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 چکیده
های مدیریت تعارض توسط مدیران فرهنگی  ذ استراتژیبین هوش فرهنگی و اتخا  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

 با طور اخص بوده است. روش پژوهش طور اعم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به های فرهنگی کشور به در سازمان
و  نفر مدیران 745باشد. جامعه آماری پژوهش شامل  توصیفی ـ همبستگی و با رویکرد پیمایشی می تحقین، به  ماهیت توجه

که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، نمونه  کارشناسان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بوده
نفر به  85آزمونی به تعداد  ها، پیش درصد تعیین گردید. برای سنجش روایی سنجه 0نفر و با سطح خطای  773آماری برابر 

( و برای سنجة اتخاذ 613/5) یفرهنگکرونباخ، برای سنجه هوش روش گلوله برفی انجام شد که ضریب آلفای 
 یریکارگ بهبا ها  گیری و تجزیه و تحلیل داده برای اندازه( محاسبه گردید. 978/5های مدیریت تعارض معادل ) استراتژی
های همبستگی  طی )آزمونانحراف معیار( و آمار استنبا میانگین و) یفیتوصآمار  های و با استفاده از روش 88Spss افزار نرم

هوش فرهنگی بین  های پژوهش نشان داد که ها انجام گرفت. یافته اسمیرنوف(، تحلیل یافته -اسدیرمن و آزمون کولموگراف
بین متییرهای هوش  داری محاسبه شده معنی .دار وجود دارد یهمبستگی معنهای مدیریت تعارض  اتخاذ استراتژیو  مدیران

هوش هراندازه  (، و جهت همبستگی م بت بود و حاکی از آن است کهr= 478/5گرایی ) حل اهرفرهنگی و استراتژی 
در مقابل، بین هوش  ؛ وخواهد بود گرایی از سوی آنان بیشتر حل راه کاربرد استراتژی باشدباالتر  مدیران یفراشناختفرهنگی 

و جهت همبستگی با این  (r= -763/5تراتژی کنترل )و اس (r= - 514/5فرهنگی و استراتژی عدم مقابله با ضریب همبستگی )
 کاربرد دو استراتژی باشد،باالتر  هوش فرهنگی مدیرانهراندازه  دو متییر منفی و معکو  است و حاکی از آن است که
 .بالعکس است و تر نیپائ عدم مقابله و کنترل توسط آنان برای مدیریت تعارض
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 مقدمه
ارتباطـات  » تیـ اهم ،یدر سـطح جهـان   یدرپـ  یپـ و تحـوالت پرشـتاب و    یالمللـ  نیمناسبات ب

که «  هوش فرهنگی»منظور،  نیبه ا یابیدست ی. براکند یتر م مؤثر را روز به روز افزون  «یفرهنگ نیب

عنـوان   های کاری متنوع فرهنگی دارد، بـه  بسیار زیادی با محیطنوعی بدیع از هوش است و ارتباط 

به  یفرهنگ نیب های تیبرای مواجهه مناسب با موقع تواند یابزاری شناخته شده است که م نیتر مهم

 یهـای فرهنگـ   مؤلفـه  حیو صـح  عیبا درک سر توان ینوع هوش م نیکار گرفته شود. با استفاده از ا

 بروز داد. ها آناز  کیاری مناسب با هر متفاوت، رفت یها فرهنگ نیب

چگونه  گرانید نکهیبه ا توانند یکه توسط آن م کند یم جادیدر افراد ا یتینوع هوش ظرف نیا

 زیـ . نسـت یچ یرفتـار  یکند که پاسخ آنان به الگوهـا  ینیب شیپو  دینما ییرا رمزگشا کنند یفکر م

عامـل   یفرهنگـ  نیبـ  تیریقـدرت مـد   نیـ . ادینما یرا به افراد اعطاء م یفرهنگ نیب تیریقدرت مد

در  تواننـد  یاسـت کـه آنـان مـ     دیـ جد یهـا  تیـ افـراد بـا موقع   عیسر یدر سازگار ساز یار مؤثریبس

 .ندیعمل نما تر راحت ها طیمح گونه نیا

از  یممکن است قادر به ارتباطات مـؤثر بـا افـراد    نییپا یاسا ، افرادی با هوش فرهنگ نیبرا

خود دچار مشکل شوند. در مقابـل، افـرادی     یدر انجام تکال ،جهیدرنتند و نباش گریهای د فرهنگ

 تـار انطبـاق بـا رف   از،یدر صورت ن یو حت گرانیو خوانش رفتار د ریباال قادر به تفس یفرهنگ باهوش

 ریکـه تـ ث   یو سرپرسـتان  رانیمـد »و آنگ معتقدند که:  یرلاست که اه لیدل نیهستند. به هم گرانید

در تـالش بـرای بهبـود     رنـد یگ یم دهیناد سازی میو تصم رییگ میرا در تصم یالملل نیهای ب فرهنگ

 «سازندفرهنگ همگام  ةبهبود و توسعه را با توسع نکهیبا شکست مواجه خواهند شد، مگر ا ت،یفیک

 (.8553و آنگ،  یرل)اه

 یزمانارتباطـات مناسـب سـا    یدهد بسیاری از عـدم برقـرار   گونه که آمارها نشان می آن  حال،

 رنـد یگ یقرار م یفرهنگ نیب یها تیها که در موقع سازمان گونه نیا رانیدهد که مد هنگامی رخ می

منابع تعارض بالقوه بـروز   عنوان به تواند یخود م نیهای مختل  درک درستی ندارند و ا از فرهنگ

در  نکسـون یو امورد تومـا    نیدر ا ؛ ونهند یاز خود برجا یبر روابط کار یمنف یریکه ت ث دینما

از  یعیوسـ   یـ ط ،یالمللـ  نیهـای مختلـ  در سـطح بـ     در فرهنـگ  کـه انـد   ه خود نشـان داد  نیتحق

از  ارییو بسـ  هـا  اسـت یس ت،یـ که تفاوت در زبان، قوم یا گونه به ؛احساسات و عواط  وجود دارد
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 ح،یصحعنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک  به تواند یم گرید های یژگیو

 (.94: 8553 نکسون،یکاری مناسب را با مشکل مواجه سازد )توما  و ا  روابط ةتوسع

مواجهـه   یهـا  تیـ که در موقع یفرهنگ یها و کارشناسان سازمان رانی، مداین استدالل هیبر پا

تعـارض،   تیریاز آنـان در جهـت مـد    کیـ و تـالش هـر    رنـد یگ یقرار م یفرهنگ نیب یها با تفاوت

 ،و فرهیختـه  این قشر هوشمند یتوانمند یابیو ارز یشاخص بندر خواهد نمود ضمن سازمان را قاد

کشـورها   گریاز د یـ فرهنگ  یآنان را در جهت باال بردن درک اجتماع یها و آموزش   یساز آماده

 نیهمـ  به .آورندفراهم هرچه بیشتر را  یالملل نیدر سطح ب یفرهنگ نیارتباطات ب تیتقو جهیو در نت

و  نیبهتـر  رو، شیپـ  یهـا  هسـتند و در بزنگـاه   برخـوردار  ییبـاال  یکه از هوش فرهنگ یراداف ل،یدل

 یفرهنگـ  یهـا  هیبـه عنـوان سـرما    نـد، ینما  یتعـارض را اتخـاذ مـ    تیریمـد  یهـا  یاستراتژ نیمؤثرتر

 .ندیآ یکشورها به شمار م یفرامرز یفرهنگ یها سازمان

 

 لهئبیان مس
کند که در کل بـه عنـوان توانـایی و     وش را ارائه میهوش فرهنگی قلمرو و حوزه نوینی از ه

هـوش فرهنگـی    شود. قابلیت برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با افرادی از پیشینه متفاوت تعری  می

های چند فرهنگی برآمدن،  های افراد برای از عهده موقعیت ها و قابلیت هایی را درباره توانایی بینش

های کاری متفـاوت از نظـر فرهنگـی     نگی و عمل کردن در گروهدرگیر شدن در معادالت بین فره

بنابراین محققان برای بررسی و جستجوی بهترین ابزار فعالیـت و  ؛ (87: 8551کند )لوگو،  فراهم می

  اند )مـودی،  هایی که دارای تنوع فرهنگی هستند، هوش فرهنگی را معرفی کرده اداره کردن محیط

8556 :7.) 

فـرا  های گوناگون و متعددی در امر ارتباطات بین فرهنگـیِ   ا و سازماندر طرف دیگر، نهاده

اینک در اغلب کشـورها   به عنوان کارگزاران فرهنگی جمهوری اسالمی ایجاد شده و هم ینیسرزم

ای  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، از جایگاه ویـژه ها و نهادها،  از بین این سازمانفعال هستند. 

هـای فرهنگـی در خـارج از کشـور، مسـئوالن       این دلیل که با گسـترش فعالیـت   برخوردار است، به

های واحد و منسجم، طراحی و ایجاد آن را در دسـتور کـار    ها و برنامه برای اهعمال سیاست ربط یذ

های فرهنگی نهـاد. ایـن سـازمان در جایگـاه      ، پا به عرصة فعالیت7316خود قرار دادند که در سال 
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المللـی، از   دار مدیریت روابـط فرهنگـیِ بـین    لماسی فرهنگی کشور و نهاد عهدهکارگزار عمده دید

فرهنگـی، وابسـتگی فرهنگـی، نماینـدگی       هـایی نظیـر رایزنـی    نماینـدگی خـود در قالـب    96طرین 

شناسی، سفیر و رایزن  غیررسمی، مرکز تحقیقات زبان فارسی، دفتر نمایندگی فرهنگی، مراکز ایران

کشور جهان تصمیمات دیدلماتیک فرهنگی و ارتباطات و تعامالت بـین   41در فرهنگی و اکردیته، 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور را به عنـوان رسـالت اصـلی و م موریـت ذاتـی      

واقع با استناد به همین رسـالت و م موریـت خطیـر     به(. 04-00: 7393دهد )دهشیری،  خود انجام می

نة روشـن آن  یو ظرفیت عظیم فرهنگ و تمـدنی کشـور کـه ریشـه در پیشـ      این سازمان فراسرزمینی

 فرهنگی باشند. دارد، الزم است مدیران و متخصصانی در حد و اندازه آن متولی ارتباطات بین

شـکل گرفـت کـه در     صـورت  نیبـد  یناین استدالل، مسـئله پـژوهش در ذهـن محققـ     هیبر پا

هـوش  اخص،  طور بهفرهنگ و ارتباطات اسالمی  اعم و سازمان طور بههای فرهنگی کشور  سازمان

های مـدیریت تعـارض از سـوی آنـان      فرهنگی مدیران و کارشناسان چه ت ثیری در اتخاذ استراتژی

خواهد داشت و اساسا ، آیا بین این دو متییر ارتباط وجود دارد یا خیر؟ مبحث مهمی است که نتای  

های چند فرهنگـی   ات و تعامالت فرهنگی در محیطتواند در روند برقراری ارتباط حاصل از آن می

با چه سازوکاری افراد مستعد و واجد شـرایط را شناسـایی   ها  سازمان گونه نیامؤثر واقع گردد. نیز، 

و یا بلندمدت،  مدت کوتاههای  و ارزیابی توانمندی بالقوه آنان، با آموزش یشاخص بندنموده و با 

آنـان بـا    کـه  ینحـو  بـه فرهنگی خارج از کشور آمـاده نمـوده،    های آنان را به مرز انتصاب در پست

هـای   رو، بهترین و مؤثرترین اسـتراتژی  های پیش گیری از هوش فرهنگی باالی خود در بزنگاه بهره

های فرهنگـی تـراز فرهنگـی کشـور را افـزایش       مدیریت تعارض را اتخاذ نمایند و به عنوان سرمایه

 دهند.

