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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،تحليل روابط بین هوشهاي فرهنگی و معنوی با هوش تجاری در مدیران بوده است .روش

پژوهش بر مبناي مفروضات تحقیقات همبستگی استوار بوده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران واحدهای

دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  8تش يك ل دادهاند .حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان»  234نفر تعیین شده است و

نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش،
پرسشنامه هوش فرهنگی «آنگ» با ضريب آلفاي  ،0/ 82پرسشنامه محقق ساخته هوش معنوی الهام گرفته از ابعاد
پنجگانه نظریه هوش معنوی «ایمونز» (  ) 2000با ضريب آلفاي  0/ 74و پرسشنامه هوش تجاری با ضريب آلفاي  0/ 78و

مقیاس پنج امتيازي بوده است .تجزيه و تحليل دادههای گردآوری شده به کمک آزمونهاي  t ،K-Sتک گروهي،

فریدمن ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته است .نتایج بدست آمده نشان داد که میزان برخورداری

مدیران مورد مطالعه از هوشهای فرهنگی ،معنوی و تجاری در حد باالیی میباشد .بطوریکه آنان ،به میزان زیادی از

هوش فرهنگی و بعد از آن به ترتیب از هوش معنوی و تجاری برخوردار بودهاند .نتایج دیگر پژوهش نیز نشان داد که
رابطه معناداري بين هوش فرهنگی و معنوی با هوش تجاری مدیران مورد مطالعه وجود دارد و مولفههای هوش

فرهنگی و معنوی پیشبینی کنندههای مناسبی برای هوش تجاری مدیران میباشند.
کلید واژهها :هوش فرهنگی ،هوش معنوی ،هوش تجاری.
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مقدمه

همزمان با تغییرات و تحوالت گسترده هزاره سوم ،مفاهیم نوینی وارد سازمانها شدهاند.

مفاهیمی که شاید تا دیروز نشانی از آنها وجود نداشت؛ اما امروزه بواسطه فناوریهای نوین ،بازار

رقابتی کسبوکار و باال رفتن سطح توقع مشتریان شکل گرفتهاند و مدیران سازمانها را جهت

کسب موفقیت و بقا در بازار اقتصاد جهانی ،مجبور به پذیرش تغییرات نمودهاند .یکی از این
مفاهیم ،مفهوم «هوش تجاری» 1است .كي

اصطالح عظیم و چترگونه كه توسط «هوارد درسنر»

2

از گروه «گارتنر» 3در سال  1989به منظور توصیف مجموعهاي از مفاهیم و روشها جهت بهبود

مگیري کسبوکار با استفاده از سیستمهاي پشتیبانی رایانهاي ،معرفي شد (نیلوند.) 1999 4،
تصمی 

كاربردهاي هوش تجاری که به اختصار بدان  BIگفته میشود ،حیاتی دوباره به استراتژي كي

سازمان ميبخشد .زیرا از طریق هوش تجاری ،دقت و موفقيت اهداف و مقاصد سازمان را میتوان

اندازهگيری نمود (روگالسکی .) 2003 5،در واقع ،هدف اصلی هوش تجاری ،کمک به سازمان در

یباشد .هوش تجاری را یک
جهت بهبود بخشیدن به عملکرد و ارتقاء مزیت رقابتی در بازار م 

فلسفه مدیریتی و ابزاري جهت کمک به سازمانها براي مدیریت و تصفیه اطالعات کسب وکار

با هدف اتخاذ تصمیمات کارا در محیط کسبوکار تعریف نمودهاند (گوشال و کیم.) 1986 6،
هوش تجاري ،تحلیلها و گزارشهایی در مورد روندهای محیط کسبوکار و مسائل درونی

سازمان تولید میکند و این تحلیلها میتواند به صورت خودکار و سیستماتیک (نظاممند) یا بر

اساس درخواست یا شرایط ویژه تهیه شوند و مرتبط با محتواي یک تصمیم خاص باشند و دانش
مگیرنده در سطوح مختلف سازمان بکار گرفته میشود (جالونن و
به دست آمده به وسیله تصمی 

لونکویست .) 2009 7،بطور خالصه میتوان گفت هوش تجاري مجموعه توانا يي ها ،تکنولوژيها،
ابزارها و راهکارها يي است که به درک بهتر مديران از شرايط کسبوکار کمک مينمايد.
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ابزارهاي هوش تجاري ،ديدگاهها يي از شرايط گذشته ،حال و آينده را در اختيار افراد قرار مي-

دهند (مهرانی.) 1388 ،

«هوش معنوی» 1توانایی تجربه شدهاي است که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر

میدهد و زمینه را براي رسیدن به کمال و ترقی فراهم میسازد (جین و پورهیت« .)6 00 2 2،امرم»

3

تها و
( ) 200 9معتقد است که هوش معنوی ،چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهار 

ییابد.
توانمندیهای مورد نیاز است که با استفاده از معنویت ،میزان انطباقپذیری فرد افزایش م 

