سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

بررسي تعامالت فرهنگي مديران شهري با شهروندان در منطقه ده شهرداري تهران
سحر شتابان
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تاريخ دريافت 1400/01/22 :تاريخ پذيرش1400/04/23 :

چكيده
رشد روزافزون شهرنشيني و تعداد سکونتگاههاي انساني ،مبتني بر زيست شهري مدل ،به همراه درهم
آميختگي فرهنگي موجب ،پديدارشدن مسائل پيچيده و جديدي در تعامالت انساني شده است .سرشت
انسان در فضاي شهري در قاب فيزيک و کالبد آن ،تبلور عيني فرهنگ و مداخالت عوامل فرهنگي است.
چنانچه ميدانيد نقشهاي اساسي انسان ،شهرها را ميسازند و انسان با عادات ،رفتار ،شناخت ،انگيزه و
فراشناختي خود ،به ساماندهي فضاي زيست ميپردازد .اين پژوهش درصدد آشکارسازي تعامالت فرهنگي
مديران شهري با شهروندان در مقياس منطقه و نواحي شهري است .قابليتهاي هوش فرهنگي ابزار مهمي
است که مدير شهر با بهرهگيري از آن رفتاري متناسب از خود بروز ميدهد .مديران شهري به جهت
قرارگيري در محيطي که خرده فرهنگها رخ نشان ميدهد با چالشهاي فراواني ،مواجه خواهند بود .پراکندگي
قوميتي و خرده فرهنگي در تهران و پيرامون آن مسئلهاي مهم ميباشد ،به گونهاي که تهران را ميتوان
موزاييک اقوام ايراني ناميد و در بخش هايي از شهر نيز تمرکزي از قوميتها و گروههاي فرهنگي وجود دارد
به طور مثال استقرار آذري زبانان در جنوب تهران و کردها در شمال غرب تهران قابل توجه است .مطالعات
ميداني محقق نشان ميدهد که مراجعات به دواير مديريت شهري توسط گروههاي قومي و خرده فرهنگي به
مسئلهاي در خور توجه تبديل شده است .درنتيجه گيري نهايي ميتوان گفت که مديران فرهنگي منطقه ده
شهرداري تهران در تعامالت فرهنگي باشهروندان در بعد شناختي وضعيت مناسبي داشته اما در بعد رفتاري
نياز به افزايش و تصحيح رفتار دارند.
کليد واژهها :هوش فرهنگي ،مديريت شهري ،تعامالت فرهنگي ،منطقه ده شهرداري تهران

 1دانش آموخته دکتري مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
sshetaban@yahoo.com
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مقدمه

آفرمن ،اشاره ميکند که هوش فرهنگي يک

فرهنگ مجموعهاي از باورها ،انديشهها و تراوشات

فراهوش است که شامل شکلهاي مختلفي ازهوش

فکري بشر در طول تاريخ است که زمينه سازوتداوم

است که هوش منطقي تنها يکي ازآنهاست( .ارلي و

بخش رشد و تعالي انسان و شکل گيري هويتي خاص

انگ )2003 :13هوش فرهنگي را توانايي فرد در

براي او بوده است .شاين فرهنگ را مجموعهاي تبادل

سازگاري موفقيت آميز با محيطهاي فرهنگي جديد که

پذير و مشترک از مجموعه داشتهها و پيشينههاي

معموال با بافت فرهنگي خود فرد ناآشناست ،تعريف

جوامع انساني ميداند که درعين حال يکي از رايج

ميکنند .هوش فرهنگي ساختاري چندبعدي است که

ترين و پيچيدهترين مفاهيم بوده و به عنوان سرمايهاي

در موقعيت هايي مثل تعامالت ميان فرهنگي حاصل

قابل انتقال از نسلي به نسل ديگر قابل بررسي است.

ازتفاوت نژاد ،قوم و مليت مورد هدف قرار ميگيرد.

(خاشعي و هرندي.)1394 ،

(مشبکي و راموز  .)1386 :21هوش فرهنگي در سطح
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ادواردتايلور 1کلمات فرهنگ وتمدن رامترادف

فردي به اين صورت تعريف ميشود :توانايي يک فرد

يکديگر به کاربرده ودرتعريف آنها آورده است :کلمه

براي انطباق موثر با زمينههاي فرهنگي جديد( .زماني و

فرهنگ يا تمدن به مفهوم وسيع کلمه که مردم شناسان

طبرسا .)1388 ،هوش فرهنگي توانايي فرد براي انطباق

به کار ميبرند عبارت است از ترکيب پيچيدهاي شامل

موثر با زمينههاي فرهنگي جديد است و هم محتوا هم

علوم ،اعتقادات و هنرها ،اخالق ،قوانين ،آداب و رسوم

فرايندها را در بر ميگيرد( .ارلي .)2002 :274

و عادات اعمال ديگري که به وسيله انسان در جامعه

هوش فرهنگي مفهوم جديدي است ،گرچه

خود به دست ميآيد .فرهنگ چارچوب مناسبي براي

برمبناي مفاهيم از پيش دانسته بنا نهاده شده است:

جامعه سازي ،حيات اجتماعي ،هم بستگي خانوادگي،

ضريب هوش منطقي ،هوش هيجاني که ايده اصلي آن

تعلق ملي و تعهد سياسي بوده و به ويژه در جوامعي

چگونگي کنترل احساسات و هيجانات آدمي است و

که تکثر قوميت دارند داراي اولويت باالتري خواهد

هوش فرهنگي که به توان کنش سازنده و اثربخش در

بود( .خاكپور)1383 ،

محيطهاي چند فرهنگ اشاره دارد .مفهوم هوش

هوش فرهنگي 2برگرفته از نظريه هوشهاي چند

فرهنگي ساده است اما رشد ارتقاء آن به زمان و تالش

گانه است که در سال  1993توسط گاردنر ارائه شد.

زيادي احتياج دارد .اگر کار از سطوح پايين هوش

دونوع از هوش زيربناي هوش فرهنگي هستند :هوش

فرهنگي آغاز شود سالها مطالعه ،مشاهده ،بررسي نتايج

هيجاني و هوش اجتماعي .هوش هيجاني به

رفتارو تجربه درپيش خواهد بود تا به عملکردي

تواناييهاي فرد براي دانستن هيجانات خود ومديريت

ماهرانه پيچيده و موثر بيانجامد .هوش فرهنگي درحين

آنها ،انگيزش ،شناخت هيجانات ديگران واداره نمودن

تجربيات عملي و به تدريج رشد مييابد .ولي درپي

روابط اشاره دارد .هوش اجتماعي توانايي فرد براي

رشد وارتقا آن فوايدبسياري نهفته است( .توماس و

فهم و درک احساسات ،تفکرات و رفتارها در

3

اينکسن .)1387 :30برمبناي نظرارلي و آنگ  ،هوش
4

5

موقعيتهاي بين فردي و عملکرد مناسب بر مبناي اين

فرهنگي باهوش هيجاني و اجتماعي تفاوت دارد.