هـای فرهنگـی    ن است به بررسی این نـوع هـوش در سـازمان   حاضر بر آ پژوهش، در مجموع

طور اخص بدـردازد و جایگـاه ایـن تـوان      طور اعم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به ایران به

 کارشناسـان در فرهنگـی از سـوی مـدیران و     ذهنی را در حل تعارضات و تبـدیل بـه تعـامالت بـین    

نیـز   ؛ وتبیـین نمایـد   گیرنـد،  قـرار مـی  فرهنگی  اطات بینارتبهای  در موقعیتها که  سازمان گونه نیا

های مدیریت تعارض  استراتژیکه آیا بین هوش فرهنگی و است  پاسخ به این سؤالاینکه، به دنبال 

 ؟ ارتباط وجود دارداتخاذ شده توسط مدیران فرهنگی 
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 هدف پژوهش
گرایـی و   حـل  راهمقابله، گانة )عدم  های سه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی

مـدیران و متخصصـان فرهنگـی حـین برقـراری ارتباطـات مـؤثر         کنترل( مدیریت تعارض از سـوی 

 در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیفرهنگی  بین

 

 های پژوهش فرضیه
 اصلی فرضیه

هـای مـدیریت تعـارض مـدیران و متخصصـان فرهنگـی        و اتخاذ استراتژی فرهنگی  هوشبین 

 د دارد.رابطه وجو

 

 فرعیهای  هفرضی

هـای مـدیریت تعـارض مـدیران و      فراشناختی و اتخاذ اسـتراتژی  فرهنگی  هوش: بین 7فرضیه 

 متخصصان فرهنگی رابطه وجود دارد.

هـای مـدیریت تعـارض مـدیران و      شـناختی و اتخـاذ اسـتراتژی    فرهنگـی   هوش: بین 8فرضیه 

 متخصصان فرهنگی رابطه وجود دارد.

هـای مـدیریت تعـارض مـدیران و      انگیزشـی و اتخـاذ اسـتراتژی    فرهنگی  شهو: بین 3فرضیه 

 متخصصان فرهنگی رابطه وجود دارد.

هـای مـدیریت تعـارض مـدیران و      رفتـاری و اتخـاذ اسـتراتژی    فرهنگـی   هـوش : بین 6فرضیه 

 متخصصان فرهنگی رابطه وجود دارد.

 

 پیشینه پژوهش

بـین هـوش فرهنگـی و اتخـاذ       ی رابطـة هر چند تاکنون تحقیـن علمـی دیگـری دربـاره بررسـ     

های فرهنگی در ایران به صورت مستقل  استراتژی مدیریت تعارض در بین مدیران فرهنگی سازمان

هایی انجام گرفته است  ها، پژوهش صورت نگرفته است، اما در زمینة هوش فرهنگی در سایر حوزه

 .شود یشتری دارد اشاره میکه با پژوهش حاضر قرابت و نزدیکی ب ها آنکه به تعدادی از 
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بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنـان  »(، در تحقین خود با عنوان 7361کاظمی )

ــه المصــطفی ــه جامع ــه «العالمی ــی  ، ب ــوش فرهنگ ــاط ه ــی ارتب ــابررس ــه  ب ــان جامع   عملکــرد کارکن

نتـای   ت. اسـ  پرداختـه کنـد،   المللـی فعالیـت مـی    عنوان نهادی که در سطح بـین  العالمیه به المصطفی

که بین هـوش فرهنگـی و عملکـرد، ابعـاد      ه بوداز آزمون همبستگی اسدیرمن نشان داد آمده دست به

. بـر  داشته اسـت ارتباط وجود  ،هوش فرهنگی )فراشناختی، شناختی، انگیزشی، رفتاری( و عملکرد

میـانگین یـک جامعـه آمـاری، هـوش فرهنگـی، هـوش فرهنگـی          ،از آزمـون  حاصـل نتـای    اسا 

ــه     انگ ــان جامع ــرد کارکن ــاری و عملک ــوش فرهنگــی رفت ــناختی، ه ــوش فرهنگــی فراش ــی، ه یزش

العالمیه در حد مطلوبی قرار داشت، اما از نظر هوش فرهنگی شناختی در وضعیت مطلوبی  المصطفی

 .ندا هنبود

فرهنگی بر توانایی حل تعارض را بررسـی نمـود.    ( در پژوهش خود ت ثیر هوش8575) رزیرام

تـا   ، دو سنجه ویژه کارکنان کلیسا و اسـاتید طراحـی کـرد   7فاده از ابزار بررسی مونکیمحقن با است

 هـا  آنترین راهبرد حل تعارض که متناسب با هنجارهای فرهنگـی   عالوه بر اینکه کارکنان، مناسب

ترین راهبرد حل تعـارض هـر فرهنـگ را شناسـایی نماینـد.       کنند اساتید نیز شایع است را معرفی می

، توانایی حل تعارض قوی را در پی خواهـد  یهوش فرهنگاکی از آن بود که: سطح باالی نتای  ح

، با توانایی حل تعارض ضعی  توأم خواهد شد  و هرچه سطح یهوش فرهنگداشت و سطح پایین 

کند تا افراد درگیر تعارض، یک راهبرد حل تعارض متناسب  باالتر باشد، کمک می یهوش فرهنگ

 ود انتخاب کنند.با زمینة فرهنگی خ

داد بیشترین سـبک حـل    ( در تحقین خود به نتایجی رسید که نشان می8557) 8یوتیت سیرون

تعارض در بین مـدیران )اعـم از زن و مـرد( سـبک یکدـارچگی و ادغـام و در مرحلـه بعـد سـبک          

 (.80:  8575، 3مصالحه و سازش است )لئونگ

از تحقیقـات انجـام گرفتـه کـه بـه حـوزه       توان به تعدادی  در یک بررسی کالن می ،هرحال به

(، 8556(، نیـومن ) 8577(، یوردانـووا ) 8576) یـی او؛ نظیـر  مورد تحقین مقاله حاضر نزدیک اسـت 

 اشاره کرد.
 

1. Survey Monkey tool Sympathetic 

2. Sirivan, U. 
3. Leung, Yu Fai 
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 مفاهیم نظری
 0هوش فرهنگی

هـای دیگـر،    پـذیری الزم در فهـم فرهنـگ    به معنای کسب مهارت و انعطـاف  یهوش فرهنگ

دهی مجدد و تـدریجی تفکـر بـرای اظهـار      امالت مستمر، شکلیادگیری فرهنگی بیشتر از طرین تع

)تومـا  و  هاسـت   تر در تعامل با افراد سـایر فرهنـگ   همدردی بیشتر و ارائه رفتاری مناسب و پخته

کنـد کـه بـه افـراد      هـا ت کیـد مـی    ای از مهارت گونة از هوش، به مجموعه  این(. 70: 7364اینکسن، 

طـور مـؤثر عمـل کننـد )بریسـلین،       هنگی غیر از فرهنگ خود، بهدهد در حین تعامل با فر اجازه می

 (.8554ورثلی و مک ناب، 

، توانایی افراد برای رشد شخصی از طریـن تـداوم یـادگیری و    یهوش فرهنگ، گرید عبارت به

 ةهای گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی بـا پیشـین   و ارزش ورسوم آدابشناخت بهتر میراث فرهنگی، 

تـوان آن را   فرهنگـی اسـت کـه مـی     ویژگی هـوش   نیباوجودا ؛ واک متفاوت استفرهنگی و ادر

های نوین فرهنگی تعری  کرد که بـا انـواع دیگـر     عنوان قابلیت فرد برای سازگاری مؤثر با قالب به

اینکه، تـاون سهـنگ    ؛ و(8553هوش از جمله هوش عاطفی و اجتماعی مربوط است )اهرلی و آنگ، 

دنیایی که عبور از مرزها دیگـر عـادی و سـاده شـده اسـت، داشـتن هـوش         ( معتقد است در8556)

هـای گونـاگون    فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همة افراد است. افراد موفن رمز برخـورد بـا فرهنـگ    

برنـد   هـای خـود نهایـت اسـتفاده را مـی      آموزنـد و از آمـوزه   ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می

 (.64: 7395انی آرانی، وردی و باغب )آقایی، اله

اغلب به توانایی طبیعی فرد برای درک رفتارهای گوناگون « یهوش فرهنگ»امروزه، اصطالب 

 :8556موساکووســکی،  و ؛ اهرلــی8553؛ تومــا  و اینکســن، 8556 بــوچر)فرهنگــی اشــاره دارد 

 (.066: 8559به نقل از استالتر،   ، 739-765
 

 گیسیر تاریخی تکوین و توسعة هوش فرهن

و همگرایی  شدن یجهانسابقة  مطرب شد. زمانی که تجربة بی 87هوش فرهنگی در پایان قرن 

از (. در واقـع، ایـن مفهـوم    068: 8577گیری بود )آنگ و دیگـران،   در سطح جهانی در حال شکل

