
 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

32 

 

 های آموزشی بر بررسی نقش میانجی هوش فرهنگی در تأثیر برنامه

 آورینوآورانه و تابرفتار کار 

 
 سامان ضیایی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی؛ موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس؛ ایران
Email: Samanziai67@gmail.com 

 سعید بقایی

 انسانی، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس؛ ایراناستادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم 
Email: Saeid.Baghaei2001@gmail.com 

 رامین باقری
 مربی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس؛ ایران

Email: Raminbagheri2010@gmail.com 
 

های آموزشی تمرکز کرده است و هدف این مطالعه، درک بررسی نقش میانجی این مطالعه بر برنامه -چکیده
باشد. روش تحقیق این آوری هستند، میهای آموزشی بر رفتار کار نوآورانه و تابهوش فرهنگی در تأثیر برنامه

سازی معادالت ساختاری است. جامعه آماری تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی به کمک مدل –مطالعه تحلیلی 
باشد و نمونه آماری تحقیق براساس های دولتی در شهرستان گرگان میشامل کلیه کارکنان ادارات و سازمان

باشد و این  ها پرسشنامه میآوری دادهاست، ابزار جمعنفر محاسبه شده  246جدول کرچسی و مورگان برابر 

گیری غیراحتمالی در دسترس در بین ای لیکرت طراحی و به روش نمونهگزینه 5ها به روش طیف پرسشنامه
-افزار لیزرل  مدلریزی و با استفاده از نرماعضاء نمونه توزیع شد. مدل مطالعه با کمک معادالت ساختاری طرح

های آموزشی بر هوش فرهنگی و رفتار کار نوآورانه ( برنامه1دهد که است،  نتایج تحقیق نشان میسازی شده 
-های آموزشی بر تاب( برنامه3داری دارد اما آوری تأثیر معنی( هوش فرهنگی بر تاب2داری دارد، تأثیر معنی

 داری دارد.نوآورانه تأثیر معنی( هوش فرهنگی بر رفتار کار 4داری ندارد و وری تأثیر معنیآ

 کیفیت خدمات درک شده، محیط خدمات، کیفیت محصول، نیات رفتاری. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
عنوان ابزاری ها و استفاده از هوش فرهنگی بهدارد تا با شناخت موقعیتجو رقابتی امروز مدیران را بر آن می

وری میسر سازند؛ ها و بروز خالقیت و در نهایت افزایش بهرهنمو نوآوریبرای تعامل با افراد، جو مناسبی را برای 
 (.139باشد )صحت و همکاران، هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و خالقیت می
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های مدیریت منابع انسانی دریافته  است که برای کار کردن در محیط جهانی نیازمند افرادی است که تفاوت

آورند، های چندفرهنگی به ارمغان میها و سازمانکنند و اثربخشی باال را در محیطخوبی درک می فرهنگی را به

(. 1390زیرا نخستین قابلیت یک مدیر خوب منابع انسانی، قابلیت مالحظات راهبردی است ) نظری و همکاران، 

وهی عملکرد خوبی داشته باشند و از صورت گرها به دنبال افرادی هستند که بتوانند بهچنین شرایطی، سازمان در

های مختلف را دارا باشند. بنابراین الزم سوی دیگر توانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ

ها ارتباط برقرار کنند، برای این طور مناسب با افراد سایر فرهنگههای مختلف آشنا باشند و باست با فرهنگ

 (.1389هوش فرهنگی نیاز دارند )ابرزی و خانی، منظور افراد به 

های فرهنگی و عدم توانایی درک و سازگاری با آن در گذشته دلیل بسیاری از به حساب نیاوردن تفاوت

ها  را در  رسیدن  به  اهدافشان های  فرهنگی،  سازمانها  در  سازمان  بوده  است. درک و هدایت  تفاوتشکست

ویکم  با  تنوع  فرهنگی  های  قرن  بیست(. بسیاری  از  سازمان1393و  میرمحمدی،    کند )عالئیکمک  می

(. در چنین سازمانی رهبر باید فردی باهوش بوده و دانش کافی در زمینة 2011سفلو، روبه رویند )گرجی و قره

های آغازین برای رهبران عنوان تواناییهای تکنیکی تنها بهشغلی خود داشته باشد. اما هوش منطقی و مهارت

(. در این میان، هوش فرهنگی 1395مطرح است و وجود آنها شرط کافی برای رهبری نیست )مالئی و همکاران، 

ر عصر حاضر، مدیران و کارکنان باید د نوعی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط کاری متنوع دارد.

