگی اطالق می

که چگونه برای مثل این. شونددرگیر میهای جدید در فرآیندهای شناختی سطح باالتر فرهنگ

ریزی کنند، در عین حالی که پیشرفت خود را در محیط جدید یادگیری فرهنگ جدید برنامه

 (.87: 6565، 6ایمای و گلفند)کنند ارزیابی و بر آن نظارت می

های هنجارها، فرهنگی شناختی به دانش اکتسابی فرد در رابطه با تشابهات و تفاوتهوش .6

 . شودها مربوط میات و آداب و رسوم سایر فرهنگعاد

فرهنگی انگیزشی به توانایی فرد در توجه مستقیم به انطباق با فرهنگ جدید مربوط هوش .1

ی ذاتی و خودکارآمدی در انطباق با فرهنگی انگیزشی به انگیزهطور مشخص، هوشبه. شودمی

فرهنگی انگیزشی باال از تعامل با ی هوشبنابراین افراد دارا. شودهای جدید اطالق میفرهنگ

های شخصی خود در این تعامالت احساس برند و در رابطه با تواناییهای جدید لذت میفرهنگ

 . اعتماد به نفس دارند

ای شود که افراد تا چه حدّ مجموعهنهایتاً هوش فرهنگی رفتاری به این حوزه مربوط می .7

توانند رفتارهای کالمی را صورت کامالً مناسب میهستند و بههای رفتاری را دارا وسیع از مهارت

، 1انگ و وان دین)های فرهنگی جدید به نمایش بگذارند خوبی رفتارهای  یرکالمی در محیطبه

6558 :551 .) 

7و پترسون ارلی
اند که توسعه داده را فرهنگیهوش یك مدل سه سطحی از 6557در سال  

  (. 550: 6557ایرلی و پترسون، )رفتاری است  و انگیزشی ختی،فراشنا /اجزای شناختی شامل

فرهنگی با یك دیگر شود در این مدل دو جزء شناختی و فراشناختی هوشگونه که دیده میهمین

 .اندترکیب شده

برای هوش فرهنگی توسعه داده  رفتار و تمرکز حواس دانش، با اجزای جایگزینی چنین مدلهم

 این در هستند، ارزشمند هامدل این یهمه اگرچه(. 06: 6551، 0ینکسونتوماس و ا)شده است 

                                               
1- Earley & Ang 
2- Imai & Gelfand 
3- Ang & Van Dyne 
4- Earley & Peterson 
5- Thomas & Inkson 
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 گیریاندازه برای های مربوطهسنجه وجود نیز و نظری مدل مناسب یك استقرار جهتبه پژوهش

 .است گرفته قرار استفاده مورد رویکرد ارلی و پترسون فرهنگی،مفهوم هوش 
 

 شوک فرهنگی

نی و احساس عدم اطمینانی که فرد هنگام کار کردن در یك شوك فرهنگی به اضطراب و نگرا

نظران شوك فرهنگی را برخی صاحب. شود، مربوط میکندمیفرهنگ ناشناخته و متفاوت حس 

سرعت با محیط کنند و بهخوبی خود را بازیابی میبرخی از افراد به. دانندیك بیماری شغلی می

     ها ادامه دارشوند، این شوك در آنر دچار شوك میکنند اما برخی دیگجدید انطباق پیدا می

 (.00: 6552، 5کریستوفی و چارلز)کند ها را ضعیف میشود و آنمی

عبارت دیگر شوك فرهنگی احساس ضعف و ناتوانی نشأت گرفته از عدم توانایی در به

، 6تف)نقش است  های ایفاهای شناختی و مهارتعلت عدم آشنایی با جنبهرویارویی با محیط به

کنند در واقع شوك فرهنگی زمانی که افراد محیطی را که با آن آشنا هستند ترك می(. 516: 5922

ها با اختالل زندگی معمول آن. کنند، موضوع مهمی استو با یك محیط ناآشنا تماس برقرار می

: 5995، 1گرسنبلك و گر)انجامد شود و این موضوع گاه به عدم اطمینان روانی میمواجه می

221 .) 

دهد که تحقیقات پیشین نشان می. تواند بر شوك فرهنگی تأثیرگذار باشدعوامل بسیاری می

ترین عواملی های شخصیتی افراد، عوامل جمعیت شناختی و حمایت سازمانی از اصلیویژگی

پذیری چون انعطافبرخی خصایص شخصیتی هم .هستند که بر شوك فرهنگی تأثیرگذارند

های ارتباطی و میان فردی و تمایل به های عصبی، مهارتالعملهنگی، نژادپرستی، عکسفر

 (. 22: 6557، 7سیمز و اشرادرم)تری بر شوك فرهنگی دارند برقراری ارتباط، تأثیرگذاری بیش

