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  چکیده

 عنوان به فرهنگی هوش از هاستفاد و ها موقعیت شناخت با تا دارد می آن بر را مدیران امروز رقابتی جو
 وري بهره افزایش نهایت در و خالقیت بروز و ها نوآوري نمو براي را مناسبی جو افراد، با تعامل براي ابزاري
به  یابی دست. جهت باشد یمهدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و خالقیت ؛ سازند میسر

تی، هوش فرهنگی ادراکی، خوش فرهنگی انگیزشی و این هدف رابطه بین چهار جزء هوش فرهنگی شناخ
 يها هتلجامعه آماري مورد بررسی  هوش فرهنگی رفتاري و خالقیت مورد سنجش قرار گرفته است.

ر اساس خطاي کران مورد بوده است. نمونه ب يا خوشه، روش نمونه گیري  اند بودهشهر تهران  یالملل نیب
عضو  112درصد نمونه مورد بررسی شامل  95سطح اطمینان در نظر گرفته شده و در  %5قبول محق 

نتایج تحقیق حاکی از آن است  مورد نیاز جمع آوري شد. يها دادهانتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه 
که بین هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی ادراکی، خوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاري با 

ناداري وجود دارد، در نتیجه بین هوش فرهنگی و خالقیت رابطه مثبت و خالقیت رابطه مثبت و مع
  معناداري وجود دارد .

  
  هوش فرهنگی شناختیهوش فرهنگی، خالقیت، فرهنگ،  واژگان کلیدي:
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  مقدمه

موفق باشند مگر اینکه کارکنانی خالق و نوآور داشته  توانند ینم ها سازماندر دنیاي رقابتی امروز 
جدیدي به وجود  يا وهیشناکارآمد قبلی را تخریب و  يها وهیشتوانند با خالقیت خود باشند که ب

. اند شدهآورند. در عرصه جهانی افراد خالق و نوآور به عنوان کارآفرینان، منشا تحوالت بزرگی 
و  ها دهیاخلق  مشهود و مشخص است. ها شرکتو  ها سازمانبنابراین ضرورت خالقیت براي 

خود را با محیط منطبق کرده  توانند یم ها سازمانید مسیري است که به واسطه آن جد يندهایفرآ
) از صاحب نظران خالقیت، فرآیند 1974 ،١اتریک(). 1381و به مزیت رقابتی دست یابند (تارو، 

خالقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله: به وجود آوردن اندیشه، پرورش اندیشه و بکارگیري 
) معتقد است که 1987 ،٢آلبرشت(). 1388م کرده است (طالب بیدختی و انوري، اندیشه تقسی

شخص خالق اطالعات پیرامون خود را جذب می کند و براي بررسی مسائل، رهیافتهاي مختلفی را 
مورد بررسی قرار می دهد. زمانی که ذهن فرد خالق از اطالعات خام انباشته شد، به طور غیر 

ند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات، رهیافتی براي مسئله محسوس شروع بکار می ک
  )1376مدنی پور،  و ارائه می کند. (شهر آراي

در خصوص ضرورت و اهمیت خالقیت در سازمان دالیل متعددي ارائه شده است از جمله آنکه 
یل به خالقیت موجب رشد و شکوفایی استعدادها و سوق یافتن آنها به سوي خود شکوفایی، ن

موفقیت هاي فردي، شغلی و اجتماعی، پیدایش تحرك در سازمان، افزایش در کمیت، کیفیت و 
تنوع تولیدات و خدمات، کاهش هزینه ها، ضایعات و اتالف منابع، افزایش انگیزه کاري کارکنان 
 سازمان، ارتقاي بهره وري سازمان، موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان، رشد و بالندگی

). یکی از راه هاي کمک به 1384سازمان و تحریک و تشویق حس رقابت خواهد شد (محمدي، 
  .باشد یمکار کردن روي عوامل فرهنگی و تعامالت میان فرهنگی افراد  ها سازمانایجاد خالقیت در 

 در زیادي تغییرات با ها سازمان امروزه که گفت توان می ها سازمان در خالقیت به نیاز بر عالوه
 براي تنها نه تغییرات این هستند، مواجه...  و فرهنگی تنوع اقتصادي، رقابت ساختارها، فناوري ها،

 اي عمده هاي چالش با را آنها بلکه میکنند ایجاد را جدیدي فرصت هاي آنها مدیران و ها سازمان
 متفاوت کامال فرهنگ هاي از افرادي با تعامل به توان می آنها جمله از که سازند می مواجه نیز

