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 7علی خالق خواه

 *9حکیکه نجفی

 3سیده راحله حسینی
 

 چکیده
: ایهن پهژوهش بها ههدف تعیهین نقهش ههوش فرهنگهی و ههوش اجتمهاعی بهر سهبک             هدف
   .گیری کارکنان دولت انجام شدتصمیم

: روش پژوهش همبستگی و رگرسیون چندمتغیری و جامعه آماری ایهن پهژوهش شهام     شرو
حجهم نمونهه بها روش     .بهود  7369نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر باب  در سهال   999

 .نفر انتخهاب گردیهد   930به تعداد  مورگان –ای نسبی و بر اساس جدول کرجسیتصادفی طبقه
ههوش  ، (9993ههوش فرهنگهی ارلهی و آنهگ )     - پرسشنامه اسهتاندارد  با استفاده از سهها داده

گیری اسهکات و بهروس   ( و سبک تصمیم9997مارتین یوسن و داه  )، اجتماعی ترمسو سیلورا
   .آوری گردید( جم  7660)

( و ههوش   = p < 9.716r ;9.90تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی )های : یافتههایافته
کارکنان رابطهه مثبهت و معنهاداری     گیریتصمیمبا سبک  ( = p < 9.313r ;9.90)  اجتماعی
کارکنهان از   ( < 10M) گیهری تصمیم( و سبک  < 99M) میانگین هوش فرهنگی. وجود دارد

تر از حد متوسط پایین ( کارکنان > 19Mحد متوسط باالتر است اما میانگین هوش اجتماعی )
ان داد کهه ههوش اجتمهاعی و ههوش فرهنگهی قهادر       نتایج تحلی  رگرسیون همزمان نشه  .است

کارکنهان را تبیهین و پهیش بینهی نماینهد کهه        گیهری تصمیمدرصد سبک  91هستند به میزان 
گیری: در دنیایی بها  نتیجه. باشدمی 9.969باالترین آن مربوط به هوش اجتماعی با ضریب بتای 

آن بهرای  ههای  عی و تقویت مؤلفههوش اجتما، مدیران باید به هوش فرهنگی، عدم اطمینان باال
 .توجه ویژه نمایند، مطلوب گیریتصمیمانتخاب سبک 

 .هوش اجتماعی، هوش فرهنگی، گیریتصمیم: سبک کلیدی کلمات
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Effect of Cultural Intelligence and Social Intelligence on 
Investigation Decision Making Style of Managers and 

Employees  
Ali khaleghkhah1 
Habibeh Najafi2* 
 Seyed Raheleh Hoseiny3 

 
Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to investigate the 
correlation between cultural intelligence and social intelligence 
with decision-making style of managers and employees of 
government departments of Babol city.  
Method: The research method is a correlation based on 
Regression. The statistical population of this research includes 
600 managers and employees of government departments of 
Babol in 2017. The sample size was selected by stratified random 
sampling method and based on Morgan's Morgan table 235 
people. Data were collected using three questionnaires - Early 
and Ang cultural intelligence (2003); Tromso Silvera, Martin 
Yousen and Dahl Social Intelligence (2001) and Scott and Brose 
decision making style (1995). 
Results: The findings showed that there is a positive and 
significant relationship between cultural intelligence (r = 0.179; 
p < 0.05) and social intelligence (r = 0.383; p < 0.05) with 
decision making style of managers. The average cultural 
intelligence (M > 60) and decision making style (M >75) of 
managers are higher than average, but the average social 
intelligence (M < 84) is lower than average. The results of 
simultaneous regression analysis showed that social intelligence 
and cultural intelligence can explain and predict %67 of 
decision makers' style, the highest of which is social intelligence 
with a beta coefficient of 0.496. 
Conclusion: in a world with high and uncertainty, managers 
should pay special attention to cultural intelligence, social 
intelligence, and its components to select the desired decision 
making style.  
Keywords: Decision Making Style; Cultural Intelligence; Social 
Intelligence. 
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 مقدمه
وظيفیه اصیلي    نیوان عبیه در سازمان محسیو  شیده و   ها ترين فرآيندگيري يكي از محوري تصميم

نظیران  كیه برخیي صیاح     نحیوي  به  .(2115، 1سادلر، است )اسپيكر مديران تمامي سطوح مطرح
وين  در ايین رابطیه معتقید اسیت      .(2119، 2كونت ، گيري است )وين تصميم، تمام مديريت :معتقدند
عقيیده دارد  او همچنیين   .گيري استسياست و خط مشي منوط به وجود تصميم، برنامه، وجود طرح

داند زيرا هميشه بايد به اين فكر باشد كه چیه  گيري ميكه مدير معموالا وظيفه اصلي خود را تصميم
، كیاري را وظايف را چگونه بين افراد تقسيم كند و اينكه چه ، كاري انجام دهدچه ، راهي را برگ يند

گيیري  در واقی  تصیميم   .(1394، كجا و چگونه انجام دهد؟ )عباس زادگیان ، در چه موق ، چه كسي
بر طبق ايین   .(2119، كونت ، باشد )وين مي مختلفهاي عبارت از انتخا  ي  راهكار از ميان گ ينه

هر سازماني نيازمند اتخاذ تدابير  .دهدمي ري ي را تشكيلگيري هسته مرك ي برنامه تصميم، تعريف
گوناگوني را انجام دهند هاي ظايف و كاركردمديران بايد و .باشدمي گوناگون و مستمرهاي حل و راه

كلیي   طیور بیه  .(1392، شیريفي درآمیدي  ، تا بتوانند سازمان خود را هدايت و رهبري كنند )آقايیاري 
باشد زيرا آنان در طول مثموريت سازماني مديران در طول زمان ميهاي گيري يكي از چالشتصميم

 .(1172، 3)لوگیو  باشید مي گيريوند كه نيازمند تصميمشمي رو هايي رو بهخود با مسائل و موقعيت 
عملكیرد كاركنیان و   ، كننید تصميماتي كه مديران در طول انجام مثموريت سازماني خود اتخیاذ میي  

دهد لذا آنان بايد با وظايف مي را متثیر ساخته و ایربخشي سازمان را ني  تحت تثیير قرارها زندگي آن
تصميمات و رفتیار  ، كردار، باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمالخويش و حوزه كار خود آشنا 

، توجيهي معقول داشته باشند )اسپيكر، دليلي و براي هر تصميم، گو ببينند و براي هر اقدامخود پاسخ
توانیايي  ، دهند كه اكثر مديران در شرايط عدم اطمينیان محيطیي  مي تحقيقات نشان .(2115، سادلر