شوند را داشته  باشند. رو میموقعیت فرهنگی جدیدی که با آن روبهقابلیت انعطاف کافی برای سازش آگاهانه با 

در این راستا، هوش فرهنگی و توانمندسازی مدیران و افراد به کمک سازمان خواهد شتافت. هوش فرهنگی 

 شود افراد موانع فرهنگی را به آسانی رفع و مسائل بین  فرهنگی را بهتر حل کنند )انصاری و همکاران، باعث می

کنند دهند و تالش می(. افرادی که هوش فرهنگی باالتری دارند، سازگاری فرهنگی بیشتری نیز نشان می2012

 (.1397اند )نائیجی و اسفندیاری، خود را با تنوعات و تمایزات فرهنگی محیطی وفق دهند که در آن قرار گرفته

 

 مبانی نظری

مستلزم این است که کارگران از نظر فرهنگی   همراه با افزایش تنوع نیروی کار،  جهانی شدن روزافزون مشاغل،

رغم نیاز گسترده به به   های مختلف کاری فعالیت کنند. با این وجود،طور مؤثر در محیطمتبحر شوند تا بتوانند به

اندکی در زمینه آماده  دهد که پیشرفتشواهد نشان می  در رهبران سازمان و کارمندان، فرهنگی  مهارت میان

فرهنگی  های متنوع جهانی و یا فرهنگی حاصل شده است. این نقص در مهارت میانسازی آنها برای کار در زمینه
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ای موجود که بر تأمین آمیزه فرهنگی  های آموزش میانهای مورد استفاده در برنامهتوان تا حدی با روش را می 

های فرهنگی متمرکز هستند، توضیح داد. آگاهی های ارزشچارچوباز دانش مخصوص کشور همراه با درک 

که پیوند بین  چرا  سازد،را فراهم نمی فرهنگی  پایه و اساس کافی آموزش میان  های فرهنگی،از تفاوت در ارزش

(.  آموزش در 2018  ،1)مک فارلین و سوئینی های فرهنگی ملی و رفتارهای فردی چندان مستحکم نیستارزش

تحقیقات در . دهد ارائه می فرهنگی  های میان تر برای توسعه قابلیت رویکردی یکپارچه  زمینه هوش فرهنگی،

 "هایی با تنوع فرهنگی توانایی فرد برای عملکرد مؤثر در موقعیت"عنوان که در اینجا به  زمینه هوش فرهنگی،

گردد که  پذیر میهایی امکان سعه این توانایی توسط ارائه آموزشمحققان نشان دادند که تو  تعریف شده است.

  فراشناختی )استراتژی هوش فرهنگی(،  به چهار بعد اصلی هوش فرهنگی اعم از شناختی )دانش هوش فرهنگی(،

(. 2015  و همکاران، 2پردازند )وانگ انگیزشی )محرک هوش فرهنگی( و رفتاری )عملکرد هوش فرهنگی( می

  عنوان مثال،گیرد )بهکه بعد شناختی هوش فرهنگی )هوش فرهنگی شناختی( جنبه دانش را دربر میدر حالی

پردازد که برای  های دیگری می سه بعد دیگر به مؤلفه  ها و هنجارهای فرهنگی(، ها از نظر ارزش  درک تفاوت

آگاهی و نظارت بر فرآیندهای شناختی ها عبارتند از  بسیار مهم هستند. این مولفه فرهنگی  رشد مهارت میان

)هوش فرهنگی انگیزشی( و امکان  فرهنگی  انگیزه و اعتماد به نفس در تعامل میان  )هوش فرهنگی فراشناختی(،

، براساس وضعیت )هوش فرهنگی رفتاری(.  و غیرکالمی استفاده از یک مجموعه رفتارهای مختلف کالمی 

دهد که برخی مطالعات تجربی ارتباط معناداری بین هوش فرهنگی و  می ها نشانهای جامع اخیر پژوهشبررسی