                                                                                                                             
١- Atrik 
٢- Albrecht 
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 گردد، می جهانی رقابت عرصه از سازمان حذف به منجر چالش ها این به توجه عدم .نمود اشاره
 با سازگاري توانایی نداشتن و رفتار بر فرهنگی گیري جهت تاثیر نکردن درك گفت توان می بعالوه

 را آنها لکردعم و شده مدیران براي اضطراب و تنش افزایش موجب دیگر فرهنگ در زندگی و کار
 هاي تفاوت که ) بیان کردند1991هاوس و همکارانش (. دهد می کاهش توجهی قابل میزان به نیز

و  1کند (جانگ عمل سازمانی تعارض منبع عنوان به تواند می افراد بین فرهنگی و زبانی نژادي،
  )2003همکاران، 

سازمان است و با توجه به  امروزه منابع انسانی عامل اصلی ایجاد کننده مزیت رقابتی براي
محیط هاي کاري متنوع امروز اندیشمندان بعدي جدیدي از هوش را به نام هوش فرهنگی 
شناسایی کرده اند که به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و 

کاهش یافته و به چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ می دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی 
  ).1385افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را می دهد (فیاضی و جان نثاري احمدي، 

هوش فرهنگی اولین بار توسط ارلی و انگ به عنوان قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت 
 فرهنگی و ارائه پاسخ هاي رفتاري صحیح به این الگوها تعریف شده است (نائیجی و علیزاده،

 هوش از استفاده و ها موقعیت شناخت با تا دارد می آن بر را مدیران امروز رقابتی ). جو1386
 و خالقیت بروز و ها نوآوري نمو براي را مناسبی جو افراد، با تعامل براي ابزاري عنوان به فرهنگی

 نو هاي اندیشه نیازمند بقا براي ها سازمان ي همه که چرا سازند، میسر وري بهره افزایش نهایت در
 است مسیري جدید يندهایفرآ و ایده خلق). 1386 پورعزت، و رضاییان( باشند می بدیع نظرات و

 الوانی،( یابند دست رقابتی مزیتی به و کرده منطبق محیط با را خود توانند یم ها سازمان که
1378(  

 اشاره ایران انکشورم در مختلف هاي قومیت وجود به توان می شدن، جهانی مسئله بر عالوه
 که کنند می تربیت متفاوت فرهنگی هاي پیشینه با را افرادي ها قومیت این از هریک که نمود

 داشت توجه باید .است شده ایرانی هاي سازمان در فرهنگی چند جو از خاصی شکل ایجاد موجب
 سازمانی ورينوآ به منجر تنهایی به اما است نوآوري سوي به قدم اولین فردي خالقیت چه اگر که

 نظرات و ها دهیا که کرد حرکت خالق و نوآور سازمانی سوي به توان می زمانی تنها و شود نمی

                                                                                                                             
١- Jung 



  
 شهر تهران) المللی ینب يها هتلبررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خالقیت (مورد کاوي:  

 

    /93

 مدیران فرهنگی هوش تقویت با مگر شود نمی میسر نیز این و گیرد قرار حمایت مورد افراد خالقانه
  .مشتریان و کارکنان مختلف هاي فرهنگ با پذیري تطابق جهت در کارکنان و

 خالقیت، قبیل از هایی زمینه در را زیادي مزایاي ها سازمان براي تواند می فرهنگی عتنو
 باشد، داشته پی در را...  و ها نظام پذیري انعطاف مسئله، حل ها، هزینه منابع، کسب بازاریابی،

 از دهاستفا به قادر خود فرهنگی هوش گیري کار به با افراد که شود می ایجاد زمانی مزایا این البته
  .باشند سازمان اهداف به رسیدن جهت در ها تفاوت

با توجه به آنچه بیان شد و ضرورت توجه به پدیده هوش فرهنگی در سازمان، هدف این 
به این  یابی دست. جهت باشد یم ها سازمانپژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خالقیت در 

فرهنگی ادراکی، خوش فرهنگی  هدف رابطه بین چهار جزء هوش فرهنگی شناختی، هوش
  انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاري و خالقیت مورد سنجش قرار گرفته است.