، 1391، حميیدي زاده ، 1391، قريی  طیرزه  ، مناس  را ندارنید )دانیايي   گيريميمتصانتخا  سب  
 .ي  چالشي در پهوهش حاضر مطرح است عنوانبهو اين  .(2119، كونت 
 اخير تحقيقاتهاي سال طي در .آيدنمي شمار به ايتازه بحث گيريتصميمهاي فرآيند مطالعه 

تا  آن در نتيجه گرفته كهانجام گيريتصميم مقوله يرامونپ مختلفهاي و حوزهها رشته در متعددي
 نظرانصاح   توسط گيريتصميمهاي مدل وها سب  با رابطه در متعدديهاي بندي طبقه كنون

 كیدام  كیه ايین   توجه به باها بندي اين طبقه از هركدام. (1221، 4اموتال، است )اولوافمي شدهارائه 

 شرايط با مواجهه در هنگام افراد رفتار و واكنش نحوه بر را محيطي و نيسازما، فردي عوامل دسته

 در 1بروس و اسكات .(1121، 5باشند )تامپسونمي متفاوت يكديگر با، دانندمي دخيل گيريتصميم

 و درونیي هیاي  ويهگیي  آن بیه  بیر  میؤیر  عوامل و افراد گيريتصميم سب  پيرامون خود مطالعات

                                                                                                                                  
1. Spicer; Sadler 

2. Weinz; Koontz 

3.  Lugo 

4.  Oluwafemi; Omotola 

5. Thompson 

6.  Scotte and Brose 
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 عنوان تحت را گيريتصميم پنج سب  اين اساس بر و نموده بسياري توجه ادافر فرديهاي تفاوت

 گيیري تصیميم  سیب   از: اندعبارت پنج سب  اين .اندنموده ارائه گيريتصميم عموميهاي سب 

 و آنیي  گيیري تصیميم  سیب  ، وابستگي گيريسب  تصميم، شهودي گريتصميم سب ، عقاليي
 .(1121، 1اجتنابي )اسميت گيريتصميم سب 
گردد و نقیش مهمیي   گيري يكي از وظايف مهم مديريت محسو  ميبا توجه به اينكه تصميم 

اي برخیوردار  از اهميیت ف اينیده  ، گيري در آنكيفيت تصميم، داردها و سازمانها در موفقيت شركت
ي میديران  گيرمختلف تصميمهاي سب  تواند متثیر از عوامل مختلفي از جملهمي اين كيفيت .است
تواند منجر به تصیميمات ضیعيفي گیردد كیه     مي ،بديهي است كه هرگونه نقص در اين زمينه .باشد

تواننید وضیعيت و   مي عوامل مختلفي .و جامعه داشته باشدها سازمان، تبعات زيانباري براي كاركنان
اخير مطیرح  هاي دهه اما از عوامل مهمي كه در، مديران سازمان را متثیر سازند گيريتصميمكيفيت 

 .باشدمي 3و هوش اجتماعي 2هوش فرهنگي، گرديده است
هیر چنید    كیه  انید كردهاشاره  هوش از مختلفي انواع به، انساني هوش درباره جديدهاي نظريه 
بايید غيیر    نيی   را انیواع  برخي اما يكديگرند با متوسطي يا ضعيف همبستگي داراي آن انواع برخي
شیامل: هیوش    هیوش  از انیواعي  بیه  تیوان میي  ميان اين در .دانست يكديگر از مستقل يا همبسته
 هوش زبیاني  و هوش موسيقيايي، بدني هوش، هيجاني يا هوش عاطفي، هوش اجتماعي، فرهنگي

در  تیوان ، محیدود  ايگونیه  بیه  را هیوش  اينكه به دارند تمايل اوليههاي پهوهش اگرچه .كرد اشاره
 اي وجودف اينده توافق حاضر حال در اما كنند تعريف علميهاي مجموعه در مسائل حل و مفاهيم

  .يابد ظهور درسهاي كالس از غير هاييمكان  از تواندمي هوش كه بارهدر اين  دارد
ناشیي از شیوک فرهنگیي و    هیاي  الزم است اسیترس ، كاري متنوع قرن حاضرهاي در محيط 

هیاي  برخیي از جنبیه   .هنگي به نحو مطلیو  اداره شیود  ناشي از تعارضات فرهاي اختالالت و پيامد
هیاي  توان ديید امیا بيشیتر بخیش    مي راحتيرا به  1رفتاريو سب   5موسيقي، 4فرهنگ ازجمله هنر

عناصیري از  ، و مفروضیات ها نگرش، انتظاراتها، ارزش، عقايد .پنهان است، برانگي  فرهنگچالش 
بر رفتار افراد مؤیرند و گیاهي موجی  تعارضیات و تناقضیات     شوند اما فرهنگ هستند كه ديده نمي 

، تیاي ، نيیاز اسیت )تمپلیر   هیا  شوند براي اين منظور به سازگاري و تعیديل میؤیر فرهنیگ   مي كاري
يكي از عواملي كیه در ايین زمينیه بسیيار میورد توجیه قیرار گرفیت و عامیل           .(2111، 7چندراسكار
 .است هوش فرهنگي، كننده لق  گرفته استتعديل

                                                                                                                                  
1.  Smith 

2.  Cultural Intelligence 

3.  Social Intelligence 

4.  Art 

5.  Music 

6.  Frivolous 

7.  Templer; Tay; Chandrasekar 
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، ايین دو انديشیمند   .مطیرح شید   1ايرلي و انگ توسط بار نخستين براي فرهنگيهوش  مفهوم 
رفتیاري  هیاي  جديد در تعامالت فرهنگیي و اراده پاسیخ  هاي الگو فرهنگي را قابليت يادگيريهوش 

دهد تیا  مي فرهنگي به افراد اجازههوش  .(2113، انگ، اند )ايرليتعريف كردهها صحي  به اين الگو
در نتيجیه  ، دهنید كنند و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ ميتشخيص دهند ديگران چگونه فكر مي

، دهد )آقايیار مي به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي را، موان  ارتباطي بين فرهنگي را كاهش داده
 .(1392، شريفي درآمدي

ملیي يكیي از عوامیل مهیم     هیاي  گبیين فرهنی  هاي دهند كه تفاوتمي تحقيقات زيادي نشان
 .(1395، صمدي، 1391، راموز، مشبكي، 2115، 2باشد )گاردنرمي نوع رفتار كنندهتعيين
، چند مليتي و نيی  تنیوع فرهنگیي   هاي امروزه به دليل اف ايش ارتباطات جهاني و ايجاد شركت 

ي موجود در ي  جامعهاي هاف ايش دانش و مهارت بشر براي رو به رو شدن با تعارضات و درگيري
در هیا  فرهنیگ مختلیف و حتیي در خیرده    هاي در فرهنگ .گرددجهاني از ال امات قطعي قلمداد مي