  فرهنگی، مذاکره میان  فرهنگی، گیری میانقضاوت و تصمیم  نتایج کلیدی فردی ازجمله تعدیل فرهنگی،

یر مطالعات تجربی اخ  اند. عالوه بر این، اثربخشی رهبری و عملکرد شغلی نشان داده  ها، اشتراک ایده در فرهنگ

فرهنگی  های میان تواند از طریق آموزشواقع مهارت قابل انعطافی است که می مؤید آنست که هوش فرهنگی در

تحقیقات تجربی که به اثربخشی آموزش هوش فرهنگی   های کالسی ایجاد شود. با این وجود، مناسب در محیط 

خصوص با استفاده از به  ات دیگری،هنوز در مراحل اولیه خود است و مطالع  اند، در کالس درس پرداخته

سازی روزافزون و تنوع نیروی کار در (. همچنین جهانی2018، 3و میکایلوا های طولی الزم است )اوت طرح

طور موثر خواهند به های مستمری را برای رهبران سازمان و کارمندانی که می وکار امروز، چالشمحیط کسب

های های ارزشایجاد نموده است. اتکاء صرف به دانش چارچوب  کنند،عمل  فرهنگی  های میان در محیط

 
1. McFarlin & Sweeney 

2. Wang 

3. Ott & Michailova 
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های جهانی و یا فرهنگی متنوع کافی نبوده است. در این  فرهنگی برای تجهیز کارگران جهت کار در محیط

های  شود که دانش یا جنبه شناختی را با جنبهمطالعه به معرفی یک برنامه آموزشی هوشمند فرهنگی پرداخته می

های گیرد که روشکند. این برنامه یک رویکرد آموزشی را در پی می انگیزشی و رفتاری تلفیق می  راشناختی،ف

سنتی و تجربی را در تعادل قرار داده و برخی عناصر منحصر به فرد مانند ذهن آگاهی و مباحث رهبری معتبر را 

ن سوال تحقیق عبارت است از اینکه: آیا تری(. بدین ترتیب اصلی2019، 1دربر گرفته است )آزودو و جوشی

آوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی هوش فرهنگی اثرات های آموزشی بر رفتار کار نوآورانه و تاببرنامه

 داری دارد؟معنی

 

 مرور پیشینه تحقیق

های منتخب فدراسیون( پژوهشی تحت عنوان ارتقای عملکرد نوآورانه مدیران 1397نائیجی و اسفندیاری )

همبستگی انجام - ورزشی از طریق هوش فرهنگی و شخصیت: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه به روش توصیفی

دادند. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت هوش فرهنگی و پنج عامل بزرگ شخصیت بر عملکرد نوآورانه است و 

 است. نقش میانجی رهبری کارآفرینانه در الگو نیز تایید شده

( در پژوهش به  مطالعه نقش واسطه هوش فرهنگی بر رابطه بین ابعاد فرهنگی و 1397نوری و اعظمی )

نفر و حجم نمونه  150نوآوری پرداختند. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره مالیات کرمانشاه که بالغ بر تعداد 

انتخاب  گیری تصادفی متناسب با حجمطریق نمونهنفر تعیین گردید که به  108با استفاده از فرمول کوکران 

پیمایشی و از نظر نحوه اجرا همبستگی است و از نظر داده کیفی است. نتایج  - شدند. روش پژوهش توصیفی

 پژوهش حاکی از این است که هوش فرهنگی بر رابطه بین ابعاد فرهنگی و نوآوری تاثیر معناداری دارد. 

ی تحت عنوان تاثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل امور ا( در مطالعه1396قربانی )

ی عمیقی میان الگوی چهار عاملی هوش نشان دادند که رابطه مالیاتی استان آذربایجان غربی به روش همبستگی

توان را می ها بیانگر این است که هوش فرهنگیهای کارآفرینان وجود دارد. یافتهفرهنگی و هریک از ویژگی

 حساب آورد.عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بهبه

آوری معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه ( به تبیین رابطه هوش فرهنگی با تاب1395شهامت و اسفندیاری بیات )

آموزش و پرورش شهرستان شیراز به روش توصیفی و از نوع همبستگی بر روی معلمان زن دوره ابتدایی پایه  2

 
1. Azevedo & Jo Shane 



 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

36 

 