 
1. Cultural Intelligence (CQ) 
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 کـرد  را بـه خـود جلـب   هـای متنـوعی    و نیز در رشـته همگان در پهنة گیتی  توجه ،8553سال 

 : پانزدهم(. 8556، )آنگ و ون داین

متفاوت ]این زمان تا [های تعری  شده  هوش، مفهوم هوش فرهنگی که با سایر 8553در سال 

ــترنبرگ و گریگورنکــو،   ــود )اس ــن از     (،8554ب ــگ، دو ت ــی و آن ــط اهرل ــار توس ــرای نخســتین ب ب

را  یهوش فرهنگتئوری اولیة خود در زمینة   لندن مطرب شد. آنان، وکار کسبپژوهشگران مدرسه 

ارائـه   8558در سـال   7«فرهنگـی  هوش فرهنگـی، تعـامالت فـردی بـین    »در کتابی مشترک با عنوان 

 (. 3: 8553نمودند )اهرلی و آنگ، 

ی مختل  فرهنگ یها تیدر موقع گرانیثرتر از دؤافراد م یبعضکه چرا  سؤال نیدر پاسخ به ا

معاصـر   یهـا  هیـ نظر پایـة  بـر را  یهوش فرهنگـ  ختار( توسعه سا8553و آنگ ) یرلاه ،شوند ظاهر می

 (.7964)استرنبرگ، بنا نهادند  هوش

تـوان عالئـم و    های فرهنگی جدید، به سـختی مـی   آنان باور داشتند که در مواجهه با موقعیت

در برقراری ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید بـا   ها آنهای آشنایی یافت که بتوان از  نشانه

یک چهارچوب شناختی مشترک تدوین کند، هـر چنـد ایـن چـارچوب      توجه به اطالعات موجود

 (.3: 8553فاقد درک کاملی از رفتارها و هنجارهای محلی باشد )اهرلی و آنگ، 

و  یشـناخت  روانای  هوش را پدیـده  که آنهایی که تا پیش از  تمام نظریه  اینکه، ت مل قابلنکته 

، هـا  آنیک ویژگی مشـترک دارنـد؛ در همـة    در چهارچوب فرهنگ یا محیط زندگی فرد بدانند، 

پـردازان فرهنگـی ـ محیطـی )کـه       هوش چیزی است که در داخل سر قـرار دارد. در مقابـل، نظریـه   

کننـد( هـوش را    کند، تحقین می درباره فرهنگ، محیط و بافت اجتماعی که فرد در آن زندگی می

نگ یا محیطـی کـه فـرد در آن    دانند که الزم است در چهارچوب فره می یشناخت روانیک پدیده 

 یشـناخت  روانهـای   یک از پدیـده  پردازان معتقدند که هیچ شود. این نظریه کند، تعری   زندگی می

افتد، بررسی کـرد. بـه    توان خارج از فرهنگ یا محیطی که در آن اتفاق می )از جمله هوش( را نمی

های  هوش، حتما  باید به ویژگی و درک ماهیت گیری همین دلیل، معتقدند که برای بررسی، اندازه

پردازان فرهنگی ـ محیطی، روی این موضوع تحقیـن    بنابراین، نظریه؛ فرهنگی یا محیطی توجه کرد

 هـا  آن«. شـود؟  و این رابطه چگونـه برقـرار مـی    ای با دنیای بیرون دارد هوش چه رابطه»کنند که  می
 

1. Cultural Intelligence, Individual Interaction across Cutures 
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هوش، سـاخته  »کنند  ادعا می که یطور هبدهند،  ناپذیری به فرهنگ ربط می طور تفکیک هوش را به

این دیدگاه خود، ضمن تبیین ماهیت رفتارهای انطبـاقی،   بر اسا ، ها آن«. و پرداختة فرهنگ است

دهند که چرا برخـی افـراد در مقایسـه بـا سـایرین، در انجـام دادن تکـالیفی کـه از نظـر           توضیح می

)اسـترنبرگ،  گذارنـد   ری به نمایش میشوند، عملکرد بهت فرهنگی یا محیطی ارزشمند محسوب می

تـرین   گیری این نوع رویکرد به هـوش، جـدی   با شکل(. 06-03: 7395کافمن و گریگورنکـو،  

 ها در حوزه هوش و فرهنگ از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شد. نظریه
 گران نظیـر ابعاد و اجزاء آن، برخی از پژوهشو  یهوش فرهنگ  روند تحقیقات درباره  در ادامة

؛ اند کرده یمعرف یبعد سهمفهوم  کیبه عنوان را مفهوم  نیا، پالم و دیگران، استالتر، 7اهرلی و آنگ

ون داین و دیگـران،    آنگ و دیگران،ون داین و آنگ، مانند ه گرید اما در مقابل این عده، افرادی

بـراین اسـا ، در   انـد.   در نظر گرفتـه  یچهاربعدمفهومی آن را به عنوان و نهگ و دیگران،  لیورمور

گیـری هـوش فرهنگـی     رونـد شـکل   دربـاره گرفتـه   های شکل ها و نظریه یک نگاه کالن به دیدگاه

 گردد. ( مشاهده می7تاریخی تنظیم شده است، در جدول ) صورت به

 

 هوش فرهنگی چهار عاملی  مدل

اع بین باالترین اجممدل مرسوم که با در تحقیقات حدود دو دهة اخیر درباره هوش فرهنگی، 

هـای آکادمیـک و غیـر آکادمیـک      اکنون در محیط مورد پذیرش واقع گردیده و هم نظران صاحب

( است که بـر  8556گیرد، مدل چهار عاملی هوش فرهنگی ون داین و آنگ ) مورد استفاده قرار می

ه (، ک7)شکل و به مرور بهبود یافته است  شکل گرفته 8553اهرلی و آنگ در سال مبنای مدل اولیه 

 باشد: شامل ابعاد چهارگانه زیر می

: هوش فراشناختی نخستین بُعد از ابعاد هوش فرهنگی است که نـاظر بـر   هوش فراشناختی

سطح فـردی از آگـاهی فرهنگـی درون تعـامالت میـان فرهنگـی اسـت. هـوش فراشـناختی شـامل           

 نـد و در مقابـل  دهد افراد خود را رشـد ده  راهبردهای شناختی در سطح باالتری است که اجازه می
 

 

های بعد، مدل سه عاملی هـوش فرهنگـی را بـه     نظران در ادامه تحقیقات خود در سال . اهرلی و آنگ و نیز سایر صاحب7

 مدل چهار عاملی ارتقاء دادند.
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با ترتیب و  یفرهنگ هوشهای  های دربارة مدل ها و نظریه دیدگاهگیری  روند شکل .0جدول 

 (1228 ،تنظیم تاریخی )برگرفته از توماس و همکاران

 ابعاد و اجزاء محقن و سال مدل

 یبعد سه

 عنصر شناختی، عنصر انگیزشی و عنصر رفتاری (8553اهرلی و آنگ )

 (8556وفسکی )اهرلی و موساک
شناختی )عقل/سر(، فیزیکی )جسم( و احساسی/ انگیزشی 

 )قلب(

 یرفتار یها و مهارت تمرکز حوا  ،یدانش فرهنگ (8556توما  و اینکسون )

 (8556بوچر )
آگاهی یا هوشیاری دایمی، فهم فرهنگی و مهارت/ رفتار 

 فرهنگی هوش 

 (8556پالم و دیگران )

 

فرهنگی انگیزشی و هوش  ش هوش فرهنگی شناختی، هو

 فرهنگی رفتاری 

 شناختی، ارادی و رفتاری (8559استالتر )

 شناختی، هیجانی و عملیات (8575الیزابت پالم )

 (8575مون )
فرهنگی سازمانی داری سه قابلیت )فرآیندها،   هوش

 ها و مسیرها( است. موقعیت

 چهار بعدی

 (8556پیترسون )
ای، هوش درون  یی/ فاصلهفردی، هوش فضا هوش بین

 فردی و هوش زبانی

 لین ون داین
بعد فردی هوش فرهنگی )رفتار و انگیزش( و بعد اجتماعی 

 شامل )دانش و استراتژی(

 (8577لیورمور )

فرهنگی،  فرهنگی، استراتژی هوش  دانش/ شناخت هوش 

فرهنگی عملکردی/  فرهنگی انگیزشی و هوش   هوش

 رفتاری
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 ی با...فرهنگ هوشهای  ای دربارة مدله ها و نظریه دیدگاهگیری  روند شکل .0جدول )ادامه(    

 ابعاد و اجزاء محقن و سال مدل

 چهار بعدی

 (8553اهرلی و آنگ )

 (8556آنگ و همکاران )

 (8556اهرلی و پیترسون )

 (8556ون داین و آنگ )

 (8551کُه )  آنگ، ون داین،

کُه، تمدلر و   آنگ، ون داین،

 (8551ی )تا

ون داین، آنگ و لیورمور 

(8559) 

، 8559ون داین و همکاران )

 (8578و  8575

 (8577لیورمور )

 (8577نهگ )

ان جی، ون داین و آنگ   کُه،

(8578) 

 (8578نهگ و همکاران )

 (8576مونکول )چارویینسوک 

 (8756ساهن و گوربوز )

 6و رفتاری 3یزشیانگ ،8، شناختی7فراشناختی

 

های فرهنگی جدید اطالعات خود را پردازش کنند. کسـانی کـه از ایـن     ماعی در محیطقوانین اجت

هـای دیگـر    دانش فرهنگـی خـود را در تعامـل بـا فرهنـگ      ،هوش به نسبت باالیی برخوردار هستند

ها باید بداند کـه کهـی    کنند. م ال  یک تاجر غربی در معامالت تجاری با آسیایی سازگار می تر عیسر

 (.8577چه موقعی در حین گفتگو صحبت خود را قطع کند )آنگ وهمکاران، صحبت کند و 
 

1. Metacognative (CQ) 

2. Cognative (CQ) 

3. Motivational (CQ) 
4. Behavioral (CQ) 
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در مجموع، بُعد فراشناختی هوش فرهنگی، به عنوان کنترل فرایند کسب اطالعات که به یک 

  اشـاره دارد )آنـگ، ون دایـن و کُـه،     دانش فرهنگی عمین و سطح باالیی از شـناخت منجـر شـود،   

8551.) 