كه تفاوت در زبان نحوي  طيف وسيعي از احساسات و عواطف وجود دارد به، ملي درون ي  فرهنگ
ناب  تعارض بالقوه ظهور كنید و  م عنوانبهتواند مي و بسياري خصوصيات ديگرها سياست، و قوميت

، توسعه روابط كاري مناسی  را بیا مشیكل مواجیه سیازد )سیهرابي      ، در صورت نبودن درک صحي 
باشد مي پيچيدههاي گونه تنوعات از مقولهفرهنگي و مديريت اينهاي بنابراين ایرات تفاوت .(1322

عناصري از فرهنیگ هسیتند   ، و مفروضاتها نگرش، انتظارات، هاارزش، عقايد .(9211، 3)ترونداي 
 .شیوند میي  موج  تعارضات و تناقضیات كیاري   شوند اما بر رفتار افراد مؤیرند و گاهيكه ديده نمي 

يكي از عواملي كیه در ايین زمينیه     .نياز استها تعديل مؤیر براي اين منظور به سازگاري و فرهنگ
باشید و  مي هوش فرهنگي، نده لق  گرفته استكنبسيار مورد توجه قرار گرفت است و عامل تعديل

عاطفي نهفته اسیت نیه ضیري  هوشیي     هاي زائيده استعداد، از طرفي شخصيت ي  فرد در زندگي
ايین اسییت كیه    ، وجیود دراد ها آنچه مسلما در مورد رهبران ب رگ و موفق سازمان .(2117، 4)آمرام

شییي نيییستند بلكییه آنهیا شیعور عیاطفي       ترين فرد سازمان از لحاظ ضري  هول وما آنها با هوش
دهند مي باالتري نسبت به سايرين دارند و به همين وسيله افراد را به سمتي كیه در نظر دارند سوق

  .باشدمي بايد گفت رم  نفوذ آنها بیر افیراد همیين نكتیه .(7211، 5)ايماي
بيشیتر میورد توجیه قیرار     گوناگون در جامعه باعث شده كه هوش اجتماعي هاي وجود فرهنگ 
 و شدهپرداخته  آن به اخيرهاي سال در كه هوش انواع از يكي ديگر عنوانبه اجتماعي هوش .گيرد
 كه است فرديهاي توانايي وها قابليت دهندهنشان اين هوش .شد توسط یراندي  مطرح بار اولين

                                                                                                                                  
1.  Early and Ang 

2.  Gardner 

3.  Torondike 

4.  Amram 

5.  Imai 
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اين هوش علت توفيقات ما در  .شودمي منجر موفق اجتماعي روابط و با ديگران آمدن كنار خو  به
تیوان در طیي دوران   میي  هر چند كه، ارتباطات اجتماعي است و با آموزش و مطالعه به دست نيامده

مديريت يی  سیازمان بیراي     رهبري و .(2115، 1كودكي و حتي ب رگسالي آن را پرورش داد )گيني
طلبد كیه  مي خاصي راهاي ويهگي، جديدهاي منظور بقیا  و رشید در محيطانطباق با تغييیرات و به 

تیرين   يكیي از مهیم  .شیوندمي با مشكالت بسياري مواجیهها عموما میديران بیراي پاسیخ بیه آن
هیوش  ، تواند به رهبران و مديران در پاسخ بیه ايین تغييیرات كمی  كنید     مي هیايي كیه خصيیصه

رود میي  ؤیر در رضیايت افیراد بیه شیمار    هوش اجتماعي از عوامل م .(2117، 2اجتمیاعي است )سل 
و میديران همیواره مرهییون    ها قدر مسلم اين است كه موفقيت سازمان. (1391، )رضايي خليل زاده

كاميیابي هیر چیه بيیشتر ، يی  سیري عوامل كليدي اسیت و شناسیايي و تقويیت چنیين عیواملي
منظیور  میديران در هیر سیازمان به  .(1391، هقري  طرز، سازمانها را به دنبال خواهد داشت )دانايي

 .همیاهنگي و اف ايش كارايي كاركنان سازمان و دستيابي به اهداف در رأس سازمان قییرار دارنیید  
ركیود يییا پيییشرفت اجتمیاعي را بیه     ، واض  است كه چگیونگي اداره سازمانها و عملكیرد میديران

با هوش اجتماعي باال قادر به توليد رفتار كافي براي بیه  افراد  .(2113، 3دنبال خواهد داشت )واتكين
هیاي  بنابراين تلفيق دانش و توانايي، دست آوردن و رسيدن به اهداف اجتماعي خواستني خود هست

 .تواند در دستيابي افراد به اهدافشان كارساز و مفيد باشدمي اجتماعيهاي علمي و تجربي و توانايي
گيیري میديران   بررسي بين هوش فرهنگي و سب  تصميم»عنوان  ( پهوهشي با1391قادري ) 

دهید كیه بیين هیوش فرهنگیي و سیب        میي  انجیام داده انید و نتیايج نشیان    « مدارس راهنمیايي 
خيیري و  ، نتيجه حاصیل از پیههش ودادي   .گيري مديران مدارس رابطه معناداري وجود داردتصميم

بين هوش فرهنگیي و ابعیاد مختلیف آن ) از جملیه      باشد كهمي ( ني  بيانگر آن 2111عباس زاده ) 
در پیهوهش   .انگي ش و رفتار( با نياز به پيشرفت مديران رابطه بیااليي وجیود دارد  ، دانش، استراتهي

، «بررسي مي ان هیوش فرهنگیي بیر عملكیرد وظيفیه میديران      » ( با عنوان 1391مشبكي و راموز )
اي مديران رابطیه  هوش فرهنگي و عملكرد وظيفه دهد كه بينمي حاصل از تحقيق نشانهاي يافته

تثیير هیوش هيجیاني و هیوش    » ( تحقيقي با عنوان 1322سهرابي ) .وجود دارد داريمعنيمثبت و 
مدير ارشد دو بخیش مختلیف صینعتي و     51در بين « فرهنگي بر موفقيت مديران در كالس جهاني
د كه هوش فرهنگي داراي رابطه مثبیت بیا   نتايج نشان دا .خدماتي در شهر اصفهان انجام داده است

در پهوهشي  1391سلگي و توكلي در سال ، صفاري نيا .جهاني استهاي موفقيت رهبران در كالس
« شركت برتر ايران( 111بررسي تثیير هوش اجتماعي برعملكرد مديران )مطالعه موردي: » با عنوان 

رابطیه  ، و عملكرد موفقيت آميی  میديران   به اين نتيجه دست يافتند كه بين هوش اجتماعي مديران
تثیير هوش اجتماعي بیر  »در پهوهشي با عنوان  1392ناصري در سال  .مثبت و معناداري وجود دارد