آوری رابطه پرداختند و نشان دادند که بین هوش فرهنگی با تاب آموزش و پرورش شهرستان شیراز 2پنجم ناحیه 

و ابعاد هوش فرهنگی  داری وجود داردآوری رابطه معنیعاد هوش فرهنگی با تاببین اب داری وجود دارد.معنی

 باشد.آوری میبینی تابداری قادر به پیشطور معنیبه

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان با کارآفرینی 1395قهرمانی و همکاران )

د که بین ابعاد هوش فرهنگی )فراشناخت، انگیزش، شناخت و رفتار( سازمانی ادارات دولتی شهر مهاباد نشان دا

داری وجود دارد، ولی بین جنسیت با کارآفرینی سازمانی ارتباط آماری با کارآفرینی سازمانی ارتباط آماری معنی

دارای  داری مشاهده نشد، همچنین نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب فراشناخت، انگیزش، شناخت و رفتارمعنی

 باشند.بیشترین رابطه با کارآفرینی می

ها )مورد آفرین دانشگاه( در تحقیقی با عنوان نقش هوش فرهنگی در رهبری تحول1395مالیی و همکاران )

های چهارگانه آن با همبستگی نشان دادند هوش فرهنگی و مولفه - مطالعه: دانشگاه تهران( به روش توصیفی

مثبت و معنادار داشتند. ضریب رگرسیون نشان داد تنها مولفه انگیزشی هوش فرهنگی قادر رهبری تحولی رابطه 

 بینی رهبری تحولی بود.به پیش

( در مطالعه خود تحت عنوان یک برنامه آموزشی جدید در توسعه هوش فرهنگی 2019آزودو و جوشی )

مورد دانشجویان  العه آزمایشی طولی درآوری گردد: یک مطتواند باعث بهبود رفتار کار نوآورانه و تابمی

ای، یک مطالعه آزمایشی طولی برای آزمایش اثربخشی این برنامه آموزشی  التحصیل و کارمندان حرفهفارغ

و متخصصان   ایاالت متحده،  از دانشگاهی در کالیفرنیا، MBAکنندگان )دانشجویان جدید با دو گروه از شرکت

کانادا( طراحی کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل   ژی در ساسکاچوان،منابع انسانی از یک شرکت انر

کنندگان پس  های هوش فرهنگی شرکتکه تواناییآزمون تأیید کرد که در حالی پس - آزمون های پیش داده

نوآورانه های چشمگیری نیز در رفتارهای کاری  پیشرفت  داری افزایش یافته است،طور معنیاز برنامه آموزشی به

طور معناداری افزایش به MBAآوری برای دانشجویان کنندگان برای هر دو گروه مشاهده شد و تابشرکت

 یافته است. 

( در مطالعه خود به اهمیت نقش هوش فرهنگی شناختی و فراشناختی در بهبود 2017) و همکاران 1لورنز

المللی در تولیدات کاالها و ارائه خدمات و های نوآوری، کارآفرینی و تشخیص فرصت مدیران بینقابلیت

 اند.بازاریابی تأیید کرده یهابازاریابی آنان به همراه اهمیت جنبه

 
1. Lorenz 
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 روش تحقیق 

باشد. آوری داده از نوع توصیفی پیمایشی مینظر ماهیت و هدف کاربردی و از دیدگاه جمع پژوهش حاضر از

 دستهای بهگیرد و براساس دادهباورها و رفتار افراد مورداستفاده قرار میها، این روش برای آگاهی از دیدگاه

ها ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراک و افتراق آنآمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت

مطالعات پیمایشی پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطالعات در می

باشد و درصدد ها به دلیل آنکه تحقیق مبتنی بر فرضیه می( همچنین از منظر قطعیت داده1391است. )سکاران، 

نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی  ها هستیم، تحقیق قطعی است. همچنین تحقیق حاضر ازآزمون فرضیه

 1افزار لیزرل( و نرمSEMازی معادالت ساختاری )سباشد. جهت تحلیل آماری از روش تحلیل عاملی و مدلمی

شده است که برمبنای طیف پنج  ای استفادهها از ابزار پرسشنامهآوری دادهشده است. همچنین برای جمع استفاده

 ای لیکرت امتیازدهی شده است.گزینه

 

 جامعه و نمونه آماری

باشد. نفر می 3500های دولتی در شهر گرگان به تعداد سازمانجامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات و 

نفر در شهر گرگان دارای  3500با توجه به استعالم از بیمه خدمات درمانی مخصوص کارکنان دولتی تعداد 

باشند )بازنشستگان در نظر گرفته نشده است. نمونه آماری تحقیق که براساس دفترچه خدمات درمانی فعال می

صورت تصادفی ساده صورت گیری بهنفر محاسبه شده است  و روش نمونه 246سی و مورگان برابر جدول کرچ

 گرفته است.

