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چكیده
افراد حین تجربهی انتقال از یك محیط آشنا به محیط ریب ،با چالشهای متفاوتی در یك محیط میان فرهنگی
مواجه میشوند .الگوهای رفتاری ،نگرشها و ارزشهای فرهنگی که در محیط آشنای آنها قابل قبولند ،ممکن است
در محیطهای دیگر پذیرفته نباشند .بهمنظور کاهش بالتکلیفی که بهواسطهی تفاوتهای فرهنگی ایجاد میشود ،افراد
باید از تنوّع فرهنگی آگاه باشند و توانایی ایجاد ارتباط با مردم از فرهنگهای متفاوت را در خود تقویت کنند .این نوع
رفتارها از هوش فرهنگی افراد نشأت میگیرد و میتواند شاخصی برای توانایی سازگاری مؤثر با یك محیط فرهنگی
جدید باشد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی در سازگاری میان فرهنگی و عملکرد شغلی افراد در سازمانها
انجام شده است .بدین منظور پس از مرور مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقیق طراحی ،اطالعات از طریق پرسشنامه
جمعآوری شده و با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات ،سه عامل هوش فرهنگی ،شوك فرهنگی و سازگاری
میان فرهنگی بهعنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد در سازمانها معرفی شدهاند .در نهایت با بررسی ابعاد هر یك از
این مفاهیم ،پیشنهادهای کاربردی برای بهبود عملکرد افراد در سازمانها ارائه شده است.
واژههای کلیدی :هوش فرهنگی ،شوك فرهنگی ،سازگاری میان فرهنگی ،عملکرد.

 -5استادیار مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسؤول)
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مقدمه و بیان مسأله
علیر م فشارهای مداوم بر کاهش هزینهها و محدودیت سرمایه در سازمانها ،نقل و انتقاالت
بینالمللی بهعنوان بخش حساس استراتژیهای بینالمللی شرکتهای چند ملیتی باقیمانده است؛
درحالی که شرکتهای چند ملیتی باید فواید و مضرات استخدام نیروهای بومی برای پستهای
مشخص را درنظر بگیرند ،همیشه نیاز به کارمندان خارجی در آینده وجود خواهد داشت (فنگ و
همکاران .)68 :6555 ،5میزان باالی شکست کارمندان خارجی موجب کاهش سود شرکتهای چند
ملیتی میشود .با توجه به اهمیت نقل و انتقال بینالمللی کارمندان ،هم برای رشد کاری شخص و
هم بهمنظور دستیابی به موفقیتهای بینالمللی برای سازمانها ،تالش بسیار زیادی برای اطمینان از
موفقیت کارمندان خارجی در نقل و انتقاالت بینالمللی صورت گرفته است.

یکی از دالیل عمدهی اتمام کار ناگهانی افراد هنگام ورود به محیطهای فرهنگی جدید ،تطبیق
فرهنگی ضعیف آنها است .دلیل دیگرِ مشکالت ،مربوط به خانوادهی افراد است؛ یعنی ناتوانی
همسر یا فرزندان آنها در تطبیق با فرهنگ و فقدان مهارت زبان و برقراری ارتباط با شهر یا کشور
میزبان است (تکئوچی .)7 :6555 ،6تحقیقات نشان میدهد که  05درصد از اتباع خارجی در
نحوهی انجام کار در کشور میزبان با مشکل رو بهرو هستند ،چرا که آنها فاقد قابلیت تطبیق با
جنبههای مختلف کشور میزبان هستند .با توجه به این تحلیل ،میتوان استنباط کرد عدم توانایی اتباع
خارجی در تطبیق با کشور میزبان به طور برجسته مربوط به عوامل فرهنگی-اجتماعی است و این
موضوع مستقل از مهارتهای حرفهای کاری آنها است .بنابراین ،تفاوتهای فرهنگی و ارزشهای
خاص کشور میزبان و هنجارهای آنها جنبههای حساسی است که اتباع خارجی و سازمانهایشان
نباید از آنها چشمپوشی کنند (پمروی.)0 :6552 ،1
اتباع باید از لحاظ رفتاری خود را با جنبههای کلیدی فرهنگ بومی که در آن مشغول بهکار
هستند ،مطابقت دهند .تحقیقات اخیر نشان داده است که استفاده از مهارتهای نرم هم چون هوش
فرهنگی به هماهنگی هرچه بیشتر افراد با ارزشها و هنجارهای فرهنگی کشور میزبان و درك بهتر
تعامالت میان فرهنگی کمك میکند (شین و همکاران .)20 :6552 ،7تفاوتهای عمده میان
فرهنگها ،دورنماها و رفتارها ممکن است برای شخصی که در این موقعیت قرار میگیرد ،بسیار
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گیجکننده و سخت باشد (نئوپرت و همکاران .)522 :6550 ،5بهعالوه ،افراد یر بومی در شهر یا
کشور میزبان با سیل عظیمی از نگرانیها و عدم قطعیتها چه در محیط کاری و چه یرکاری مواجه
هستند که این احساسات ممکن است مانع یك پارچگی اجتماعی و عملکرد مطلوب آنها شود
(اوسلند و اوسند.)90 :6550 ،6
هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی نقش هوش فرهنگی بهعنوان عامل پیشبینی کنندهی
سازگاری میان فرهنگی و عملکرد افراد مهاجر حین اقامت در شهر میزبان است .بهمنظور بررسی
این ارتباط نقش مفهومی تحت عنوان شوك فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است .بسیاری از
اتباع و نیروهای کاری که نقل مکان کردهاند و در یك فرهنگ جدید مشغول بهکار شدهاند از
مشکالت شوك فرهنگی رنج میبرند .این مشکالت باعث احساس عدم اطمینان ،استرسهای
شخصی و کاری و ناامیدی میشود (رز و همکاران.)052 :6558 ،1
چارچوب نظری
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی به ظرفیتهای شخصی اطالق میشود که انسان را به تعامل مؤثر با دیگر انسانها
با پیشینه و زمینههای فرهنگی گوناگون توانا میکند (بریسلین و همکاران.)71 :6552 ،7
هوشفرهنگی نشانهی توانایی مؤثر بودن میان فرهنگهای مختلف است و این مهارتها می تواند به
افراد آموزش داده شود (این جی و همکاران .)050 :6559 ،0بهطور خالصه هوش فرهنگی را
میتوان بهعنوان توانایی فرد در انطباق موفقیتآمیز با محیط فرهنگی جدید تعریف کرد (ایرلی و
انگ.)06 :6551 ،2
مفهوم هوش فرهنگی میتواند به تحقیقات بنیادی پیشین در زمینهی آموزش متقابل فرهنگی
مربوط شود (مك نابا و ورسلی .)21 :6556 ،2برای مثال بریسلین )5991( 8سه حوزهی کلیدی را
در رشد اثربخشی متقابل فرهنگی شناسایی کرده است :تفکر ،احساسات و رفتارها.
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ایرلی و انگ 5هوش فرهنگی را بهعنوان یك سازهی چند بعدی شامل ابعاد فراشناختی،
شناختی ،انگیزشی و رفتاری مفهومسازی کردهاند:
.5