                                                                                                                                  
1.  Gini 

2.  Sells 

3.  Watkin 
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به اين نتيجه دست يافت كه بیين هیوش اجتمیاعي    « درگذر از مرحله كارآفرينيها موفقيت سازمان
حميدي زاده و چاوشیي در  ، مقدمي .وجود دارد رابطه مثبت و معناداريها، مديران و موفقيت سازمان

هوش اجتماعي مديران و نقیش آن در بهبیود رفتیار شیهروندي     »با عنوان  در پهوهشي 1329سال 
به اين نتيجه دسیت يافتنید كیه بیين هیوش اجتمیاعي میديران و بهبیود رفتیار          « سازماني كاركنان
 .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، شهروندي سازماني

سیرمايه اجتمیاعي و هیوش    ، توسعه مناب  انسیاني » ( تحقيقي با عنوان2111) 2و فاكو 1سبروك
منظیور شیناخت    با هدف ارائه ي  چیارچو  نظیري بیه   « اجتماعي: آيا با بهره وري ارتباطي دارند؟

هیاي تحقيیق ارتبیاط زيیادي را     يافته .ارتباط ميان اين متغيرها و ني  بهره وري سازماني انجام دادند
 .سیرمايه اجتمیاعي و بهیره وري سیازماني و هیوش هيجیاني نشیان داد       ، ن توسعه مناب  انسانيميا

( در تحقيق خود به بررسي هوش اجتماعي معلمان برروي سالمتي رواني میدارس  2113) 3كوركماز
آمده نشان داد تا چه مي ان سالمت رواني مدارس با هیوش اجتمیاعي    دستبهنتايج  .تركيه پرداخت
( بیر روي  3211) 4واتكیين  .شود سالمت مدارس ارتقا  پيدا نمايدمي ارتباط است و سب  معلمان در

كاركنان چند شركت ب رگ ايالت اوكاالهاما تحقيقي به انجام رسیاندند كیه نشیان داد بیين هیوش      
هیوش اجتمیاعي    كاركناني كه از - 1نتايج نشان داد كه:  .اجتماعي و انواع متغيرها رابطه وجود دارد

هوش اجتماعي بیاالتري بهرمندنید از    كاركنان كه از - 2 .عملكرد بهتري دارند، تري برخوردارندباال
رضايت شغلي و سالمت رواني بيشتري برخوردارند و همچنين مي ان توانايي شغلي آنان بیه مراتی    

، در پهوهشیي كیه توسیط پلیوم     .باشیند مي بيشتر از كاركناني است كه داراي ضري  هوشي كمتري
، ( براي اندازه گيري هیوش فرهنگیي و ميی ان تیثیير آن بیر سیازگاري      2117) 5جنسن، دربي، آچن
نتیايج نشیان داد كیه ابعیاد     ، اي صورت گرفته اسیت انطباق فرهنگي و عملكرد وظيفه، گيريتصميم

عامل پیيش   عنوانبههوش فرهنگي ، هوش فرهنگي با هركدام از اين متغيرها ارتباط دارد و در واق 
توسعه و ، بررسي» ( در پهوهشي با عنوان 2112) 1وندرل .اين متغيرها معرفي شده است كنندهبيني 

بیه بررسیي هیوش    « در سط  سیازماني ، ي  ساختار حياتي عنوانبهسنجش كمي هوش فرهنگي 
ايشیان معتقید اسیت كیه هیوش       .پردازدمي عنوان ي  ساختار حياتي در سط  سازمانيفرهنگي به

( در 1721) 7لوگیو  .رابطه مثبتي بیا ایربخشیي سیازماني و عملكیرد سیازماني دارد     فرهنگي سازماني 
كه بر « رفتار شهروندي سازماني و تحول رهبري، رابطه بين هوش فرهنگي»پهوهش خود با عنوان 

روي دانشجويان دانشگاه لشكر آموزشي نيروي دريايي كه در شرق اياالت متحده مستقر است انجام 
كه ي  رابطه مثبت بين هوش فرهنگي و رفتار شهروندي سازماني وجود دارد كه نتيجه گرفت ، داد
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اهميیت  ، با توجه به مباني نظري و پيشينه تحقيیق  .تئوري تبادل اجتماعي مبتني استهاي بر يافته
سازماني در دنياي رقابتي امروزي و همچنين نقش هوش فرهنگي و هیوش اجتمیاعي    گيريتصميم
 .باشید مي انجام پهوهشي براي بررسي روابط اين متغيرها ضروري، مهم و اساسيدو متغير  عنوانبه

 زير ارائه گرديده است:هاي در اين راستا فرضيات و سؤال
 .ادارات دولتي رابطه معناداري وجود دارد گيري كاركنانبين هوش فرهنگي و سب  تصميم -
 .معناداري وجود دارد ولتي رابطهادارات د گيري كاركنانبين هوش اجتماعي و سب  تصميم -
كاركنیان ادارات دولتیي را    گيیري تصیميم هوش فرهنگي و هوش اجتماعي قادر هستند تا سیب    -

 .تبيين و پيش بيني نمايند
 

 روش
، جامعه آماري مورد نظر در ايین پیهوهش   .روش پهوهش از نوع همبستگي مبتني بر رگرسيون است

نفر مرد و  342نفر )شامل  111هرستان بابل است كه در حدود كليه كاركنان رسمي ادارات دولتي ش
از ميان جامعیه   .اي نسبي استتصادفي طبقه، در اين پهوهش گيرينمونهروش  .نفر زن( است 222

 99نفر میرد و   131نفر )شامل  235اي به حجم مورد نظر بر اساس جدول كرجسي ی مورگان نمونه 
براي اندازه گيري متغيرهیاي تحقيیق از سیه پرسشینامه      .ه استنمونه انتخا  شد عنوانبهنفر زن( 

  .استاندارد استفاده شده است
 

 ابزار پژوهش

سیؤالي كیه توسیط ايرلیي و      21پرسشنامه هوش فرهنگي  :1هوش فرهنگی الف( پرسشنامه

اين پرسشنامه داراي چهار بعد است كه عبارت اند از: راهبیرد )فیرا    .( طراحي شده است2113آنگ )
اي و بیه  درجیه  5نمره گذاري براساس طيیف ليكیرت    .رفتاري، انگي شي، دانش )شناخت(، ناخت(ش

 .(5( و كامال امیوافقم ) 4موافقم )، (3نظري ندارم )، (2مخالفم )، (1صورت زير است: كامال ا مخالفم )
اهبیرد  محاسبه گرديده است كه ضري  بعید ر  1.75پايايي پرسشنامه توسط آلفاي كرونباخ به مقدار 