شود، زمانی است که فرد در یك هایی که در آن شوك فرهنگی ایجاد مییکی از موقعیت

ها، احساسات و هویت ها، انتظارات شغلی، ارزشگیرد و در نقشقرار میفضای فرهنگی جدید 

دهد افرادی که از یك فرهنگ وارد فرهنگ جدید این موضوع نشان می. شودشخصی خود گیج می

توانند با پیامدهای منفی وقایعی که در یك شوند از هوش فرهنگی کافی برخوردار نیستند و نمیمی

                                               
1- Christofi & Charles 
2- Taff 
3- Black & Gregersen 
4- Sims & Schraederm 
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توان ادعا کرد بنابراین می(. 528: 5925، 5اوبرگ)رو شوند افتد روبهق میفضای میان فرهنگی اتفا

ها آن. گیرندفرهنگی شناختی باالتر معموالً کمتر در معرض شوك فرهنگی قرار میافراد با هوش

ها در کاهش سوء تفاهم و فرهنگی شناختی خود برای کسب دانشی که به آنتوانند از هوشمی

: 5995، 6بلك و مندنهال)کند استفاده کنند فضای میان فرهنگی کمك می عدم اطمینان در یك

که با فرهنگی جدید دهد که احساس اطمینان در فردی چنین برخی از تحقیقات نشان میهم(. 552

. شودآمیز میها منجر به انطباق موفقیتو تمایل به تعامل با افراد از سایر فرهنگ مواجه شده است

. شودجهت ارتباطات میان فردی و میان فرهنگی  یر اثربخش ایجاد میهنگی بهچنین شوك فرهم

شوند در اجتناب از رو میاین بدان معنا است که عدم توانایی افرادی که با یك فرهنگ جدید روبه

ایجاد شوك فرهنگی، از طریق اعمال کالمی و  یرکالمی هنگام تعامل با افراد از فرهنگی متفاوت 

فرهنگی رفتاری باالتر بسیار نهایتاً افراد با هوش(. 679: 6555، 1چن و همکاران)ود شایجاد می

توانند ارتباط شوند؛ زیرا این افراد میهای دارای فرهنگ متفاوت پذیرفته میتر از جانب گروهساده

های مختلف حمایت اجتماعی خوبی با افراد دارای فرهنگ متفاوت برقرار کنند و از جانب شبکه

سیمز و )کنند منظور کاهش و رفع شوك فرهنگی خود استفاده میشوند و از این موارد بهمی

 (. 29-22: 6557اشرادرم، 

فرهنگی مورد بررسی فرهنگی و شوكتوجه به موارد فوق در تحقیق حاضر ارتباط میان هوشبا

 :باشیمبدین منظور در پی سنجش فرضیات زیر می. قرار گرفته است

 ارتباط منفی و «شوك فرهنگی»و عامل « فرهنگیهوش»میان عامل : صلی اولی افرضیه ، 

 .داری وجود داردمعنی

 ارتباط «شوك فرهنگی»و عامل « فرهنگی فراشناختیهوش»میان عامل  -5-5ی فرعی فرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی

 ارتباط «فرهنگی شوك»و عامل « فرهنگی انگیزشیهوش»میان عامل  -5-6ی فرعی فرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی

 ارتباط «شوك فرهنگی»و عامل « فرهنگی رفتاریهوش»میان عامل  -5-1ی فرعی فرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی

 

                                               
1- Oberg 
2- Black & Mendenhall 
3- Chen et al. 
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 سازگاری میان فرهنگی

. ارتباط است پذیری فرد در با انطباق که است روانشناسی یك پیامد فرهنگی میان سازگاری

 شخص است که ایمرتبه و خود جدید در نقش فرد راحتی ی احساسدرجه معنی به پذیریاقانطب

مدل سازگاری میان (. 685: 5988، 5بلك)کند می سازگاری احساس خود نقش هاینیازمندی با

این حوزه  در گذشته مطالعات از بسیاری مبنای است که ایشده پذیرفته ، مدل(5988)فرهنگی بلك 

 سازگاری و متقابل سازگاری عمومی، سازگاری بُعداین مدل شامل سه  (.75: 6557، 6پالسه)است 

 :است کاری

شخصی که با فرهنگ جدید  روزانه زندگی که بر گیردمی در بر را عواملی عمومی سازگاری -5

 و خرید مسکن، شرایط رانندگی، بهداشت، خوراك، شامل عوامل این .گذار است شود اثرمواجه می

 . است زندگی یهزینه

     در بومی افراد با تعامل در فرد که است راحتی ی میزانگیرندهمتقابل در بر سازگاری -6

 است؛ دشوارتر بقیه از سازگاری نوع این به رسیدن .کندمی احساس کاری  یر کاری یا هایمحیط

 هافرهنگ سایر با خود انتظارات و رفتارها فرهنگی، ها، هنجارهایسنت فرهنگی در هر چراکه