  
  مروري بر مبانی نظري

اي را به طور فوکس معتقد است که فراگرد خالقیت عبارت است از هرنوع فراگرد تفکري که مسئله
یدن، آگاه شدن و پاسخ دادن مفید و بدیع حل کند و اریک فروم نیز می گوید خالقیت توانایی د

از طرف دیگر آلبرشت بر این باور است که خالقیت یک فرآیند ذهنی و عقالیی براي ایجاد  است.
). همچنین جرج سیدل معتقد است توانایی ربط و 223: 1378ایده هاي جدید  بدیع است (الوانی،

مهم نیست در چه حوزه یا ، البته باشد یموصل موضوعات، از اصول مبحث استفاده خالق از ذهن 
زمینه اي باشد و  در نهایت اریک فرم بیان می دارد که خالقیت توانایی دیدن [آگاه بودن] و پاسخ 

  ).309: 1385دادن است (رضاییان 
) از محققین مدرسه کسب 2003( 1مفهوم هوش فرهنگی براي نخستین بار توسط ایرلی و آنگ

گی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت و کار لندن مطرح شد، این دو هوش فرهن
فرهنگی و ارائه پاسخ هاي رفتاري صحیح به این الگوها تعریف کرده اند. آنها معتقد بودند در مواجه 

هاي فرهنگی جدید، به زحمت می توان عالئم و نشانه هاي آشنایی یافت که بتوان از آنها با موقعیت
این موارد فرد باید با توجه به اطالعات موجود یک چارچوب  در برقراري ارتباط سود جست. در

                                                                                                                             
١ . Earley and Ang 
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شناختی مشترك تدوین کند ولو این که این چارچوب فاقد درك کاملی از رفتارها و هنجارهاي 
 نظر از که افرادي با موثر ارتباط برقراري توانایی را فرهنگی هوش) 2006(محلی باشد. توماس

 توسعه در و شود می تشکیل رفتار و تفکر دانش، از که دکن می تعریف باشند می متفاوت فرهنگی
 براي فرد توانایی را فرهنگی هوش) 2007(همکاران  و 1از طرف دیگر انگ .دارد کاربرد ارزیابی و

 فراشناختی، شناختی، اجزاي از که دانند می متنوع فرهنگی هاي زمینه در موثر مدیریت و فعالیت
 فرهنگی تطابق و عملکرد گیري، تصمیم فرهنگی، قضاوت در و است شده تشکیل رفتار و انگیزش
  .دارد کاربرد

  ) هوش فرهنگی را به مولفه هاي زیر تقسیم نمودند.2003ارلی و آنگ (
  هوش فرهنگی شناختی: به دانش یک فرد در مورد شیوه ها و معیارهاي فرهنگی برمی گردد

  ).2007 ,همکارانو  انگ(آیند که از طریق آموزش و تجارب عملی بدست می
  هوش فرهنگی ادراکی: روشی است که یک فرد تجارب بین فرهنگی را از آن طریق استدالل

می کند. این عنصر هوش فرهنگی، فرآیندي را مورد توجه قرار می دهد که افراد براي بدست 
  )2003آوردن و فهم دانش فرهنگی به کار می گیرند (ارلی و آنگ، 

 یت فرد براي نمایش اعمال کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با هوش فرهنگی رفتاري: قابل
). همچنین می توان 2004، 2افرادي از فرهنگ هاي مختلف را نشان می دهد (ارلی و موساکوسکی

هوش رفتاري را به عنوان توانایی جایگزین نمودن رفتارها (عکس العمل هاي) کالمی و غیر کالمی 
رفتاري یک فرهنگ خاص به هنگام برقراري ارتباط با افراد آن  هاي یوهشجهت تطابق با معیارها و 

  ).2003فرهنگ بیان می کنند (ارلی و آنگ، 
 )از تحقیقاتی که در مورد انگیزش توسط مازلو انجام 1994هوش فرهنگی انگیزشی: هریمن (

لق دانش در شد به طور عملی استفاده نموده و اظهار کرد که انگیزش یکی از ابعاد رفتاري براي خ
بعد انگیزشی را به  2007مورد روانشناسی عمومی است و دلیل اینکه آنگ و همکارانش در سال 

هوش فرهنگی اضافه نمودند نیز همین بود. می توان گفت که هوش انگیزشی نشان دهنده توانایی 
ن ترتیب و به ای باشد یمیک فرد براي تمرکز مستقیم در مورد یادگیري درباره فرهنگ هاي دیگر 