و بعید  ، 1.75بعد انگي شي به مقدار ، 1.23بعد دانش )شناخت( به مقدار ، 1.73)فراشناختي( به مقدار 
( 1394عباسي رستمي و صفري شاد )، در پهوهش عالمه. برآورد گرديده است 1.71رفتاري به مقدار 

در يی  مطالعیه   نفر از اساتيد دانشگاهي تثئيد شید و   12روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط 
 72/1مقدار پايايي پرسشنامه هوش فرهنگي ، راهنما و با استفاده از ضري  همبستگي آلفاي كرونباخ
 .باشدمي 21/1آمده  دستبهبه دست آمد در جامعه مورد نظر اين تحقيق آلفاي 

 

                                                                                                                                  
1 . Cultural Intelligence Questionnaire 
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سؤال و سیه مؤلفیه )پیردازش     21اين پرسشنامه داراي  :1ب( پرسشنامه هوش اجتماعی

هیاي  و مهیارت  9-15آگیاهي اجتمیاعي شیامل سیؤاالت     ، 1-2جتماعي شامل سیؤاالت  اطالعات ا
( بیا هیدف   2111) 2يوسن و داهل، مارتين، ( است كه توسط سيلورا11-21اجتماعي شامل سؤاالت 

اي و درجه 7نمره گذاري براساس طيف ليكرت . سنجش هوش اجتماعي افراد طراحي گرديده است
، (4نظیري نیدارم )  ، (3كمي مخالفم )، (2( تا حدودي مخالفم )1خالفم )صورت زير است: كامال م به

امیا ايین شیيوه نمیره گیذاري در میورد       ، (7كامال میوافقم ) ، (1( تا حدودي موافقم )5كمي موافقم )
 .باشدمي معكوس 21، 21، 19، 12، 15، 14، 13، 12، 11، 11، 9سؤاالت 

 قابليیت  يیا  آن پايايي، روايي صوري مقياس ( پس از تثئيد1391در پهوهش رضائي خليل زاده )

  .شد محاسبه 27/1كرونباخ به مقدار  آلفاي گيرياندازه روش از استفاده با آن اعتماد

سؤال و پنج مؤلفه )عقالني  25اين پرسشنامه داراي  :2گیریج( پرسشنامه سبک تصمیم

وابسیتگي  ، 17و  11و  12و  3و  1شهودي شامل سیؤاالت  ، 25و  13و  11و  7و  4شامل سؤاالت 
اجتنابي شیامل  ، 24و  21و  15و  9و  2آني شامل سؤاالت ، 22و  12و  11و  5و  2شامل سؤاالت 

در  .( طراحي شیده اسیت  1995( است كه توسط اسكات و بروس )23و  21و  19و  14و  1 سؤاالت
 زيیر انجیام   صیورت اسیت و بیه   اي صورت طيف ليكرت پینج گ ينیه  اين پرسشنامه نمره گذاري به 

منظور سینجش هیر   به  .(5( و هميشه )4بيشتر اوقات )، (3گاهي )، (2به ندرت )، (1شود: هرگ  )مي
دامنه نمرات در  .سؤال اختصاص داده شده است 5، گيري در اين پرسشنامهتصميمهاي ي  از سب 

میديران در  گيیري  عمیومي تصیميم  هیاي  روايي پرسشنامه سب  .است 125تا  25اين پرسشنامه از 
خارج از كشور توسط اسكات و بروس محاسبه گرديد و ضري  پايايي آن را بیراي هیر يی  از زيیر     

پايايي پرسشنامه بیا آلفیاي كرونبیاخ بیه     ، با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه نموده استها مقياس
هودي به مقدار بعد سب  ش، 1.25محاسبه گرديد كه ضري  بعد سب  عقالني به مقدار  1.27مقدار 
و بعید سیب  اجتنیابي بیه      1.94بعد سب  آني به مقیدار  ، 1.21بعد سب  وابستگي به مقدار ، 1.24
در پهوهش حاضر ني  پايايي اين اب ار با استفاده از آلفیاي كرونبیاخ   . برآورد گرديده است 1.27مقدار 

سب  عقالني به مقدار  اين پرسشنامه محاسبه گرديد كه ضري  بعدهاي براي هر ي  از زيرمقياس
بعد سب  آني به مقدار ، 1.71بعد سب  وابستگي به مقدار ، 1.72بعد سب  شهودي به مقدار ، 1.77
پايیايي كلیي پرسشینامه بیا آلفیاي       .برآورد گرديیده اسیت   1.23و بعد سب  اجتنابي به مقدار  1.21

 .محاسبه گرديد 1.21كرونباخ به مقدار 
 

                                                                                                                                  
1 . Social Intelligence Questionnaire 

3.  Silvera; Martin; Yosen; Dahel 

3 . Decision Making Style Questionnaire 
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ضیري  همبسیتگي   ، ايت  نمونه t)هاي آزموناز ها تحليل داده ودر اين پهوهش براي تج يه 
مورد تج يه و  Spss20به كم  نرم اف ار ها داده .پيرسون و رگرسيون چند متغيره( استفاده گرديد

 .تحليل قرار گرفتند
 

 هایافته
ا در اين بخش به بررسي ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پهوهش پرداخته شیده اسیت سیپس بی    

 .پاسخ داده شده است، پهوهشهاي كم  آمار استنباطي )ماتريس همبستگي و رگرسيون( به فرضيه

 
 میانگین و انحراف معیار هوش فرهنگی در نمونه پژوهش .0جدول 

 
نگين كلي هوش فرهنگي مديران و كاركنیان بیه   دهد كه ميانگين ابعاد و ميامي نشان 1جدول 

هوش فرهنگي ، (2/11انگي ش )، (2/17رفتاري )، (5/13راهبرد )، (1/17ترتي  برابر است با: دانش )
براي ابعیاد هیوش فرهنگیي كاركنیان در      tنتايج حاصل بيانگر آن است كه مقدار آماره .(2/15كلي )

تیرين  ( مربوط به بعد دانش و پايين1/17گين يعني )معنادار است و باالترين ميان 15/1سط  خطاي 
مقدار ميانگين هیوش فرهنگیي میديران برابیر      .باشد( مربوط به بعد راهبرد مي5/13ميانگين يعني )

يعنیي ميی ان هیوش     .مقايسیه گرديید   11اين مقدار ميانگين با ميانگين نظري  .به دست آمد 2/15
 .دار باالتر استر بابل به مي ان قابل توجه از حد معنيفرهنگي مديران و كاركنان ادارات دولتي شه

 

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی
T 

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

میانگین 

 محاسبه شده
 متغیر تعداد

11/1 231 2/39 51/4 
15 
(3) 

1/17 
93/3 

 دانش 235

1/1 231 9/51 21/2 
12 
(3) 

5/13 
93/2 

 راهبرد 235

11/1 231 1/11 11/3 
15 
(3) 