ادراک است .اين دو نوع هوش نسبت به موقعيتها

زيرا نيازمند اين است که افراد درفرهنگهاي متفاوت

داراي تنوع فرهنگي قابليت پيش بيني و آگاهي بخشي

کارکنند و توانايي خود براي يادگيري الگوهاي جديد

کمي دارند .به همين دليل نياز به هوش فرهنگي

تعامالت اجتماعي و پاسخهاي رفتاري مناسب به اين

احساس شد.

الگوها تکيه کنند( .آلون و هيگينز .)2005 :506
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هوش فرهنگي دامنه جديدي ازهوش است که

زباني در سطح شهر پراکنده هستند .منطقه ده شهرداري

ارتباط بسيار زيادي بامحيطهاي کاري متنوع دارد.

تهران به لحاظ ترکيب قومي و فرهنگي ،نشان دهنده

برخي ازجنبههاي فرهنگ را به راحتي ميتوان ديد ،اما

استقرار گروههاي فرهنگي و قومي هستند .بنابراين بايد

بيشتر بخشهاي چالش برانگيزفرهنگ ،پنهان است.

نسبت به اين مهم آگاهي و مهارت کافي داشته باشند.

عقايد ،ارزش ها ،انتظارات ،نگرشها و مفروضات

به نظر ميرسددانش و مهارت مديران شهرداري در اين

عناصري از فرهنگ هستند که ديده نمي شوند اما

منطقه در صدد مطلوبي براي تعامل فرهنگي با

بررفتار افراد موثرند .هوش فرهنگي به افراد اجازه

شهروندان نيست.

ميدهد تا تشخيص دهند ديگران چگونه فکر ميکنند
و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ ميدهند ،در نتيجه

پيشينه تحقيق

موانع ارتباطي بين فرهنگي را کاهش داده و به افراد

نظر به اينکه هوش فرهنگي مفهوم نسبتآً جديدي

قدرت مديريت تنوع فرهنگي ميدهد( .فياضي و جان

است توجه محققان داخلي و خارجي را جلب کرده

نثاراحمدي .)1385 :100

است .ذيالًبه برخي از اين تحقيقات اشاره ميشود.

که به طور کلي دو نوع هوش فرهنگي وجود دارد:

عنوان «هوش فرهنگي ،اکسير موفقيت مديران در

فرهنگي

کالس جهاني» با بررسي  60مدير در دو بخش صنعتي

جغرافيايي/نژادي .بدين معنا که ممکن است در يک

و خدماتي در شهر تهران که داراي تعامالت بين المللي

کشوربه طور کلي فرهنگ خاصي حاکم باشد ،اما خرده

بودند دادههاي مربوط به سنجش متغيرهاي هوش

فرهنگهاي درون آن کشور و فرهنگ کاري در

فرهنگي و شوک فرهنگي با استفاده از پرسشنامهي

شهرهاي مختلف آن با هم متفاوتند( .آلون و هيگينز

استاندارد تهيه شده توسط مرکز مطالعات هوش

.)2005 :505

فرهنگي دريافتند که هرچه سطح هوش فرهنگي باالتر

هوش

فرهنگي

سازماني

و

هوش

«ارلي» و «موساکوفسکي» 6ابزاري شامل سه عنصر

باشد مدير جهاني در محيط فرهنگي جديد کمتر دچار

براي ارزيابي هوش فرهنگي ارائه دادند :شناختي،

شوک فرهنگي خواهد شد؛ آن دسته از مديران در

فيزيکي و احساسي .بعد شناختي (سر) شامل يادگيري

تعامالت فرهنگي اقدام به همراهي فرهنگي ميکنند که

طوطي وار باورهاورسوم است که فرد را براي

مناسب ترين واکنش را در برخورد با محيط فرهنگي

برخوردبا موقعيتهاي فرهنگي متنوع و مواجه شدن با

جديد دارند و اين شرط موفقيت مديران در اينگونه از

بعدفيزيکي

محيط هاست .بابررسي متغيرهاي تحقيق در دو بخش

(بدن)بيانگر اين است که افراد بتوانند دانستههاي

صنعتي و خدماتي مشخص شد که هوش فرهنگي

فرهنگي خودهم به نمايش بگذارند .بعد احساسي

مديران بخش خدماتي باالتر از مديران بخش صنعتي

(قلب) متناسب باهوش هيجاني و اجتماعي است وبيان

است و شاخص شوک فرهنگي نيز در بخش خدمات

ميکندافرادتنها زماني ازعهده کاري برمي آيندکه از

پايين تر از بخش صنعتي است.

اشتباهات

فرهنگي

آماده

نميکند.

انگيزش زيادي برخوردارندوبه توانايي خود ايمان
دارند (رحيم نيا ،مرتضوي و دالرام.)1388 ،

«کاظمي» در پايان نامه خود با عنوان «بررسي
ارتباط هوش فرهنگي و عملکرد کارکنان جامعه

مديران شهري براي تعامل با شهروندان نياز به

المصطفي العالميه» درسال  1387به بررسي ارتباط

مهارتهاي مختلف دارند .گروههاي قومي ،مذهبي و

هوش فرهنگي و عملکرد کارکنان جامعه المصطفي
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«ارلي» و «موساکوفسکي» درسال  2004بيان داشتند

«مشبکي» و «راموز» در سال  1385در مقالهاي با
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العالميه به عنوان نهادي که در سطح بين المللي فعاليت

آنها در ميان  140نفر از کارکنان وزارت امور خارجه

ميکند ،پرداخته است .دادهها از  74نفر از کارکنان

بررسي شد.
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جامعه المصطفي العالميه به وسيله پرسشنامه جمع