وش فراشناختی به سطوب باالی شـناختی اشـاره دارد، هـوش    ه که یدرحال: هوش شناختی

های مختلـ  کـه بـا     و فرهنگ ورسوم آدابهنجارها،  ،های جامعه به دانش ما در مورد نُرم شناختی

بُعـد دیگـر هـوش     . البته این نوع هوش باید بـا سـه  ، سروکار داردآید می به دستآموزش و تجربه 

کنند. عامل شناختی  ت ثیر زمان، قدرت و روابط تیییر میزیرا هنجارها تحت  فرهنگی ترکیب شود؛

گـذارد. بـا فهمیـدن     زیرا دانش فرهنگ بر افکـار و رفتـار مـردم تـ ثیر مـی     ؛ یک عنصر حیاتی است

هایی که الگوی تعامالت اجتمـاعی را درون   عناصر فرهنگ جامعه افراد فهم بهتری نسبت به سیستم

آورد. کسانی که هوش شناختی باالیی دارنـد کمتـر    دهند، به دست خواهند یک فرهنگ شکل می

 (.8577شوند )آنگ و دیگران،  در تعامل با فرهنگ جوامع دیگر دچار سردرگمی می

هـای مـورد اسـتفاده فـرد دربـاره محـیط اجتمـاعی و         این بُعد از ابعاد هـوش فرهنگـی، دانـش   

که شـامل دانـش عمـومی     (8553گیرد )اهرلی و آنگ،  فرایندهای اطالعاتی مرتبط با آن را دربر می

 (.8554  داین و کُه،  درباره ساختارهای بنیادین یک فرهنگ است )آنگ، ون

: هوش انگیزشی یک قابلیـت اسـت کـه توجـه و تـوان افـراد را بـه سـمت         هوش انگیزشی

دایـن   ؛ ون 8553اهرلی و آنـگ،  )کند.  های متنوع فرهنگی هدایت می یادگیری و عملکرد در محیط

جهـت و میـزان   (. 831-834  :8559؛ ون داین، آنگ و کُه، 8551و دیگران،  ؛ آنگ8556و آنگ، 

شود که دو عامل  که به سمت یک وظیفه خا  هدایت میچرااین توان از اهمیت برخوردار است 

گیرد. کسانی که هوش انگیزشـی   های مرتبط با آن را در بر می انتظار موفقیت از انجام کار و ارزش

فرهنگـی   هـای بـین   بر اسا  عالیـن ذاتـی، توجـه و تـوان خـود را مصـروف موقعیـت        باالیی دارند

در شروع بـه صـحبت کـردن بـا یـک ژاپنـی        ،یک مدیر اجرایی چینی خوب م ال عنوان بهکنند.  می

 (.8577آنگ و همکاران، کند ) تردید نمی

ـ    : هوش رفتاری   ه،بُعد چهارم هوش فرهنگی، جنبة عملی آن اسـت )آنـگ، ون دایـن و کُ

مـؤثر افـراد اسـت،     یرکالمـ یغکه شامل قابلیـت رفتارهـای کالمـی و     (8553؛ اهرلی و آنگ، 8554
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گیرنـد. هـوش رفتـاری     های متنوع و متفاوت قرار مـی  در تعامل با سایر افراد در فرهنگ که یهنگام

های دیگر بایـد   های ذهنی برای فهم فرهنگ یک عنصر حیاتی است زیرا نمود بیرونی دارد. قابلیت

ترکیب شود. عامل رفتاری در هوش فرهنگـی، قـابلیتی اسـت کـه      یرکالمیغبا رفتارهای کالمی و 

کلمــات و  یریکـارگ  بـه پـذیری در   . انعطـاف ردیـ گ یبرمـ را در  یرکالمـ یغکالمـی و  عملکردهـای  

 (.8577در صحبت وجود دارد )آنگ و همکاران،  مورداستفادهعبارات 

هـا، هماننـد نشـان دادن رفتارهـای      همچنین، این بُعد از هوش فرهنگـی شـامل برخـی مهـارت    

ای کالمـی و غیرکالمـی در مواجهـه بـا     پـذیری در رفتارهـ   و نیـز انعطـاف   زیـ برانگ نیتحسمناسب و 

ها تنظـیم و کنتـرل و نیـز مـدیریت بـر       باید توجه نمود که این مهارت ؛ وهای مختل  است فرهنگ

 (.7)شکل  ردیگ یبرمعواط  را در 

 

 

 

 

 (1228مدل چهار عاملی هوش فرهنگی ون داین و آنگ ) .0شکل 

 رفتاری

 شفاهی 

 غیر شفاهی 

 کنش گفتار  

 

 انگیزشی

 درونی 

 بیرونی 

 خود انگیزاننده 

 

 شناختی

 های فرهنگی نظام 

هنجارهای فرهنگی و    

 ها اارزش

 کنش گفتار  

 

 فراشناختی

 آگاهی  

 برنامه ریزی  

 چک کردن  

 

 

 

 هوش فرهنگی
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 0مدیریت تعارض

عمـل شناسـایی و اداره تعـارض بـا یـک      »( مدیریت تعـارض  8558)8سازمان ای.ا .دی.ایاز نظر 

مـدیریت تعـارض، شـامل    اساسـا ،   ؛ و(7369)حیدری و دیگران، « شیوه معقول، عادالنه و کاراست

هایی است که در جهـت اسـتفاده از تعارضـات موجـود بـرای حرکـت و ایجـاد خالقیـت و          فعالیت

از تعارضات موجود، جهت ایجاد روحیة نوآوری و  ها آنگیرد و توسط  میها انجام  پویایی سازمان

شود. تعارض از این دیدگاه نه تنها امری منفی نیسـت بلکـه در    تر، استفاده می های کامل خلن روش

 (.7996)رابینز، عنوان قوای محرکه سازمان مطرب باشد  تواند به صورت اداره صحیح، می

های قهرآمیـز،   ه علت ناتوانی در درک تعارض، با توسل به شیوهبراین اسا ، برخی مدیران ب

هـایی کـه در    تحقیقات نشان داده است سازمان که یدرحالکنند.  تعارض را در سازمان سرکوب می

شـوند،   های رقابتی با شکست مواجه می تضاد و تعارض کمتری وجود دارد، عموما  در محیط ها آن

متجانس هستند که برای سازگاری خود بـا اوضـاع محیطـی     قدر نآهایی  افراد چنین سازمان چراکه

کنند نیازی به بهبود وضـع   آمادگی کمی دارند یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور می

 (.7363)الوانی، ندارند 

 

 فرایند تعارض

داننـد کـه شـامل کـاهش،      تعارض را فرایندی مـی ( 8550)6و وایزمهن 3سانسرومهمانند  برخی

امـا فراینـد تعـارض از نظـر رابینـز از جامعیـت نسـبی بیشـتری         باشـد،   ناب و یا حل تعـارض مـی  اجت

 از چهار مرحله تشکیل شده است:برخوردار بوده و 

 های بالقوه مخالفت .7

 به منصه ظهور رسیدن .8

 رفتار .3

 نتای  .6

 
1. Conflic management 

2. A.S.D.A. 

3. Swanstrom, N. 
4. Weissmann, M. 
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 ( ارائه شده است.8این فرایند در شکل )

 

 
 

 (.115: 0314فرایند تعارض )رابینز،  .1شکل 

 

 های بالقوه مرحلة یک: مخالفت

در فرایند تعارض، نخستین مرحله وجـود شـرایطی اسـت کـه زمینـة بـروز تعـارض را فـراهم         

شوند، اما وجود هریک از آنان برای بروز تعارض  آورند. این شرایط الزاما  به تعارض منتهی نمی می

از: ارتباطـات، سـاختار و    اند تعباراند که  بندی شده این شرایط به سه گروه عمده دسته الزم است.

 متییرهای شخصی.

 مرحلة دوم: بروز تعارض

صورت در مرحلة دوم زمینة   گانه در مرحلة اول موجب استیصال شوند، در آن اگر شرایط سه

شود. تنها زمانی این شرایط به تعارض منجر خواهـد شـد کـه چنـد      ها فراهم می فعال شدن مخالفت

 .پدیده تعارض قرار گیرنددر معرض ]افرادی ای [گروه 
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 مرحلة سه: رفتار

کند کـه بـه پدیـده تعـارض منجـر       های رفتاری دیگری از طرفین بروز می در این مرحله شیوه

آینـد کـه بـه ایـن مسـئله       شود. پس از آشکار شدن تعارض، طرفین در پـیِ راه یـا روشـی برمـی     می

که در مرحلة دوم )برای دست یازیـدن   تواند شامل رفتارهایی شود بدردازند. این مرحله همچنین می

هـایی )بـرای کـاهش     شد. ولی در بیشتر موارد یک چنـین شـیوه   تعارض( به کار گرفته می مسئلهبه 

بـه عنـوان    و نـه باشـد ) گیرند که پدیده تعارض بروز کـرده   استیصال(، زمانی مورد استفاده قرار می

 های بازدارنده(. شیوه

 

 مرحلة چهارم: نتایج

حـل( بـه نتـای      هـای مـدیریت آن )یـا یـافتن یـک راه      ض آشکار و اتخـاذ راهبـرد  وجود تعار

توانند سازنده باشند؛  دهد، این نتای  می ها نشان می حل گونه که الگوی راه انجامد. همان مشخص می

: 7316)رابینز،  به این معنی که وجود پدیده تعارض سد راه گروه گردد و نتیجة مخرب به بار آورد

180- 189.) 