 

 ارائه مدل مفهومی

های تحقیق است در شکل زیر نشان داده شده است، در مدل مفهومی تحقیق که دربر گیرنده متغیرها و فرضیه

های آموزشی بر رفتار استنتاج شده است، بیانگر  اثرات برنامه( 2019شکل زیر که از مطالعه آزودو و جوشی )

 فرضیه تدوین شده است. 5آوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی هوش فرهنگی میباشد که در کار نوآورانه و تاب

 
1. Lisrel 
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 (:  مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 های تحقیق عبارت است از:بدین ترتیب فرضیه

 داری دارد.هوش فرهنگی تأثیر معنیهای آموزشی بر . برنامه1

 داری دارد.های آموزشی بر رفتار کار نوآورانه تأثیر معنی. برنامه2

 داری دارد.آوری تأثیر معنیهای آموزشی بر تاب. برنامه3

 داری دارد.. هوش فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه تأثیر معنی4

 دارد.داری آوری تأثیر معنی. هوش فرهنگی بر تاب5

 

 هاتحلیل داده

پرسشنامه تحقیق باید از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد. در این پژوهش از روایی محتوا که با استفاده از 

شده است. همچنین ابزار سنجش باید از  نظرات اساتید راهنما، مشاور و خبرگان سنجیده شده است، استفاده

های متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق این بتواند دادهپایایی الزم برخوردار باشد تا پژوهشگر 

های موردنظر را بیازماید و به سؤال پژوهش پاسخ دهد و از منظر پایایی، ها، فرضیهوتحلیل آنها و تجزیهداده

بر این،  گیری جلوگیری کند. عالوهبینی در طول اندازهپیش بررسی تجربی باید از خطاهای تصادفی و غیرقابل

ای را باید ساخت که آنچه برای گیریدیگر اندازه عبارتیک نظرسنجی باید شرایط روایی را به انجام برساند، به

گیری نیاز ضروری برای اعتبارسنجی هر نوع اندازهشده را اندازه بگیرد. پایایی یک پیش گیری طراحیاندازه

های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ ر از روش( یکی دیگ1386فرد، الوانی و آذر، است. )دانایی

هایی که ها یا آزمونگیری ازجمله پرسشنامهاست. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

مقادیر تواند گونه ابزارها، پاسخ هر سؤال میرود. در اینکار میهکند بگیری میهای مختلف را اندازهخصیصه

آورده شده  1عددی مختلف را اختیار کند. در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها در جدول 

 است.
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 :  بررسی پایایی متغیرهای پژوهش1جدول 
ضریب 

آلفای 

 کرونباخ

 گویه ها
متغیرهای 

 مکنون

746/0 

 نمایم. متفاوت تدوین میهای عملی را قبل از تعامل با افرادی از یک فرهنگ من برنامه
های فرهنگی شرایط چگونه بر آنچه در آن شرایط اتفاق دهم که جنبهمن اهمیت می

 گذارد.افتد، تأثیر میمی

 کنم.دو بار بررسی می فرهنگی  من دقت دانش فرهنگی خود را در تعامل میان

 هایبرنامه

 آموزشی

873/0 

فرهنگی را که رفتارها را در سرتاسر جهان های مختلف ارزش توانم چارچوبمن می
 کنند، توصیف نمایم. مشخص می

های فرهنگی متفاوت های رهبری را در محیطهای متفاوت سبکتوانم روشمن می
 توصیف کنم.