«طوبي دالرام» در پايان نامه خود با عنوان «بررسي

آوري گرديد .به منظور سنجش هوش فرهنگي از

تاثير هوش فرهنگي بر عملکرد وظيفهاي مديران بانک

سواالت پرسشنامهي استاندارد ارائه شده توسط آنگ و

اقتصاد نوين استان تهران در سال  »87به بررسي تاثير

براي سنجش عملکرد از سواالتي که براساس بررسي

متغير هوش فرهنگي بر عملکرد وظيفهاي مديران

ادبيات موجود در زمينهي عملکرد تدوين شده بود،

پرداخته است .جامعهي آماري انتخاب شده ،مديران

استفاده گرديد .نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي

شعب بانک اقتصاد نوين استان تهران بوده اند .براي

اسپيرمن نشان داد که بين هوش فرهنگي و عملکرد

سنجش هوش فرهنگي از پرسشنامه استانداردهوش

(ابعاد هوش فرهنگي ،فراشناختي ،شناختي ،انگيزشي،

فرهنگي که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگي در

رفتاري وعملکرد) ارتباط وجود دارد .اولويت ابعاد

آمريکا منتشر گرديده ،استفاده شد و براي سنجش

هوش فرهنگي کارکنان جامعه المصطفي العالميه بر

عملکرد وظيفهاي از پرسشنامه کمپل استفاده گرديدکه

اساس نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن اينگونه

به روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي به ترتيب در بين

به دست آمد؛ هوش فرهنگي انگيزشي ،هوش فرهنگي

 30و  225نفر توزيع شد .يافتههاي حاصل از تحقيق

فراشناختي ،هوش فرهنگي شناختي ،هوش فرهنگي

نشان داد که بين هوش فرهنگي و عملکرد وظيفهاي

رفتاري .برمبناي نتايج بدست آمده از آزمون ميانگين

مديران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .در

يک جامعه آماري ،هوش فرهنگي ،هوش فرهنگي

بررسي روابط بين ابعاد چهارگانه هوش فرهنگي ،نتايج

انگيزشي ،هوش فرهنگي فراشناختي ،هوش فرهنگي

حاکي از رابطه معني دار بين بعد استراتژي هوش

رفتاري و عملکردکارکنان جامعه المصطفي العالميه در

فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي است.

حد مطلوبي قرار داشت اما از نظر هوش فرهنگي

همچنين مشخص شد تاثيرگذاري هوش فرهنگي بر

شناختي در وضعيت مطلوبي نبودند.

عملکرد وظيفهاي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش

«من آل آقا» در پايان نامهي خود با عنوان «ارائه

فرهنگي است.

راهکارهايي براي ارتقاءهوش فرهنگي مديران دولتي

«ابراهيم زاده» در سال  1389در پايان نامه خود به

دست اندرکار در امور بين الملل» درسال  1387با

بررسي «رابطه بين هوش فرهنگي و سبک رهبري

ترکيب روشهاي تحقيق کيفي و کمي راهکارهايي

مديران مدارس متوسطه در شهر مشهد پرداخته است».

جهت ارتقاء هوش فرهنگي ،سنجش روابط ابعاد هوش

در اين پژوهش از روش سرشماري براي نمونه گيري

فرهنگي ،وضعيت نسبي و رتبه بندي ابعاد ارائه داد20 .

مديران و تصادفي ساده براي کارکنان استفاده شد.

مدير دولتي دست اندرکار در امور بين المللي به روش

نمونه تحقيق متشکل از  55مدير و 202کارمند بوده

گلوله برفي انتخاب شدند .ابزار اصلي گردآوري

است .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  20سوالي هوش

اطالعات ،مصاحبه بوده وبراي تحليل دادههاي حاصل

فرهنگي بود که توسط مديران پاسخ داده شد و

از مصاحبه از روش تحليل محتوا وتکنيک آنتروپي

همچنين براي سبک رهبري از پرسشنامه رهبري چند

شانون استفاده شده است .همچينين با استفاده از

عاملي در دو فرم مخصوص مديران و فرم مخصوص

پرسشنامه چهار عاملي هوش فرهنگي ،روابط ابعاد

کارمندان استفاده شد .به طور کلي بر اساس ارزيابي

هوش فرهنگي ،وضعيت (نسبي) اين ابعاد و رتبه بندي

کارکنان ،بين هوش فرهنگي و سبک رهبري همبستگي
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معناداري يافت نشد اما در موردي که مديران به

فرهنگي افزايش داده و رفتار آنها را تغيير ميدهد .در

ارزيابي سبک رهبري خود پرداخته بودند رابطه مثبت

ضمن ايجاد تجربيات شخصي براي هر دانشجو و

معناداري بين هوش فرهنگي و سبک رهبري تحولي

فراهم آوردن امکان بازبيني تجربيات براي آنها در اين

مديران مشاهده شد .همچنين تجزيه و تحليل

دوره مهم است.

رگرسيون چندگانه نتايج نشان داد که هوش فرهنگي

«آنجال گوين» در پايان نامه دکتراي خود در سال

به طور کلي ميتواند رهبري تحولي را پيش بيني کند

 2010با تحقيق بر روي  57دانشجوي شاغل به

اما هيچ کدام از مولفههاي آن به تنهايي قادر به پيش

تحصيل در خارج از کشور به «بررسي اثربخشي هوش

بيني سبک رهبري نيستند.

فرهنگي در دانشجويان مهاجر شاغل به تحصيل در

خود به بررسي «رابطه بين مدير و هوش فرهنگي

اثربخشي مهاجران در افراد چند فرهنگي درمقابل افراد

کارکنان بررضايت شغلي و عملکرد شغلي و همچنين

تک فرهنگي» پرداخته است .نتايج مطالعه وي نشان

رابطه بين هوش فرهنگي و پنج عامل مهم شخصيت»

ميدهدکه هوش فرهنگي موجب افزايش سازگاري

پرداخته است .نمونه آماري اين تحقيق شامل  215نفر

مهاجران ميشود .دورههاي تحصيلي خارج از کشور

از کارکنان در 57تيم کاري چند فرهنگي در

هوش فرهنگي را افزايش ميدهد .افراد چند فرهنگي

شرکتهاي يک ناحيه کالن شهري وسيع در جنوب

نسبت به افراد تک فرهنگي سازگاري روانشناسي

غربي اياالت متحده بوده است .نتايج اين تحقيق نشان

بيشتري دارند.

داد که هوش فرهنگي کارکنان ارتباط مثبت با رضايت

«مارگوت چارلين مودي» در سال  2007در پايان

شغلي و عملکرد شغلي فراتر از ويژگيهاي شخصيتي

نامهي خود «رابطهي اجزاي چهارگانه هوش فرهنگي و

آنها دارد .همچنين ،ارتباط مثبت بين هوش فرهنگي

پنج ويژگي مهم شخصيتي بر مبناي روانشناسي تکاملي

مديران و رضايت شغلي کارکناني با هوش فرهنگي

شخصيت» را مورد بررسي قرار داده و با تحقيق بر

پايين تر ،بيشتراز رابطهي هوش فرهنگي مديران و

روي نمونه آماري شامل  116دانشجوي دوره

رضايت شغلي کارکنان داراي هوش فرهنگي باالتر

کارشناسي کسب و کار دريافت که بين ويژگيهاي

است .استقبال از تجربيات جديد نيز رابطه مثبت و

شخصيتي و چهار عامل هوش فرهنگي ارتباط خطي

معنيدار با هوش فرهنگي به طور کلي و اجزاي

وجود دارد و ويژگي شخصيتي استقبال از تجربيات

چهارگانه آن دارد.

جديد در افراد پيش بيني کنندهي هوش فرهنگي

«جوان روميکوکالين» در سال 2010در پايان نامهي

عمومي است.