هوش معنوي ميتواند ارتباط شخص را با خود ،ديگران ،خدا و به خصوص پرورش خودآگاهي

فرد تسهيل كند .با ت يك ه بر اعتقادات فرد ،هوش معنوي قادر به تسهيل و ارتقاء آگاهي و احساس
ارتباط با خدا و حضور خدا ميشود (نازل« .) 2004 4،امرم و درایر» ) 2007 ( 5هفت مولفه هشیاري،

فیض الهی ،معنایابی ،تعالی ،حقیقت ،داشتن صلح و آرامش نسبت به خویشتن و هدایت درونی را
براي هوش معنوي مطرح کردهاند« .نوبل و وگان» ) 2001 ( 6مولفههای هشتگانه درستی و

صراحت ،تمامیت ،تواضع ،مهربانی ،سخاوت ،تحمل ،مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف

کردن نیازهای دیگران را نشاندهنده هوش معنوی رشدیافته میدانند (نقل از نازل« .) 2004 ،مک-
مولن» ) 2003 ( 7معتقد است ارزشهایی مانند شجاعت ،یکپارچگی ،شهود و دلسوزی از مولفههای

هوش معنوی هستند .از نظر «زهر و مارشال» ) 2000 ( 8هوش معنوی شامل خدمت ،پرورش ،دانش،

تغ يي ر شخصي ،برادري و اخوت ،رهبري خدمتگذار میباشد (نقل از کریچتون .) 2008 9،لیچفیلد

10

(  ) 1999مشخصات هوش معنوی را آگاهی از تفاوت؛ شگفتی ،حس ماوراءالطبیعه و تقدس؛

حکمت و خرد؛ آگاهی و دوراندیشی ،توان گوش دادن (ساکت بودن و به ندای خداوند گوش

دادن)؛ هنگام آشفتگی و تناقض و دوگانگی آرام بودن؛ تعهد ،فداکاری و ایمان مطرح نموده

1

Spiritual Intelligence
Gain & Purohit
3
Amram
4
Nasel
5
Amram & Dryer
6
Noble & Vaughan
7
McMullen
8
Zohar & Marshall
9
Crichton
10
Litchfield
2

04 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره سوم /پاییز 393 1

است (اسالميه و محمدي« .) 393 1 ،رابرت ايمونز» ) 2000 ( 1استاد روانشناسي دانشگاه کاليفرنيا

يکي دیگر از محققيني است که سعي در معرفي هوش معنوي داشته است .وی ،تعاریف گوناگونی

را از هوش مطرح میکند؛ اما هسته اصلی تمامی این تعاریف را تمرکز بر روي حل مسئله براي

سازگاري و رسیدن به اهداف میداند .به همین دلیل از نظر او ،هوش معنوى كاربرد انطباقى
اطالعات معنوى در جهت حل مسئله در زندگى روزانه و فرآيند دستيابى به هدف مىباشد.
يداند که عبارتند از:
بنابراين او هوش معنوي را متشکل از پنج جزء (توانا يي ) مختلف م 

 -1قابليت تعالي فيزيکي و مادي :ظرفيت انسان براي ورود به سطوح نامتعارف و متعالي

هوشياري و نيز باالتر رفتن يا فراتر رفتن از محدوديتهاي عادي و جسمي.

 -2توانا يي

ورود به سطح معنوي باالتر :آگاهي از يک حقيقت غا يي که ايجاد احساس

يکند ،در آن همه مرزها ناپديد ميشوند و همه چيز در يک کل واحد يگانه
يگانگي و وحدت م 

ميگردد.

 -3توانا يي

تها ،رويدادها و روابط روزمره :تشخيص حضور
يافتن تقدس در فعالي 

الهي در فعاليتهاي عادي .براي مثال« :ايمونز و چونگ» ( ) ۹۹۸ ۱نشان دادند که تالشهاي فردي

روزمره را ميتوان از طريق فرايند تقديس به اموري معنوي تبديل کرد.
 -4توانا يي

بکارگيري منابع معنوي براي حل مسائل زندگي :افرادي که ذاتا مذهبي

هستند راحتتر ميتوانند با استرسها برخورد کنند ،اين افراد بيش از سايرين در بحرانهاي روحي

يکنند.
ييابند و از طريق اين مشکالت رشد م 
و مشکالت معنا يي براي ياد گرفتن م 

 -5توانا يي

انجام رفتار فاضالنه :رفتارهاي درست و پسنديدهاي همچون بخشش ،نشان دادن

سخاوت ،انسانيت ،شفقت و عشق ايثارگرانه که از زمانهاي گذشته تاکنون پسنديده انگاشته

شدهاند« .ايمونز» اظهار ميدارد که خودکنترلي هسته اصلي تمام اين رفتارهاي فاضالنه است و

وجود آن براي موفقيت در تمام حوزههاي زندگي الزم است .چرا که به اعتقاد وی ،خودکنترلي

