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پژوهش حاضر به منظور «بررسی رابطه نظام ارزشها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی» انجام
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پرسشنامه هوش فرهنگی ( )CQSاستفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان می دهد که میزان متغیرهای ارزش
سیاسی،ارزش نظری ،ارزش اقتصادی نظام ارزش ها در سطح باال و متغیر ارزش هنری در سطح متوسط و ارزش
اجتماعی و ارزش مذهبی در سطح پایینی قرار دارد .میزان متغیرهای فراشناخت و انگیزش در سطح باال و هوش
فرهنگی به مفهوم کلی و متغیر رفتار در سطح متوسط و متغیر شناخت در سطح پایین قرار دارد .رتبه بندی نظام
ارزشها در بین مدیران از این قرار است-1 :ارزش سیاسی؛ -2ارزش علمی؛ -3ارزش اقتصادی؛  -4ارزش
هنری؛  -6ارزش اجتماعی و  -5ارزش مذهبی و رتبه بندی هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیرهای آن به این
ترتیب است-1 :فراشناخت؛ -2انگیزش؛ -3رفتار؛  -4شناخت.
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مقدمه
بیشک ارزشمندترین دارایی و سرمایهی هر جامعهی نیروی انسانی آن است .وجود روابط
سالم مبتنی بر همکاری و همدلی میان اعضای جامعه از مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت
در همهی عرصهها ،نهادها و سازمانها اعم از صنعتی،اداری ،خدماتی و آموزشی است .چمنی
( )1300معتقد استدر این میان ارزشها 1حلقه ارتباطی میان احساسها و رفتارها هستند .یعنی
ارتباط میان آنچه که احساس میکنیم و آنچه که انجام میدهیم .ارزشها و احساسها ما را
تعلیم میدهند تا همیشه مجبور نباشیم پیش از آنکه بر اساس آنها عمل کنیم معطل شده و فکر
کنیم.
ارزشهای هر فرد برای خود او دارای اهمیت و بر رفتار و کردار او تأثیر میگذارند.
ارزشها در استعدادها ،رفتار و بازده کار در محیط کار نیز مؤثر هستند .بنابراین از نظر مدیران
هم بسیار مهم به شمار میروند .ارزشها چهارچوب ویژه برای افراد جامعه تعیین میکنند که تا
بدانند در هر موقعیتی چه رفتارهایی مناسب است(آلپورت ،ورنون و لیندزی .)16572همچنین
بیان میکنند ارزشها مجموعه قضاوتهای یک گروه اجتماعی است که جهان را به مقوالت
مطلوب و نامطلوب تقسیم میکند و غالباً جزء بنیادین نظم فرهنگی محسوب میشود (سعیدی
نژاد ،1311 ،ص.)24آلپورت و همکاران معتقد هستنند که ارزشها باورهایی هستند که براساس
آنها فرد با در نظر گرفتن سلیقه و رجحان عمل میکند و بر این اساس آنها مطالعات خود را در
بسط سالمت روان انجام دادند مهمترین کاری که در زمینه طبقهبندی ارزشها به این شکل انجام
شده به وسیله گوردن آلپورت و همکارانش در دهۀ  1607صورت گرفته که شش نوع ارزش را
شناسایی کردهاند :ارزش نظری(3حقیقت جویی ،تجربهگری و استداللی بودن ،خردمندی و)....