 

 مدیریت تعارض یها سبکها و  استراتژی

هـای مـدیران    ( نخستین کسانی بودند که یک طرب مفهومی از واکنش7946بلیک و موتون )

به نظر آنـان، مـدیریت تعـارض جـزء الزم و مکمـل سـبک کلـی        تعارض را ارائه کردند.  در مقابل

 تیدرنهاقرار داده و  یموردبررسهای حل تعارض را  شیوه ها آنرود، بنابراین،  می به شمارمدیریت 

مهـم و اساسـی مـدیران     پن  سـبک راهبـرد  های پنجگانه مدیریت موفن به شناسایی  مطابن با سبک

گیرد و توسط آنان بسط  که مبنای تحقیقات پژوهشگران بعدی قرار می نددش برای مقابله با تعارض

 (.873: 7319یابند )ایزدی یزدان آبادی،  و توسعه می

هـای   های مدیریت تعارض، همان پاسخ افراد نسبت بـه موقعیـت   ها و سبک استراتژیدرواقع، 

هـای مختلـ     که استمرار دارد، احتمال دارد در موقعیـت  حال نیدرعها  تعارض است که این پاسخ

ترین عوامل مؤثر و سـازنده بـودن مـدیریت     (. براین اسا ، یکی از مهم8577)جهانیان،  تیییر کنند
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اد، سبک مدیریت )استراتژی( تعارض است کـه افـراد بـرای حـل تعـارض اسـتفاده       تعارض بین افر

( نیز، بر این باورنـد کـه   8554در این راستا، پوستوما و همکاران ) (.8559کنند )کانتک و گزر،  می

 ای فرهنگی است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. های تعارض پدیده استفاده از سبک

( 7946که بلیک و موتـون ) « های خود و دیگران خواسته»دو عامل  اسا  بر(، 7914توما  )

، 8، مصـالحه 7از همکـاری  انـد  عبـارت پـن  سـبک مـدیریت تعـارض ارائـه کـرد کـه          اند، ارائه داده

، در 1و ویلسـون  4کـه بـراین اسـا ، پوتنـام     (3()شـکل  7998)توما ، 0و رقابت 6سازش  ،3اجتناب

 از: اند عبارتاند که  را در سه راهبرد تعارض قرار دادهپژوهش میدانی خود این پن  سبک 

 پذیری( های اجتناب و سازش )انعطاف ؛ شامل شیوه6راهبرد عدم مقابله

 77(یمساع کیتشرو همکاری ) 75های مصالحه ؛ شامل شیوه9گرایی  حل راهراهبرد 

ه و ؛ پیـرزاد 7398زاده،  )حسـینی و عظـیم   اسـت  73؛ که شـامل شـیوه رقابـت   78راهبرد کنترل

 (.7369علوی، 

اطـالع از پیامـدهای راهبردهـای مختلـ  مـدیریت تعـارض بـرای         کهنکتة اساسی این است 

توانـد   انتخـابی بـرای مـدیریت تعـارض مـی      راهبـرد  ترین راهبرد بسـیار مهـم اسـت.    انتخاب مناسب

 ترین شیوه مدیریت تعارض این است که هر دو طرف درگیر کننده یا سازنده باشد. مطلوب تخریب

 (.7368رضائیان، گردد ) در تعارض برنده باشند؛ این حالت از طرین مصالحه و همکاری میسر می

 
1. Collaborating 

2. Compromising 

3. Avoiding 
4. Accommodating 
5. Competing 
6. Putnam 

7. Wilson 

8. Non-confrontational strategy 

9. Solution-oriented 
10. Control strategy 

11. Accommodating 

12. Collaborating 
13. Avoiding 
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 (1203های مدیریت تعارض )ابراهیمی و همکاران،  ها و سبک استراتژی .3شکل 

 

 مدل مفهومی پژوهش
( بیان داشته است، مدل مفهومی پژوهش یک الگوی نظری است 7364گونه که سکاران ) آن

بــر روابــط میــان شــماری از عوامــل کــه در پــژوهش از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد. ایــن   مبنــی

کنـد.   ای منطقـی جریـان پیـدا مـی     گونـه  چهارچوب با بررسی سـوابن پـژوهش در قلمـرو مسـئله بـه     

منظـور ایجـاد مبنـای علمـی بـرای       های انتشار یافتـه بـه   درآمیختن باورهای منطقی محقن با پژوهش

طـور خالصـه، مـدل مفهـومی از پیونـد میـان        ای دارد. بـه  تحقیـن جایگـاه ویـژه   بررسی مسئله مورد 

 کند. متییرهایی که در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، گفتگو می

تمام مطالعات بر این چهارچوب مفهومی استوار هستند که متییرهای موردنظر و روابـط میـان   

آن  بـر اسـا   گـر   لگـویی اسـت کـه پـژوهش    کند. این چهارچوب مفهومی، ا را مشخص می ها آن

کند. این  پردازی می اند، نظریه درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده

طور منطقی از نتای  تحقیقات قبلی پیرامون مسـئله   گر نباشد و به تواند لزوما  سخن پژوهش نظریه می

 ومی ابزاری جهت پاالیش کانون تحقین است )مقیمی،، مدل مفهگرید عبارت بهگرفته باشد.  نشئت

7363 :748.) 
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مدل مفهـومی بیـان شـود، در مـدل      بر اسا با توجه به اینکه هر فرضیه در کار پژوهشی باید 

و نیـز  آنـگ و اهرلـی   مفهومی پژوهش حاضر، بر مدل چهار عاملی هوش فرهنگی ارائه شده توسط 

که شـامل چهـار بُعـد فراشـناختی،      قرار گرفته است تفادهمورداسشده و نیز  دیت کون داین و آنگ 

دن ایــن نظریــه و تخصــص ویــژه باشــد. بــا توجــه بــه جــامع بــو شــناختی، انگیزشــی و رفتــاری مــی

ها کـه تـاکنون ارائـه شـده،      این مدل در بین سایر نظریه دهندگان آن در حیطة هوش فرهنگی، ارائه

 (.6برای پژوهش حاضر انتخاب شده است )شکل 

 

 
 

 (1228؛ ون داین و آنگ، 1223مدل چهار عاملی هوش فرهنگی )آنگ و اِرلی،  .4شکل 

 

شـود   هـایی اسـتفاده مـی    های مدیریت تعارض نیز از شاخص در مورد سنجش اتخاذ استراتژی

کـه   هـا  آنتـرین   های مختل  به دست آمده اسـت کـه متـداول    که از مطالعه ادبیات موجود و مدل

هـا شـامل    . اسـتراتژی باشـد  مدل ارائه شده توسـط ویکـز مـی   خواهد کرد،  نیت ماهداف پژوهش را 

هـای   همچنـین، سـبک  . اسـت  3و استراتژی کنتـرل  8گرایی حل راه، استراتژی 7استراتژی عدم مقابله

، مصـالحه، اجتنـاب و سـازش یـا     یمسـاع  کیتشر، شامل رقابت،  مدیریت تعارض به عنوان شاخص

 (.0پذیری است )شکل  انعطاف

 
1. Non-confrontational strategy  

2. Solution-orientedstrategy 
3. Control strategy 
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 (0311زاده،  نقل از حسینی و عظیم ) لسونیوپوتنام و  تعارض تیریمد یاستراتژمدل  .5ل شک

 (021-028: 0311نقل از احمدی و دیگران، ، 0114ویکز، ) تعارضهای حل  و سبک

 

( و مـدل  6مـدل چهـار عـاملی هـوش فرهنگـی )      بـر اسـا   بنابراین، مـدل مفهـومی پـژوهش    

(، حدود روابط دو متییر پژوهش را مورد بررسـی  0ا شکل )های مدیریت تعارض مطابن ب استراتژی

 ( ترسیم گردیده است:4و سنجش قرار داده و به صورت شکل زیر )

 

 
 7مدل مفهومی پژوهش .6شکل 

 

هـا ت بیـت    آزمون پژوهش طراحی شده و با تجزیه و تحلیل یافتـه  . این مدل براسا  نتای  سنجش روایی و پایاییِ پیش7

 گردیده است. 
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 شناسی تحقیق روش
بـه  و بـا رویکـرد پیمایشـی اسـت.      توصیفی ـ همبستگی  آن، ماهیت به توجه با روش پژوهش

تحقین، از نوع کاربردی، به توصی  وضعیت موجود و تفسیر شرایط لحاظ امکان استفاده از نتای  

ها کـه بـا سـایر کشـورها در      گونه سازمان ها و عقاید جاری و متداول مدیران فرهنگی در این فرایند

نیز، به دلیل اینکه رابطه بین متییر هوش فرهنگی و  پرداخته است. ،های فرهنگی ارتباط دارند مقوله

 اند، از نوع همبستگی است. تژی مدیریت تعارض مورد مطالعه قرار گرفتهمتییر اتخاذ استرا

ای و میـدانی اسـتفاده شـده اسـت. در      ها از دو روش کتابخانـه  همچنین، برای گردآوری داده

بخشـی از اطالعـات    ها و مقاالت فارسی و التین،  نامه ها، پایان ای؛ با مراجعه به کتاب روش کتابخانه

گردید. در روش میدانی، با استفاده از  آوری ات موضوع و پیشینة تحقین جمعالزم در خصو  ادبی

 ( و(8556و آنـگ و ون دایـن )   (8553آنـگ ) اهرلی و پرسشنامه هوش فرهنگی ) ال  ةدو پرسشنام

و توزیـع در میـان نمونـة آمـاری شـامل مـدیران و        ((7996مدیریت تعـارض ویکـز )  پرسشنامه )ب 

هـا انجـام گردیـد. از اطالعـات      آوری سـنجه  جمعارتباطات اسالمی، سازمان فرهنگ و  کارشناسان

 های تحقین استفاده شد. بررسی و آزمون فرضیهبرای  حاصله

 حـال  نیبـاا از قبل مشخص بـود ولـی    ها آنها با توجه به استاندارد بودن  روایی و پایایی سنجه

نفـر از اسـاتید و    85ر اختیـار  ها، پرسشنامة تحقین، به روش گلوله برفی د برای سنجش روایی سنجه

 افراد خبره قرار گرفت.

سـنجه( هـوش فرهنگـی بـه     ) پرسشـنامه رواییِ پرسشنامه از طرین فرمول ضـریب الشـه بـرای    

 گردید. ( محاسبه8-6صورت جدول زیر )

. در ایـن  نفر بـه روش گلولـه برفـی انجـام شـد      85آزمونی به تعداد  برای سنجش پایایی، پیش

( به دست آمد که حاکی از 613/5) یفرهنگفای کرونباخ، برای سنجه هوش ضریب آل آزمون شیپ

سنجة( اتخاذ پرسشنامه )برای سنجه( بود. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه )پایایی باالی 

اتخـاذ  مقدار آلفا بـرای متییـر   باشد. در اینجا نیز  ( می978/5های مدیریت تعارض معادل ) استراتژی

را  15/5ها و در مجموع ضریب کل باالتر از  و هر یک از استراتژیمدیریت تعارض های  استراتژی

 دهد که حاکی از پایایی باالی پرسشنامه است. نشان می

در پژوهش حاضر جامعه آماری شـامل مـدیران، سرپرسـتان و کارشناسـان فرهنگـی سـازمان       
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طبـن   .پردازنـد  للی به فعالیت مـی الم باشد که در حوزه ارتباطات بین فرهنگ و ارتباطات اسالمی می

نفـر   745 نیـ تحقاین سازمان، تعداد آنان در زمـان انجـام    ربط یذآمار ارائه شده از سوی مسئولین 

با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و نیـز بـا اسـتفاده از     همچنین،بوده است. 