در مقابل هفت گناه کبيره (شکمپرستي ،تنبلي ،غرور ،خشم ،حرص ،شهوت و حسد) قرار ميگيرد
(اسالميه و محمدي.) 393 1 ،
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سومین متغیر مورد بررسی در پژوهش حاضر ،هوش فرهنگی است .مفهومی که در هزاره سوم،

از آن نیز به عنوان شایستگی نوین مدیران در بازار کار جهانی و منبعی بالقوه براي ايجاد مزيت

رقابتي نام برده شده است و اعتقاد بر این است که علم مدیریت باید مدیرانی را پرورش دهد که
ارزشها و هنجارهای هر یک از افراد را به خوبی درک و بر اساس این دانش و آگاهی عمل کنند
(صانعی« .) 1386 ،ارلي و انگ» ) 2003 ( 1هوش فرهنگی را توانا يي فرد در راستاي سازگاري

موفقيتآميز با محيطهاي فرهنگي جديد كه معموال با بافت فرهنگي خود فرد ناآشناست ،تعریف
نمودهاند (ارلي و انگ .) 2003 ،از نظر «توماس و اینکسون» ) 2003 ( 2هوش فرهنگي مشتمل بر فهم

و درك بنيانهاي تعامل بينفرهنگي ،توسعه دادن رو كي ردي خالقانه و منعطف به تعاملهاي بين-

فرهنگي و در نهايت ايجاد مهارتهاي سازگاري و نشان دادن رفتارها يي است كه ميتوان آنها را

در موقعيتهاي بينفرهنگي يا چندفرهنگي اثربخش دانست (توماس و اینکسون .) 2003 ،مفهوم
هوش فرهنگی منعكس كننده توانمندي فردي براي عمل و مديريت اثربخش در مجموعههاي به

یشود (انگ و داین .) 2008 3،پروفسور «انگ و همکاران» ( ) 2004
لحاظ فرهنگي متنوع تعريف م 

چهار بعد راهبرد یا فراشناخت ،دانش یا شناخت ،انگیزش و رفتار را برای تب يي ن هوش فرهنگي

پيشنهاد كردند .راهبرد هوش فرهنگي بدين معناست كه فرد چگونه تجربيات ميان فرهنگي را

درك ميكند .اين راهبرد بيانگر فرايندها يي است كه افراد براي كسب و درك دانش فرهنگي
بكار ميبرند .اين امر زماني اتفاق ميافتد كه افراد در مورد فرايندهاي فكري خود و ديگران

قضاوت ميكنند .دانش هوش فرهنگي بيانگر درك فرد از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگي است
و جنبه دانشي هوش فرهنگي مانند شناخت سيستمهاي اقتصادي و قانوني ،هنجارهاي تعامل

يباشد .انگيزش هوش فرهنگي
اجتماعي ،عقايد مذهبي ،ارزشهاي زيبا يي شناختي و زبان ديگر م 

ميزان عالقه فرد را براي آزمودن فرهنگهاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنگهاي مختلف
نشان ميدهد .اين انگيزه شامل ارزش دروني افراد براي تعامالت چندفرهنگي و اعتمادبنفسي

است كه به فرد اين امكان را ميدهد تا در موقعيتهاي فرهنگي مختلف بصورتي اثربخش عمل

كند .رفتار هوش فرهنگي ،قابليت فرد براي سازگاري با آن دسته از رفتارهاي كالمي و
1
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غيركالمي را دربرميگيرد كه براي برخورد با فرهنگهاي مختلف مناسب هستند (نائيجي و

عباسعليزاده .) 1386 ،هوش فرهنگي هوشي متفاوت از هوش اجتماعي و عاطفي است .افراد

زيادي با داشتن بهره هوشی باال و مهارتهاي اجتماعي مناسب در تعامالت بينالمللي شكست

ميخورند كه علت اصلي آن پائين بودن هوش فرهنگي فرد ميباشد (استرنبرگ .) 1999 1،فردی

که دارای هوش فرهنگی باالست ،توانایی یادگیری در محیط فرهنگی جدید را دارد و از

یبرد (دنگ و گیبسون.) 2008 2،
رویارویی با فرهنگهای جدید لذت م 

پژوهشهای بسیاری در زمینه متغیرهای تحقیق ،در داخل و خارج از کشور انجام شده است که

هر یک از منظری متفاوت به بررسی آنها پرداخته و به نتایج متفاوتی نيز دست یافتهاند .بطوریکه از

بین آنها «حمیدی و قاسمی» ( )0 39 1در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک

مگیری مدیران مدارس استان قزوین پرداخته و نشان دادهاند که بین هر دو متغیر یاد شده،
تصمی 

رابطه معناداری وجود دارد« .بگلريان و همکاران» ( )0 39 1در تحقیقی به بررسي وضعيت هوش

فرهنگي مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي غرب كشور پرداختهاند .نتایج حاصله نشان داده
است که میزان هوش فرهنگی جامعه مورد مطالعه در حد باالیی بوده است« .فقیهی و همکاران»

( )0 39 1در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و فرسودگی شغلی در مدیران دانشگاه

آزاد اسالمی واحد اراک پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که از بین مولفههای

هوش سازمانی ،متغییر روحیه با مسخ شخصیت دارای ارتباط مستقیم و منفی بوده است« .حقیقت-

منفرد و عوضمالیری» (  ) 1389در پژوهشی به تاثیر هوش تجاری بر فرآیندهای تجاری و عملکرد

سازمانی پرداخته و نشان دادهاند که بین هوش تجاری با عملکرد سازمانی و فرایند تجاری رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد« .مالئیان و اسالمیه» (  ) 1389در پژوهشی به بررسی رابطه بین میزان

برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در

این شرکت پرداختهاند .نتایج بدست آمده رابطه معناداری را بین دو متغیر ذکر شده نشان داده
است.