ارزش اقتصادی( 4اهمیت ثروت ،مالکیت ،پیشرفت اقتصادی و سودمندی امور و )....ارزش
1. Values
2. Allport,Vernon,Lindzey
3. The artical value
4. Economical value
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هنری( 1زیبادوستی ،توجه به آثار هنری ،جاودانگی جمال و )....ارزش اجتماعی( 2صمیمیت در
روابط انسانی ،مشارکت ،قانون مداری ،نظم اجتماعیو)...ارزش سیاسی( 3مسائل مربوط به
قدرت و تسلط ،آزادی ،برابریو )...ارزش مذهبی( 4باورهای قدسی ،تجربه و عملکرد دینی،
پرهیزکاری ،گرایش عرفانی و( )....آلپورت و همکاران ،1607،ص  .)14شوارتز 6و همکاران
( )2771ارزش ها را به عنوان اهداف فراموقعیتی مطلوب و متفاوت از نظر اهمیت که به عنوان
اصول راهنما در زندگی فرد بکار گرفته می شود تعریف کرد.راس )2770( 5بیان میکند که
ارزشها جزء ویژگیهای شناختی فرد محسوب میشوند .سازگارا ()1300معتقد است ارزشها
گاه در قالب یک هدف و گاه رسیدن به هدف و یا بهاء دادن به یک مورد مطرح میشوند،
گونههای بسیاری از ارزشها قابل شناسایی و تشخیصاند از جمله ارزشهای اقتصادی،
اخالقی ،سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی و دینی .ارزشها نظامهایی از نمادهایی هستند که در قالب
ایدههای انتزاعی و اخالقی مربوط به خوب و بد ،مناسب ،نامناسب ،درست و نادرست
سازماندهی شده اند این نمادهای اساسی مشترک عبارتند از :زبان ،تکنولوژی ،عقیده ،هنجار،
ذخیرههای علمی و ( ...ترنر ،1661 ،0ترجمه فوالدی و بختیاری ،ص .)06
کار نظام ارزشی ،نیز تعیین اولویت برای ارزشهای افراد در ارتباط با اهمیت نسبی
آنهاست .به عبارت دیگر تمامی انسانها مجموعه ارزشهایی دارند که نظام ارزشی را تشکیل
میدهد .ارزشها دارای اهمیت بوده و بر رفتار و کردار تأثیر میگذارند (روشه 2777 ،1ترجمه
زنجانی زاده .)1306،بنابراین نظام ارزشی6عبارت از ترتیب هرمی مجموعهای از ارزشهایی
1. Aesthetic value
2. Social value
3. Political value
4. Religious value
5. schwartz
6. ross
7. Turner
8. Roche
9. Systemvalue
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است که فرد یا افراد جامعه بدان پایبند هستند و بر رفتار فرد یا افراد بدون آگاهی آنان حاکم
است (انگلشن،1661،1به نقل ازمحمد خلیفه،1301،ص )06بنابراین اگر مدیریت را یک سیستم
بدانیم ،حضور ارزشها در زیرسیستمهای متعدد آن به چشم میخورد و فرهنگ سازمانی به
عنوان یکی از مهمترین زیرسیستمهای مدیریت بارزترین جائی است که ارزشها در آن رشد
می کند.در نتیجه مدیریت در چنین سازمان آموزشی و پرورشی عالوه بر دانایی و توانایی باید
در زمینه فنی و انسانی کار خود و رهبری و مدیریت ،آن را در یک زمینه کلی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی مالحظه کند (عالقهبند  ،)1316،رسیدن به این نیت زمانی
امکانپذیر می باشد که مدیران توان کنش سازنده و اثربخش را در یک محیط چندفرهنگی را
داشته باشند تا رضایت شهروندان را کسب کنند که این امر با استفاده از هوش فرهنگی
امکانپذیر میشود.
امروزه فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مهم تحقیق وآموزش دانشگاهی در نظریه
سازمان و همین طور در علم مدیریت است(آلوسن.)2772،2در تالش برای تأکید بر اهمیت
فرهنگ در رشد و موفقیت عملکرد شرکتها در ابتدای دهه 1617کتابهای زیادی
خصوصیات شرکتهای برجسته را در آمریکا(پترز و واترمن ،)1612 ،3ورازهایی برای
شرکتهای ژاپنی (اوچی )1611 ،4فرهنگ شرکت ها را نشانه گرفته اند.