دکتري خود «اثربخشي رشته مطالعات چند فرهنگي در

«ويليام هيندمن» در سال  2007در پايان نامهي

برنامه روانشناسي کسب وکار در يک دانشگاه کوچک

دکتراي خود براي «تعيين ارتباط بين افزايش هوش

براي توسعه توانمنديهاي چندفرهنگي با استفاده از

فرهنگي و مطالعات در خارج از کشور و ارتباط بين

مقياس هوش فرهنگي» را مورد بررسي قرار داده است.

افزايش در هوش فرهنگي و درخودکارآمدي و اجزاي

وي با توزيع پرسشنامههاي هوش فرهنگي بين 22

برنامه مطالعات خارج از کشور 330 ،دانشجوي شاغل

دانشجوي دوره روانشناسي کسب و کار و همچنين

به تحصيل در خارج ازکشور از  13کشور» را بررسي

مصاحبه با همهي آنها دريافت که اين دورهي مطالعاتي

نموده و نشان داد که تحصيالت خارج از کشور

انگيزهي دانشجويان را براي شرکت در تعامالت بين

برهوش فرهنگي و خود کارآمدي تاثير دارد .همچنين
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«تينا سون کيم» درسال  2009در پايان نامه دکتري

خارج از کشور و مقايسه سطوح هوش فرهنگي و
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بين افزايش در هوش فرهنگي و خود کارآمدي و

افزايش مهاجرتها ،جوامع اجتماعي به ترکيبي از

اجزاي برنامه مطالعات خارج از کشورهمبستگي وجود

فرهنگها و خرده فرهنگهاي نژادي و قومي تبديل شده

دارد .هوش فرهنگي انگيزشي و خود کارآمدي نيز با

اند .در کالن شهري همچون تهران به دليل تعدد

همديگر ارتباط مثبت دارند.

فرهنگهاي متفاوت شهروندان آن ،مديران شهري بايد
توان کنش سازنده و اثربخش در اين محيط چند

چارچوب نظري تحقيق
هوش فرهنگي قابليت و توانمندي است که فرد با

فرهنگي را داشته باشند تا بتوانند رضايت شهروندان را
کسب کنند.

برخورداري از آن ميتواند فرهنگهاي گوناگون را درک
و عملکرد خود رابا شرايط و وضعيت فرهنگي سطوح

مفهوم هوش فرهنگي

7
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مختلف سکونتگاههاي انساني منطبق کند .در واقع

توجه به شکلهاي چندگانه هوش تا حدي به علت

هوش فرهنگي ميزان درک و فهم انسان را به هنگام

مشاهدات مستقيم از اين بود که هوش سنتي به تنهايي

تعامل با فرهنگي متفاوت باال ميبرد .ظرفيت تحمل

موفقيت در زندگي را توضيح نميدهد .تحقيقات بر

انسانها در برابر فرهنگهاي متفاوت با استفاده از

روي ديگر جنبههاي هوش شامل مطالعه برروي هوش

تکنيکهاي هوش فرهنگي باال رفته و در حوزه

هيجاني ،هوش اجتماعي ،وهوش بين فردي است که

عملکردي ابزاري براي تسهيل اهداف کالن ميباشد.

هريک در مراحل مختلفي از تحقيق و توسعه مفهومي

فضاي شهري محل زيست گروهاي جمعيتي با خرده

وتوضيحي قرار داشتند .مفهوم هوش فرهنگي به عنوان

فرهنگهاي متفاوت هست .شهر تهران موزاييک اقوام

توسعهي نظري اين رويکردها تلقي ميشود (ارلي و

ايراني است .و از هر نقطه از کشور گروهاي جمعيتي

آنگ .)2003 :18 ،البته هوش فرهنگي اگرچه با اين

يا افرادي در بخش هايي از شهر تهران سکونت دارد.

نظريات ارتباط دارد اماازآنها مجزا است .طي چندين

مديران شهري براي انجام وظايف اداري خود و

سال مطالعاتي به اين نکته اشاره کرده اندکه برخي افراد

افزايش اثربخشي و کارآمدي به تعامل فرهنگي با

ويژگيهاي خاصي دارند که به آنها امکان ميدهد در

شهروندان نيازمند هستند;اما به دليل تمرکز گروههاي

ارتباطات و تعامالت بين فرهنگي موفق باشند .اين

قومي و خرده فرهنگها در برخي از مناطق شهري و

تالش هابه تعريف نوع جديدي از هوش يعني هوش

در محدودهي مناطق در سطح نواحي ،مديران شهري

فرهنگي منجر شد( .توماس و ديگران.)2008 :124 ،

با مشکالت عديدهاي مواجه ميشوند .شناخت ،برنامه

هوش فرهنگي يک تئوري در مديريت و

ريزي ،و هدايت امور در ارتباط با گروههاي اجتماعي

ورانشناسي سازماني است ،و فرض ميکند که فهم

از ضروريات مديريتي در محالت ،نواحي و مناطق

تاثير پيش زمينهي فرهنگي يک فرد بر رفتارهاي وي

شهري است .به همين دليل بررسي عوامل موثر

براي کسب و کارموفق و اندازه گيري توانايي فرد براي

برهوش فرهنگي مديران شهري در تعامالت فرهنگي

تعامل موفق در هر محيط يا زمينه اجتماعي ضروري

آنها با شهروندان ميتواند راهگشا بوده و مديريت

است .اين تئوري نخست توسط سون انگ و کريستوفر

مسائل شهري را تسهيل مينمايد.

ارلي درکتاب «هوش فرهنگي :تعامالت افراد در

مديران شهري به جهت قرار گرفتن در محيطي که

فرهنگ» بيان شد .اين کتاب درسال  2003توسط

با خرده فرهنگهاي متقاوت سروکار دارد بايد مهارت

دانشگاه استنفورد چاپ شد .سون انگ در سنگاپور

هوش فرهنگي را کسب نمايند .با گسترش شهرها و

مرکز هوش فرهنگي و رهبري را ايجاد کرد .هوش
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فرهنگي بامقياسي همانند مقياس اندازه گيري هوش

هوشمندانه با ارزشها وباورهاي فرهنگي يک جامعه

افراد اندازه گيري ميشود .افراد داراي هوش فرهنگي

خاص منجر ميشود.

باالتر نسبت به افراد داراي هوش فرهنگي پايين تر در

توماس و اينکسن هوش فرهنگي رااين گونه

توانايي براي تعامل در هر محيطي موفق تر هستند.

تعريف ميکردند :يک قابليت چندوجهي شامل دانش

(خاكپور)1383 ،

فرهنگي ،تمرين تمرکز حواس و مجموعهاي از

تحقيقات در زمينه هوش فرهنگي بيشتر برتطبيق

مهارتهاي رفتاري .به طور خاص تر ،ارلي هوش را

مهاجران با مشاغل خارج از کشور ،تصميم گيري و

به اين صورت تعريف کرده اند :توانايي به تظاهر

عملکرد شغلي متخصصان خارجي واثربخشي تيمهاي

طبيعي رسيدن يک فرد غريبه براي تفسير حرکات و

چند مليتي متمرکز بوده است.