                                                                                                                             
١- Ang 
٢- Earley and Masakowski 
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  هاي میان فرهنگی الزم به کار بگیردفرد می تواند توانایی هاي بدست آمده اش را در موقعیت
  )2007(آنگ و همکاران، 

  
) اشاره کرد 2007( 1از جمله مطالعات انجام شده در حوزه هوش فرهنگی می توان به مطالعه ایماي

 2ره بین فرهنگی معرفی کرد. پرادوکه او هوش فرهنگی را به عنوان عامل کلیدي اثربخشی مذاک
) اثبات کرد که هوش فرهنگی اهمیت باالیی در شناخت و ارزیابی عدم اطمینان تجاري 2006(
) یافت که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی 2008( 3دارد. ون دریل المللی ینب

بیان کردند که هوش ) 1999( 4سازمانی و عملکرد سازمانی دارد. همچنین زاکاك و دوواس
 افراد شخصیت بین رابطه) 2005( 5داین و سون فرهنگی عنصر اساسی در هوش کسب و کار است.

 با گرایی وجدان که رسیدند نتیجه این به و دادند قرار بررسی مورد را هوش فرهنگی عامل چهار و
 رفتاري جنبه اب عاطفی ثبات و شادابی دارد، داري معنی ارتباط هوش فرهنگی فراشناختی بعد

 و دارد معنی داري ارتباط رفتار و انگیزش دانش، ابعاد با برونگرایی است، ارتباط در هوش فرهنگی
 که است شخصیتی ویژگی هاي ترین مهم از یکی تجربه کسب در گشودگی اینکه نتیجه مهمترین

 انجام براي افراد یتوانای میزان با دیگر عبارت به دارد مثبت ارتباط هوش فرهنگی بعد چهار هر با
 . دارد مثبتی ارتباط متنوع فرهنگی هاي-مجموعه در اثربخش، طور به وظیفه

) به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر 1388در مطالعات انجام شده در ایران رحیم نیا و همکاران (
عملکرد وظیفه اي مدیران پرداختند که نتایج حاکی از آن بود که بین هوش فرهنگی و عملکرد 

  .ظیفه اي مدیران رابطه مثبت و معناداري وجود داردو
) به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کارآفرینی سازمانی پرداختند 2013نخایی و همکاران ( 

  که نتیجه گرفتند ابعاد هوش فرهنگی رابطه معناداري با ابعاد کارآفرینی سازمانی دارند. 

                                                                                                                             
١- Imai 
٢- Prado 
٣- Van Driel 
٤- Zakak and Douvas 
٥- Dyne and Soon 
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ه بین هوش فرهنگی، هوش فرهنگی شناختی و ) در مطالعه خود نتیجه گرفت ک1391قره سفلو (
هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد اما بین هوش 

  فرهنگی رفتاري با عملکرد کارکنان رابطه معناداري وجود ندارد.
 

  فرضیات تحقیق
  فرضیه اصلی تحقیق :

  عناداري وجود دارد.بین هوش فرهنگی و خالقیت شغلی رابطه مستقیم و م
  

  فرضیه هاي فرعی :
  بین هوش فرهنگی شناختی(دانشی) و خالقیت شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

  فراشناختی) و خالقیت شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد( بین هوش فرهنگی ادراکی
  وجود دارد بین هوش فرهنگی انگیزشی و خالقیت شغلی رابطه مستقیم و معناداري

  بین هوش فرهنگی رفتاري و خالقیت شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
  

  
  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 
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 پژوهش شناسی روش
از لحاظ هدف این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردي جاي می گیرد. جامعه آماري موردنظر این 

به منظور انتخاب  هتل  يا خوشه. که از روش باشد یمتهران  یالملل نیب يها هتلتحقیق، کارکنان 
ها استفاده شده است و سپس به شیوه تصادفی اقدام به انتخاب نمونه موردنظر از میان مدیران و 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوري  121کارکنان هتل ها گردید. که در مجموع 
که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگی در آمریکا  داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

منتشر گردیده استفاده شد و به منظور سنجش خالقیت از پرسشنامه تورنس استفاده گردید. به 
منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا براي پرسشنامه 

آمد که پایایی ابزار مورد استفاده را مورد بدست  0,92و  0,89هوش فرهنگی و خالقیت به ترتیب 
 استفادهی استنباط آمار وی فیتوص آمار از تحقیق فرضیات پاسخ به یابی دست جهتتایید قرار داد. 