از طرفی هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط
کاری متنوع و چندفرهنگی دارد واژه «هوش فرهنگی» برای نخستین بار ایرلی 6در سال 2772و
سپس ایرلی و انگ 5در سال  2773از محققان دانشکده کسب و کار به کار بردند،آنها معتقد
بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید ،به زحمت میتوان عالئم و نشانه های آشنایی
1. Englishn
2. alvesson
3. peters & waterman
4. ouchi
5. Earley
6. ang
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یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست.فرهنگ یک مفهوم انتزاعی است و
نیروهائی که در موقعیت های اجتماعی و سازمانی از فرهنگ نشأت می گیرند ،خیلی نیرومند
بوده که اگر این نیروها به موقع در سازمان تشخیص داده نشوند قربانی آنها خواهیم
شد(شاین.) 2717،1اغلب صاحبنظران سازمانی بیان کرده اند که فرهنگ سازمانی یک اثر قوی
در عملکرد سازمان و اثربخشی بلندمدت سازمان ها دارد(کامرون و کوین.)2711،2شواهد و
یافته های گوناگونی اهمیت فرهنگ در افزایش عملکرد سازمانی را تأئید کردهاند (کامرون،
 ،1661دنیسون،1667،3تریس و بیر)1663،4در این موارد فرد باید با توجه به اطالعات موجود
یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند.اگر چه این چارچوب فاقد درک کاملی از رفتارها
و هنجارهای محلی باشد ،تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمیآید که از هوش
فرهنگی باالیی برخوردار باشند .از دیدگاه آنگ و همکاران ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی
عبارتند از :فراشناخت:6این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که فرد برای کسب و درک دانش
فرهنگی به کار میبرند .شناخت :5بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی است و
دانش عمومی و نقشههای ذهنی و شناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان میدهد .انگیزش:0
این انگیزه شامل ارزش درونی فرد برای تعامالت چند فرهنگی و اعتماد به نفس است .رفتار:1
این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمی و غیرکالمی را در بر
میگیرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف متناسب هستند (ایرلی وآنگ .)2773،هوش
فرهنگی توصیف کننده توانایی فرد برای سازگاری مؤثر در موقعیتهای بین فرهنگی میباشد
و به معنای قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای صحیح به
1. schein
2. cameron&quinn
3. denison
4. trice &beyer
5. Motacogntive
6. Cognition
7. Motivational
8. Behavural
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این الگو مطرح شده است.چنانچه مدیران مدیران بدرستی نتوانند تفاوتهای فرهنگی را درک
کنند دچار خطاهای فرهنگی میشوند که عواقب آن برای سازمان جبران ناپذیر است .خطاها
معموالً به اعمال انحرافی غیرعمد از حقیقت و واقعیت تعریف شدهاند (اشکانسی.)2711 ،1
بعضی تئوریها بیان می کنند که اعمال خطا وقتی اتفاق می افتد که اوالً جهتگیریهای غیر
عمدی در طرح ها و اهداف صورت گیرد و ثانیاً بطور بالقوه غیر قابل اجتناب هستند.بنابراین
هوش فرهنگی به فرد این امکان را می دهد تا از طریق آگاهی ،دانش و دقت عمل تفاوت های
فرهنگی میان افراد و جوامع را دریافته و با کمک تجربههای خود رفتاری از خود بروز دهد که
دقیقاً متناسب با شرایط موجود باشد هوش فرهنگی به عنوان قلمرو جدیدی از هوش به توانایی
موثر عمل کردن در شرایط متفاوت فرهنگی میپردازد .بنابراین باید توجه داشت که یکی از
وجوه اساسی شخصیت که در فرهنگ های مختلف و از طریق فرایند اجتماعی شدن شکل
می یابد ارزش های فرد هستند که خود در شکل گیری به نگرش ها و قضاوت ها شخص درباره
امور مختلف نقش مهمی ایفا کرده اند .امروزه در جامعه ایران با توجه به جوان بودن جمعیت از
سویی و گسترش روز افزون آموزش عالی و افزایش تعداد مدیران در این مراکز آموزشی و
فرهنگی جایگاه خاصی به این قشر بخشیده و آگاهی از سلسله مراتب ارزش ها و فرهنگهای
مختلف آنها نه تنها خواسته و اولویت این دسته از مدیران را آشکار می سازد بلکه همچنین
امکان پیش بینی تغییرات اجتماعی در پیش رو فراهم خواهد نمود.