بعد فراشناختی هوشفرهنگی به سطح آگاهی فرهنگی فرد یا میزان هوشیاری حین تعامالت

میان فرهنگی اطالق میشود .افراد با هوشفرهنگی فراشناختی باالتر هنگام تالش برای انطباق با
فرهنگهای جدید در فرآیندهای شناختی سطح باالتر درگیر میشوند .مثل اینکه چگونه برای
یادگیری فرهنگ جدید برنامهریزی کنند ،در عین حالی که پیشرفت خود را در محیط جدید
ارزیابی و بر آن نظارت میکنند (ایمای و گلفند.)87 :6565 ،6
.6

هوشفرهنگی شناختی به دانش اکتسابی فرد در رابطه با تشابهات و تفاوتهای هنجارها،

عادات و آداب و رسوم سایر فرهنگها مربوط میشود.
.1

هوشفرهنگی انگیزشی به توانایی فرد در توجه مستقیم به انطباق با فرهنگ جدید مربوط

میشود .بهطور مشخص ،هوشفرهنگی انگیزشی به انگیزهی ذاتی و خودکارآمدی در انطباق با
فرهنگهای جدید اطالق میشود .بنابراین افراد دارای هوشفرهنگی انگیزشی باال از تعامل با
فرهنگهای جدید لذت میبرند و در رابطه با تواناییهای شخصی خود در این تعامالت احساس
اعتماد به نفس دارند.
.7

نهایتاً هوش فرهنگی رفتاری به این حوزه مربوط میشود که افراد تا چه حدّ مجموعهای

وسیع از مهارتهای رفتاری را دارا هستند و بهصورت کامالً مناسب میتوانند رفتارهای کالمی را
بهخوبی رفتارهای یرکالمی در محیطهای فرهنگی جدید به نمایش بگذارند (انگ و وان دین،1
.)551 :6558
7

ارلی و پترسون در سال  6557یك مدل سه سطحی از هوشفرهنگی را توسعه دادهاند که
شامل اجزای شناختی /فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری است (ایرلی و پترسون.)550 :6557 ،
همینگونه که دیده میشود در این مدل دو جزء شناختی و فراشناختی هوشفرهنگی با یك دیگر
ترکیب شدهاند.
همچنین مدل جایگزینی با اجزای دانش ،تمرکز حواس و رفتار برای هوش فرهنگی توسعه داده
شده است (توماس و اینکسون .)06 :6551 ،0اگرچه همهی این مدلها ارزشمند هستند ،در این
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پژوهش بهجهت استقرار یك مدل مناسب نظری و نیز وجود سنجههای مربوطه برای اندازهگیری
مفهوم هوش فرهنگی ،رویکرد ارلی و پترسون مورد استفاده قرار گرفته است.