 برم.های مختلف لذت میمن واقعاً از تعامل با افرادی از فرهنگ

فرهنگی را    فع( یک نقش میانبرای یک انتخاب، مزایای ملموس )پرداخت، ارتقاء، منا
 کنم.به جای یک نقش داخلی ارزیابی می

های مختلف ادامه توانم به مقابله با شرایط زندگی در فرهنگمن اطمینان دارم که می
 دهم.

 دهم. های فرهنگی مختلف تغییر میمن کاربرد مکث و سکوت را متناسب با موقعیت

مختلف، میزان نزدیکی یا فاصله خود با افراد را های من هنگام تعامل با افراد فرهنگ
 دهم. تغییر می

 کنم.من راه مخالفت با دیگران را متناسب با شرایط فرهنگی اصالح می

 هوش فرهنگی

719/0 

های جدید محصوالت بسیار جذاب  ها، فرایندها و تکنیک و یا ایده جستجوی فناوری
 .است

 .ها برای دیگران دارای اهمیت استایدهرویج و پشتیبانی از ت
 .ها ضروری است سازی ایده باکفایت برای پیاده های یزری ها و برنامه  توسعه طرح

رفتار کار 
 نوآورانه

720/0 

 .من قادرم هنگام وقوع تغییرات، با آن سازگار شوم

 .من با هر اتفاقی که رخ دهد، مقابله خواهم نمود

 یابم. اغلب پس از پریشانی، آسیب یا سختی، بهبود میمن 

 .سازدتر میمقابله با تنش، مرا قوی

 آوریتاب
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شده است که معموالً آلفای  همان طور که بیان شد، پایایی این پژوهش توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

روش آلفای کرونباخ داشتن  پرسشنامه درنظر میزان دقت  شود. ازمطلوب ارزیابی می 7/0کرونباخ باالتر از 

خوب  8/0قبول و باالتر از قابل 7/0شود و دقت با حداقل عموماً ضعیف تلقی می 6/0ضریب آلفا کمتر از 

 باشد. )همان منبع(می

 

 آمار توصیفی

نفر زن هستند که  45نفر مرد و  201نفر(، تعداد  246در شهرستان گرگان ) یدولت هایادارات و سازمان کارکنان

و  یپلمدنفر فوق 77تعداد  ینمونه آمار یناز ا ینهمچن باشند،ینفر  متأهل م 47نفر مجرد و  199 بین یندرا

 باشند.یو باالتر م یسانسلفوق ینفر دارا 30و  یسانسنفر  ل 139تر، ینپائ

 

 تحلیل عاملی

های موجود را برای تحلیل توان دادهانجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میدر 

-پردازیم. روشها برای تحلیل عاملی میمورد استفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن داده

اشاره کرد که مقدار آن   KMOتوان به محاسبه مقدار آنها میهای مختلفی برای این کار وجود دارد که ازجمله 

ها برای تحلیل عاملی باشد، داده 50/0کمتر از  KMOدر نوسان است. در صورتی که مقدار  1تا  0همواره بین 

توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت، باشد، می 69/0تا  50/0مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 

ها برای تحلیل عاملی مناسب های موجود در بین دادهباشد، همبستگی 7/0ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از 

هایی که پایه ها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیخواهد بود. از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده

ن بارتلت استفاده شده است )مومنی و فعال قیومی، گیرد، در جامعه برابر با صفر نیست، از آزموتحلیل قرار می

1394.) 

 

 KMO and Bartlett: نتایج آزمون 2جدول 

 878. اولکین -میر -گیری کیزرگیری کفایت نمونهاندازه

 کرویت بارتلت آزمون
1445.693 2185.843 

153 210 
.000 .000 
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ها توان گفت که داده( می>05/0sig) ( و عدد معناداری آزمون بارتلت7/0)بزرگتر از  KMOبا توجه به عدد 

 برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است. 