اشارات يک فردناآشنا به همان نحو که هموطنان فرد

هوش فرهنگي به معناي کسب مهارت وانعطاف

انجام ميدهند( .خاشعي و هرندي.)1394 ،

دهي

افراد اجازه ميدهد درتعداد زيادي از فرهنگهاي

مجددوتدريجي تفکر براي اظهار همدردي بيشتر وارائه

گوناگون درک و عملکرد مناسبي داشته باشند« .انگ» و

رفتاري مناسب ترو پخته تر در تعامل با اهالي ساير

«ارلي» بيان ميکنند که هوش فرهنگي يک ساخت

فرهنگ هاست .مديري که از هوش فرهنگي بااليي

فرهنگي آزاد است که درشرايط فرهنگي خاص به کار

برخوردار است با کمک تجربههاي خود رفتاري را از

ميآيد .در تعاريف ارائه شده هوش فرهنگي توانايي

خود بروز ميدهد که دقيقآً مناسب با شرايط موجود

يک فرد براي تطبيق باموقعيتهاي فرهنگي مختلف و

ميباشد .يکي از صاحبنظران اين توانايي را «ماتريس

انطباق موثر با زمينههاي فرهنگي متفاوت ميباشد.

ذهني مديران» مينامد( .ارلي و آنگ.)2003 :18 ،

هوش فرهنگي فهم و درک در تعامالت بين فرهنگي را

بيشتر

ازطريق

تعامالت

مستمر،

شکل

هوش فرهنگي به معناي کسب مهارت وانعطاف

افزايش ميدهد« .پيترسون» بيان ميکند که هوش

پذيري در فهم فرهنگهاي ديگر ،يادگيري فرهنگي

فرهنگي توانايي براي شرکت در مجموعهاي از رفتارها

بيشتر از طريق تعامالت مستمر ،شکلدهي مجدد و

با استفاده از مهارتها است (به عنوان مثال ،زبان يا

تدريجي تفکر براي اظهار همدردي بيشتر وارائه

مهارتهاي ميان فردي) و خصوصيات (به عنوان مثال،

رفتاري مناسبتر و پختهتر در تعامل با اهالي ساير

تحمل براي ابهام يا انعطاف پذيري) که مناسب با

فرهنگ هاست .مديري که از هوش فرهنگي بااليي

ارزشهاي فرهنگي و نگرش مردمي که با آنها تعامل

برخوردار است با کمک تجربههاي خود رفتاري را از

داريم ،تنظيم شده است( .خاكپور)1383 ،

خود بروز ميدهد که دقيقآً مناسب با شرايط موجود

«توماس» هوش فرهنگي را اين طور تعريف کرده

ميباشد .يکي از صاحبنظران اين توانايي را «ماتريس

اند :سيستمي از دانش ومهارتهاي تعاملي ،که توسط

ذهني مديران» مينامد.

فراشناخت فرهنگي مرتبط شده و به افراد امکان اتخاذ،

ارلي و انگ ،هوش فرهنگي را به اين صورت

انتخاب وشکل دادن به جنبههاي فرهنگي محيط خود

تعريف کردند :توانايي يک فرد براي تطبيق موثر با

را ميدهد .ارلي بيان نمودندکه فرد داراي هوش

زمينههاي فرهنگي جديد .بنينگ ،که در نتيجه نشان

هيجاني باال يا توانايي درک ديگران وعملکرد خوب در

دهنده شکلي از هوش است که به رفتارهاي انطباقي

يک محيط ممکن است الزاما در يک فرهنگ متفاوت
عملکرد خوبي نداشته باشد .فرد داراي هوش فرهنگي
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پذيري در فهم فرهنگهاي ديگر ،يادگيري فرهنگي

«توماس» هوش فرهنگي را قابليتي ميداندکه به
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ميتواند بين رفتارهاي يک گروه جديدکه به عنوان

به اين تعامالت رضايت دروني دارند (رحيم نيا،

شاخصي ازيک فرهنگ متفاوت به طورکلي هستند با

مرتضوي و دالرام.)1388 ،
9

10

رفتار ويژه و عجيب يک فرد خاص يا يک گروه

«همپدن ترنر » و «تراپناس » فرد هوشمند از

کوچک تفاوت قائل شود .به عبارت ديگر فرد داراي

نظرفرهنگي را به عنوان فردي تعريف کردندکه سه

هوش فرهنگي باال ميتواندالگوهاي رفتاري راکه

ويژگي اساسي را داراست :توانايي هم افزايي

عادات يا هنجارهاي يک فرهنگ جديد هستند

ارزشهاي مختلف از فرهنگهاي متفاوت ،توانايي رفتار

شناسايي کند .پيامد طبيعي رفتار هوشمندانه فرهنگي

با ارزشهاي مخالف به عنوان مکمل نه متناقض،

اثربخش تر است( .زماني و طبرسا.)1388 ،

توانايي درک حضور ارزشهاي غالب ونهفته درون

توماس واينکسن 8هوش فرهنگي را به عنوان

يک فرهنگ .فرد هوشمند فرهنگي را فردي تعريف

داشتن مهارت وانعطاف در درک وفهم يک فرهنگ،

شده است که قادربه تشخيص رفتار هايي است که از

يادگيري بيشتر درباره فرهنگي که با آن تعامل داريد،

فرهنگ تاثير ميپذيرند( .زماني و طبرسا.)1388 ،
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وشکل دهي مجدد تفکر به صورت تدريجي براي

انگ و ارلي بيان کردند که هوش فرهنگي شامل

تطبيق بيشتر با يک فرهنگ و تغيير رفتار براي داشتن

چهار فعاليت فکري است که به ترتيب زماني مرتب

مهارت وتناسب بيشتر هنگام تعامل با افرادي از

ميشوند :مشاهده رفتارها دريک فرهنگ متفاوت ،ارائه

سايرفرهنگها تعريف کرده اند( .عالئي و ميرمحمدي،

داليلي براي اين رفتارها ،درنظرگرفتن پيامدهاي عاطفي

.)1392

وپيوستگيهاي ناشي ازاين رفتارها ،وانتقال دانش

طبق تعريف ارلي و انگ هوش فرهنگي به توانايي
فرد براي اين موارد اشاره دارد:

وآگاهي جديدبه دست آمده به رفتارها وموقعيتهاي
ديگر .توماسسه مولفهي کليدي از هوش فرهنگي را