شوک فرهنگی
شوك فرهنگی به اضطراب و نگرانی و احساس عدم اطمینانی که فرد هنگام کار کردن در یك
فرهنگ ناشناخته و متفاوت حس میکند ،مربوط میشود .برخی صاحبنظران شوك فرهنگی را
یك بیماری شغلی میدانند .برخی از افراد بهخوبی خود را بازیابی میکنند و بهسرعت با محیط
جدید انطباق پیدا میکنند اما برخی دیگر دچار شوك میشوند ،این شوك در آنها ادامه دار
میشود و آنها را ضعیف میکند (کریستوفی و چارلز.)00 :6552 ،5
بهعبارت دیگر شوك فرهنگی احساس ضعف و ناتوانی نشأت گرفته از عدم توانایی در
رویارویی با محیط بهعلت عدم آشنایی با جنبههای شناختی و مهارتهای ایفا نقش است (تف،6
 .)516 :5922در واقع شوك فرهنگی زمانی که افراد محیطی را که با آن آشنا هستند ترك میکنند
و با یك محیط ناآشنا تماس برقرار میکنند ،موضوع مهمی است .زندگی معمول آنها با اختالل
مواجه میشود و این موضوع گاه به عدم اطمینان روانی میانجامد (بلك و گرگرسن:5995 ،1
.)221
عوامل بسیاری میتواند بر شوك فرهنگی تأثیرگذار باشد .تحقیقات پیشین نشان میدهد که
ویژگیهای شخصیتی افراد ،عوامل جمعیت شناختی و حمایت سازمانی از اصلیترین عواملی
هستند که بر شوك فرهنگی تأثیرگذارند .برخی خصایص شخصیتی همچون انعطافپذیری
فرهنگی ،نژادپرستی ،عکسالعملهای عصبی ،مهارتهای ارتباطی و میان فردی و تمایل به
برقراری ارتباط ،تأثیرگذاری بیشتری بر شوك فرهنگی دارند (سیمز و اشرادرم.)22 :6557 ،7
یکی از موقعیتهایی که در آن شوك فرهنگی ایجاد میشود ،زمانی است که فرد در یك
فضای فرهنگی جدید قرار میگیرد و در نقشها ،انتظارات شغلی ،ارزشها ،احساسات و هویت
شخصی خود گیج میشود .این موضوع نشان میدهد افرادی که از یك فرهنگ وارد فرهنگ جدید
میشوند از هوش فرهنگی کافی برخوردار نیستند و نمیتوانند با پیامدهای منفی وقایعی که در یك
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فضای میان فرهنگی اتفاق میافتد روبهرو شوند (اوبرگ .)528 :5925 ،5بنابراین میتوان ادعا کرد
افراد با هوشفرهنگی شناختی باالتر معموالً کمتر در معرض شوك فرهنگی قرار میگیرند .آنها
میتوانند از هوشفرهنگی شناختی خود برای کسب دانشی که به آنها در کاهش سوء تفاهم و
عدم اطمینان در یك فضای میان فرهنگی کمك میکند استفاده کنند (بلك و مندنهال:5995 ،6
 .)552همچنین برخی از تحقیقات نشان میدهد که احساس اطمینان در فردی که با فرهنگی جدید
مواجه شده است و تمایل به تعامل با افراد از سایر فرهنگها منجر به انطباق موفقیتآمیز میشود.
همچنین شوك فرهنگی بهجهت ارتباطات میان فردی و میان فرهنگی یر اثربخش ایجاد میشود.
این بدان معنا است که عدم توانایی افرادی که با یك فرهنگ جدید روبهرو میشوند در اجتناب از
ایجاد شوك فرهنگی ،از طریق اعمال کالمی و یرکالمی هنگام تعامل با افراد از فرهنگی متفاوت
ایجاد میشود (چن و همکاران .)679 :6555 ،1نهایتاً افراد با هوشفرهنگی رفتاری باالتر بسیار
سادهتر از جانب گروههای دارای فرهنگ متفاوت پذیرفته میشوند؛ زیرا این افراد میتوانند ارتباط
خوبی با افراد دارای فرهنگ متفاوت برقرار کنند و از جانب شبکههای مختلف حمایت اجتماعی
میشوند و از این موارد بهمنظور کاهش و رفع شوك فرهنگی خود استفاده میکنند (سیمز و
اشرادرم.)29-22 :6557 ،
باتوجه به موارد فوق در تحقیق حاضر ارتباط میان هوشفرهنگی و شوكفرهنگی مورد بررسی
قرار گرفته است .بدین منظور در پی سنجش فرضیات زیر میباشیم:
 فرضیهی اصلی اول :میان عامل «هوشفرهنگی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -5-5میان عامل «هوشفرهنگی فراشناختی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -5-6میان عامل «هوشفرهنگی انگیزشی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -5-1میان عامل «هوشفرهنگی رفتاری» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد.
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سازگاری میان فرهنگی
سازگاری میان فرهنگی یك پیامد روانشناسی است که با انطباق پذیری فرد در ارتباط است.
انطباقپذیری به معنی درجهی احساس راحتی فرد در نقش جدید خود و مرتبهای است که شخص
با نیازمندیهای نقش خود احساس سازگاری میکند (بلك .)685 :5988 ،5مدل سازگاری میان
فرهنگی بلك ( ،)5988مدل پذیرفته شدهای است که مبنای بسیاری از مطالعات گذشته در این حوزه
است (پالسه .)75 :6557 ،6این مدل شامل سه بُعد سازگاری عمومی ،سازگاری متقابل و سازگاری
کاری است:
 - 5سازگاری عمومی عواملی را در بر میگیرد که بر زندگی روزانه شخصی که با فرهنگ جدید
مواجه میشود اثر گذار است .این عوامل شامل خوراك ،بهداشت ،رانندگی ،شرایط مسکن ،خرید و
هزینهی زندگی است.
 - 6سازگاری متقابل در برگیرندهی میزان راحتی است که فرد در تعامل با افراد بومی در
محیطهای کاری یا یر کاری احساس میکند .رسیدن به این نوع سازگاری از بقیه دشوارتر است؛
چراکه هر فرهنگی در سنتها ،هنجارهای فرهنگی ،رفتارها و انتظارات خود با سایر فرهنگها
متفاوت است.
 - 1نهایتاً سازگاری کاری بهعنوان میزانی که افراد میتوانند با نقش کاری ،وظایف شغلی و محیط
کاری خویش سازگاری پیدا کنند ،تعریف میشود (لین و همکاران.)071 :6556 ،1
در مجموع این سه نوع سازگاری در تشخیص این که چه افرادی قابلیت روبهرو شدن با
چالشهای فرهنگی را دارند ،با اهمیت است (بلك و گرگرسن.)220 :5995 ،
ایرلی و انگ ( )6551هوشفرهنگی را بهعنوان توانایی فرد برای دریافت و پردازش اثربخش
پیامها در محیطهای فرهنگی متنوّع و سپس ایجاد سازگاری منطقی در عکسالعمل نسبت به
محیط فرهنگی جدید تعریف کردهاند (ایرلی و انگ .)01 :6551 ،هوشفرهنگی بهعنوان یك متغیّر
تبیینی در پیشبینی کارآیی میان فرهنگی شناخته میشود .بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده است
که هوشفرهنگی نقش مهم و قابل توجهی در اندازهگیری هوش افراد در سازگاری با یك
محیط فرهنگی جدید ایفا میکند (انگ و همکاران.)119 :6552 ،7