Sternberg
Deng & Gibson

1
2
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«دوهرتي» )1102( 1پژوهشي را با هدف کشف ارتباط بین هوش معنوی با شیوههای رهبری در

بين مديران انجام داده است .نتايج به دست آمده از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن ،حا يك از

وجود ارتباط بين متغيرهاي نام برده بوده است .تجزیه و تحلیل حاصل از رگرسیون چندگانه نيز

شبيني شيوههاي رهبري را دارد.
نشان داده است که هوش معنوی به طور قابل توجهی توانا يي پي 

«گاریدو» ) 2009 ( 2در پژوهشی به بررسی تاثیر هوش تجاری در پایداری کسب و کار پرداخته
است .نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر مثبت استفاده مدیران سازمان از هوش تجاری در پایداری

کسب و کار بوده است« .آکلیز کازرین» ) 2009 ( 3به بررسی رابطه بین معنویت افراد با رضایت از
زندگی پرداخته و نشان داد که ابعاد مذهبی بودن با رضایت باالتر از زندگی مرتبط بوده و افراد

مذهبی ،بسیار شاد هستند« .جورج»« ) 200 8( 4استفاده علمی از هوش معنوی در محل کار» را
بررسی و نشان داده است که مدیران با هوش معنوی میتوانند یک روش متفاوت در اداره کردن

افراد و هدایت آنها اتخاذ نمایند.

با استناد به پيشينه پژوهشي و چارچوب نظری ارائه شده (شکل  )1تحقيق حاضر در نظر دارد تا

شهاي فرهنگی و معنوی با هوش تجاری در مدیران از طریق پنج سوال زیر بپردازد:
به تحليل روابط بین هو 

 -1میزان برخورداری مدیران از سه هوش فرهنگی ،معنوی و تجاری تا چه اندازه است؟
 -2اولویتبندی میزان برخورداری مدیران از انواع هوش چگونه است؟
 -3چه رابطهای بین هوش فرهنگی با هوش تجاری مدیران وجود دارد؟
 -4چه رابطهای بین هوش معنوی با هوش تجاری مدیران وجود دارد؟

 -5آیا میتوان از طریق هوش فرهنگی و معنوی مدیران ،هوش تجاری آنها را پیشبینی کرد؟

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق
1

Dougherty
Garrido
3
Okulicz-Kozaryn
4
George
2
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رو ش

این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه

آماري این پژوهش را كليه مدیران واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی به تعداد  619نفر

تشکیل دادهاند .حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان»  234نفر برآورد گردید که این تعداد به

شیوه خوشهای چندمرحلهای و تصادفی طبقهای از بین جامعه آماری انتخاب شدهاند .در این تحقیق

برای گردآوری اطالعات ،از سه پرسشنامه استفاده شده است -1 :پرسشنامه هوش فرهنگی

«انگ» :این پرسشنامه مشتمل بر  20سوال در چهار بعد راهبرد یا فراشناخت ،دانش یا شناخت،
انگیزش و رفتار در مقیاس پنج درجهای میباشد که در سال  2004توسط «آنگ و همکاران» او

طراحی شده است -2 .پرسشنامه هوش معنوی :این ابزار ،با الهام از ابعاد پنجگانه نظریه هوش

معنوی «ایمونز» (  ) 2000طراحی و تنظیم شده است .پرسشنامه مذکور ،مشتمل بر  20سوال است که
در آن فرد پاسخ دهنده ،حاالت خود را در طول  6تا  12ماه گذشته بر روی مقیاسی پنج درجهای

پاسخ میگوید -3 .پرسشنامه هوش تجاری :جهت اندازهگیری هوش تجاری جامعه مورد

مطالعه ،به طراحی و ساخت پرسشنامهای محقق ساخته مشتمل بر  14سوال در مقیاس پنج درجهای

اقدام گردیده است .روایی هر سه پرسشنامه از لحاظ صوری ،محتوایی و سازه با نظر صاحبنظران

تا يي د گرديده است و برای تعیین پایایی پرسشنامهها نیز یک مطالعه مقدماتی بر روی  30نفر از

جامعه آماری انجام و ضریب پایایی کل سواالت هر سه پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه
گردیده است .به طوریکه برای پرسشنامه هوش فرهنگی ضریب  ،0/ 82برای پرسشنامه هوش