 

 تبیین مدل پژوهش

مدل ساختاری پردازیم. آزمون افزار لیزرل میدر این قسمت به بررسی مدل ساختاری تحقیق با استفاده از نرم

 آورده شده است،  3و  2های افزار لیزرل است در شکلپژوهش که خروجی نرم

 
 مدل در حالت ضرایب مسیر -2شکل 
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در سطح  tی مدل در حالت آماره دهندهنشان 3ی مدل در حالت ضرایب مسیر و شکل دهندهنشان 2شکل 

 96/1تر از شود، قدرمطلق ضرایب معناداری بزرگمشاهده می 3طور که در شکل است. همان 05/0خطای 

 باشند.دار میمعنی 05/0، در سطح خطای 2ین شده در شکل یباشند و بیانگر این است تمامی ضرایب مسیر تعمی

 
 tمدل در حالت آماره  -3شکل 

 

 ارزیابی مناسب بودن برازش مدل نهایی پژوهش

های نیکوئی برازش استفاده شده است. جهت برازش مدل ساختاری مدل اصلی تحقیق نیز از تعدادی از شاخص

های برازش، شاخص محاسبه شاخصهای عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در یکی از شاخص

 1شود. چنانچه این مقدار بین دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-خی

 (2010باشد مطلوب است. )کالین،  3تا 
𝜒2

𝑑𝑓
=  

304.95

130
= 2.35 
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مدل از برازندگی  074/0( برابر RMSEAهمچنین از آنجا که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب )

اند که در های نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفتهخوبی برخوردار است. همچنین سایر شاخص

 جدول شماره زیر آمده است.

 های نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیات تحقیق: شاخص3جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <8/0 قبولمقادیر قابل 

 95/0 96/0 93/0 91/0 92/0 074/0 مقادیر محاسبه شده

 

-آمده است، نشان 4های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارة نتایج بررسی شاخص

نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است.  RMSEA 08/0هندة برازش مدل است، چرا که میزان کمتر از د

 هستند. 9/0همگی باالتر از  GFI ،AGFI ،NFI ،NNFI ،IFIهمچنین مقادیر 

 

 های پژوهشیافته

 آورده شده است: 5صورت خالصه در جدول های پژوهش بهیافته

 
 ضرایب معناداری فرضیات مدل پژوهشنتایج روابط و  -4جدول 

 هافرضیه
 Tآماره 

 )معناداری(

ضریب 

 مسیر

 معناداری

 مسیر

 تایید 35/8 75/0 .دارد داریمعنی تأثیر فرهنگی هوش بر آموزشی هایبرنامه

 تایید 08/2 37/0 .دارد داریمعنی تأثیر نوآورانه کار رفتار بر آموزشی هایبرنامه

 رد 42/0 07/0 .دارد داریمعنی تأثیر آوریتاب بر آموزشی هایبرنامه

 رد 87/0 14/0 .دارد داریمعنی تأثیر نوآورانه کار رفتار بر فرهنگی هوش

 تایید 04/3 56/0 .دارد داریمعنی تأثیر آوریتاب بر فرهنگی هوش

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
   متنوع فرهنگی و یا آشفته  های کاری جهانی، فرهنگی در محیطاین مطالعه با توجه به اهمیت روزافزون هوش 

های آموزش هوش فرهنگی تدوین  ی بررسی اثربخشی برنامه و همچنین نیاز به مطالعات تجربی اضافی در زمینه
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طریق بررسی برنامه  موجود از فرهنگی  های عمل میان مشارکت در منابع علمی و شیوه  شد. هدف این مطالعه
های هوش فرهنگی و همچنین بر  جدید است که تأثیرات مستقیم آموزش هوش فرهنگی بر تواناییآموزشی 

 .آوری است روی دو متغیر رفتار و کار خالقانه و تاب
 دست آمده از تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری مدل تحقیق:براساس نتایج به

همراستا با مطالعات راور  داری دارد کهتأثیر معنیبر هوش فرهنگی  75/0 های آموزشی با ضریب . برنامه1
(، وانگ و 2015(، باکر و کورزیلیوس )2017(، ویتاکر و گرین لیف )2016(، رمزی و لورنز )2017و ون داین )

(، مندنهاول 2014(، وود و سنت پیترز )2014(، لونگ و همکاران )2015(، ون داین و همکاران )2015) همکاران
ناب  (، مک2013(،آیزنبرگ و همکاران )2013(، اِرز و همکاران )2013) (، جوی و پونامالی2013و همکاران )

 باشد.( می2011(، آنگ و همکاران )2011(، فیشر )2012)
همراستا با مطالعات  داری دارد کهبر رفتار کار نوآورانه تأثیر معنی 37/0 های آموزشی با ضریب. برنامه2