1

- Black
- Palthe
3
- Lin et al.
4
- Ang et al.
2
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تحقیقات نشان میدهد افراد با هوشفرهنگی باال با تفاوتهای جزیی در تعامالت میان
فرهنگی هماهنگتر هستند ،بنابراین آنها بهطور حسی و شهودی میدانند دقیقاً چگونه رفتار کنند
که باعث ایجاد هیچ اشتباه میان فرهنگی نشود و اینکه چگونه برای تسهیل واکنشهای مثبت
تالش کنند (توماس و اینکسون.)2 :6550 ،5
در تحقیق حاضر ارتباط میان شوك فرهنگی و سازگاری میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته
است .بدین منظور فرضیات زیر شکل گرفته است.


فرضیهی اصلی دوم :میان عامل «شوك فرهنگی» و عامل «سازگاری میان فرهنگی» ،ارتباط

منفی و معنیداری وجود دارد.


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

ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد.


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

ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد.


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

ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد.
عملكرد
هدف نهایی از فرستادن نیرو برای کار در یك محیط فرهنگی جدید ،انجام کارهای مورد انتظار
و اطمینان از پیوستگی انجام امور میان کلیهی واحدها و بخشهای سازمان است .برای دستیابی به
این هدف ،سازمانها باید بتوانند محّركها یا عوامل مرتبطی را که باعث حداکثر کردن عملکرد افراد
تازه وارد با فرهنگ متفاوت میشود را پیشبینی کنند و یا تشخیص دهند (ملك و بودهار،6556 ،6
.)667
عملکرد کاری ،مجموعهای از رفتارها است که با اهداف سازمان مرتبط است .کارایی خروجی
است که از این رفتارها ناشی میشود .اگر بخواهیم مفهوم فوق را برای افرادی که از یك فرهنگ
وارد فرهنگ جدید برای کار میشوند معنی کنیم ،بدینصورت است که کارایی اتباع (افرادی که از
یك فرهنگ متفاوت وارد فضای فرهنگی جدید برای کار میشوند) بهمعنی میزانی است که

- Thomas & Inkson
- Malek & Budhwar

1
2
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عملکرد کاری تبعه رفتارهایی را منعکس میکند که به اهداف سازمان مرتبط است (کمبل:5995 ،5
.)289
عملکرد به دو حوزهی وظیفهای و زمینهای تقسیم میشود (بورمن و موتوویلدو:)27 :5992 ،6
 عملکرد زمینهای شامل فعالیتهایی است که بر حف

محیط فردی و روانی نظارت دارد.

محیطی که وجود آن برای کار کردن هستهی فنی الزم است .اهمیت عملکرد زمینهای از آن جهت
است که بستر روانی ،اجتماعی و سازمانی را شکل میدهد که بهعنوان یك کاتالیزور کلیدی برای
فعالیتهای وظیفهای و فرآیندها بهکار میرود .عملکرد وظیفهای گاهی اوقات میتواند بهعنوان
عملکرد مبتنی بر ارتباط تعریف شود .این نوع از فعالیتها به انگیزهها ،تمایالت و ویژگیهای
شخصیتی فرد بستگی دارند و بهندرت بهصورت نقش رسمی مکتوب هستند (پودکاسوف و
همکاران.)050 :6555 ،1
 عملکرد وظیفهای بهعنوان کارایی تعریف شده است که در آن متصدیان شغل کارهایی را اجرا
میکنند که به هستهی فنی سازمان مربوط میشود .آنها یا مستقیماً بخشی از فرایند فنی را اجرا
میکنند یا بهصورت یرمستقیم مواد و خدمات مورد نیاز آن هستهی فنی را فراهم میآورند.
ارتباط میان دو مفهوم عملکرد شغلی و سازگاری میان فرهنگی حوزهای پیییده است که
میبایست بهخوبی درك شود (تاکر و همکاران .)661 :6557 ،7ارتباط میان این دو مفهوم در برخی
تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیقات نشان میدهد که ارتباط مثبتی میان
میزان سازگاری یك تبعهی هنگام ورود به یك فضای فرهنگی جدید با عملکرد او وجود دارد
(شای و باکز )622 :6552 ،0و این که افرادی که سازگاری میان فرهنگی خوبی دارند ،اندوختهی
بیشتری از منابع شخصی همچون زمان ،تالش و احساسات دارند که میتوانند آنها را به
رفتارهایی اختصاص دهند که عملکرد شغلی را تسهیل میکند (شافر و هریسون.)675 :6555 ،2
علیر م تحقیقات صورت گرفته ارتباط میان سازگاری و عملکرد همچنان یرشفاف و نیازمند
بررسیهای بیشتر است .در تحقیق حاضر ارتباط میان ابعاد سازگاری میان فرهنگی و عملکرد
مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس فرضیات زیر شکل گرفته است.