 با که است شده استفاده رسونیپی همبستگ بیضر از قیتحقي رهایمتغ سنجشي برا. است شده
 . شد انجام هادادهي رو بري آمار لیتحل و هیتجز 18 نسخه spssافزار   نرم از استفاده

  تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی نشان داد که در   پاسخ دهنده بوده است. 112حجم نمونه براي آزمون اولیه مدل 

 27( 24,1، همچنین%اند بودهنفر) زن  11% (9,8نفر) مرد و  101% (90,2میان پاسخ دهندگان  
 50و مابقی باالي  50تا  35نفر) داراي سن  66% ( 58,9، 35تا  21نفر) پاسخگویان داراي سن 

% 66,1نفر) از پاسخ گویان دیپلم و فوق دیپلم،  32% (28,6سال سن داشتند. به لحاظ تحصیلی 
نفر) 5% (4,5گویان  . از لحاظ سطح سازمانی پاسخاند بودهنفر) لیسانس و مابقی فوق لیسانس  74(

  نفر) کارمند بودند. 91% ( 81,3نفر) مدیر میانی و  16% ( 14,3مدیر عالی، 
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  هاي دموگرافیک نتایج توصیفی ویژگی -1 جدول

  
  آزمون فرضیات
 شهر تهران رابطه المللی بین هاي لهتبین هوش فرهنگی و خالقیت شغلی کارکنان  فرضیه اصلی :

  .وجود دارد مستقیم و معناداري
  

  ضریب همبستگی هوش فرهنگی و خالقیت شغلینتایج آمار توصیفی و   -2جدول

  
شهر تهران داراي  یالملل نیب يها هتلدهد هوش فرهنگی کارکنان نشان می جدول هايیافته

باشند و همچنین در زمینه خالقیت شغلی داراي ) می18/13( ) و انحراف معیار52/99( میانگین
باشند. در ضمن جدول فوق بیانگر این است که ) می12/19( ) و انحراف معیار64/174( میانگین

 99که در سطح اطمینان  =r 22/0فرهنگی و خالقیت شغلی  برابر با ضریب همبستگی هوش 

  درصد  فراوانی    ردیف
 90,2 101 مرد  جنسیت  1

 9,8 11 زن

 24,1 27 سال 35تا  21  سن  2

 58,9 66 سال 50تا  35

 11,6 13  لسا 65تا  50

 5,4 6  سال 65بیشتر از 

 24,6 32 و فوق دیپلم دیپلم  تحصیالت  3

 66,1 74 لیسانس

 5,4 6  و دکترا فوق لیسانس

 4,5 5 مدیر عالی  سطح سازمانی  4

 14,3 16 مدیر میانی

 81,3 91 کارمند

 r Sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها

   19,12 174,64 112  خالقیت شغلی
0,228  

  
 13,18 99,52 112  هوش فرهنگی  0,006
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). لذا به لحاظ آماري بین دو متغیر هوش فرهنگی و خالقیت P >01/0(معنی دار است درصد 
  شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. 

 هران رابطهشهر ت المللی بین هاي هتلو خالقیت شغلی کارکنان  ادراکیبین هوش : 1 فرعی فرضیه
  .وجود دارد مستقیم و معناداري

  
  و خالقیت شغلی ادراکیضریب همبستگی هوش نتایج آمار توصیفی و  -3 جدول

  r sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها
   19,12 174,64 112  خالقیت شغلی

0,272  
  

 3,77 20,13 112  ادراکیهوش   0,004

  
شهر تهران داراي  یالملل نیب يها هتلکارکنان  راکیاددهد هوش نشان می جدول هايیافته

باشند و همچنین در زمینه خالقیت شغلی داراي ) می77/3( ) و انحراف معیار13/20( میانگین
باشند. در ضمن جدول فوق بیانگر این است که ) می12/19( ) و انحراف معیار64/174( میانگین

درصد  99که در سطح اطمینان  =r 27/0ابر با و خالقیت شغلی  بر ادراکیضریب همبستگی هوش 
و خالقیت شغلی رابطه  ادراکی). لذا به لحاظ آماري بین دو متغیر هوش P >01/0(معنی دار است 

  مستقیم و معناداري وجود دارد. 
شهر تهران  یالملل نیب يها هتلو خالقیت شغلی کارکنان  شناختیبین هوش : 2فرضیه فرعی 