معنوی ضریب  0/ 74و برای پرسشنامه هوش تجاری ضریب  0/ 78برآورد گردیده است .دادههای

مورد نیاز پژوهش نیز به سه روش کتابخانهای ،جستجوی اینترنتی و میدانی جمعآوری گردیده

است .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه در دو سطح توصیفی و استنباطی
صورت گرفته است .در سطح توصیفی برای هر یک از متغیرهای زمینهای پژوهش جدول توزیع

فراوانی ،نمودار ،شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرات محاسبه و ترسیم شده است .در
سطح استنباطی نیز به دلیل نرمال بودن دادهها که طی آزمون کالموگروف اسمیرنف ()K-S

مشخص گردید ،از آزمون تی تک گروه ،فریدمن ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از
طریق نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شده است.
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یافتهها

با توجه به جدول  1سطح معنیداریهای به دست آمده در تمام مولفهها بزرگتر از  0/ 05می-

باشند .پس با اطمينان  59درصدميتوان گفت که دادهها از ويژگي نرمال بودن تبعيت ميكنند و با
توجه به تصادفی بودن انتخاب نمونهها و همچنين ،مقیاس اندازهگیری كه فاصلهای بوده است،

یتوان از روشهای پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده کرد.
م 

جدول .1نتايج آزمون  K-Sبراي اطمینان از نرمال بودن توزيع دادهها

هوش

فرهنگي
راهبرد

دانش

انگیزش

رفتار

سط ح

معنوي

منابع

يافتن

معنوي

تقدس

رفتار

هوش تجاری

فاضالنه

1/ 92

1/49

1/ 12

1/13

1/ 53

2/ 25

2/ 30

1/ 80

1/ 35

1/ 91

0/ 128

0/ 117

0/251

0/ 064

0/ 087

0/071

0/ 200

0/ 33 1

0/970

0/ 401

Z
Sig

معنوي
تعالي

تجاري

سوال  :1میزان برخورداری مدیران از سه هوش فرهنگی ،معنوی و تجاری تا چه
اندازه است؟

همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است ،چون تیهای محاسبه شده با درجه آزادی 233

برای آزمونهای دو دامنه در سطح  0/ 05بزرگتر از مقدار بحرانی تی (  )1/ 96میباشند ،بنابراين

فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بين ميانگينهای مشاهده شده و ميانگين جامعه ( )3رد میشود و با

اطمینان  %59میتوان گفت که میانگین نمونهها بزرگتر از میانگین جامعه است .در نتیجه ،میزان
برخورداری مدیران از هوشهای فرهنگی ،معنوی و تجاری در حد باالیی میباشد.

جدول  .2آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه سوال 1

میانگین جامعه = 3
تعداد = 234

هوش

مولفه
راهبرد یا فراشناخت

فرهنگی

استاندارد

df

3/94

. 98

7.7

233

دانش یا شناخت

3/ 19

.9

3.3

233

0/100

انگیزش

3/ 37

.9

6. 39

233

0/ 000

3/62

. 59

4. 21

233

0/ 000

3/ 57

. 59

9. 18

233

0/ 000

ورود به سطح معنوي باالتر

3/ 22

. 78

4. 45

233

0/ 000

يافتن تقدس در فعالیتها و امور روزمره

3/ 40

1

5. 87

233

0/ 000

بکارگيري منابع معنوي براي حل مسائل زندگي

3/ 19

. 97

3. 11

233

0/ 002

انجام رفتار فاضالنه

3/ 30

. 91

5. 15

233

0/ 000

هوش تجاری

3/ 25

1

3. 72

233

0/ 000

رفتار

تجاری

t

Sig
0/ 000

تعالي فيزيکي و مادي
معنوی

میانگین

انحراف
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سوال  :2اولویتبندی میزان برخورداری مدیران از انواع هوش چگونه است؟

همانطور كه در جدول  3نشان داده شده است ،نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت رتبهبندی

هر یک از انواع هوشها مشخص نموده است که مدیران مورد مطالعه ،به میزان زیادی از هوش

فرهنگی با میانگین  2/01برخوردار بوده و و بعد از آن به ترتیب ،هوش معنوی با میانگین  2و سپس
هوش تجاری با میانگین  1/ 85قرار گرفتهاند.

جدول  .3آزمون فریدمن جهت رتبهبندی میزان برخورداری مدیران از انواع هوش
رتبه میانگین

مولفه
هوش فرهنگی

Chi-Square: 8/ 12

2/01

هوش معنوی

2

هوش تجاری

1/ 85

df: 2

Sig: 0/ 017

سوال  :3چه رابطهای بین هوش فرهنگی با هوش تجاری مدیران وجود دارد؟

جدول  4مقدار ضرايب همبستگي بين هوش فرهنگی با هوش تجاری مدیران را نشان میدهد.