1

- Campbell
- Bormen & Motowildo
3
- Podsakoff et al.
4
- Tucker et al.
5
- Shay & Baack’s
6
- Shaffer & Harrison
2
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 فرضیهی اصلی سوم -میان عامل «سازگاری میان فرهنگی» و عامل «عملکرد» ،ارتباط مثبت و
معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-5میان عامل «سازگاری میان فرهنگی عمومی» و عامل «عملکرد وظیفهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-6میان عامل «سازگاری میان فرهنگی عمومی» و عامل «عملکرد زمینهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-1میان عامل «سازگاری میان فرهنگی متقابل» و عامل «عملکرد وظیفهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-7میان عامل «سازگاری میان فرهنگی متقابل» و عامل «عملکرد زمینهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-0میان عامل «سازگاری میان فرهنگی کاری» و عامل «عملکرد وظیفهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی فرعی  -1-2میان عامل «سازگاری میان فرهنگی کاری» و عامل «عملکرد زمینهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
مدل مفهومی تحقیق
با استفاده از مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری مرور شده ،مفاهیم هوش فرهنگی ،شوك
فرهنگی ،سازگاری میان فرهنگی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به ابعاد و متغیّرهایی
که برای سنجش این مفاهیم تعریف شد ،مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر استخراا شده است.

شكل شمارهی یک -مدل مفهومی تحقیق
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فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده در پیشینهی موضوع شکل گرفته
که در فوق بدان اشاره شده است ،در واقع این تحقیق در پی آزمایش صحت فرضیات زیر
میباشیم:
فرضیات اصلی:
 فرضیهی  -5میان عامل «هوشفرهنگی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط منفی و معنیداری
وجود دارد.
 فرضیهی  -6میان عامل «شوك فرهنگی» و عامل «سازگاری میان فرهنگی» ،ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1میان عامل «سازگاری میان فرهنگی» و عامل «عملکرد» ،ارتباط مثبت و معنیداری
وجود دارد.
 فرضیهی  -7میان هر یك از عوامل مدل «هوشفرهنگی» و شاخصهای مربوط به آنها ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
 فرضیهی  -5-5میان عامل «هوش فرهنگی فراشناختی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط منفی
و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -5-6میان عامل «هوش فرهنگی انگیزشی» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -5-1میان عامل «هوش فرهنگی رفتاری» و عامل «شوك فرهنگی» ،ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی - 6-5عامل «شوك فرهنگی» و عامل «سازگاری میان فرهنگی عمومی» ،ارتباط منفی
و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -6-6میان عامل «شوك فرهنگی» و عامل «سازگاری میان فرهنگی متقابل» ،ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -6-1میان عامل «شوك فرهنگی» و عامل «سازگاری میان فرهنگی کاری» ،ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد.
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 فرضیهی  -1-5میان عامل «سازگاری میان فرهنگی عمومی» و عامل «عملکرد وظیفهای»،
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1-6میان عامل «سازگاری میان فرهنگی عمومی» و عامل «عملکرد زمینهای» ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1-1میان عامل «سازگاری میان فرهنگی متقابل» و عامل «عملکرد وظیفهای» ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1-7میان عامل «سازگاری میان فرهنگی متقابل» و عامل «عملکرد زمینهای» ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1-0میان عامل «سازگاری میان فرهنگی کاری» و عامل «عملکرد وظیفهای» ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
 فرضیهی  -1-2میان عامل «سازگاری میان فرهنگی کاری» و عامل «عملکرد زمینهای» ،ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد.
بهدلیل جلوگیری از طوالنی شدن مطلب از ذکر فرضیات فرعی مربوط به فرضیه ی اصلی
چهارم ،در متن مقاله خودداری شده است.
روش تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق حاضر ،بررسی نقش هوش فرهنگی در سازگاری میان فرهنگی و
عملکرد است ،این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،و از نظر نحوهی گردآوری اطالعات توصیفی از
نوع پیمایشی است و روش جمعآوری اطالعات میدانی از نوع پرسشنامه است (سرمد و
همکاران.)00 :5180 ،
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار محتوای این پرسشنامه از سوی استادان دانشگاه و چند نفر از صاحبنظران این حرفه
مورد تأیید قرار گرفته و از اعتبار الزم برخوردار است .بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز ،با
استفاده از نرمافزار  ،SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که معادل  85درصد بهدست آمد.
ضریب بهدست آمده نشاندهندهی قابلیت اعتماد پرسشنامه است.
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جامعهی آماری ،حجم نمونه و روشهای نمونهگیری
یك جامعهی آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یك صفت
مشترك باشند (سرمد و همکاران .)65 :5180 ،گروه نمونه نیز ،یك مجموعهی فرعی از جامعهی
آماری است که با مطالعهی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعهی آماری تعمیم دهد
(سکاران .)16 :5185 ،جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کلیهی کارکنان خارجی است که در
بنگاههای شهر تهران حداقل به شش ماه مشغول بهکار بودهاند .بهمنظور تخمین حجم نمونه در
تحلیلهای چند متغیّرهی آماری ،تعداد واحدهای آماری باید به گونهای باشد که برای اجرای
تکنیكهای چند متغیّره از کفایت الزم برخوردار باشد .بر اساس تعریف کندال تعداد واحدهای
آماری میبایست حداقل  65برابر تعداد متغیّرهای مشهود مدل باشد .بههمین جهت تعداد نمونه ی
تحقیق حاضر  689و بهمنظور جمعآوری این تعداد نمونه از روش نمونهگیری ساده استفاده شده
است.
روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات
در این تحقیق برای سنجش ارتباط میان متغیّرها و ارائهی مدل مفهومی در این زمینه ،از مدل
معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است (سرمد و همکاران .)22 :5180 ،یك
مدل معادالت ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل شده است :الف) یك مدل ساختاری که ساختار
علّی خاصی را میان متغیّرهای مکنون مفروض میدارد ،ب) یك مدل اندازهگیری که روابطی را
میان متغیّرهای مکنون و متغیّرهای نشانگر (اندازهگیری شده) تعریف میکند .هنگامی که دادههای
بهدست آمده از نمونه مورد بررسی بهصورت ماتریس همبستگی یا کواریانس درآید و توسط
مجموعهای از معادالت رگرسیون تعریف شود ،مدل را میتوان با استفاده از نرمافزارهای مربوطه
( )EQS, LISRELتحلیل کرد و برازش آن را برای جامعهای که نمونه از آن استخراا شده آزمود.
این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جمالت خطا) و همچنین چند
شاخص برای نیکویی برازش فراهم میآورد .برآورد عوامل و اطالعات مربوط به نیکویی برازش
را میتوان برای تغییرات احتمالی در مدل و آزمودن مجّدد مدل نظری مورد آزمون قرار داد
(کالین .)92 :6556 ،5نرمافزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار  LISRELاست.