   .رابطه وجود دارد
  

  و خالقیت شغلی شناختیضریب همبستگی هوش نتایج آمار توصیفی و  -4 جدول
  r sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها

   19,12 174,64 112  خالقیت شغلی
0,359  

  
 4,47 29,75 112  شناختیهوش   0,000

  
داراي  شهر تهران یالملل نیب يها هتلکارکنان  شناختیدهد هوش نشان می جدول هايیافته

باشند و همچنین در زمینه خالقیت شغلی داراي ) می47/4( ) و انحراف معیار75/29( میانگین
باشند. در ضمن جدول فوق بیانگر این است که ) می12/19( ) و انحراف معیار64/174( میانگین
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 99که در سطح اطمینان  =r 35/0و خالقیت شغلی  برابر با  شناختیضریب همبستگی هوش 
و خالقیت  شناختی). لذا به لحاظ آماري بین دو متغیر هوش P >01/0(معنی دار است درصد 

  شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. 
 شهر تهران رابطه یالملل نیب يها هتلو خالقیت شغلی کارکنان  رفتاريبین هوش : 3فرضیه فرعی 

   .وجود دارد مستقیم و معناداري
  

  و خالقیت شغلی رفتاريضریب همبستگی هوش ی و نتایج آمار توصیف -5جدول
  r sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها

   19,12 174,64 112  خالقیت شغلی
0,282  

  
 3,94 26,11 112  رفتاريهوش   0,003

 
شهر تهران داراي  یالملل نیب يها هتلکارکنان  رفتاريدهد هوش نشان می جدول هايیافته

باشند و همچنین در زمینه خالقیت شغلی داراي ) می94/3( انحراف معیار ) و11/26( میانگین
باشند. در ضمن جدول فوق بیانگر این است که ) می12/19( ) و انحراف معیار64/174( میانگین

 99که در سطح اطمینان  =r 28/0و خالقیت شغلی  برابر با  رفتاريضریب همبستگی هوش 
و خالقیت شغلی  رفتاريلذا به لحاظ آماري بین دو متغیر هوش ). P >01/0(معنی دار است درصد 

  رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. 
شهر تهران  یالملل نیب يها هتلو خالقیت شغلی کارکنان  انگیزشیبین هوش : 4فرضیه فرعی 

  .وجود دارد مستقیم و معناداري رابطه
  

  و خالقیت شغلی گیزشیانضریب همبستگی هوش نتایج آمار توصیفی و  -6 جدول
  r sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها

   19,12 174,64 112  خالقیت شغلی
0,299  

  
 3,70 24,76 112  انگیزشیهوش   0,001

  
شهر تهران داراي  یالملل نیب يها هتلکارکنان  انگیزشیدهد هوش نشان می جدول هايیافته
باشند و همچنین در زمینه خالقیت شغلی داراي می )70/3( ) و انحراف معیار76/24( میانگین
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باشند. در ضمن جدول فوق بیانگر این است که ) می12/19( ) و انحراف معیار64/174( میانگین
 99که در سطح اطمینان  =r 29/0و خالقیت شغلی  برابر با  انگیزشیضریب همبستگی هوش 

و خالقیت  انگیزشیین دو متغیر هوش ). لذا به لحاظ آماري بP >01/0(معنی دار است درصد 
  شغلی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. 

  گیري  نتیجه و بحث
به  یابی دستهدف این مطالعه بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و خالقیت بوده است که جهت 

این هدف هوش فرهنگی به چهار مولفه هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی ادراکی، هوش 
گیزشی و هوش فرهنگی رفتاري تقسیم شد و رابطه میان آن ها و خالقیت مورد بررسی فرهنگی ان

نتایج مطالعه حاکی از این بود که میان هوش فرهنگی شناختی، ادراکی، انگیزشی و  قرار گرفت.
رفتاري و خالقیت رابطه مستقیم و معناداري برقرار است که در نتیجه میان هوش فرهنگی و 

به دلیل تعامل کارمندان و  یالملل نیب يها هتلقیم و معناداري وجود دارد. خالقیت رابطه مست
مدیریت با فرهنگ هاي مختلف نیاز به مهارت هاي ارتباطی ویژه اي وجود دارد از این رو اگر 
کارکنان این هتل ها از نظر هوش فرهنگی در سطح قابل قبولی باشند تعارضات فرهنگی کاهش 

براي ایجاد خالقیت فراهم می شود. در واقع هوش فرهنگی موجب می شود می یابد و زمینه الزم 
  افراد آمادگی الزم براي پذیرش رفتار هاي متنوع فرهنگی و تفاوت هاي فرهنگی را داشته باشند.