2/17 
5/3 

 رفتاري 235

11/1 231 1/42 73/3 
15 
(3) 

2/11 
21/2 

 انگي ش 235

11/1 231 
3/71 

 
77/9 

11 
(3) 

2/15 
94/2 

235 
هوش 
 فرهنگي
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 گیری در نمونه پژوهشمیانگین و انحراف معیار سبک تصمیم .2جدول 

 
گيري به ترتي  برابیر بیا:   كه ميانگين ابعاد و ميانگين كلي سب  تصميمدهد مي نشان 2جدول 
( و سییب  4/13اجتمییاعي )، (9/13آنییي )، (2/11وابسییتگي )، (2/17شییهودي )، (2/17عقالنییي )
براي همه ابعاد در  t نتايج حاصل بيانگر آن است كه مقدار آماره .باشد( مي7/79گيري كلي )تصميم

ترين ( مربوط به بعد عقالني و پايين2/17است و باالترين ميانگين يعني )معنادار  15/1سط  خطاي 
 7/79گيري برابر مقدار ميانگين سب  تصميم .باشد( مربوط به بعد اجتماعي مي4/13ميانگين يعني )
گيیري  مقايسه گرديید يعنیي سیب  تصیميم     75اين مقدار ميانگين با ميانگين نظري  .به دست آمد

 .باشدمي ن شهر بابل در سط  متوسط و خو مديران و كار كنا
 

 میانگین و انحراف معیار هوش اجتماعی در نمونه پژوهش .3جدول 

 
دهد كه ميانگين ابعاد و ميانگين كلي هوش اجتمیاعي بیه ترتيی  برابیر بیا:      مي نشان 3جدول 

 ( و هیوش اجتمیاعي  1/25مهیارت اجتمیاعي )  ، (1/22گاهي اجتماعي )آ، (1/41اطالعات اجتماعي )

 تعداد متغیر
میانگین 

 محاسبه شده
 میانگین

انحراف 

 معیار
T 
 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 235 عقالني
2/17 
2/97 

15 
(3) 

57/2 7/71 231 11/1 

 235 شهودي
2/17 
3/45 

15 
(3) 

52/2 7/74 231 11/1 

 235 وابستگي
2/11 
3/12 

15 
(3) 

11/4 1/42 231 11/1 

 235 آني
9/13 
2/72 

15 
(3) 

12/3 2/32 231 11/1 

 235 اجتماعي
4/13 
2/17 

15 
(3) 

14/3 7/35 231 11/1 

سب  
 گيريتصميم

235 
7/79 
3/17 

75 
(3) 

45/9 1/29 231 11/1 

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی
T 

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

میانگین 

 محاسبه شده
 متغیرها تعداد

11/1 231 9/13 11/2 
32 
(4) 

1/47 
1/15 

235 
اطالعات 
 اجتماعي

11/1 231 7/41 92/1 
22 
(4) 

1/22 
3/92 

235 
آگاهي 
 اجتماعي

11/1 231 2/71 11/4 
24 
(4) 

1/25 
4/12 

235 
مهارت 
 اجتماعي

11/1 231 9/13 15/2 
24 
(4) 

1/41 
4/51 

235 
هوش 
 اجتماعي
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براي همه ابعاد هیوش اجتمیاعي در    t نتايج حاصل بيانگر آن است كه مقدار آماره .باشدمي (1/41)
( مربوط به بعد اطالعات اجتمیاعي و  1/41باالترين ميانگين يعني ) .معنادار است 15/1سط  خطاي 

مقیدار ميیانگين هیوش     .باشید میي  ( مربوط به بعد مهارت اجتماعي1/25)ترين ميانگين يعني پايين
يعنیي   .مقايسیه گرديید   24اين مقدار ميانگين با ميانگين نظیري   .به دست آمد 1/41اجتماعي برابر 

  .استتر مي ان هوش اجتماعي ادارات دولتي شهر بابل از حد متوسط پايين
 

 گیریتصمیم ماتریس همبستگی هوش فرهنگی و سبک .4جدول 

1/15**P < 
1/11*P < 

 
گيیري میديران و   همبستگي بين ابعاد هوش فرهنگي و هوش فرهنگي با سب  تصميم 4جدول

توان استنباط كرد كه رابطه بين ابعاد مي P< 15/1بدين ترتي  با توجه به  .دهدمي كاركنان را نشان
 .باشدمي گيري معنادارهوش فرهنگي و هوش فرهنگي با سب  تصميم

 
 گیریماتریس همبستگی هوش اجتماعی و سبک تصمیم. 5جدول 

 >1/11**P 
1/15*P < 

 
 گيري را نشیان همبستگي بين ابعاد هوش اجتماعي و هوش اجتماعي با سب  تصميم 5جدول 

ي توان استنباط كرد كه رابطه بين ابعاد هوش اجتماعمي P < 15/1بدين ترتي  با توجه به  .دهدمي
  .باشدمي گيري معناداربه ج  بعد اطالعات اجتماعي و هوش اجتماعي با سب  تصميم

 

 3 2 9 2 3 1 انحراف استاندارد میانگین  متغیرها
 1  44/1 75/11 راهبرد
 1  13/1*  19/1 34/14 دانش
 1  - 271** - 119*  19/1 34/14 انگي ش
 1 531** - 237** 27/1 54/2 31/27 رفتاري

 1 112/1** 324/1** 431/1** 513/1** 12/3 97/52ش فرهنگي هو
 1 179/1**  214/1 * 34/1  12/1  152/1* 22/2  35/79 گيريتصميم

 2  9  2  3  1 انحراف استاندارد میانگین  متغیرها 

 1  11/2   17/41               اطالعات اجتماعي-1
 1 149/1*  11/4   14/25   مهارت اجتماعي-2
  1  297/1** 151/1 92/1   1/22   آگاهي اجتماعي-3
 1 171/1**  577/1** 711/1** 12/ 11  23/94                   هوش اجتماعي-4
 1 323/1**  517/1** 214/1** 152/1 45/9  72/79                  گيريتصميم - 5
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 گیریبینی سبک تصمیمسهم هوش فرهنگی و هوش اجتماعی در پیش  .6جدول 

 

 

درصید بیه    95متغيرهاي هوش فرهنگي و هوش اجتماعي با اطمينان  1بر اساس جدول  

سیهم   .درصد دارا هسیتند  17گيري را به مي ان توان پيش بيني سب  تصميم داريمعنيگونه 

يون معنیي  ( در معادله رگرسی β= 419/1( و سهم هوش اجتماعي )β= 394/1هوش فرهنگي )

  .باشدمي دار

 