و بـا  نفـر   773، حجم نمونه تحقین برابر با (778: 7365 کوکران )حافظ نیا، فرمول تعیین حجم نمونه

 تعیین گردید.درصد  0سطح خطای 
 

 ها و تحلیل یافته
 ای توصیفیه یافته

 1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متییر جنس .7

جـدول   جنس مطـابن  اسا  بر ها آزمودنی فراوانی سنجه، از آمده به دست اطالعات بررسی

 باشد. می (8)
 براساس جنس پاسخگویان سیمای وانیفرا توزیع .1جدول 

 تراکمی درصد درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت

 90.4 90.4 90.4 756 مرد

 ٪755 6.6 6.6 0 زن

  ٪755 ٪755 773 جمع

 

 دهد یم نشانجنس،  ریمتی به با توجه انیپاسخگوی مایسی فراوان عیتوز فوق، جدول بر اسا 

 .اند بودهزن  صددر 6.6مرد و  انیپاسخگو درصد 90.4 که

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متییر سن .8

 (3)  جدول سن مطابن اسا  بر ها آزمودنی فراوانی سنجه، از آمده به دست اطالعات بررسی

 باشد. می

 

باشـد کـه    امور زنان و خانواده در سازمان می های مربوط به معاونت های باال منهای داده الزم به توضیح است که یافته .7

 به علت در دستر  نبودن اطالعات آن در زمان تحقین، نتای  آن نیز در پژوهش حاضر منعکس نشده است.
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 سن اساس بر پاسخگویان سیمای فراوانی توزیع .3جدول 

 تراکمی درصد درصد معتبر درصد فراوانی سن

80-89 6 3.0 3.0 3.0 

35-36 76 70.9 70.9 79.0 

30-39 0 6.6 6.6 83.9 

65-66 85 71.1 71.1 67.4 

60-69 6 1.7 1.7 66.1 

05-06 66 36.9 36.9 61.4 

 ٪755 78.6 78.6 76 و بیشتر 00

  ٪755 ٪755 773 جمع

 

 دهـد  یمـ  نشـان سن  ریمتی به با توجه انیپاسخگوی مایسی فراوان عیتوز فوق، جدول بر اسا 

بـین   درصد 6.68سال،  36تا  35بین  درصد 70.93سال،  89تا  80بین  انیپاسخگو درصد 3.06 که

بین  درصد 36.96سال،  69تا  60بین  درصد 1.56سال،  66تا  65بین  درصد 71.15سال،  39تا  30

 .سال و بیشتر بوده است 00بین  درصد 78.39و  سال 06تا  05

 

 ب متییر تحصیالتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حس .3

 تحصـیالت مطـابن   اسـا   بـر  هـا  آزمودنی فراوانی سنجه، از آمده به دست اطالعات بررسی

 باشد. می (6)جدول 

 
 تحصیالت اساس بر پاسخگویان سیمای فراوانی توزیع .4جدول 

 درصد تراکمی درصد معتبر درصد فراوانی تحصیالت

 30.6 30.6 30.6 65 کارشناسی

 63.8 61.6 61.6 06 کارشناسی ارشد

 90.4 78.6 78.6 76 دکتری

 ٪755 6.6 6.6 0 حوزوی

  ٪755 ٪755 773 جمع
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 نشـان تحصـیالت   ریـ متی بـه  با توجـه  انیپاسخگوی مایسی فراوان عیتوز فوق، جدول بر اسا 

درصد کارشناسـی ارشـد،    61.6دارای تحصیالت کارشناسی،  انیپاسخگو درصد 30.6که دهد یم

 .اند ودهحوزوی ب درصد 6.6درصد دکتری و  78.6

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متییر سابقه کار در سازمان .6

سابقه کار در سـازمان   اسا  بر ها آزمودنی فراوانی سنجه، از آمده به دست اطالعات بررسی

 باشد. می (0)جدول  مطابن

 
 انسابقه کار در سازم اساس بر پاسخگویان سیمای فراوانی توزیع .5جدول 

 درصد تراکمی درصد معتبر درصد فراوانی سابقه در سازمان

 70.9 70.9 70.9 76 سال 0تا 

 85.6 6.6 6.6 0 75تا  4

 86.6 6.6 6.6 0 70تا  77

 66.1 83.9 83.9 81 85تا  74

 ٪755 07.3 07.3 06 سال به باال 87

  ٪755 ٪755 773 جمع

 

سـابقه کـار در    ریـ متی بـه  بـا توجـه   انیسـخگو پای مایسـ ی فراوان عیتوز فوق، جدول بر اسا 

 6.68سـال،   75تا  4بین  درصد 6.68سال،  0تا  انیپاسخگو درصد 70.93 که دهد یم نشانسازمان 

سـال دارای   87بـاالی   درصـد  07.33و  سال 85تا  74بین  درصد 83.69سال،  70تا  77بین  درصد

 اند. سابقه کار در سازمان بوده

 

 اسخگویان بر حسب متییر سابقه کار در پست فعلیتوزیع فراوانی پ .0 

سابقه کار در سـازمان   اسا  بر ها آزمودنی فراوانی سنجه، از آمده به دست اطالعات بررسی

 باشد. می (4)جدول  مطابن
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 سابقه کار در پست فعلی اساس بر پاسخگویان سیمای فراوانی توزیع .6جدول 

 درصد تراکمی ردرصد معتب درصد فراوانی سابقه در سازمان

 64 64 64 08 سال 0تا 

 47.9 70.9 70.9 76 75تا  4

 16.6 74.6 74.6 79 70تا  77

 97.8 78.6 78.6 76 85تا  74

 ٪755 6.6 6.6 75 سال به باال 87

  ٪755 ٪755 773 جمع

 

سابقه کار در پسـت   ریمتی به با توجه انیپاسخگوی مایسی فراوان عیتوز فوق، جدول بر اسا 

 درصد 74.6سال،  75تا  4بین  درصد 70.9سال،  0تا  انیپاسخگو درصد 64 که دهد یم نشانعلی ف

سال سابقه کار در پسـت   87باالی  درصد 6.6و  سال 85تا  74بین  درصد 78.6سال،  70تا  77بین 

 فعلی دارند.

 

 های تحلیلی یافته
 آزمون نرمال بودن متغیرها

انـد، پـس از تجمیـع،    گیـری شـده  ای انـدازه ا در سطح رتبـه هاالت مقیا ؤبا توجه به اینکه س

هـای پارامتریـک بایسـتی    نمایند، اما برای استفاده از آمارهای را پیدا میمشخصات یک متییر فاصله

آمده از  به دستهای  برای بررسی نرمال بودن نمره عامل .توزیع مقیا  از توزیع نرمال تبعیت نماید

نرمـال  (. نتای  این آزمون برای 60 :7365کنیم )هومن، ف استفاده میاسمیرنو -آزمون کلوموگرف

 اند. مایش داده شدهن (1در جدول )بودن متییرها 
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 آزمون نرمال بودن متغیرهااسمیرنف برای -آزمون کلوموگروف .1 جدول

 رفتاری انگیزشی شناختی فراشناختی 

 773 756 756 773 تعداد

 پارامترها

 6878/3 1615/3 5555/3 4980/3 میانگین

 07636/5 48186/5 65767/5 09969/5 انحراف از معیار

 ها بیشترین تفاوت

 706/5 706/5 784/5 748/5 مقدار مطلن

 706/5 706/5 784/5 748/5 مقدار م بت

 -563/5 -593/5 -569/5 -748/5 مقدار منفی

 706/5 706/5 784/5 748/5 آزمون هآمار

 c555/5 c555/5 c555/5 c555/5 سطح معناداری

 

. 50داری در سـطح آلفـای   داری مشاهده شده در جدول فـوق، در همـه مـوارد از معنـی    معنی

نرمـال هسـتند و لـذا در ایـن     غیرها دارای توزیـع  و این بدان معنی است که مقیا  است تر کوچک

 ستیم.نیهای پارامتریک موارد ما مجاز به استفاده از آزمون

 

 ها آزمون فرضیه
 های مدیریت تعارض آزمون همبستگی متییر هوش فرهنگی فراشناختی و اتخاذ استراتژی .7

 های مدیریت تعارض اتخاذ شده از سوی و استراتژیفرضیه اول: بین هوش فراشناختی 

 دار وجـود دارد  فرهنگـی همبسـتگی معنـی    مدیران فرهنگی در برقراری ارتباطات مـؤثر بـین  

 .(6)جدول 
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هوش فراشناختی و اتخاذ بین  سنجش همبستگی بستگی اسپیرمن وآزمون هم .8 جدول

 های مدیریت تعارض استراتژی

 
 یتفراشناخ

0.0 

یتفراشناخ

1.1 

یتفراشناخ

3.3 

یتفراشناخ

4.4 
 فراشناختی ج.