یشود ،مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين مولفههای هوش فرهنگی با
همانطور که مشاهده م 
يباشد .بطوریکه بیشترین
هوش تجاری مدیران به ترتیب برابر با  0/707 ،0/ 667 ،0/ 689و  0/076م 

میزان همبستگی بین مولفه انگیزش با هوش تجاری و کمترین همبستگی بین مولفه دانش با هوش
تجاری دیده میشود .با توجه به سطوح معناداری محاسبه شده که کوچکتر از  0/ 05میباشند می-
توان نتیجه گرفت که رابطه معناداري بين هوش فرهنگی با هوش تجاری مدیران مورد مطالعه
وجود دارد.

جدول  :4نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین هوش فرهنگی با هوش تجاری مدیران
مولفه
راهبرد یا فراشناخت
هوش فرهنگي

دانش یا شناخت
انگیزش
رفتار

شاخصها
همبستگی پیرسون

هوش تجاری
**

Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig

**

0/ 689
0/ 000
0/ 667
0/ 000

**0/707
0/ 000
**0/076
0/ 000
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سوال  :4چه رابطهای بین هوش معنوی با هوش تجاری مدیران وجود دارد؟

جدول  5مقدار ضرايب همبستگي بين هوش معنوی با هوش تجاری مدیران را نشان میدهد.

یشود ،مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين مولفههای هوش معنوی با هوش
همانطور که مشاهده م 

يباشد .بطوریکه
تجاری مدیران به ترتیب برابر با  0/ 649 ،0/177 ،0/ 527 ،0/727و  0/ 636م 

بیشترین میزان همبستگی بین مولفه تعالی فیزیکی و مادی با هوش تجاری و کمترین همبستگی بین

مولفه ورود به سطح معنوي باالتر با هوش تجاری دیده میشود .با توجه به سطوح معناداری
محاسبه شده که کوچکتر از  0/ 05میباشند میتوان نتیجه گرفت که رابطه معناداري بين هوش
معنوی با هوش تجاری مدیران مورد مطالعه وجود دارد.

جدول  :5نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین هوش معنوی با هوش تجاری مدیران
شاخصها

مولفه

همبستگی پیرسون

تعالي فيزيکي و مادي

هوش تجاری
**0/727

Sig
همبستگی پیرسون

هوش معنوي

ورود به سطح معنوي باالتر

**

يافتن تقدس در فعالیتها و امور

**0/177

روزمره

Sig

بکارگيري منابع معنوي براي حل

همبستگی پیرسون

**

همبستگی پیرسون

**

مسائل زندگي

0/ 000
0/ 649
0/ 000

Sig

انجام رفتار فاضالنه

0/ 527
0/ 000

Sig
همبستگی پیرسون

0/ 000

0/ 636
0/ 000

Sig

سوال  :5آیا میتوان از طریق هوش فرهنگی و معنوی مدیران ،هوش تجاری آنها

را پیشبینی کرد؟

با توجه به جدول  6ضریب همبستگی چندگانه به دست آمده برابر با  0/178و ضريب تع يي ن

يباشد و اين مقدار نشان ميدهد كه  74 /9درصد تغ يي رات هوش
اصالح شده برابر با  0/ 749م 

شبینی است .برای
تجاري مديران از طریق خرده مقياسهاي هوش فرهنگی و معنوی قابل پی 
یداری ضریب همبستگی چندگانه از آزمون ( Fجدول  )7استفاده شده است.
بررسی معن 
جدول  .6خالصه مدل رگرسيون بين هوش فرهنگی و معنوی با هوش تجاری

همبستگی چندگانه
0/178

ضريب تع يي ن
0/857

ضريب تعیین اصالح شده
0/ 749

خطاي برآورد
0/ 19 5
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با توجه به جدول  7مقدار  Fمحاسبه شده  78با درجه آزادي  233بزرگتر از مقدار بحراني F

(  )1/ 88ميباشد؛ در نتيجه با اطمينان  59درصد ميتوان گفت که رابطه به دست آمده بین مولفه-
های هوش فرهنگی و معنوی با هوش تجاری معنادار است .برای مشخص شدن سهم هر کدام از

مولفهها از ضریب تعیین خرد شده (بتا) (جدول  )8استفاده شده است.

جدول  .7آزمون Fبرای معناداري رگرسیون و رابطه خطی بين هوش فرهنگی و معنوی با هوش تجاری
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

رگرسيون

189 / 58

9

21

باقیمانده

60 / 44

224

0/072

كل

052

233

سطح معناداري

F

0/ 000

78

همانطور كه در جدول  8نشان داده شده است ،با توجه به مقدار ضريب بتا مشخص ميشود كه

تها و امور روزمره با ضريب  0/ 501سهم بيشتري از ساير متغيرها در پیشبینی
يافتن تقدس در فعالی 
هوش تجاری مدیران دارد و كي
كي

واحد تغ يي ر در اين متغير باعث ميشود هوش تجاری مدیران

 0/ 501واحد تغ يي ر كند ،تعالي فيزيکي و مادی با ضريب  0/ 211در مرحله بعدي قرار ميگيرد و

واحد تغ يي ر در اين متغير باعث  0/ 211تغ يي ر در پیشبینی هوش تجاری مدیران ميشود .مولفه-

های انگیزش با ضریب  ،0/ 205رفتار با ضریب  ،0/091انجام رفتار فاضالنه با ضریب  0/671و در

نهایت راهبرد یا فراشناخت با ضریب  0/ 148به ترتیب در مراحل بعدی قرار میگیرند؛ به طوری

که یک واحد تغییر در هر یک از آنها به ترتیب باعث  0/671 ،0/091 ،0/ 205و  0/ 148واحد تغییر
در پیشبینی هوش تجاری مدیران میشود.