با توجه به مطالعات پیشین هوش فرهنگی اکتسابی است یعنی قابل یادگیري و آموزش است.  
هایی از قبیل شناخت سایر کشور ها و فرهنگ ها، ماموریت هاي  بنابراین می توان با برنامه

، آموزش زبان هاي خارجی، احترام به سایر فرهنگ ها، خود شناسی و شناخت فرهنگ یالملل نیب
خود، توجه بیشتر به مسائل ارتباطات فرهنگی در آموزش ها، بیان تجربیات افراد در تعامالت میان 

ي در تعامالت میان فرهنگی، آموزش هدف گذاري در تعامالت بین فرهنگی، افزایش دقت و هوشیار
  فرهنگی و آموزش سبک هاي یادگیري هوش فرهنگی کارکنان و مدیران را ارتقا بخشید.

به منظور ارتقا هوش ادراکی می توان از تکنیک هایی نظیر بازنگري دانش فرهنگی خود و در 
دید، افزایش دقت و هوشیاري در تعامالت میان صورت لزوم تعدیل آن در تعامل با فرهنگ هاي ج

فرهنگی، آموزش سبک هاي یادگیري، استدالل قیاسی و نفس تفکر استفاده کرد. به منظور ارتقا 
هوش فرهنگی شناختی می توان از راهکارهایی نظیر شناخت سایر فرهنگ ها و کشور ها، آموزش 
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ود، توجه بیشتر به مسائل ارتباطات زبان هاي خارجی، خود شناسی و شناخت فرهنگ و کشور خ
فرهنگی در آ موزش ها، بیان تجربیات افراد در تعامالت میان فرهنگی و شرکت در سمینارهاي 
داخلی و خارجی را پیشنهاد داد. هوش فرهنگی انگیزشی را می توان از طریق احترام به سایر 

وزش هدف گذاري در تعامالت فرهنگ ها و ارزش ها، توجه به جنبه هاي مثبت سایر کشورها، آم
فرهنگی و درگیري تدریجی با پیچیدگی هاي فرهنگی ارتقا داد. و در نهایت به منظور ارتقا هوش 
فرهنگی رفتاري می توان از راهکارهایی نظیر شرکت در مراسم سایر فرهنگ ها و تشریح برجستگی 

اي نقش و بررسی موارد هاي فرهنگی مختلف توسط فردي آگاه، روش هاي شبیه سازي مانند ایف
  ).2004، ١خاص استفاده نمود (ایرلی و پیترسون

همچنین ایجاد ارتباط بین ایجاد و بهبود هوش فرهنگی با تاکید بر مزایاي یادگیري از فرهنگ  
هاي مختلف و احترام به سایر فرهنگ ها و ارزش ها و توجه به جنبه هاي مثبت سایر فرهنگ ها و 

ي مثبت سایر فرهنگ ها و در نظر گرفتن نقاط مشترك آن ها با فرهنگ در نظر گرفتن جنبه ها
خودي می تواند تاثیر بسزایی در تقویت هوش فرهنگی داشته باشد. ارزیابی و ارتقاي هوش فرهنگی 

، ضمن حفظ پاسداشت از سرمایه هاي فرهنگی، زمینه اعتالي عملکرد و اثربخشی ها سازماندر 
  نی را فراهم می کند.مناسبات درون و برون سازما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                                                                                             
١- Earley, P.C & Peterson 
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  منابع 
 .نی نشر ،سیزدهم چاپ تهران، عمومی، مدیریت). 1378. (مهدي سید الوانی،

 فرا انتشارات ،، تهران کیاوند عزیز ترجمه ،آفرینان ثروت). 1381.(لستر تارو،
 عملکرد بر فرهنگی هوش تأثیر میزان بررسی ،)1388( ؛ طوبی. دالرام سعید،.  مرتضوي فریبرز،. نیا رحیم

 80- 67 ص ،22 شماره - 1388 زمستان و پاییز فردا، مدیریت مدیران، اي وظیفه
 عملکرد بر فرهنگی هوش تأثیر میزان بررسی ،)1388( ؛ طوبی. دالرام سعید،.  مرتضوي فریبرز،. نیا رحیم