 مقابلهم عد

 -796/5* -860/5* 541/5 -866/5** -549/5 ضریب همبستگی

 565/5 575/5 697/5 559/5 611/5 یدار یمعن

N 756 756 756 756 756 

 یانداز راه

 ضریب همبستگی
**657/5 580/5 534/5- **318/5 **841/5 

 550/5 555/5 156/5 191/5 555/5 یدار یمعن

N 777 777 777 777 777 

 کنترل

 -753/5 591/5 -580/5 -734/5 789/5 ضریب همبستگی

 505/5 377/5 551/5 504/5 711/5 یدار یمعن

N 777 777 777 777 777 

 

بـین هـوش فرهنگـی     شـده  محاسـبه داری  دهد، معنـی  مالحظه ارقام جدول همبستگی نشان می

. 90است لذا بـا اطمینـان    تر کوچکدرصد  5.50آلفای  در سطحداری  از معنی فراشناختی و کنترل

 دار یمبستگی معنـ استراتژی کنترل هو  هوش فرهنگی فراشناختی مدیرانتوان گفت بین  درصد می

 .وجود دارد

هـوش  یعنی هراندازه  ،استگرایی م بت  حل راهبین هوش فراشناختی با جهت این همبستگی 

در  گرایی برای مدیریت تعـارض بیشـتر اسـت.    حل راهاتخاذ استراتژی باالتر است  فرهنگی مدیران

ی یعنـ ؛ دار و معکـو  اسـت   عـدم مقابلـه و کنتـرل معنـی     بین هوش فراشناختی با اسـتراتژی مقابل، 

در تعـامالت  عـدم مقابلـه کنتـرل     کاربرد دو اسـتراتژی باالتر است  هوش فرهنگی مدیرانهراندازه 

 .بالعکس است و از سوی آنان کمتر یفرهنگ نیب

 

 های مدیریت تعارض آزمون همبستگی متییر هوش فرهنگی شناختی و اتخاذ استراتژی. 8

ت تعـارض اتخـاذ شـده از    های مدیری و استراتژی: بین هوش فرهنگی شناختی 8فرضیه 
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دار وجـود   فرهنگـی همبسـتگی معنـی    مدیران فرهنگی در برقراری ارتباطات مؤثر بـین  سوی

 .(9 جدولدارد )

 
 هوش شناختی بین  سنجش همبستگی آزمون همبستگی اسپیرمن و .1 جدول

 های مدیریت تعارض و اتخاذ استراتژی

 
 شناختی

5.0 

.شناختی

6.1 

 شناختی

1.3 

 شناختی

8.4 

 ختیشنا

1.5 

 یشناخت

02.6 

 ج.

 شناختی

 عدم مقابله

ضریب 

 همبستگی
579/5- **816/5 767/5 771/5 **806/5- 743/5 *886/5 

 576/5 598/5 556/5 886/5 547/5 556/5 666/5 یدار یمعن

N 756 756 756 756 756 756 756 

 گرایی حل راه

ضریب 

 همبستگی

**840/5 *791/5 **358/5 **636/5 **364/5 +331/5 **336/5 

 555/5 555/5 555/5 555/5 558/5 567/5 554/5 یدار یمعن

N 756 756 756 756 756 756 756 

 کنترل

ضریب 

 همبستگی
758/5- 596/5- 510/5- *837/5 *835/- 775/5 708/5- 

 571/5 809/5 531/5 574/5 636/5 370/5 583/5 یدار یمعن

N 756 756 756 756 756 756 756 

 

بـین هـوش فرهنگـی     محاسـبه شـده   یدار یدهد، معن مالحظه ارقام جدول همبستگی نشان می

درصــد  5.50آلفــای  در ســطح یدار یاز معنــ هــای مــدیریت تعــارض شــناختی و اتخــاذ اســتراتژی

و  مـدیران  یشـناخت هـوش فرهنگـی   توان گفت بـین   . درصد می90لذا با اطمینان  ،است تر کوچک

 .وجود دارددار  معنیهمبستگی یت تعارض های مدیر اتخاذ استراتژی

گرایـی و عـدم مقابلـه     حـل  راهبین هوش فرهنگی شناختی بـا اسـتراتژی   جهت این همبستگی 

اتخـاذ اسـتراتژی   بـاالتر اسـت    مـدیران  یشـناخت هوش فرهنگـی  یعنی هراندازه  ،استگرایی م بت 

بین هوش فرهنگی ر مقابل، د گرایی و عدم مقابله گرایی برای مدیریت تعارض بیشتر است. حل راه
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هـوش فرهنگـی شـناختی    یعنـی هرانـدازه   ؛ و معکـو  اسـت   دار یمعنـ کنتـرل   شناختی با استراتژی

از سـوی آنـان    یفرهنگـ  نیدر تعـامالت بـ  عدم مقابله و کنترل  کاربرد استراتژیباالتر است  مدیران

 .بالعکس است و کمتر

 

 های مدیریت تعارض اتژیآزمون همبستگی متییر هوش رفتاری و اتخاذ استر .3

مـدیران   از سـوی  اتخاذشـده هـای مـدیریت تعـارض     و استراتژی: بین هوش رفتاری 6فرضیه 

 .(75)جدول  دار وجود دارد فرهنگی همبستگی معنی فرهنگی در برقراری ارتباطات مؤثر بین

 
 

 هوش رفتاری وبین  سنجش همبستگی آزمون همبستگی اسپیرمن و .02 جدول

 های مدیریت تعارض یاتخاذ استراتژ

 
هوش 

 رفتاری

05/0 

 هوش

 رفتاری

06/1 

 هوش

 رفتاری

01/3 

هوش 

 رفتاری

08/4 

هوش 

 رفتاری

01/5 

هوش 

 رفتاری

12/5 

ج.هوش 

 رفتاری

بله
مقا
دم 
ع

 

ضریب 

 همبستگی
563/5 **630/5- 543/5- **397/5- **639/5- 543/5 **376/5- 

 557/5 074/5 555/5 555/5 671/5 555/5 447/5 داری معنی

N 756 756 756 756 756 756 756 
 راه

یی
گرا
ل 
ح

 

ضریب 

 همبستگی
**846/5 737/5- 594/5 **804/5 709/5 507/5 736/5 

 583/5 096/5 590/5 551/5 371/5 749/5 550/5 یدار یمعن

N 756 777 777 777 777 777 756 

رل
کنت

 

ضریب 

 همبستگی
550/5- 743/5- 506/5- 560/5- 537/5- 536/5 766/5- 

 781/5 497/5 169/5 310/5 069/5 566/5 945/5 یدار یمعن

N 756 777 777 777 777 777 756 
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بـین هـوش رفتـاری و     شـده  محاسبه یدار یدهد، معن مالحظه ارقام جدول همبستگی نشان می

 ؛اسـت  تر کوچکدرصد  5.50آلفای  در سطح یدار یاز معن های مدیریت تعارض اتخاذ استراتژی

های مـدیریت   اتخاذ استراتژیو  هوش فرهنگی مدیرانتوان گفت بین  . درصد می90لذا با اطمینان 

 .وجود دارددار  معنیهمبستگی تعارض 

یعنـی   ،استگرایی م بت  حل راهبین هوش فرهنگی رفتاری با استراتژی جهت این همبستگی 

گرایی برای مـدیریت   حل راهتژی اتخاذ استراباالتر است  مدیران هوش فرهنگی انگیزشیهراندازه 

بین هوش فرهنگی رفتـاری بـا   در مقابل،  فرهنگی از سوی آنان بیشتر است. تعارض در تعامالت بین

هـوش فرهنگـی   یعنی هراندازه ؛ دار و معکو  است عدم مقابله گرایی و کنترل، معنی دو استراتژی

از  یفرهنگـ  نیدر تعـامالت بـ  و کنترل عدم مقابله  های کاربرد استراتژیباالتر است  رفتاری مدیران

 .بالعکس است و سوی آنان کمتر

 

 های مدیریت تعارض آزمون همبستگی متییر هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی .6

ــی     ــوش فرهنگ ــین ه ــلی: ب ــیه اص ــتراتژیفرض ــارض    و اس ــدیریت تع ــای م ــدهه  از  اتخاذش

 دار وجـود دارد  تگی معنـی فرهنگـی همبسـ   مدیران فرهنگی در برقـراری ارتباطـات مـؤثر بـین     سوی

 .(77 )جدول

بـین هـوش فرهنگـی و     شده محاسبه یدار یدهد، معن مالحظه ارقام جدول همبستگی نشان می

لـذا بـا    ؛است تر کوچکدرصد  5.50آلفای  در سطح یدار یاز معن های مدیریت تعارض استراتژی

هـای مـدیریت    اتژیاتخـاذ اسـتر  و  هـوش فرهنگـی مـدیران   توان گفت بـین   . درصد می90اطمینان 

 .دار وجود دارد یهمبستگی معنتعارض 

نفـر از   773توان گفت در این پژوهش، دیدگاه  بندی کلی می و سرانجام اینکه، در یک جمع

مدیران و کارشناسان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مورد بررسی و تجزیـه و تحلیـل   

 آن است که: های به دست آمده حاکی از قرار گرفت که یافته
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هوش فرهنگی و اتخاذ بین  سنجش همبستگی آزمون همبستگی اسپیرمن و. 00 جدول

 های مدیریت تعارض استراتژی

 هوش فرهنگی کنترل عدم مقابله گرایی حل راه 

 گرایی حل راه

    555/7 ضریب همبستگی

    . داری معنی

N 777    

 مقابله عدم

   555/7 -561/5 ضریب همبستگی

   . 484/5 داری معنی

N 756 756   

 کنترل

 ضریب همبستگی
*851/5 **341/5 555/7  

  . 555/5 535/5 داری معنی

N 775 756 777  

 هوش فرهنگی

 555/7 -763/5 -514/5 478/5** ضریب همبستگی

 . 569/5 531/5 555/5 داری معنی

N 756 756 756 756 

 

( باالتر بوده اسـت. درنتیجـه   3از مقدار متوسط ) 3.66هنگی میانگین ابعاد چهارگانة هوش فر

توان گفت وضعیت این ابعاد در سازمان به سمت مطلوب در حرکت و پیشرفت بوده  می یطورکل به

بـه بعـد هـوش     مربـوط ( 3.19شود که بـاالترین میـانگین )   است. با توجه به جدول فوق مشاهده می

( مربوط به بعد 3ترین میانگین ) و پایین رتبه اول قرار گرفتهباشد، در نتیجه در  فرهنگی انگیزشی می

 شناختی بوده، در نتیجه در رتبه آخر )چهارم( قرار گرفته است.