1

- Kline
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یافتههای تحقیق
شکلهای زیر خروجی لیزرل را برای هریك از فرضیات تحقیق نشان میدهد .باتوجه به
خروجی لیزرل از تقسیم مقدار  X2بر  dfنسبتی بهدست میآید که چنانچه مقدار آن کمتر از 0
باشد ،نشاندهندهی مناسب بودن برازش مدل است .مقدار این نسبت در مدل این تحقیق با
اختالف زیاد کوچكتر از  0است .همچنین مقدار  RMSEAبهدست آمده از تخمین مدل
میبایست کوچكتر از  5/58باشد که این مقدار نیز در همه بخشهای مدل تحقیق کمتر از این
مقدار بهدست آمده است .همچنین مقادیر  CFIو  IFIبهدست آمده از تخمین مدل نیز میبایست
بیشتر از  5/9باشند که در این مدل این اعداد بهدست آمده باالتر از  5/9میباشند (سکاران:5185 ،
 .)515بهطور کلی باتوجه به اعداد بهدست آمده از تخمین مدل نتیجه میگیریم که مدل مفهومی
تحقیق از لحاظ شاخص تناسب بسیار خوب است .مقادیر شاخصهای برازش مدل در جدول زیر
نشان داده شده است:
جدول شمارهی سه  -شاخصهای برازش مدل
IFI

CFI

RMSEA

P-value

Df

2

5/91

5/95

5/508

5/55

560

120/65

همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در حالت نمایش اعداد معناداری مدل معناداری تك
تك ضرایب مربوط به هریك از بخشهای مدل نمایش داده شده است .یك ضریب یا عامل برای
این که معنادار شود باید عدد معناداری آن از عدد  6بزرگتر و از عدد  -6کوچكتر شود .در این
مدل ،کلیه ضرایب بهدست آمده مربوط به متغیّرهای مدل بزرگتر از  6و معنادار هستند ،اما در
سطح شاخصها ،ضرایب چهار شاخص  Y15 ،Y4 ،X4و  ،Y16کمتر از  6است ،که برای این
شاخصها در دیاگرام مسیری خطوطی تعریف نمیشود لیکن ضرایب بهدست آمده برای سایر
شاخصها بزرگتر از  6و معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت کلیهی عوامل مدل معنادار
هستند .باتوجه به درصدهای همبستگی حاصل از تفسیر مدل هوشفرهنگی در حالت تخمین
استاندارد (شکل شماره سه) و ضرایب معناداری میتوان نتیجه گرفت که فرضیات اول تا سوم
تحقیق بههمراه کلیهی فرضیات فرعی مربوطه تأیید میگردند و فرضیهی چهارم تحقیق برای چهار
شاخصی که ضرایب معناداری آنها کمتر از  6است ( Y15 ،Y4 ،X4و  )Y16رد شده و برای
مابقی شاخصها تأیید میگردد.
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شكل شمارهی دو -خروجی لیزرل مربوط به فرضیات تحقیق (مدل اندازهگیری در حالت نمایش اعداد معناداری)

شكل شمارهی سه -خروجی لیزرل مربوط به فرضیات تحقیق (مدل اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد)