از آنجا که دانشگاه یکی از عمدهترین مراکز اشاعه دانش است و از دیرباز از مهمترین
کارکردهای دانشگاهها ارتقاء دانش و تقویت سرمایههای فکری و انسانی میباشد امروزه نقش
و جایگاه دانشگاه بسیار فراتر از گذشته بوده و دانش میتواند در تمام شئون جامعه اعم از
سیاست ،فرهنگ ،و اقتصاد ایفای نقش کند و منشاء دگرگونی وتحول در اشاعه ارزشهای
اجتماعی ،علم و فناوری باشد .دانشکدهها نقش زیادی در توسعه و اعتالی فرهنگ جامعه،

1. ashkansy
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غنای فرهنگ عمومی جهت رشد و توسعه فرهنگ علمی ،حفظ ،انتقال و بازاندیشی سنتها و
میراث فرهنگی گذشته و تجدید حیات جامعه را بر عهده دارند.
با توجه به مطالب مطرح شده بسیار ضروری است ،خلق محیط آموزش رسمی و
غیررسمی ،اما کارآمد و بالنده و انجام تحقیقات گسترده در این زمینه و استفاده از نتایج آن
توسط دیگر اشخاص و سازمانها نظیر (مدیران ،استادان ،کارکنان و دانشجویان و  )...مثمرثمر
واقع گردد و بتواند فرصتهای الزم را جهت پرورش و شکوفایی هر چه بهتر این نوع رفتارها
چه از نظر کیفیت و چه از نظر مطلوبیت در نیروی انسانی سازمانها فراهم کند .در مطالعه حاضر
نظام ارزشی و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی با هدف نهاییتوسعه نظام ارزشها
از طریق تقویت هوش فرهنگی بررسی شده است و مسأله اصلی پژوهش پاسخ به سواالت زیر
است )1 :متغیرهای نظام ارزشها و هوش فرهنگی در میان مدیران تا چه میزان است؟  )2رتبه
بندی هر یک از مولفههای نظام ارزشها و هوش فرهنگی کدام است؟  )3هریک از متغیرهای
نظام ارزشها و هوش فرهنگی با ویژگی های فردی رابطه دارد؟ )4آیا نظام ارزشها با هوش
فرهنگی رابطه دارد؟
اینگلهارت ( )2777با نگاهی گذرا به تحوالت چند دهه اخیر در جهان نشان می دهد که
تغییراتی بسیار عمیق در باورها و ارزش های مردم ایجاد شده و این تغییرات ناشی از تحوالت
سیاسی و اقتصادی جهان در عصر حاضر است (اینگلهارت 2777،ترجمه مریم وتر.)1303 ،
برونو و لیو )2770( 1ضمن تحقیق خود با عنوان ارزشهای شخصی و اثربخشی رهبری به این
نتیجه دست یافتند که در ارزشهای مقطعی شخصی این افراد یک عدم توازن با غلبه
ارزشهای نظری و اقتصادی بر سایر ارزشها وجود دارد و نیز یک رابطه مثبت باال بین تعادل
ارزشهای شخصی و اثربخشی رهبری وجود دارد .الیتز و مایتز)2717( 2پژوهشی که در حوزه
ارزش و نظام ارزشی انجام داد نتیجه گرفت که ارزشهای فردی دانشجویان از قبیل امنیت،
1. Brono& Leo
2. lietz&matthews
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موفقیت و لذتطلبی تا زمانیکه تأثیرات ارزشهای فردی سنت ،همنوایی ،جهانگرایی،
خوداتکایی و برانگیختگی ظاهر نشدهاند ،رویکرد کسب موفقیت را تحت تأثیر قرار میدهند.