 .است متفاوت

 محیط و شغلی وظایف نقش کاری، با توانندمی افراد که عنوان میزانیبه کاری سازگاری نهایتاً  -1

 (.071: 6556، 1لین و همکاران)شود تعریف می کنند، پیدا سازگاری خویش کاری

   با شدن روروبه قابلیت افرادی چه تشخیص این که در سازگاری نوع سه این مجموع در

 (.220: 5995بلك و گرگرسن، )اهمیت است  دارند، با را فرهنگی هایچالش

 اثربخش و پردازش دریافت برای توانایی فرد عنوانبه را فرهنگیهوش( 6551)ایرلی و انگ 

   نسبت به العملعکس سپس ایجاد سازگاری منطقی در های فرهنگی متنوّع ومحیط در هاپیام

 متغیّر یك عنوانبه فرهنگیهوش (.01: 6551ایرلی و انگ، )اند کرده جدید تعریف فرهنگی محیط

 است داده نشان تجربی مطالعات از بسیاری .شودمی شناخته فرهنگی میان کارآیی بینیپیش در تبیینی

      یك  با سازگاری افراد در هوش گیریاندازه در توجهی قابل و نقش مهم فرهنگیهوش که

  (.119: 6552، 7انگ و همکاران)کند می یفاا جدید فرهنگی محیط

                                               
1- Black 
2- Palthe 
3- Lin et al. 
4- Ang et al. 
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 میان تعامالت جزیی در هایتفاوت با باال فرهنگیدهد افراد با هوشتحقیقات نشان می

رفتار کنند  چگونه دقیقاً دانندحسی و شهودی می طوربه هابنابراین آن تر هستند،فرهنگی هماهنگ

مثبت  هایواکنش تسهیل که چگونه برایینکه باعث ایجاد هیچ اشتباه میان فرهنگی نشود و ا

 .(2: 6550، 5توماس و اینکسون)تالش کنند 

در تحقیق حاضر ارتباط میان شوك فرهنگی و سازگاری میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته 

 .بدین منظور فرضیات زیر شکل گرفته است. است

 ارتباط «میان فرهنگی سازگاری»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل : ی اصلی دومفرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی

 سازگاری میان فرهنگی عمومی»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6-5ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط منفی و معنی

 سازگاری میان فرهنگی متقابل»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6-6ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردنیارتباط منفی و مع

 سازگاری میان فرهنگی کاری»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6-1ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط منفی و معنی

 

 عملكرد

 انتظار مورد کارهای انجام کار در یك محیط فرهنگی جدید، برای نیرو فرستادن از نهایی هدف

 به دستیابی برای .است های سازمانی واحدها و بخشان کلیهانجام امور می پیوستگی از اطمینان و

افراد  عملکرد کردن ها یا عوامل مرتبطی را که باعث حداکثربتوانند محّرك باید هاسازمان هدف، این

، 6556، 6ملك و بودهار)دهند  تشخیص یا و کنند بینیشود را پیشتازه وارد با فرهنگ متفاوت می

667.)  

 خروجی کارایی. مرتبط است سازمان اهداف با که رفتارها است از ایمجموعه کاری، عملکرد

اگر بخواهیم مفهوم فوق را برای افرادی که از یك فرهنگ . شودمی ناشی رفتارها این از که است

افرادی که از )صورت است که کارایی اتباع شوند معنی کنیم، بدینوارد فرهنگ جدید برای کار می

معنی میزانی است که به( شوندوت وارد فضای فرهنگی جدید برای کار مییك فرهنگ متفا

                                               
1- Thomas & Inkson 
2- Malek & Budhwar 
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: 5995، 5کمبل)کند که به اهداف سازمان مرتبط است عملکرد کاری تبعه رفتارهایی را منعکس می

289.) 

 (:27: 5992، 6بورمن و موتوویلدو)شود ای تقسیم میای و زمینهی وظیفهعملکرد به دو حوزه

 نظارت دارد روانی و فردی محیط حف  بر هایی است کهی شامل فعالیتاعملکرد زمینه .

ای از آن جهت اهمیت عملکرد زمینه. ی فنی الزم استوجود آن برای کار کردن هسته محیطی که

عنوان یك کاتالیزور کلیدی برای دهد که بهاست که بستر روانی، اجتماعی و سازمانی را شکل می

عنوان تواند بهای گاهی اوقات میعملکرد وظیفه. رودکار میفرآیندها بهای و های وظیفهفعالیت

 هایویژگی و تمایالت ها،انگیزه به هافعالیت از نوع این. عملکرد مبتنی بر ارتباط تعریف شود

پودکاسوف و )مکتوب هستند  رسمی نقش صورتبه ندرتبه و دارند بستگی فرد شخصیتی

 (.050: 6555، 1همکاران

 عنوان کارایی تعریف شده است که در آن متصدیان شغل کارهایی را اجرا ای بهلکرد وظیفهعم