شکلهای شمارهی دو و سه خروجی لیزرل را برای تأیید مدل در حالت نمایش اعداد
معناداری و تخمین استاندارد نشان میدهند .الزم به توضیح است که در تجزیه و تحلیل اطالعات
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از نمادگذاری برای متغیّرهای مدل استفاده شده است .بدین ترتیب که متغیّر هوش فرهنگی
فراشناختی با نماد  ،a1متغیّر هوش فرهنگی انگیزشی با نماد  ،a2متغیّر هوش فرهنگی رفتاری با
نماد  ،a3متغیّر شوك فرهنگی با نماد  ،a4متغیّر سازگاری میان فرهنگی عمومی با نماد  ،a5متغیّر
سازگاری میان فرهنگی متقابل با نماد  ،a6متغیّر سازگاری میان فرهنگی کاری با نماد  ،a7متغیّر
عملکرد وظیفهای با نماد  a8و نهایتاً متغیّر عملکرد زمینهای با نماد  a9در شکل نشان داده شده
است.
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر ،با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر سازگاری میان فرهنگی و عملکرد انجام
شده است .بدینمنظور ارتباط میان هوش فرهنگی ،شوك فرهنگی ،سازگاری میان فرهنگی و
عملکرد در قالب مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .همانگونه که نتایج تجزیه و تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد ،مدل مفهومی ارائه شده تأیید میشود .نتایج نشان میدهد که هوش
فرهنگی و ابعاد آن (فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) ،یك عامل پیشبینیکننده قوی برای سازگاری
میان فرهنگی است .این بدان معنا است که اتباع و مهاجرینی که از یك فرهنگ بومی وارد فرهنگ
جدیدی برای اشتغال میشوند ،چنانچه از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند ،میتوانند عدم
اطمینان و اضطرابی را که از قرار گرفتن در یك محیط فرهنگی متفاوت ایجاد میشود ،به حداقل
کاهش دهند .در نتیجه این افراد میتوانند تالش بیشتری را برای ابتکار عمل در رابطه با
فعالیتهای کاری و یك پارچگی اجتماعی به خرا دهند و پیامدهای عملکردی مثبتی را ایجاد
کنند.
در واقع تحقیق حاضر نشان میدهد که هوش فرهنگی میتواند بهعنوان یك پیشبینیکننده
برای عملکرد فرد در یك موقعیت میان فرهنگی در نظر گرفته شود .همچنین نتایج تجزیه و تحلیل
اطالعات نشان میدهد هوش فرهنگی یك عنصر کلیدی است که بر سایر عوامل فرهنگی چون
شوك فرهنگی اثرگذار است .شوك فرهنگی گاهی بهدلیل عدم قابلیت درك سنتها و آداب و
رسوم بومی ،تعامالت اجتماعی و زبان بومی ایجاد میشود .زمانی که بر موانع روانشناختی لبه
شود افراد میتوانند بهسرعت خود را با محیط جدید سازگار کنند و انطباقپذیری میان فرهنگی
خود را افزایش دهند .تعامل و سازگاری موفقیت آمیز به نوبهی خود بر عملکرد زمینهای این افراد
تأثیر میگذارد که خود عامل مهمی برای بهبود عملکرد وظیفهای است.
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پیشنهادهای کاربردی
وابستگی متقابل جهانی مستلزم آن است که مردم روزانه در سراسر مرزهای فرهنگی با یك
دیگر مذاکره و تعامل داشته باشند .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد این روند بهویژه از طریق
هوش فرهنگی تسهیل میشود .نکتهی مهم این تحقیق تأکید بر این نکته است که جدای از این
موضوع که یك فرد تبعه یا مهاجر با یك فرهنگ یر بومی تا چه حدّ در کار خود حرفهای است،
در یك محیط ناآشنا احساس ترس میکند و این احساس اضطراب و عدم اطمینان مانع از
سازگاری مناسب او با محیط جدید میشود و ممکن است بر عملکرد کاری او تأثیر بگذارد.
چنانچه افراد یر بومی از هوش فرهنگی باال برخوردار باشند ،تفاوتهای فرهنگی را به
منزلهی فرصتی برای آشنا شدن با محیط جدید و درك عمیق آن بهمنظور حصول اطمینان از این
که حداقل اشتباهات فرهنگی را مرتکب میشوند ،می پندارند .هوش فرهنگی موجب تسریع
فرایند حسگری برای کمك به کاهش عدم اطمینان و پریشانی حاصل از تفاوت رفتارها در یك
فرهنگ جدید میشود .تفاوت رفتارهایی که فرد یر بومی بر اساس فرهنگ بومی خود پذیرفته
است و نیاز دارد مطابق با آن اعتقادات رفتار کند ،با رفتارهایی که در محیط فرهنگی جدید وی را
احاطه کرده است.
با توجه به اهمیت مفاهیمی چون هوش فرهنگی بهعنوان عاملی جهت حداقل کردن شوك
فرهنگی و افزایش سازگاری میان فرهنگی و نهایتاً بهبود عملکرد افراد یربومی در سازمانها
پیشنهادهای کاربردی زیر بر اساس نتایج تحقیق برای استفادهی مدیران و مالکان کسب و کارها در