جدول  .8نتايج رگرسيون چند متغيره
مدل

ضریب بتاي استاندارد شده

(ثابت)

Sig

t
-2/ 85

0/ 005

راهبرد یا فراشناخت

0/ 148

2/ 69

0/ 007

دانش یا شناخت

0/ 139

1/ 44

0/ 149

انگیزش

0/ 205

2/ 99

0/ 003

0/091

2/ 48

0/ 014

0/ 211

2/ 64

0/ 009

ورود به سطح معنوي باالتر

0/ 105

1/ 74

0/ 082

يافتن تقدس در فعالیتها و امور روزمره

0/ 501

9/ 36

0/ 000

بکارگيري منابع معنوي براي حل مسائل زندگي

0/871

1/ 68

0/ 093

انجام رفتار فاضالنه

0/671

2/01

0/ 037

رفتار
تعالي فيزيکي و مادي
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بحث و نتیجهگیری

شهاي فرهنگی و معنوی با هوش تجاری در مدیران
پژوهش حاضر به تحليل روابط بین هو 

پرداخته است .با توجه به دادههای به دست آمده و تحلیلهای صورت گرفته ،نتایج مربوط به
شهای فرهنگی،
بررسی سوال اول و دوم تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از هو 

معنوی و تجاری در حد باالیی میباشد .بطوریکه مدیران مورد مطالعه ،به میزان زیادی از هوش
فرهنگی و بعد از آن به ترتیب از هوش معنوی و تجاری برخوردار بودهاند .امروزه اکثر سازمانها

و افراد ،هوش فرهنگي را يک مزيت رقابتي و قابليت استراتژيک ميدانند .در محيط و بازار

جهاني ،هوش فرهنگي اهرم مورد نياز رهبران و مديران تلقي ميشود .سازمانها و مديراني که
ارزش استراتژيک هوش فرهنگي را درک کنند ،ميتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگي در جهت

ايجاد مزيت رقابتي و برتري در بازار جهاني استفاده کنند .هوش فرهنگي بمنزله چسبي است که

ميتواند در محيط متنوع ،انسجام و هماهنگي ايجاد کند .افراد داراي هوش فرهنگي باال ،قادرند
اثر قابل توجهي بر استراتژيهاي بازاريابي و توسعه محصول براي گروههاي مشتريان در کشورهاي

مختلف داشته باشند .اين افراد جزء دارا يي هاي ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در زمان
بحران ارزش خود را بيشتر نمايان ميسازند (تن .) 2004 1،طبق تحقیقات انجام شده ،افرادی هم که

هوش معنوی باالیی دارند ،ظرفیت تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به هشیاری دارند .آنان این

ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیتهای روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص

بدهند و فضایلی مانند بخشش ،سپاسگزاری ،فروتنی ،دلسوزی و خرد از خود نشان دهند (غباری-

یتوانند یک روش متفاوت در
بناب .) 1386 ،همچنین ،مدیرانی که دارای هوش معنوی هستند ،م 

اداره کردن افراد و هدایت آنها اتخاذ کنند (جورج 2008 ،؛ دافی .) 2005 2،نتایج حاصل از يافته

فوق ،با نتايج تحقيقات انجام شده توسط «شریفی و اسالمیه» ( ) 1391؛ «بگلريان و همکاران»

()0 39 1؛ «کاظمی» ( ) 1387؛ «رقیب و همکاران» (  ) 1387که هر یک در پژوهشهای خود ،سطح

هوش فرهنگی ،معنوي و تجاری جامعه مورد مطالعه خود را در حد باال گزارش کرده بودند؛
همسو بوده و مورد حمایت قرار میگیرد.