ها یا مستقیماً بخشی از فرایند فنی را اجرا آن. شودی فنی سازمان مربوط میکنند که به هستهمی

 .آورندی فنی را فراهم میمستقیم مواد و خدمات مورد نیاز آن هستهصورت  یرکنند یا بهمی

    ای پیییده است که ارتباط میان دو مفهوم عملکرد شغلی و سازگاری میان فرهنگی حوزه

ارتباط میان این دو مفهوم در برخی (. 661: 6557، 7تاکر و همکاران)خوبی درك شود بایست بهمی

 دهد که ارتباط مثبتی میاننتایج این تحقیقات نشان می. تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است

ی هنگام ورود به یك فضای فرهنگی جدید با عملکرد او وجود دارد میزان سازگاری یك تبعه

ی و این که افرادی که سازگاری میان فرهنگی خوبی دارند، اندوخته( 622: 6552، 0شای و باکز)

ها را به توانند آنچون زمان، تالش و احساسات دارند که میتری از منابع شخصی همبیش

(. 675: 6555، 2شافر و هریسون)کند یی اختصاص دهند که عملکرد شغلی را تسهیل میرفتارها

چنان  یرشفاف و نیازمند علیر م تحقیقات صورت گرفته ارتباط میان سازگاری و عملکرد هم

در تحقیق حاضر ارتباط میان ابعاد سازگاری میان فرهنگی و عملکرد . تر استهای بیشبررسی

 .بر این اساس فرضیات زیر شکل گرفته است. رفته استمورد بررسی قرار گ

                                               
1- Campbell 
2- Bormen & Motowildo 
3- Podsakoff et al. 
4- Tucker et al. 
5- Shay & Baack’s 
6- Shaffer & Harrison 
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 ارتباط مثبت و «عملکرد»و عامل « سازگاری میان فرهنگی»میان عامل  -ی اصلی سومفرضیه ،

 .داری وجود داردمعنی

 ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی عمومی»میان عامل  -1-5ی فرعی فرضیه» ،

 .وجود داردداری ارتباط مثبت و معنی

 ایعملکرد زمینه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی عمومی»میان عامل  -1-6ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی متقابل»میان عامل  -1-1ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 ایعملکرد زمینه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی متقابل»میان عامل  -1-7عی ی فرفرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی کاری»میان عامل  -1-0ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 ایعملکرد زمینه»و عامل « گاری میان فرهنگی کاریساز»میان عامل  -1-2ی فرعی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 

 مدل مفهومی تحقیق

با استفاده از مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری مرور شده، مفاهیم هوش فرهنگی، شوك 

و متغیّرهایی  با توجه به ابعاد. فرهنگی، سازگاری میان فرهنگی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت

 . که برای سنجش این مفاهیم تعریف شد، مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر استخراا شده است
 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق -ی یکشكل شماره
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 فرضیات تحقیق

ی موضوع شکل گرفته های انجام شده در پیشینه فرضیات تحقیق بر اساس مطالعات و بررسی

       صحت فرضیات زیر آزمایش پی در واقع این تحقیقکه در فوق بدان اشاره شده است، در 

 :باشیممی

 :فرضیات اصلی

 داری ، ارتباط منفی و معنی«شوك فرهنگی»و عامل « فرهنگیهوش»میان عامل  -5ی فرضیه

 .وجود دارد

 ارتباط منفی و «سازگاری میان فرهنگی»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6ی فرضیه ،

 .اردداری وجود دمعنی

 داری ، ارتباط مثبت و معنی«عملکرد»و عامل « سازگاری میان فرهنگی»میان عامل  -1ی فرضیه

 .وجود دارد

 ها، ارتباط های مربوط به آن و شاخص «فرهنگیهوش»هر یك از عوامل مدل  میان -7ی فرضیه

 .داری وجود داردمثبت و معنی

 :فرضیات فرعی

 ارتباط منفی «شوك فرهنگی»و عامل « ی فراشناختیهوش فرهنگ»میان عامل  -5-5ی فرضیه ،

 .داری وجود داردو معنی

 ارتباط منفی و «شوك فرهنگی»و عامل « هوش فرهنگی انگیزشی»میان عامل  -5-6ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمعنی

 ارتباط منفی و «شوك فرهنگی»و عامل « هوش فرهنگی رفتاری»میان عامل  -5-1ی فرضیه ،

 .وجود دارد داریمعنی

 ارتباط منفی «سازگاری میان فرهنگی عمومی»و عامل « شوك فرهنگی»عامل - 6-5ی فرضیه ،

 .داری وجود داردو معنی

 ارتباط «سازگاری میان فرهنگی متقابل»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6-6ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی

 ارتباط «سازگاری میان فرهنگی کاری»و عامل « شوك فرهنگی»میان عامل  -6-1ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمنفی و معنی
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 ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی عمومی»میان عامل  -1-5ی فرضیه» ،