تطبيق موثربا زمينههاي فرهنگي جديد

بيان ميکند ،آگاهي ازفرهنگ وتعامالت بين فرهنگي،

ارائه واکنشهاي مناسب به فرهنگ جديد زماني که

تمرکز حواس که مستلزم آگاهي ازمحيط فرهنگي

بيشتر عالئم و رفتارها ناآشنا هستند

جديداست وتوانايي ارائه رفتارهاي مناسب در

تطبيق سريع ونظام مندبا اين فرهنگ جديد

محيطهاي فرهنگي جديد .هوش فرهنگي عالوه بر

تئوري هوش فرهنگي ارلي و انگ مبتني بر سه

توانايي شامل آگاهي از خود ،فرهنگ خود،

سطح است:

فرهنگهاي ديگر و مهارت هايي چون مهارتهاي

 )1هوش فرهنگي شناختي (جهت)

ادراکي و ارتباطي ميشود( .توماس و ديگران:143 ،

 )2هوش فرهنگي انگيزشي (انطباق)

.)2008

 )3هوش فرهنگي رفتاري (انتقاد)

سازههاي مرتبط از ارتباطات بين فرهنگي و ادبيات

به عقيده ارلي و انگ هوش فرهنگي نشان دهنده

روانشناسي مشاوره عبارتند از :حساسيت بين فرهنگي

مفهوم خود است و سازگاري با محيطهاي فرهنگي

(دانش واحترام گذاشتن به تفاوتهاي فرهنگي و

جديدرا هدايت کرده وانگيزه مندمي کند .مبناي

مهارتهاي الزم براي ارتباط برقرار کردن بين اين

انگيزشي هوش فرهنگي اينگونه تعريف ميشود:

تفاوت ها) ،جهت گيري تنوع جهاني (پذيرش شباهتها

سطحي که در آن افراد درباره توانايي خود براي

و تفاوتهاي فرهنگي که به صورت شناختي ،عاطفي و

تعامالت بين فرهنگي مطمئن بوده و حوزهاي که نسبت

رفتاري نمودار ميشود) ،قابليت فرهنگي دانش
(مهارتها وآگاهي يا نگرش الزم دريک جامعهي چند
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فرهنگي) ،شخصيت چند فرهنگي (تطبيق بايک

پاسخ به سواالت تحقيق

جامعهي چند فرهنگي به جاي صرفآً يک فرهنگ

مبتني بر يافتههاي کتابخانهاي و ميداني اين تحقيق

خاص)يا ويژگيهاي الزم براي اثربخشي بين فرهنگي

پاسخ به سواالت مطرح شده به صورت زير ارائه

وشخصيت بين فرهنگي (درک اشتراکات وتفاوتهاي

ميشود.

بين فرهنگ ها)( .رحيم نيا ،مرتضوي و دالرام.)1388 ،

عوامل ارتقاي هوش فرهنگي مديران شهري در تعامالت
فرهنگي با شهروندان شامل چه مواردي است؟

سوالهاي تحقيق

يافتههاي کتابخانهاي اين تحقيق نشان ميدهد که

عوامل ارتقاي هوش فرهنگي مديران شهري در

فرهنگ صرفاً يک مولفه شناختي نيست بلکه شامل

تعامالت فرهنگي با شهروندان شامل چه مواردي

الگوهاي رفتاري و مصنوعات فيزيکي نيز ميشود.

است؟

فرهنگ مجموعهاي از الگوهاي رفتاري ،شناختي و

هوش فرهنگي چگونه برتعامالت فرهنگي مديران
شهري با شهروندان اثر ميگذارد؟

احساسي است که در ميان گروهي از مردم مشترک
است .اگر هوش را توانايي ذهني و قابليتهاي متنوع

شهري در ابعاد شناختي ،فراشناختي ،رفتاري و

انتزاعي ،استفاده از زبان و يادگيري بدانيم غالباً مفهوم

انگيزشي در تعامالت فرهنگي با شهروندان در منطقه

هوش از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است.

ده شهرداري تهران چيست؟

دراينجاست که مقوله بهره هوشي و انواع کارکرد
هوش مطرح ميشود .انديشمندان مختلفي در حوزه

روش تحقيق

هوش و مزاياي هوش فرهنگي تحقيق کرده اند .و البته

تحقيق حاضر از نوع کاربردي ميباشد زيرا هدف

انگ و ارلي هوش فرهنگي را شامل چهار فعاليت

از انجام اين تحقيق توسعه دانش کاربردي در يک

فکري به ترتيب مشاهده ،داليل ،پيامد و انتقال ميدانند.

زمينه خاص ،بهقصد کاربرد نتايج يافتهها براي توسعه

هوش فرهنگي در چهار بعد رفتاري ،شناختي،

قابليت اعتماد ميباشد .همچنين درزمينهي نحوه

فراشناختي و انگيزشي مورد توجه قرار ميگيرد و هر

گردآوري دادهها نيز مطالعه حاضر مطالعهاي توصيفي

کدام از اين ابعاد داراي شاخصهاي عملکردي هستد

– تحليلي است .جامعه آماري تحقيق حاضر شامل

که برتعامالت فرهنگي مديران و شهروندان اثر

تمامي مديران فرهنگي اجتماعي و کارشناسان اين

ميگذارند .اين عوامل به ترتيب ،شامل آشنايي با

حوزه در منطقه ميباشد .روش نمونه گيري در اين

فرهنگ ،دانش نسبت به خرده فرهنگ ،درک تفاوتهاي

پايان نامه به صورت تمام شمار و شامل شصت نفر

فرهنگي ،آشنايي با گويشهاي رايج ،شناخت ارزشها و

ازمديران و کارشناسان حوزه فرهنگي و اجتماعي

باورها ،آشنايي با آداب و رسوم ،آگاهي از هنرهاي

ميباشند .در اين تحقيق ،براي تجزيه و تحليل دادههاي

رايج و صنايع دستي ،درک تفاوتهاي فرهنگي،

جمع آوري شده از پرسشنامهها و براي پاسخگويي به

فرهنگهاي غالب و رايج ،استفاده از ابزارهاي غير

سواالت تحقيق ،با توجه به عدم وجود فرضيه از روش

کالمي و امثال آن ميباشد.

آمار توصيفي استفاده شده است.
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عوامل اثر گذار برارتقاء هوش فرهنگي مديران

همچون استدالل ،برنامه ريزي ،حل مسئله ،تفکر

 / 76سحر شتابان

هوش فرهنگي چگونه برتعامالت فرهنگي مديران

ميداني اين تحقيق نشان ميدهد که عواملي از قبيل

شهري با شهروندان اثر ميگذارد؟

اطالعات فرهنگي ،آداب و رسوم ،دانش فرهنگي،

براساس يافتههاي اين تحقيق هوش فرهنگي در

شناخت گويشها ،شناخت صنايع دستي و هنرها ،عاليق

ابعاد چهارگانه خود ميتواند به هنگام برنامه ريزي در

فردي ،سبک زندگي ،تفاوتهاي فرهنگي ،رفتارهاي غير

مقياس محالت شهري و شناخت نيازهاي فرهنگي

کالمي عوامل اصلي ارتقاء هوش فرهنگي هستند.