 باشد.( می1392( و مرعشیان و همکاران )2012انکو  و همکاران )(، نو2019آزودو و جوشی )

معنادارگردیده  05/0باشد که در سطح می 07/0آوری، های آموزشی و تاب. ضریب مسیر رابطه بین برنامه3
(، 2019)که  با مطالعات آزودو و جوشی  داری نداردآوری تأثیر معنیهای آموزشی بر تابنیست؛ بنابراین برنامه

 باشد.( مغایر می2007و جکسون و همکاران ) (2011) (، دیویس و هایس2016(، برندل و همکاران ) 2017برین )

 معنادار 05/0باشد که در سطح می 24/0. ضریب مسیر رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار کار نوآورانه، 4
داری ندارد که مخالف با مطالعات آزودو و تأثیر معنیآوری های آموزشی بر تابگردیده نیست؛ بنابراین برنامه

(، النکوف و مانف 2010) (، لونگ و چیو2017(، یونلو و همکاران )2017) (، لورنز  و همکاران2019جوشی )

(، 1395(، قهرمانی و همکاران )1395(، مالیی و همکاران )1396(،  قربانی )2008( و لونگ و همکاران ) 2009)
(، پاپ زن و همکاران 1393) (، کمالیان و همکاران1394(، صحت و همکاران )1395ان )کاشف و همکار

 باشد.( می1390زاده )نائیجی و عباسعلی ( و 1391) (، رحیمی و همکاران1393)
داری دارد که همراستا با مطالعات   آزودو و جوشی آوری تأثیر معنیبر تاب 56/0. هوش فرهنگی با ضریب 5

( و اسمیت 2010(، دی جانگ و دن هارتوگ )2012(، کودوانی )2015(، وستمن و کیا )2017جا )(، تول2019)

 باشد.( می2008و همکاران )

 

 :شودها پیشنهاداتی ارائه میهمچنین براساس نتایج حاصله، در اینجا به تفکیک فرضیه
داری دارد، فرهنگی تأثیر معنیهای آموزشی بر هوش . با توجه به تأیید فرضیه اول مبنی بر اینکه برنامه1

های هوش فرهنگی ها و قابلیتبودن بخش قابل توجهی از مهارتشود که با توجه به اکتسابیپیشنهاد می
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های آموزش و توسعه مدیران، جایگاهی ویژه برای تقویت این ها در برنامهشود که سازمانپیشنهاد می
های ای رسمی و غیررسمی در جهت بهبود مهارتهگیری از آموزشنظر گیرند و با بهره هوش در

های شناختی و رفتاری مدیران خود گام بردارند. همچنین کارکنان متناسب با نقاط ضعفشان، برنامه
توانند انتخاب کنند. برای مثال، فردی که فاقد هوش فرهنگی فیزیکی است، در آموزشی الزم را می

کسی که در بعد شناختی ضعف دارد، توان استدالل  کند یاهای مربوط به رفتار شرکت میکالس
 دهد.استقرایی و قیاسی خود را پرورش می

داری دارد، های آموزشی بر رفتار کار نوآورانه تأثیر معنی. با توجه به تأیید فرضیه دوم مبنی بر اینکه برنامه2
ی خالقانه که با هدایت و هاپردازیشود که با برگزاری منظم جلسات توفان مغزی و ایدهپیشنهاد می

نظارت مدیران هر بخش صورت پذیرد و در آنها ترفندهای مرتبط با چگونه خالق و نوآور بودن و 
 ومرج آموزش داده شود.نظمی و هرجشناسایی خالقیت از بی

 گردد.. با توجه به رد فرضیه سوم پیشنهادی ارائه نمی3
 گردد.پیشنهادی ارائه نمی. با توجه به رد فرضیه چهارم 4
داری دارد، پیشنهاد آوری تأثیر معنی. با توجه به تأیید فرضیه پنجم مبنی بر اینکه هوش فرهنگی بر تاب5

ها با تقویت ابعاد گوناگون هوش فرهنگی در کارکنان آمادگی الزم برای شود که مدیران سازمانمی
گی را در کارکنان ایجاد کند تا شاهد افزایش های فرهنپذیرش رفتارهای متنوع فرهنگی و تفاوت

 سازگاری افراد با اجتماع باشند. 
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