 .داری وجود داردارتباط مثبت و معنی

 ارتباط «ایعملکرد زمینه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی عمومی»میان عامل  -1-6ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمثبت و معنی

 ارتباط «ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی متقابل»میان عامل  -1-1ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمثبت و معنی

 ارتباط «ایعملکرد زمینه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی متقابل»میان عامل  -1-7ی فرضیه ،

 .وجود داردداری مثبت و معنی

 ارتباط «ایعملکرد وظیفه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی کاری»میان عامل  -1-0ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمثبت و معنی

 ارتباط «ایعملکرد زمینه»و عامل « سازگاری میان فرهنگی کاری»میان عامل  -1-2ی فرضیه ،

 .داری وجود داردمثبت و معنی

ی اصلی  فرضیات فرعی مربوط به فرضیه نی شدن مطلب از ذکردلیل جلوگیری از طوالهب

 . شده استخودداری  چهارم، در متن مقاله

 

 تحقیق   روش

بررسی نقش هوش فرهنگی در سازگاری میان فرهنگی و که هدف تحقیق حاضر،  جااز آن

یفی از گردآوری اطالعات توص یاز نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوهاین تحقیق ، عملکرد است

سرمد و )نامه است آوری اطالعات میدانی از نوع پرسشاست و روش جمعنوع پیمایشی 

 (. 00: 5180همکاران، 

 

 نامه روایی و پایایی پرسش

نظران این حرفه و چند نفر از صاحب دانشگاه از سوی استادان نامهاعتبار محتوای این پرسش

نامه نیز، با منظور سنجش پایایی پرسشبه. استوردار مورد تأیید قرار گرفته و از اعتبار الزم برخ

. دست آمدهدرصد ب 85که معادل  شدضریب آلفای کرونباخ محاسبه  ،SPSS افزار استفاده از نرم

 . استنامه قابلیت اعتماد پرسش یدهندهدست آمده نشانهضریب ب
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 گیری های نمونهآماری، حجم نمونه و روش یهجامع

ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یك صفت  اری عبارت است از مجموعهی آمیك جامعه

ی ی فرعی از جامعهگروه نمونه نیز، یك مجموعه(. 65: 5180سرمد و همکاران، )مشترك باشند 

ی آماری تعمیم دهد ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعهآماری است که با مطالعه

ی کارکنان خارجی است که در ی آماری تحقیق حاضر شامل کلیهعهجام(. 16: 5185سکاران، )

 در نمونه حجم تخمین منظوربه. اندکار بودههای شهر تهران حداقل به شش ماه مشغول بهبنگاه

 اجرای برای که باشد ایگونه به باید آماری واحدهای تعداد آماری، یمتغیّره چند هایتحلیل

 واحدهای بر اساس تعریف کندال تعداد .باشد برخوردار الزم کفایت از متغیّره چند هایتکنیك

 نمونه ی همین جهت تعدادبه. باشد مدل مشهود متغیّرهای تعداد برابر 65 بایست حداقلمی آماری

گیری ساده استفاده شده آوری این تعداد نمونه از روش نمونهمنظور جمعو به 689 حاضر تحقیق

  . است

 

 و تحلیل اطالعات های تجزیه روش

از مدل  ی مدل مفهومی در این زمینه،میان متغیّرها و ارائهدر این تحقیق برای سنجش ارتباط 

یك . (22: 5180سرمد و همکاران، ) یدی استفاده شده استأیمعادالت ساختاری و تحلیل عاملی ت

ری که ساختار یك مدل ساختا( الف: لفه تشکیل شده استؤمدل معادالت ساختاری کامل از دو م

گیری که روابطی را یك مدل اندازه( دارد، برهای مکنون مفروض میمتغیّ میانی خاصی را علّ

   های که دادههنگامی . ندکمیتعریف ( شدهگیری اندازه)رهای نشانگر رهای مکنون و متغیّمتغیّ میان

نس درآید و توسط بستگی یا کواریاصورت ماتریس همدست آمده از نمونه مورد بررسی بههب

افزارهای مربوطه توان با استفاده از نرمای از معادالت رگرسیون تعریف شود، مدل را میمجموعه

(EQS, LISREL )ای که نمونه از آن استخراا شده آزمودتحلیل کرد و برازش آن را برای جامعه .