Tan
Duffy

1
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نتایج مربوط به بررسی سوال سوم تحقیق نشان داد که رابطه معناداري بين هوش فرهنگی با

هوش تجاری مدیران مورد مطالعه وجود دارد .طبق تحقیقات انجام شده ،هوش فرهنگي عنصر

اساسي در هوش تجاری ميباشد؛ بعالوه در مدیرانی که با محيط خارجي سروكار دارند ،نقش

آن بيشتر نيز ميشود (زاكاك و دوواس .) 1999 1،نتایج حاصل از يافته فوق ،با نتايج تحقيقات

انجام شده توسط «رحیمنیا و همکاران» (  ) 1389که اذعان داشتند هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه-
ای مدیران تاثیرگذار میباشد؛ «ابزری و همکاران» (  ) 1389که نشان دادند بین هوش فرهنگی با
اثربخشی گروهی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد؛ «مشبکی و تیزرو»

(  ) 1388و «مونتاگلياني و گياكالون» ) 1998 ( 2که هر یک نشان دادند بین هوش فرهنگی رهبران و

موفقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد؛ همسو بوده و مورد حمایت قرار میگیرد .نتایج مربوط به

بررسی سوال چهارم تحقیق نشان داد که رابطه معناداري بين هوش معنوی با هوش تجاری مدیران

مورد مطالعه وجود دارد .به اعتقاد «دیل کارنگی»( 3بیتا) ایمان یکی از نیروهایی است که به انسان

امکان ادامه زندگی میدهد و فقدان مطلق آن ،موجب فروپاشی آن است .انسانی که دچار

تنشهای روانی و روحی نیست ،آرامش به جسم خود میبخشد و این آرامش فعالیت ارگانهای

مختلف بدن را منظم میکند .بنابراین افراد دیندار به علت اطمینان قلبی که به خداوند دارند همه

چیز را در گرو رضایت خداوند میدانند و به نوعی با آرامش روح خود سالمت جسم را نیز تامین

میکنند (ناطقپور ،0 39 1 ،نقل از اسالميه و مالئيان .) 393 1 ،ادغام معنویت ،رهبری و مدیریت در
شرایط متالطم ،منبعی پایدار برای خلق و جاری ساختن معنا در محیط کار فراهم مینماید (مک

کورمیک،

4

 .) 1994نتایج حاصل از يافته فوق ،با نتايج تحقيقات انجام شده توسط «شریفی و

اسالمیه» (  ) 1391که نشان دادند بين سبک تفکر دبیران با هوش معنوی دانشآموزان مدارس

متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد؛ «نداف و همکاران» (  ) 1389که نتيجه گرفتند بین
هوش معنوی با بهرهوری كاركنان شهرك صنعتي شيراز رابطه مستقیمی وجود داشته است؛ «آکلیز

کازرین» ) 2009 ( 5که اذعان داشتند ابعاد مذهبی بودن با رضایت باالتر از زندگی مرتبط است؛
1
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«نادری و همکاران» (  ) 1388که نشان دادهاند بين هوش معنوي و رضايت از زندگي رابطه

معناداري وجود دارد؛ «بریلهرت» )6 00 2( 1که نشان داده است ارتباط مثبت و معناداری بین
رضایت از زندگی با فاکتورهای معنوی/روانشناختی ابزار کیفیت زندگی وجود دارد؛ «کونیک 2و
همکاران» ( ) 200 4که عنوان نمودند بیمار سرطانی که دارای هوش معنوی و اعتقادات مذهبی

بودند با بیماری خود بهتر کنار آمده بودند و روشهای مقابله در آنها قویتر از سایر گروههای

دیگر بوده است؛ «فابریکاتور 3و همکاران» (  ) 2000که دریافتند معنویت بر رضایتمندی کلی

زندگی تاثیر میگذارد؛ همسو بوده و مورد حمایت قرار میگیرد.

نتایج مربوط به بررسی سوال پنجم تحقیق نشان داد كه بين هوش فرهنگی و معنوی و هوش

تجاری را بطه معناداري وجود دارد و  74 /9درصد تغ يي رات هوش تجاري مديران از طریق خرده

شبینی است .نتایج حاصل از يافته فوق ،با نتايج
مقياسهاي هوش فرهنگی و معنوی قابل پی 
تحقيقات انجام شده توسط «ابراهیمزاده» (  ) 1389که اذعان داشته است هوش فرهنگي ميتواند

رهبري تحولي را پيشبيني كند؛ «ابزری و همکاران» (  ) 1389که نشان دادند هوش فرهنگی ،قابلیت
پیشبینی اثربخشی گروهی را دارا است؛ «فرهنگی و همکاران» (  ) 1388که بیان نمودند هوش

معنوی پیشبینی کننده رهبری تحول آفرین است؛ «ونداین 4و همکاران» (  ) 2007که نشان دادند
هوش فرهنگي عامل پيشبيني كننده تصمیمگیری ،انطباق فرهنگي و عملكرد وظيفهاي مدیران

است؛ «ايماي» ) 2007 ( 5که هوش فرهنگی را پيشبيني كننده قوی برای اثربخشي مذاكره بين

فرهنگي معرفی نموده است؛ همسو بوده و مورد حمایت قرار میگیرد .سخن آخر اینکه ،با توجه
به اینکه بین هوش فرهنگی و معنوی با هوش تجاری مدیران رابطه معناداری مشاهده شد و میتوان

هوش تجاری مدیران را از طریق هوش فرهنگی و معنوی پیشبینی نمود ،بنابراین ضروری است تا

به پرورش هوش فرهنگی و معنوی مدیران و کارکنان سازمانها جهت کسب موفقیت و بقاء در
هزاره سوم توجه بیشتری مبذول نمود.
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