شهروندان به منظور تامين بستههاي مادي و معنوي
فرهنگي اثرگذار باشد .مرحله بعد از شناخت به برنامه

نتيجهگيري
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ريزي براي سطح محالت شهري مربوط است .به

فرهنگ مسيري است براي درک جهان و طريقي

همين سبب ميتوان گفت که در اين مرحله هوش

است براي شکل دهي به رفتارها .از آنجا که فرهنگ و

فرهنگي مديران را متقاعد ميکند که برنامههاي

عناصر آن داراي ارزشها و اعتقادات بسيار و جهان پر

متناسب فرهنگي را براي هر يک از محالت تدوين

از مسيرهاي بسيار ديدني است ،به همين دليل شاهد

نمايد .مرحله اجراي برنامههاي فرهنگي و يا مواجهه

رفتارهاي متفاوتي هستيم( .فياضي و جان نثاري

مديران با گروههاي فرهنگي در مقياس محالت و نيز

احمدي.)1385 :29 ،

در فضاي عملکردي کارشناسان و مديران ،هوش

هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است که

فرهنگي تعيين کننده خواهد بود .اگر هدف غايي

ارتباط بسيار نزديکي با محيطهاي کاري متنوع دارد.

مديران شهري انسجام اجتماعي در فضاي شهري باشد

هوش فرهنگي به افراد اجازه ميدهد تا تشخيص دهند

هوش فرهنگي در يک فرايند چند مرحلهاي اثرات

ديگران چگونه فكر ميكنند و چگونه به الگوهاي

مثبت و سازندهاي در تحکيم پيوندهاي اجتماعي و

رفتاري پاسخ ميدهند ،در نتيجه موانع ارتباطي بين

کاهش تنشها خواهد داشت.

فرهنگي را کاهش داده و به افراد قدرت مديريت تنوع

عوامل اثر گذار برارتقاء هوش فرهنگي مديران شهري
در ابعاد شناختي ،فراشناختي ،رفتاري و انگيزشي در
تعامالت فرهنگي با شهروندان در منطقه ده شهرداري
تهران چيست؟
منطقه ده شهرداري تهران با حدود  817هکتار
مساحت يکي از مناطق کوچک شهرداري تهران است.
محالت قديمي نظير سلسبيل ،بريانک ،و قصرالدشت
از شاخصهاي اصلي اجتماعي و فرهنگي منطقه
ميباشد .جمعيت اين منطقه حدود  300هزار نفر و با
تراکم باال ميباشد .اين منطقه داراي سه ناحيه و ده
محله ميباشد که البته گروههاي مختلف اجتماعي و
فرهنگي در آن ساکن هستند .بنابراين ارتقا هوش
فرهنگي ميتواند به تعامالت فرهنگي مديران با
شهروندان کمک موثري بنمايد .نتايج کتابخانهاي و

فرهنگي ميدهد همچنين هوش فرهنگي اثربخشي
سازمان ،مدير ،کارکنان و تعامالت بين فردي را در
محدوده گسترده اي از محيطهاي اجتماعي افزايش
ميدهد .در محيطهاي کاري متنوعِ قرن حاضر ،الزم
است تا استرسهاي ناشي از شوک فرهنگي ،اختالالت
و پيامدهاي ناشي از تعارضات فرهنگي به نحو مطلوبي
اداره شود؛ زيرا برخي از جنبههاي فرهنگي ،مثل هنر،
موسيقي و سبک رفتاري را به راحتي ميتوان مشاهده
کرد ،اما بيشتر بخشهاي چالش برانگيزِ فرهنگ؛ همانند
عقايد ،ارزشها ،انتظارات ،نگرشها و مفروضات،
عناصري از فرهنگ هستند که ديده نمي شوند ،اما بر
رفتار افراد اثر ميگذارند و گاهي از اوقات موجب
تعارضات و تناقضات کاري ميشوند ،که براي اين
منظور به سازگاري و تعديل مؤثر فرهنگها نياز است.
از اين رو ،يکي از عواملي که بسيارمورد توجه قرار
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هوش فرهنگي ميباشد .هوش فرهنگي ،دامنه جديدي

تعامل درست با خرده فرهنگهاي نژادي و خرده

از هوش است که ارتباط بسيار زيادي با محيطهاي

فرهنگهاي قومي را داشته باشند .ضرورت انجام اين

کاري متنوع دارد .هوش فرهنگي به افراد اجازه ميدهد

تحقيق از آنجا روشن ميشود که نتايج حاصل از آن

تا تشخيص دهند که ديگران چگونه فکر ميکنند و

ميتواند بسياري از مشکالت مديران شهري را در

چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ ميدهند ،در نتيجه،

تعامل با شهروندان بکاهد و راهنماي عملي براي

موانع ارتباطي بين فرهنگي را کاهش و به افراد ،قدرت

چگونگي ارتباطات اثربخش مديران شهري با ساکنان

مديريت تنوع فرهنگي ميدهد .از اين رو ،هوش

محالت باشد .منطقه ده شهرداري تهران در مقياس

فرهنگي ،بطور فزايندهاي در دنياي رقابتي امروز

نواحي خود شاهد استقرار گروههاي قومي است که

اهميت يافته است .افرادي با هوش فرهنگي پايين،

تعامالت آنان با مديران سطح خرد و مياني مستلزم

ممکن است قادر به ارتباط با همکارانشان از همان

ارتقاء هوش فرهنگي مديران است که تا کنون پژوهش

فرهنگ يا فرهنگهاي ديگر نباشند و در نتيجه ،در

کاربردي در اين زمينه انجام نشده است و اين پايان

کسب و کارشان دچار مشکل شوند .مديران

نامه از اين حيث اهميت و ضرورت خود را نمايان

وسرپرستاني که تأثير فرهنگهاي بين المللي و شرکتي

ميسازد .پژوهشگر اين پايان نامه با درک موقعيت

را در تصميم گيريها و تصميم سازيها ناديده ميگيرند،

خطير مديران شهري در تعامالت فرهنگي با

در تالش براي بهبود کيفيت با شکست مواجه خواهند

شهروندان ،هوش فرهنگي را عامل مهمي در برقراري

شد ،مگر اين که بهبود و توسعه را با توسعه فرهنگ

ارتباطات و پاسخگويي ميداند از اين جهت اين

همگام سازند .يک فرهنگ کيفي روي بهبود تمرکز

موضوع را مورد توجه قرار داده است.

استراتژيک سازماني بوسيله تغيير سيستمهاي گذشته و

نتايج حاصل از يافتههاي کتابخانهاي و ميداني

قديمي مديريتي ،سرمايه گذاري روي منابعي که روي

نشان ميدهد منطقه ده شهرداري تهران متشکل از سه

کيفيت تمرکز دارند و ايجاد همکاري بين بخشهاي

ناحيه ،ده محله با ترکيب جمعيتي متفاوت و الگوهاي

مختلف براي بهبود عملکرد ،تمرکز دارد.