چنین چند هم و( ضرایب مسیر و جمالت خطا)ی از پارامترهای مدل یاین تحلیل برآوردها

ی برازش یو اطالعات مربوط به نیکو عواملبرآورد . آوردی برازش فراهم مییشاخص برای نیکو

 مدل نظری مورد آزمون قرار داد ددتوان برای تغییرات احتمالی در مدل و آزمودن مجّرا می

 . است LISRELافزار مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزار نرم. (92: 6556، 5کالین)

 

                                               
1- Kline 
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 های تحقیقیافته

توجه به با. دهد یك از فرضیات تحقیق نشان میهای زیر خروجی لیزرل را برای هرشکل

 0چه مقدار آن کمتر از آید که چناندست میهنسبتی ب dfبر  X2خروجی لیزرل از تقسیم مقدار 

با حقیق این تمدل  مقدار این نسبت در. استمناسب بودن برازش مدل  یدهندهباشد، نشان

       دست آمده از تخمین مدل هب RMSEAچنین مقدار هم .است 0تر از اختالف زیاد کوچك

کمتر از این تحقیق   مدلهای  همه بخشدر نیز باشد که این مقدار  58/5تر از بایست کوچكمی

ایست بدست آمده از تخمین مدل نیز میبه IFIو  CFIچنین مقادیر هم. دست آمده استهبمقدار 

: 5185سکاران، )باشند می 9/5دست آمده باالتر از باشند که در این مدل این اعداد به 9/5تر از بیش

گیریم که مدل مفهومی نتیجه میتخمین مدل  دست آمده ازهب اعدادتوجه به طور کلی باهب(. 515

جدول زیر های برازش مدل در مقادیر شاخص. تحقیق از لحاظ شاخص تناسب بسیار خوب است

 :نشان داده شده است
 

 های برازش مدلشاخص -ی سه جدول شماره

 

یدی در حالت نمایش اعداد معناداری مدل معناداری تك أیچنین با استفاده از تحلیل عاملی تهم

برای  عاملیك ضریب یا . مدل نمایش داده شده استهای  یك از بخشهرتك ضرایب مربوط به 

در این . تر شودکوچك -6تر و از عدد بزرگ 6که معنادار شود باید عدد معناداری آن از عدد  این

اما در  و معنادار هستند، 6تر از بزرگ مربوط به متغیّرهای مدلدست آمده هب کلیه ضرایب ،مدل

است، که برای این  6، کمتر از Y16 و X4، Y4، Y15هار شاخص ها، ضرایب چسطح شاخص

دست آمده برای سایر شود لیکن ضرایب بهها در دیاگرام مسیری خطوطی تعریف نمیشاخص

مدل معنادار  عوامل یتوان نتیجه گرفت کلیهمیبنابراین . و معنادار است 6تر از ها بزرگشاخص

در حالت تخمین فرهنگی هوشحاصل از تفسیر مدل  بستگیتوجه به درصدهای همبا .هستند

فرضیات اول تا سوم  توان نتیجه گرفت کهو ضرایب معناداری می( شکل شماره سه)استاندارد 

ی چهارم تحقیق برای چهار گردند و فرضیهی فرضیات فرعی مربوطه تأیید میهمراه کلیهتحقیق به

رد شده و برای ( Y16 و X4، Y4، Y15)ت اس 6ها کمتر از شاخصی که ضرایب معناداری آن

 .گرددها تأیید میمابقی شاخص

IFI CFI RMSEA P-value Df 2 

91/5 95/5 508/5 55/5 560 65/120 
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 (ر حالت نمایش اعداد معناداریدگیری مدل اندازه)خروجی لیزرل مربوط به فرضیات تحقیق  -ی دوشماره شكل

 

 
 

 (اردتخمین استاندر حالت دگیری مدل اندازه)خروجی لیزرل مربوط به فرضیات تحقیق  -ی سهشماره شكل

 

ی دو و سه خروجی لیزرل را برای تأیید مدل در حالت نمایش اعداد های شمارهشکل

الزم به توضیح است که در تجزیه و تحلیل اطالعات . دهندمعناداری و تخمین استاندارد نشان می
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بدین ترتیب که متغیّر هوش فرهنگی . از نمادگذاری برای متغیّرهای مدل استفاده شده است

با هوش فرهنگی رفتاری ، متغیّر a2با نماد هوش فرهنگی انگیزشی ، متغیّر a1با نماد  یفراشناخت

، متغیّر a5، متغیّر سازگاری میان فرهنگی عمومی با نماد a4، متغیّر شوك فرهنگی با نماد a3نماد 

غیّر ، متa7، متغیّر سازگاری میان فرهنگی کاری با نماد a6سازگاری میان فرهنگی متقابل با نماد 

در شکل نشان داده شده  a9ای با نماد و نهایتاً متغیّر عملکرد زمینه a8ای با نماد عملکرد وظیفه

 .است

 

 گیری  بحث و نتیجه

با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر سازگاری میان فرهنگی و عملکرد انجام تحقیق حاضر، 

ازگاری میان فرهنگی و منظور ارتباط میان هوش فرهنگی، شوك فرهنگی، سبدین. شده است

گونه که نتایج تجزیه و تحلیل همان. عملکرد در قالب مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

دهد که هوش نتایج نشان می. شود دهد، مدل مفهومی ارائه شده تأیید می های تحقیق نشان می داده