کشور ارائه میشود .ارائهی پیشنهادهای کاربردی تحقیق را با این سؤال آ از میکنیم که مدیریت
سازمان ،از چه مکانیزهایی باید استفاده کند تا تعامالت میان فرهنگی کارکنان تسهیل شود؟
اولین اقدامی که در اینخصوص میبایست انجام شود ،تدوین معیارهای جذب پرسنل است.
معیارهای جذب بهنحوی باید تدوین گردد که افراد با سطح هوش فرهنگی باال در سازمان مشغول
بهکار شوند .در واقع بهمنظور تصمیمگیری درخصوص جذب افراد یر بومی عالوه بر بررسی
تجربهی فنی و شایستگیهای حرفهای ،هوش فرهنگی میبایست از جمله عوامل کلیدی انتخاب
افراد تعریف شود .تجربهی کار در محیطهای خارجی نیز از جمله عواملی است که سازگاری میان
فرهنگی افراد را تقویت میکند و میتواند بهعنوان یکی از معیارهای جذب که عملکرد افراد
یر بومی را در محیط بهبود میبخشد تعریف گردد.
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عالوه بر مرحلهی انتخاب کارکنان ،مدیران میبایست برنامههای آموزشی بهمنظور تقویت و
ارتقای هوش فرهنگی افراد طراحی کنند .گام مقدماتی در اینخصوص ،تنظیم دانش فرهنگی پایه
در رابطه با اقتصاد ،قانون و جزئیات اجتماعی فرهنگهای متفاوت و تطبیق شباهتها و تفاوتها
میان فرهنگهای گوناگون برای کارکنان است.
افراد با هوش فرهنگی فراشناختی باال ،هنگام تالش برای انطباقپذیری با یك فرهنگ جدید،
توانایی بیشتری برای درگیر شدن در فرآیندهای شناختی مراتب باالتر مثل چگونگی برنامهریزی
برای آموزش ،حل مشکالت مربوط به یك فرهنگ جدید و ارزیابی و کنترل فعالیتهای خود در
فرهنگهای متفاوت را دارند .آنها فقط وابسته به ساختار دانش فعلی یا مبتنی بر عادات رفتاری
خود نیستند ،بلکه برای ترکیب ادراکات خود از فرهنگ جدید ،سعی در کسب دانش از راههای
متعددی دارند .بنابراین آنها بهخوبی می دانند که بهراحتی نمیتوان از کلیشه سازی فرهنگی
بهعنوان مبنای قضاوت استفاده کرد و فرضیات اولیهی فرهنگی در محیطهای یر بومی میبایست
مجدداً مورد تأیید قرار گیرند.
همچنین افراد با هوش فرهنگی رفتاری باال ،با توجه به دانشی که در رابطه با هنجارها ،عادات و
مرسومات میان فرهنگها دارند ،شباهتها و تفاوتهای میان فرهنگی را درك میکنند و هنگام
تعامل با یك فرهنگ جدید با شوك فرهنگی پایینتری مواجه خواهند بود .همچنین هوش فرهنگی
انگیزشی ،یك رویکرد کلیدی در افرادی است که برای یادگیری فرهنگهای جدید انگیزه دارند و بر
توانایی انطباقپذیری فرهنگی خود اثرگذارند و بهتر میتوانند با زندگی در خارا از محل بومی
خود سازگاری یابند .افراد با هوش فرهنگی انگیزشی و رفتاری باالتر تمایل بیشتری برای بروز
فعالیتهای شفاهی و یر شفاهی که با کلمات ،لحن ،اشارات ،حالت صورت و زبان بدن آشکار
میشوند ،دارند .این رفتار به افراد کمك میکند تا آسانتر توسط گروه پذیرفته شوند و در یك
محیط میان فرهنگی در روابط میان فردی بهتر پیشرفت کنند.
بنابراین بهبود هوش فرهنگی یك چالش است و برای موفقیت بسیار حیاتی است .نتایج این
تحقیق ثابت میکند که هوش فرهنگی یك عامل حیاتی است که بر سازگاری میان فرهنگی و
عملکرد افراد اثرگذار است .باتوجه به موارد فوق اهمیت طراحی برنامههای آموزشی
هوش فرهنگی در سازمانها بیش از پیش مشخص میشود .بهعنوان مثال برنامههای آموزشی
میتوانند سناریوهای متنوّع فرهنگی را برای حل مساله طرح کنند و افراد با زمینههای فرهنگی
متفاوت در این فرایندهای حل مسأله درگیر شوند و با یك دیگر به تعامل بپردازند و شناخت خود
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را از تفاوتها و شباهتهای فرهنگی یك دیگر افزایش دهند .از دیگر برنامههای آموزشی
پیشرفتهی هوش فرهنگی میتوان به مطالعههای موردی یا طراحی کارگاههایی برای توسعهی
استراتژیهای هوشفرهنگی و تدوین برنامههای کنترلی در اینخصوص اشاره کرد که باعث
میشوند افراد آمادگی کافی برای مواجهه با موقعیتهای گوناگون و تجربهی مسائل و مشکالت
متفاوت از بسترهای فرهنگی متنوع را دارا باشند.
همینی ادبیات هدفگذاری در سازمانها نشان داده است که تعیین اهداف چالش برانگیز و
خاص موجب افزایش باورهای خودکارآمدی افراد و کاهش مقاومت آنها میشود .بر این اساس،
مدیران میتوانند برنامههایی را بهمنظور افزایش هوش فرهنگی از طریق آموزش هایی که بر هدف
گذاریهای خاص و چالشی بهمنظور افزایش سازگاری میان فرهنگی کارکنان تمرکز دارد ،تدوین
کنند.
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