 گیریبحث و نتیجه

 گيیري تصیميم اين پهوهش با هدف تعيين نقش هوش فرهنگي و هیوش اجتمیاعي در سیب     

 به قرار زير است:ها يافته نتايج .مديران انجام شده است

ضري  همبستگي نشان داد كه بين ابعاد هوش فرهنگیي و هیوش فرهنگیي بیا سیب       

كیه در سیط     ( = p < 1.179r ;1.15مثبیت وجیود دارد )  گيیري میديران رابطیه    تصميم

ودادي و هیاي  نتیايج ايین بخیش از يافتیه بیا يافتیه       .باشید میي  معنادار در صد 95اطمينان 

مشیبكي  ، (1391قیادري ) ، (2117لوگو )، (2117جنسن )، (2112وندرل )، (2111همكاران )

ي نشان داد كه بين ابعیاد  ضري  همبستگ .باشدمي ( همسو122( و سهرابي )1391و راموز )

 p ;1.15گيري رابطه مثبت وجیود دارد ) هوش اجتماعي و هوش اجتماعي با سب  تصميم

< 1.323r = )  نتايج اين بخش از يافتیه   .باشدمي در صد معنادار 95كه در سط  اطمينان

، (1392ناصیري ) ، (2111بیروكس و فیاكو )  ، (2113واتكين )، (2113كوركماز)هاي با يافته

در تبيين ايین   .باشدمي ( همسو1329( و مقدمي و همكاران )1391صفاري نيا و همكاران )

 آنالیز واریانس

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig R R2 

تعدیل 

 شده

R2 
 172/1 122/1 231/1 11/1 392/21 273/1415 2 741/2931 رگرسيون

  543/55 232 939/12225 باقيمانده

  234 125/15217 كل

 

 ضرایب

 متغیرهای

 بینپیش 

 رگرسیون
  ضریب استاندارد

T 
 

Sig B Std.Error 
Beta 

 11/1 174/3  412/9 599/34 مقدار یابت

 11/1 229/2 419/1 154/1 352/1 هوش اجتماعي

 11/1 334/1 394/1 32/1 253/1 فرهنگي هوش
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، گيیري گيري است و جیوهره تصیميم  اش تصميمجوهره، توان گفت كه مديريتها مييافته

توانید منجیر بیه    میي  روابط انساني و برخورداري از هوش باالي انسیاني  .اراده انساني است

تصیوير و  ، قادر اسیت ، شخصي كه هوش فرهنگي بااليي دارد .رددانتخا  راهكار درست گ

، میؤیري عمیل كنید )انیگ     طیور بیه نقشه مناسبي از وضعيت اجتماعي داشته باشد تا بتواند 

فرهنگیي و  هیاي  و تفیاوت هیا  ي  فرد با شناخت در مورد شیباهت  .(2117، 1ونداين و كوه

شخصي كیه   .ي خود را اف ايش دهدتواند هوش فرهنگها ميدانش عمومي در مورد فرهنگ

اغل  بیا ناكیامي اوليیه در    ، خود ايمان نداردهاي ديگر به تواناييهاي در برخورد با فرهنگ

در مقابیل كسیي كیه     .آوردمیي  تیر روي برقراري ارتباط به خصومت و سو  تفاهمات عميق

 .اف ايید مي ش خودبر تال، مشكالت يا حتي شكست، در مواجهه با موان ، بااليي دارد انگي ه

اي از محققیان معتقید بیه شیناخت ذاتیي      پاره، فرهنگيگيري هوش در رابطه با نحوه شكل

هستند و تعداد ديگري ني  معتقدند كه هوش فرهنگي در واق  فرايندي است كه در جريیان  

كننید و  عنوان وجهیي از واقعيیت زنیدگي درک و كسی  میي     افراد دانش فرهنگي را به، آن

، باشد )قاسیمي میدني  مي كه اين ج   از فرهنگ زير مجموعه بخش شناختي عقلمعتقدند 

روابط بيیین خیییود  ، هايي است كه فرد بر اساس آن هوش اجتماعي مبين ويهگي .(2111

خیود  ، خیود آگیاهي   توانیايي و مهیارت يی  فیرد در زمينیه      .كنید و ديگران را مديريت مي

توانید در بهبیود عملكیرد وي میؤیر باشید      مي ابطآگاهي اجتماعي و ساماندهي رو، مديريتي

هیاي  با توجه به اينكه هوش اجتمیاعي داراي مؤلفیه   .(2119، 2استاک و نيشيدا، )نيجهولت

و  بیا هیوش بیودن در تج يیه     .باشید مي ها(شناختي و رفتاري )مهارت  - تحليلي ، ادراكي

ارد چیرا كیه شیامل توانیايي     نقش مرك ي و دو جانبه د، اجتماعي ديگرانهاي تحليل رفتار

افیراد بیا   ، عیالوه بیه   .باشید مي شناختي مربوط به افراد ديگرهاي و تلهها شناسايي انگي ه

هوش اجتماعي باال قادر به توليد رفتار كافي براي بیه دسیت آوردن و رسیيدن بیه اهیداف      

تجربیي و   علمیي و هیاي  بنابراين تلفيیق دانیش و توانیايي   ، اجتماعي خواستني خود هستند

تلفيیق   .تواند در دستيابي افراد به اهدافشان كارساز و مفيید باشید  مي اجتماعيهاي توانايي

از هوش شود كه افیراد در  اي تواند سب  اف ايش درجهمي هوش فرهنگي و هوش اجتماعي

بهتر عمل كنند و بهتیرين تیدابير و تصیميم را اتخیاذ     ، برخورد با رقبا و شرايط ريس  پذير

( و سیب    < 11Mنشان داد كه ميیانگين هیوش فرهنگیي )   اي ت  نمونه tنتايج  .دنماين

مديران از حد متوسط باالتر است امیا ميیانگين هیوش اجتمیاعي      ( < 75M) گيريتصميم

(24M < مديران ) دهید كیه در ادارات دولتیي    میي  اين نشان .استتر از حد متوسط پايين

                                                                                                                                  
1.  Ang; Vandyne; Koh 

2.  Nijholt; Stock; Nishida 
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تماعي تقريبا كمي برخوردار هسیتند يعنیي روابیط    كاركنان و مديران از هوش اج، شهر بابل

خيلي وضعيت مطلوبي ندارد و ايین در صیورتي اسیت    ، مقبوليت و تثئيد يكديگر، با ديگران

تواند سهم بيشیتري در انتخیا    مي ،كه هوش اجتماعي از نظر مديران و كاركنان اين اداره

تیوان گفیت كیه سيسیتم     میي  در تبيين ايین يافتیه   .مناس  داشته باشد گيريتصميمسب  

در ادارات دولتي به دليل رسیميت   .باشدمي متفاوت، مختلفهاي مديريتي حاكم در سازمان

فرصت تبیادل نظیر و خاصیيت كاري میايي     ، و تمرك  زياد و سلسله مرات  رئيس و مرئوسي