کننده قوی برای سازگاری ینیب، یك عامل پیش(فراشناختی، انگیزشی و رفتاری)فرهنگی و ابعاد آن 

این بدان معنا است که اتباع و مهاجرینی که از یك فرهنگ بومی وارد فرهنگ . میان فرهنگی است

توانند عدم چه از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند، میشوند، چنانجدیدی برای اشتغال می

شود، به حداقل تفاوت ایجاد میاطمینان و اضطرابی را که از قرار گرفتن در یك محیط فرهنگی م

   تری را برای ابتکار عمل در رابطه با توانند تالش بیشدر نتیجه این افراد می. کاهش دهند

های کاری و یك پارچگی اجتماعی به خرا دهند و پیامدهای عملکردی مثبتی را ایجاد فعالیت

 . کنند

کننده بینیعنوان یك پیشند بهتوادهد که هوش فرهنگی میدر واقع تحقیق حاضر نشان می

چنین نتایج تجزیه و تحلیل هم. عملکرد فرد در یك موقعیت میان فرهنگی در نظر گرفته شود برای

دهد هوش فرهنگی یك عنصر کلیدی است که بر سایر عوامل فرهنگی چون اطالعات نشان می

ها و آداب و سنت دلیل عدم قابلیت دركشوك فرهنگی گاهی به. شوك فرهنگی اثرگذار است

زمانی که بر موانع روانشناختی  لبه . شودرسوم بومی، تعامالت اجتماعی و زبان بومی ایجاد می

میان فرهنگی پذیری سرعت خود را با محیط جدید سازگار کنند و انطباقتوانند بهشود افراد می

ای این افراد عملکرد زمینهی خود بر تعامل و سازگاری موفقیت آمیز به نوبه .خود را افزایش دهند

 . ای استگذارد که خود عامل مهمی برای بهبود عملکرد وظیفهتأثیر می
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 پیشنهادهای کاربردی

با یك  فرهنگی مرزهای سراسر در روزانه مردم که است آن مستلزم جهانی متقابل وابستگی

 از طریق ویژهبه وندر دهد ایننتایج تحقیق حاضر نشان می .دیگر مذاکره و تعامل داشته باشند

ی مهم این تحقیق تأکید بر این نکته است که جدای از این نکته .شودمی تسهیل فرهنگی هوش

ای است، در کار خود حرفه چه حدّموضوع که یك فرد تبعه یا مهاجر با یك فرهنگ  یر بومی تا 

مانع از کند و این احساس اضطراب و عدم اطمینان در یك محیط ناآشنا احساس ترس می

 . شود و ممکن است بر عملکرد کاری او تأثیر بگذاردسازگاری مناسب او با محیط جدید می

های فرهنگی را به چه افراد  یر بومی از هوش فرهنگی باال برخوردار باشند، تفاوتچنان

منظور حصول اطمینان از این ی فرصتی برای آشنا شدن با محیط جدید و درك عمیق آن بهمنزله

هوش فرهنگی موجب تسریع . شوند، می پندارندحداقل اشتباهات فرهنگی را مرتکب می که

گری برای کمك به کاهش عدم اطمینان و پریشانی حاصل از تفاوت رفتارها در یك فرایند حس

تفاوت رفتارهایی که فرد  یر بومی بر اساس فرهنگ بومی خود پذیرفته . شودفرهنگ جدید می

ابق با آن اعتقادات رفتار کند، با رفتارهایی که در محیط فرهنگی جدید وی را است و نیاز دارد مط

 .احاطه کرده است

عنوان عاملی جهت حداقل کردن شوك با توجه به اهمیت مفاهیمی چون هوش فرهنگی به

ها فرهنگی و افزایش سازگاری میان فرهنگی و نهایتاً بهبود عملکرد افراد  یربومی در سازمان

ی مدیران و مالکان کسب و کارها در ای کاربردی زیر بر اساس نتایج تحقیق برای استفادهپیشنهاده

کنیم که مدیریت ی پیشنهادهای کاربردی تحقیق را با این سؤال آ از میارائه. شودکشور ارائه می

 سازمان، از چه مکانیزهایی باید استفاده کند تا تعامالت میان فرهنگی کارکنان تسهیل شود؟

. بایست انجام شود، تدوین معیارهای جذب پرسنل استخصوص میولین اقدامی که در اینا

نحوی باید تدوین گردد که افراد با سطح هوش فرهنگی باال در سازمان مشغول معیارهای جذب به

خصوص جذب افراد  یر بومی عالوه بر بررسی گیری درمنظور تصمیمدر واقع به. کار شوندبه

بایست از جمله عوامل کلیدی انتخاب ای، هوش فرهنگی میهای حرفهو شایستگی ی فنیتجربه

های خارجی نیز از جمله عواملی است که سازگاری میان ی کار در محیطتجربه. افراد تعریف شود