و بین هوش فرهنگـی  دهد که  های پژوهش در خصو  فرضیه اصلی نشان می همچنین، یافته

زمان فرهنـگ و  توسـط مـدیران و کارشناسـان فرهنگـی سـا     های مدیریت تعـارض   اتخاذ استراتژی

 بهنتای   .دار وجود دارد فرهنگی همبستگی معنی ارتباطات اسالمی برای برقراری ارتباطات مؤثر بین

گانه مدیریت تعارض بکارگرفته شده در ایـن فرضـیه    های سه آمده برای هریک از استراتژی دست

 داده است که: ( با استفاده از آزمون اسدیرمن میزان ارتباط را بدین ترتیب نشان77 )جدول
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دار وجـود دارد،   (، ارتباط معنـی r= -514/5ال . بین هوش فرهنگی و استراتژی عدم مقابله )

جهـت  باشد، بدین معنـی کـه    دار می معنی ٪90دهد که در سطح اطمینان  جهت همبستگی نشان می

مقابله  کاربرد استراتژیباالتر است  هوش فرهنگی مدیراناست یعنی هراندازه  م بتاین همبستگی 

 .است از سوی آنان کمتر

دار وجـود دارد. جهـت    (، ارتبـاط معنـی  r= 478/5گرایـی )  حـل  راهب. بین هوش فرهنگی و 

جهـت ایـن   باشـد، بـدین معنـی کـه      دار می معنی ٪90دهد که در سطح اطمینان  همبستگی نشان می

 حـل  راه تراتژیکـاربرد اسـ  باالتر اسـت   هوش فرهنگی مدیراناست یعنی هراندازه  م بتهمبستگی 

 .است گرایی از سوی آنان بیشتر

دار وجود دارد. جهـت همبسـتگی    (، ارتباط معنیr= -763/5ج. بین هوش فرهنگی و کنترل )

جهـت ایـن همبسـتگی    باشد، بـدین معنـی کـه     دار می معنی ٪90دهد که در سطح اطمینان  نشان می

کنترل از سوی آنان  اربرد استراتژیکباالتر است  هوش فرهنگی مدیرانیعنی هراندازه  ،است منفی

 .است کمتر

هـای   اتخـاذ اسـتراتژی  و  هوش فرهنگیهای متییر  در تبیین فرضیه اصلی و با توجه به شاخص

مـدیران و کارشناسـان فرهنگـی     توان نتیجـه گرفـت کـه    (، می75و 9؛   6)جداول مدیریت تعارض 

( از متوسـط بـه بـاال    3.66میـانگین  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دارای هـوش فرهنگـی )بـا    

هـای متفـاوت و    و به همین علت حـین تعامـل و مواجهـه بـا افـراد سـایر فرهنـگ        (1)جدول هستند 

هـای مصـالحه و همکـاری/     گرایـی )شـامل سـبک    حـل  راهمتعارض با فرهنگ خود، سبک و شیوه 

اسـتفاده از دو  گزیننـد و تعـارض موجـود را کمتـر بـا       را برای رفـع تعـارض برمـی    (یمساع کیتشر

هـای اجتنـاب و سـازش/     دیگر مدیریت تعارض، یعنی استراتژی عدم مقابله )شامل سبک  استراتژی

 گیرند. را در پیش می و استراتژی کنترل )شامل سبک رقابت( (یریپذ انعطاف

رسـیم کـه مـدیران و     های این فرضیه به ایـن نتیجـه مـی    در تبیین کلی نتای  حاصل از شاخص

تواند بـه   هنگی سازمان دارای هوش فرهنگی از متوسط به باال هستند که این خود میکارشناسان فر

قـرار گرفتـه و درنتیجـه دیدلماسـی      فرهنگـی  برقراری ارتباطات مؤثر بینبرنده بر سر راه  عاملی پیش

 فرهنگی سازمان به حیات خود به صورتی فعال ادامه دهد.
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 گیری نتیجه
 تیریمـد  یهـا  یو اتخـاذ اسـتراتژ   یهـوش فرهنگـ   نیب  بطهرا یبررس»دنبال ه بپژوهش حاضر 

طـور اعـم و سـازمان فرهنـگ و      کشـور بـه   یفرهنگ یها در سازمان یفرهنگ رانیتعارض توسط مد

توان مدعی شد که هوش فرهنگی  ها، می با بررسی یافته .بوده است «طور اخص به یارتباطات اسالم

و اثرگذار در تعیین نوع استراتژی مدیریت تعارض  یک عامل کلیدی عنوان بهو ابعاد چهارگانه آن 

مناسب، توسط مدیران و کارشناسان فرهنگی معرفی شدند و رابطه این دو سازه از نظـر آمـاری در   

ها نشـانگر ایـن اسـت کـه مـدیران و کارشناسـان فرهنگـی سـازمان          سازمان ت یید شد. درواقع، یافته

به باالی هوش فرهنگی برخوردار بوده و با اسـتفاده   فرهنگ و ارتباطات اسالمی از میانگین متوسط

المللی که از ظرفیتی عظـیم   از این مزیت و نیز برخورداری از جایگاه سازمانی فرهنگی در طراز بین

فرهنگی برخوردار است به صورتی مناسب با سایر اقوام و ملل، طراز  برای تعامالت و ارتباطات بین

از این مسیر دیدلماسی فرهنگی کشور به صورتی فعـال در روابـط   فرهنگی کشور را افزایش داده و 

المللی بروز و ظهور نماید. البته، برای دستیابی به این مهم نیاز بـه دیـدن نقـاط ضـع ه ممکـن و       بین

های فرهنگی باید در دستور کار خود قرار  و تقویت نقاط قوت را سازمان ط قوتاتبدیل آنان به نق

 دها به نکاتی هرچند اجمالی اشاره خواهد شد.دهند که در بخش پیشنها

بـا نظـر داشـت ظرفیـت هـوش       همچنـین  پژوهش و یها افتهیبا توجه به تحلیل  و براین اسا 

توانـد   پـژوهش کـه آیـا هـوش فرهنگـی مـی       سـؤال بـه   و در یک جمله گونه نیا توان یمفرهنگی، 

هوش فرهنگی این ظرفیت را در  هبلکه  دادنوع استراتژی مدیریت تعارض باشد، پاسخ  کننده نییتع

متعارض  بعضا متنوع، متفاوت و  یها فرهنگ نیبخود نهفته دارد که بتواند در تعامالت و ارتباطات 

نقشی کلیدی و اثرگذار در تعیین نوع اسـتراتژی مـدیریت تعـارض، توسـط مـدیران و کارشناسـان       

 ایفاء نماید. المللی و بینای  های فرهنگی در سطوب مختل  منطقه عالی فرهنگی در سازمان

و ارتقاء هوش فرهنگی  آمده از پژوهش، راهکارهایی جهت به دستنتای   بر اسا در ادامه 

هـای   بـرای تعامـل مـؤثر و کـارا در محـیط      آماده نمودن افراد مستعد در سـازمان تبع آن  بههمچنین 

 :گردد ی، ارائه مفاوت با فرهنگ فردمت

 بـه تجزیـه و    تـوان مـی  ن نظیر مشـاهده، پرسـش و تفسـیر   های گوناگو با استفاده از روش

 توان اقدام کرد. تحلیل سطوب مختل  فرهنگی افراد سازمان می
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  و  مورداسـتفاده هـوش فرهنگـی    ژهیـ و بـه انواع مختل  هوش و بایستی در استخدام افراد

 گیرد. ارزیابی قرار 

    ای سـازمانی،  هـ  هـا در ارزیـابی   گنجاندن تست هوش فرهنگی و نحـوه مـدیریت تعـارض

هایی نظیر پـژوهش حاضـر، از جملـه ایـده مناسـبی در جهـت ارتقـاء         برگرفته از پژوهش

های هوش فرهنگی مدیران و کارشناسان در سازمان  دانش فرهنگی و بهبود سایر شاخص

 خواهد بود.

 هـای   احسـا  ضـع  وجـود دارد، آمـوزش     هر جافرهنگی  های هوش  درباره توانمندی

 ه شود.متناسب با آن ارائ

 فرهنگـی در بـین مـدیران و      هـای هـوش   مهـارت  ةچنانچه انگیزه کافی در کسب و توسع

 های ممکن انگیزه آنان پرورش داده شود. کارشناسان فرهنگی وجود ندارد، از راه

   هـای کـاری متنـوع دارنـد در انتقـال تجـارب و        از افرادی که تجارب مـوفقی در محـیط

 کارشناسان استفاده شود.های مورد نیاز به مدیران و  آموزش

 به صورت گروهی، م ال  معنوی و دینی در کشورهای مختل  و  یتیچندملهای  م موریت

راهکارهـای مناسـبی در    ازجملـه ها و خدمات بشردوستانه در خارج از کشـور،   م موریت

 آید. می به شمارجهت افزایش هوش فرهنگی مدیران و کارکنان سازمان 

 هـای   هـای سـازمان، گذرانـدن دوره    مللی در راسـتای م موریـت  ال های بین تکرار مسافرت

المللی مطرب و مرجع از جمله راهکارهـای   های بین المللی و آموزش زبان کارآموزی بین

 آیند. می به شمارمناسبی در جهت افزایش هوش فرهنگی مدیران و کارکنان سازمان 

 ین فرهنگـی در سـطح   هـای مشـترک بـ    و جـایزه فرهنگـی در حـوزه    هاندازی جشنوار راه

هـای دیگـر، ایـده مناسـبی بـرای افـزایش دانـش         المللی با حضور افـرادی از فرهنـگ   بین

 باشد. فرهنگی مدیران می

 هـای   هـای سـازمانی در فرهنـگ    حضور هدفمند مدیران و کارشناسان در قالب م موریت

اسـت کـه   کارهای مناسـبی   ، از جمله راهمدت کوتاههای زمانی  خا  و پیچیده و در بازه

 افزایش و بهبود دانش فرهنگی آنان را به دنبال خواهد داشت.
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 پیشنهادها

در خاتمه، چنـد پیشـنهاد کلـی نیـز در راسـتای انجـام تحقیقـات مشـابه تحقیـن حاضـر ارائـه            

 گردد: می

  هـایی در زمینـه هـوش فرهنگـی از      مناسب است همانند تحقیقات فراوان غرب، پـژوهش

 های مختل  انجام گیرد. رتبط با حوزهزوایای گوناگون، میفول و م

  های فرهنگی کشور بـا   در سطح سازمان یتر عیوسپژوهشی نظیر پژوهش حاضر با گستره

های فرهنگی کشور را  ای انجام گیرد تا تمامی سازمان ای یا طبقه گیری خوشه روش نمونه

 پوشش دهند.

 قـاء هـوش فرهنگـی در    گردد در زمینـه بررسـی عوامـل مـؤثر در بهبـود و ارت      پیشنهاد می

 های فرهنگی کشور، تحقیقاتی انجام گیرد. سازمان

 گـردد تحقیقـات دیگـری در زمینـه بررسـی رابطـة هـوش فرهنگـی و اتخـاذ           پیشنهاد می

المللـی   های فرهنگی کشور کـه در سـطح بـین    های مدیریت تعارض در سازمان استراتژی

 انجام شود. ،کنند فعالیت می
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