فرهنگي مختلف مديران شهري را به تامل بيشتر در

مديران شهري به جهت قرار گرفتن در محيطي که

برنامه ريزي فرهنگي فرا ميخواند به گونهاي که

با خرده فرهنگهاي متفاوت سروکار دارد بايد مهارت

ميتوان گفت برنامه ريزي فرهنگي از محلهاي به محله

هوش فرهنگي را کسب نمايند .با گسترش شهرها و

ديگر با تفاوتهايي همراه است .مديران و کارشناسان

افزايش تعداد افرادي که از مکان هايي با فرهنگهاي

حوزه فرهنگي و اجتماعي در پاسخ به سواالت ابعاد

متفاوت به شهرها مهاجرت ميکنند ،ضعف هوش

چهارگانه هوش فرهنگي ،به گونهاي معنادار واکنش

فرهنگي در مديران شهري در سه بعد برنامه ريزي،

نشان داده اند .در بعد فراشناختي نيمي از پاسخ

نظارت و اجرا براي آنان مشکالتي را به وجود آورده و

دهندگان آشنايي خود را نسبت به فرهنگ مراجعه

موجب عدم تشخيص اولويتها در مواجه با مسايل

کنندگان کم توصيف کرده اند و البته اکثر آنان معتقدند

متعدد شهري خواهد بود.

به هنگام مواجهه با مراجعه کنندگان چنانکه

اين مشکالت ناشي از حضور خرده فرهنگ11ها

اطالعاتشان از فرهنگ آنان کم باشد سعي بر بازبيني و

درجامعه شهري و باالخص در نواحي شهري موجب

تکميل اطالعات ميکنند .همچنين اکثر آنان گفته اند

بروز مشکالت ميشود .در نتيجه براي فائق آمدن به

که به دانش بيشتري نسبت به خرده فرهنگها نياز دارند
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گرفته و به عنوان عامل تعديل کننده لقب گرفته است،

اين مشکالت ،مديران شهري بايد توانايي شناخت و

 / 78سحر شتابان

اما پاسخ دهندگان درباره درستي يا نادرستي دانش

البته اکثر پاسخ دهندگان اذعان ميدارند قادرند

خود درباره فرهنگ ديگران معتقد به بهبود وضعيت

رفتارهاي غير کالمي خود را براي ارتباطات بهتر تغيير

آگاهي خود هستند .در نتيجه ميتوان گفت رابطه

دهند .درنتيجه رابطه معناداري بين سواالت بعد رفتاري

معناداري بين سواالت بعد فراشناختي وجود دارد.

وجود دارد.

در بعد شناختي اکثريت پاسخ دهندگان آشنايي

در نتيجهگيري نهايي ميتوان گفت که مديران

نسبي خود را به گويشهاي رايج در نقاط مختلف کشور

فرهنگي منطقه ده شهرداري تهران در تعامالت فرهنگي

اعالم کردهاند و اين مسئله حاکي از توفيق نسبي

باشهروندان در بعد شناختي وضعيت مناسبي داشته اما

مديران در برقراري ارتباط با مراجعه کنندگان است.

در بعد رفتاري نياز به افزايش و تصحيح رفتار دارند.

همچنين بيشترين تعداد پاسخ گويان ارزشها و
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باورهاي مذهبي رايج در منطقه را ميشناسند و

منابع و مآخذ

همينطور با آداب و رسوم مردم آشنايي کافي دارند .در

توماس ،ديويد سي؛ اينكسون ،كر .)1387( .هوش

عين حال اکثر آنان با هنرهاي رايج در ساير شهرهاي

فرهنگي ،مهارتهاي انساني براي كسب و كار.

کشور آشنا هستند .در نتيجه رابطه معناداري بين

جهاني ترجمه ميرسپاسي ،ناصر؛ ودادي ،احمد و

سواالت بعد شناختي وجود دارد.

دشتي ،اعظم .تهران :ميثاق همكاران.

در بعد انگيزشي ،ميزان عالقهمندي مديران به

خاشعي ،وعطاهلل هرندي .)1394( ،بررسي نقش هوش

فرهنگهاي متفاوت در حد پاييني ميباشد و اين مسئله

فرهنگي در ارتقاي هوشمندي رقابتي ،پژوهشهاي

البته جزيي از رقابتهاي فرهنگي بين اقوام ايراني در

مديرت منابع سازماني.

کليت زيستگاه ايرانيان است.
نکته قابل توجه اينکه اکثر پاسخ دهندگان معتقدند
بر استرس خود ناشي از عدم آشنايي با خرده فرهنگها

خاكپور ،عباس ،)1383( ،بررسي رابطه ويژگيهاي
شخصيتي و عملكرد شغلي وظيفهاي و زمينهاي
مديران مدارس شهر همدان.

غلبه کرده و همينطور اکثريت آنان به جالب بودن

رحيم نيا ،فريبرز ،مرتضوي ،سعيد و دالرام ،طوبي.

تفاوتهاي فرهنگي در ايران اذعان ميدارند .پاسخ

( .)1388بررسي ميزان تأثير هوش فرهنگي بر

دهندگان همچنين معتقدند ميتوانند نيازهاي خود را

عملكرد .نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا ،سال

درشهري که فرهنگ متفاوت باآنان را دارند تامين کنند

هشتم ،شماره  ،22صفحه .78-67

و نکته قابل توجه اينکه اکثر آنان به دشوار بودن اين
فعاليت آگاهي دارند.
باتوجه به نتايج بررسي اين بعد ميتوان دريافت که
رابطه معناداري بين سواالت بعد انگيزشي وجود دارد.
در بعد رفتاري اکثر پاسخ دهندگان معتقدند قادر
به ارتباط بهتر با لحن و لهجه به ارتباط مواجهه با

زماني ،ابوالفضل و غالمعلي طبرسا .)1388( ،هوش
فرهنگي؛

شايستگي جديد مديران .مجله تدبير،

شماره -213-صفحات .105-90
عباسعلي زاده ،منصوره و محمدجواد نـائيجي،)1381( ،
هوش فرهنگـي سـازگاري بـا نـاهمگون ها ،ماهنامـه
تدبير ،شـماره ،181صفحه .23-20

فرهنگهاي متفاوت هستند .همچنين ،بخشي از پاسخ

عالئي ،سوسن و مهسا ميرمحمدي .)1392( ،بررسي

دهندگان قادرند به هنگام صحبت کردن از تکنيک

نقش و اهميت هوش فرهنگي در مديريت فرهنگي،

مکث و سکوت استفاده کرده و اکثريت نسبي آنان

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال

قادرند سرعت صحبت کردن خود را تغيير دهند و

هشتم ،شماره .77
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