      عنوان یکی از معیارهای جذب که عملکرد افراد تواند بهکند و میفرهنگی افراد را تقویت می

 .بخشد تعریف گرددرا در محیط بهبود می  یر بومی
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تقویت و  منظورآموزشی به هایبرنامه بایستمی مدیران ی انتخاب کارکنان،مرحله بر عالوه

 پایه فرهنگی دانش تنظیم خصوص،گام مقدماتی در این. کنند ای هوش فرهنگی افراد طراحیارتق

 هاتفاوت و هاشباهت تطبیق و ای متفاوتهفرهنگ اجتماعی جزئیات و قانون اقتصاد، با رابطه در

 .گوناگون برای کارکنان است هایفرهنگ میان

فرهنگ جدید،  یك با پذیریانطباق برای تالش باال، هنگام فراشناختی هوش فرهنگی با افراد

 ریزیبرنامه باالتر مثل چگونگی مراتب فرآیندهای شناختی در درگیر شدن برای تریبیش توانایی

در  خود هایفعالیت و کنترل ارزیابی جدید و فرهنگ یك به مربوط مشکالت حل وزش،آم برای

فعلی یا مبتنی بر عادات رفتاری  دانش ساختار به وابسته فقط هاآن. دارند های متفاوت رافرهنگ

 هایراه از دانش کسب در فرهنگ جدید، سعی از خود ادراکات ترکیب برای نیستند، بلکه خود

     توان از کلیشه سازی فرهنگی راحتی نمیخوبی می دانند که بهها بهبنابراین آن. ددارن متعددی

بایست های  یر بومی میی فرهنگی در محیطعنوان مبنای قضاوت استفاده کرد و فرضیات اولیهبه

 . مجدداً مورد تأیید قرار گیرند

 و عادات ی که در رابطه با هنجارها،رفتاری باال، با توجه به دانش فرهنگی هوش با چنین افرادهم

کنند و هنگام میان فرهنگی را درك می هایتفاوت و هادارند، شباهت هافرهنگ میان مرسومات

 هوش فرهنگی چنینهم. تری مواجه خواهند بودتعامل با یك فرهنگ جدید با شوك فرهنگی پایین

 بر و دارند انگیزه جدید هایی فرهنگیادگیر برای که است افرادی رویکرد کلیدی در انگیزشی، یك

از محل بومی  خارا در زندگی توانند بااثرگذارند و بهتر می خود فرهنگی پذیریانطباق توانایی

 بروز برای افراد با هوش فرهنگی انگیزشی و رفتاری باالتر تمایل بیشتری .یابند خود سازگاری

 بدن آشکار زبان و صورت حالت اشارات، لحن، کلمات، با که شفاهی  یر و شفاهی هایفعالیت

 یك در و شوند پذیرفته گروه توسط ترآسان تا کندکمك می افراد رفتار به این. دارند شوند،می

 .پیشرفت کنند بهتر فردی میان روابط در میان فرهنگی محیط

 این نتایج .است حیاتی بسیار موفقیت برای و است چالش یك فرهنگی بهبود هوش بنابراین

فرهنگی و  میان سازگاری بر که است حیاتی عامل یك فرهنگی هوش که کندمی ثابت تحقیق

           های آموزشی توجه به موارد فوق اهمیت طراحی برنامهبا. اثرگذار است عملکرد افراد

   های آموزشی عنوان مثال برنامهبه. شودها بیش از پیش مشخص میهوش فرهنگی در سازمان

های فرهنگی ند سناریوهای متنوّع فرهنگی را برای حل مساله طرح کنند و افراد با زمینهتوانمی

متفاوت در این فرایندهای حل مسأله درگیر شوند و با یك دیگر به تعامل بپردازند و شناخت خود 
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های آموزشی از دیگر برنامه. های فرهنگی یك دیگر افزایش دهندها و شباهترا از تفاوت

ی هایی برای توسعههای موردی یا طراحی کارگاهتوان به مطالعهی هوش فرهنگی میپیشرفته

    خصوص اشاره کرد که باعث های کنترلی در اینفرهنگی و تدوین برنامههای هوشاستراتژی

ی مسائل و مشکالت های گوناگون و تجربهشوند افراد آمادگی کافی برای مواجهه با موقعیتمی

 .سترهای فرهنگی متنوع را دارا باشندمتفاوت از ب

 و برانگیز چالش اهداف تعیین که است داده ها نشانگذاری در سازمانهمینی ادبیات هدف

 اساس، این بر. شودها میافراد و کاهش مقاومت آن خودکارآمدی افزایش باورهای موجب خاص

هدف  بر که هایی آموزش طریق از فرهنگی هوش افزایش منظوربه را هاییبرنامه توانندمی مدیران

کارکنان تمرکز دارد، تدوین  فرهنگی میان سازگاری منظور افزایشبه چالشی و خاص هایگذاری

 .کنند
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