سيستم بوروكراسي با قوانين و مقررات رسمي كیه روابیط    .براي انگي ش بيشتر وجود ندارد

اجیازه افی ايش هیوش اجتمیاعي را حیداقل در داخیل       ، كندمي رسمي و شخصي را من غير 

نتايج اين پهوهش نشان داد كه خیود كاركنیان و میديران ادارات دولتیي      .سازمان نمي دهد

منكر قدرت هوش اجتماعي در افی ايش عملكردشیان و اتخیاذ بهتیرين تصیميم      ، شهر بابل

داننید و  میي  هوش فرهنگي در سازمان خیود پیايين  نمي باشند اما ميانگين آن را نسبت به 

نتايج تحليل رگرسيون هم مان نشان داد كه هوش اجتماعي  .باشدمي اين نقطه قابل تثمل

میديران را تبيیين و    گيیري تصیميم درصد سب   17و هوش فرهنگي قادر هستند به مي ان 

 1.491تیاي  پيش بيني نمايند كیه بیاالترين آن مربیوط بیه هیوش اجتمیاعي بیا ضیري  ب        

(419/1 =β) مقدار ناچي ي ، درصد 17قدرت پيش بيني ، گيريممي بنابراين نتيجه .باشدمي

دهد كه نقش هوش فرهنگي و هوش اجتمیاعي در اتخیاذ سیب     مي نمي باشد و اين نشان

بیا توجیه بیه سیهم بيشیتر هیوش        .تواند بسيار حائ  اهميت باشید مي مطلو  گيريتصميم

تیوان  میي  بیراي افی ايش آن در سیازمان   ، مطلیو   گيريتصميمب  اجتماعي در انتخا  س

   اقدامات زير را انجام داد:

افی ايش معاشیرت و ارتبیاط افیراد      - 2-ديگیر هیاي  توسعه روابط كاري با سازمان - 1

ارتباط و تبیادل افكیار و    - 4-آموزش هوش اجتماعي در سازمان - 3 - سازمان با يكديگر

تقويیت   - 1-و جامعهها ردن آموزش هوش اجتماعي در سازماننهادينه ك -  5 - اطالعات

برخورد با هر فرد سازماني  - 7 - طرف مقابل(هاي هنر شنونده بودن )گوش كردن به حرف

 9-ارزش قائل شدن براي سخنان افراد مقابل - 2-به آن صورتي كه هست و استحقاق دارد

توسیط میديران و پيیاده     1ي پاركر فالتارج نهادن به تئوري نهضت روابط انساني مار 11 -

، 1391، موق  )حسن خويي سنجيده و به، استفاده از كلمات زيبا - 11-سازي آن در سازمان

 .(2112، روسايي، بهشتي فر

 

 

                                                                                                                                  
1.  Marri parker falt 
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 باشد: می پژوهش به صورت زیرهای محدودیت

لتي بابل از نظر مكان به ادارات دو، 91-97چون اين پهوهش از نظر زمان به سال تحصيلي  -  

به مديران و كاركنان شاغل در اداره دولتي محیدود شیده اسیت پیس     ها و از نظر آزمودني

 .زمان و افرادي ديگر با محدوديت و دشواري همراه است، تعميم دادن آن به مكان

و غنا بخشيدن به پهوهش را ها امكان مقايسه يافته، مشابه با اين پهوهشهاي عدم پهوهش -  

 .استسل  نموده 

كه بسياري از آنها كمبود وقت ها عدم پاسخگويي بعضي از مديران و كاركنان به پرسشنامه - 

 .را دليل عدم همكاري خود مطرح كرده اند

متغيرهاي پیهوهش از  هاي از آنجا كه مؤلفه، اب ار اندازه گيري محدوديت در صحت و دقت - 

ممكین اسیت نتیايج پیهوهش را دچیار      ، اندطريق پرسشنامه مورد اندازه گيري قرار گرفته 

 .سوگيري نمايند

 

 پیشنهادات پژوهشی زیر ارائه گردید:، در راستای پژوهش

هیاي  اندازه گيري )نظير مصیاحبه هاي آتي از ساير روشهاي گردد در پهوهشمي يشنهاد -

 .ساختار يافته( ني  استفاده گردد

و تجربیي میورد   تیر  صورت ج ئیي به متغيرهاي مورد بررسي هاي مؤلفه، گرددمي پيشنهاد -

 .مطالعه قرار گيرند

فرهنگیي در كشیور و در بیين میديران و      - اقتصیادي ، با توجه به تنوع سیط  اجتمیاعي    -

 .شود مطالعات مشابهي در ساير نقاط كشور انجام گرددمي پيشنهاد، كاركنان

شود مي يشنهادبا توجه به ويهگي گسترده بودن متغيرهاي مورد بررسي در پهوهش حاضر پ -

متغيرهیاي میورد   ، كيفي ماننید مطالعیه میوردي   هاي روش در مطالعات بعدي با استفاده از

 .بررسي گردد، صورت طولي و بهتر صورت عميق سازماني بههاي بررسي با حمايت

گيري در هوش اجتماعي و سب  تصميم، هوش فرهنگيهاي با توجه به اينكه پرسشنامه  -

گیردد در  مي پيشنهاد، ط افراد شاغل در اداره و مديران تكميل شده استاين پهوهش توس

صینعتي و  هیاي  خارج از سازمان و يا بخش، تحقيقات بعدي از ديدگاه كارمندان نيمه وقت

 .كارگاهي ني  استفاده گردد

 

 پیشنهادات کاربردی زیر ارائه گردید:، در راستای پژوهش

روابط آشیكار اختالفیات خیود را حیل كننید و بتواننید        مديران و كاركنان بايد با برقراري  -

 .تصميمات قاطعي بگيرند و از اين طريق عملكرد سازمان را بهبود بخشند
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كارمنیدان را تشیويق بیه مشیاركت گروهیي در      ، گیردد در سیازمان میديران   میي  پيشنهاد  -

 .كنند گيريتصميم

ت به مفهیوم كلیي هیوش    ي كه نسبطوربهمهيا ساختن شرايطي براي مديران و كاركنان  -

 .فرهنگي و هوش اجتماعي آگاهي يابند و بتوانند تصميمات خود را بهتر اتحاذ نمايند

 .داشتن آگاهي اجتماعي و فرهنگي كه تنها به وسيله تحصيالت و آموزش امكان پذير است -

 

 تشکر و قدردانی

میا را  ، ايین پیهوهش   از رياست و كليه مديران و كاركنان ادارات دولتي شهر بابل كه در انجام

 .گرددمي نهايت تشكر و قدرداني، ياري كردند
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