 80- 67 ص ،22 شماره - 1388 زمستان و پاییز فردا، مدیریت مدیران، اي وظیفه
 )، اصول مدیریت، انتشارات سمت، چاپ هجدهم1385ئیان. علی، (رضا

  )، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت1386رضاییان. علی، پورعزت. علی اصغر، (
. مدیریت تدبیر، ها سازمان). خالقیت و نوآوري در افراد و 1388عباس و انوري، علی رضا. ( طالب بیدختی،

  .25تا  21، ص 152شماره  -1383دي 
)، هوش فرهنگی نیاز مدیران در قرن تنوع، ماهنامه تدبیر، 1385فیاضی. مرجان، جان نثار احمدي. هدي، (

  43- 41، 172شماره 
 علوم ملی همایش نخستین کارکنان، عملکرد و فرهنگی هوش بین رابطه بررسی ،)1391( حمید،. سفلو قره

 گرگان گلستان، نوین، مدیریت
 علوم ملی همایش نخستین کارکنان، عملکرد و فرهنگی هوش بین رابطه ررسیب ،)1391( حمید،. سفلو قره

 گرگان گلستان، نوین، مدیریت
 18تا  14، ص 161شماره تدبیر، ماهنامه ). خالقیت در مدیریت. 1384محمدي، ناهید. (

مدیریت، ) ترغیب و آموزش خالقیت در سازمان هاي پویا، دانش 1376مدنی پور، رضا و شهرآراي، مهرناز. (
  .103تا  72، ص 38و  37تابستان و پاییز، شماره 

). هوش فرهنگی، سازگاري با ناهمگون ها، تدبیر، ص 1386جواد و عباس علیزاده، منصور. ( نائیجی، محمد
  .184، شماره 19

Ang. Soon, Van Dyne, Linn. Koh, Christine. Yee Ng, Kok. J. Templer, Klaus. Tay-Lee, 
Swee Ling Cheryl. Chandrasekar, N. Anand, (٢٠٠٧), “Cultural Intelligence: Its 
Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural 
Adaptation and Task Performance”, Management and Organization Review, Vol. ٣, 
No.٣٧١-٣٣٥ ,٣. 

Dyne. Van, Lin Ang, Soon, (٢٠٠٥), “Cultural Intelligence: An Essential apability or 
Individuals in Contemporary Organizations”, Global Edge. Msu. Edu. 

Earley, P. Christopher, and Elaine Mosakowski. ٢٠٠٤. “Cultural intelligence.” Harvard 
Business Review (October ١) 

Earley, P.C. - Ang, S., (٢٠٠٣), Cultural intelligence: Individual Interactions across 
Cultures. Stanford, CA: Stanford Business Books. 

Imai, Rin, (٢٠٠٧), “The culturally Intelligent Negotiator: The Impact of CQ on 
Intercultural Negotiation Effectiveness”, Thesis, University of Maryland. 



  
  95 بهار، نوزدهمشماره ، ششمسال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 

 ت

 

104  / 104  / 

Jung, dong. Chow, chee, Wu anne. (٢٠٠٣). The role transformational leadership in 
enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. 
The Leadership Quarterly Volume ١٤, Issues ٥–٤, August–October ٢٠٠٣, Pages 
٥٤٤–٥٢٥ 

Nakhaei. Aazam, Farahani. Aboalfazl, Abbasnejad. Esmaeel, Talebpour. Mahdi, 
(٢٠١٣), The Relationship Between Cultural Intelligence And Its Dimensions With 
Organizational Entrepreneurship, Advances in Environmental Biology, ١٣٤٨ :(٨)٧-
١٣٥٥ 

Prado, William H., (٢٠٠٦),”The Relationship between Cultural Intelligence and 
Perceived Environmental Uncertainty”, PhD, University of Phoenix. 

Thomas, D.C. (٢٠٠٦). “Domain and development of cultural intelligence: The 
importance of mindfulness". Group and Organization Management. Vol.٣١ No.١. PP 
٩٩-٧٨ 

Van Driel, Marinus, (٢٠٠٨),"Cultural Intelligence as an Emergent Organizational Level 
Construct", Florida Institute of Technology, ٣٠٧. 

Zakak A. and Douvas S., Insurance globalization requires cultural intelligence, Journal 
of Commerce (١٩٩٩, January ٦), p. ٦٨. 

 
 