تحقیقی که ایرلی و آنگ در سال ( )2773بر روی  2777مدیر از  57کشور نشان داد که
توانایی بیشتر مدیران در وجوه سهگانه هوش فرهنگی به یک میزان نیست ،آنان راههایی برای
ارزیابی این توانایی یافتهاند و به کسانی که نیاز به کمک داشتند آموزشهایی ارائه دادنداثر
هوش فرهنگی بر تسلسل و نتایج مذاکره عنوان مطالعهای است که توسط ایمای و گلفاند

1

( )2717انجام پذیرفته ،نتایج حکایت از آن داشتهاند که افراد دارای هوش فرهنگی باالتر
انگیزههای مشارکتی بیشتر و انگیزۀ شناختشناسی باالتری نسبت به افراد دارای هوش فرهنگی
پایینتر دارند .مک نب ورنلی )2712( 2در مطالعه خود به عنوان «ویژگیهای شخصیتی به
عنوان پیش بینی کننده توسعه هوش فرهنگی رابطه خودکار آمدی ،به این نتیجه رسیدند که بین
ویژگیهای شخصیتی (خودکارآمدی ،تجربه مسافرتی بینالمللی و تجربه کاری مدیریتی) با
هوش فرهنگی رابطه وجود دارد و ویژگی شخصی خودکارآمدی یک عامل کلیدی برای
پیشبینی توسعه موفقیتآمیز هوش فرهنگی است (به نقل از موسوی برده کش.) 1362،کراون

3

( )2713در مطالعه خود تحت عنوان «عرضهی فرهنگی ،هوش عاطفی و هوش فرهنگی ،یک
مطالعۀ اکتشافی» نشان داد که عرضهی فرهنگی در همهی شکلها بر هوش فرهنگی تأثیر دارد
در حالی که بر هوش عاطفی تأثیری ندارد.
فرج پور ( )1314در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ نظام ارزشهای اساتید و دانشجویان
در دانشگاه شاهد» به این نتایج دست یافت که ارزش اقتصادی دانشجویان باالترین و ارزش
مذهبی پایینترین رتبه را در نظام ارزشهای کل دانشجویان شاهد است .همچنین ارزشهای
سیاسی ،علمی ،هنری ،اجتماعی در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد .سمائی ( )1315در

1. iami&Gelfend
2. macnab&worthley
3. Crowne
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پژوهشی با عنوان رابطۀ کارآفرینی و نظام ارزشهای مدیران در دانشگاه شهید بهشتی ،سلسله
مراتب ارزشهای مدیران دانشگاه شهید بهشتی را چنین بیان کرد :ارزش نظری،ارزش سیاسی،
ارزش اقتصادی ،ارزش اجتماعی ،ارزش مذهبی و ارزش هنری .دشتوان اردستانی ( )1316در
مطالعه خود به نام ارزیابی نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران به این نتایج
رسید که در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور ارزشهای هنری باالترین اولویت را دارد و
کمترین اولویت به ارزش مذهبی اختصاص یافته است .اکرامی ( )1311تحقیقی را به عنوان
ارزیابی نظام ارزشی مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران انجام داد و نتایج نشان داد که
رتبهبندی نظام ارزشها از این قرار است :ارزش نظری ،ارزش سیاسی ،ارزش اقتصادی ،ارزش
مذهبی ،ارزش اجتماعی و ارزش هنری یافتههای فرعی این پژوهش نشان داد که بین جنسیت و
سن و تجربه خدمتی ،تحصیالت و وضعیت استخدام با هیچ یک از متغیرهای دیگر نظام
ارزشها رابطه ندارد.
کاظمی ( )1310در پژوهشی با عنوان «ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه
المصطفی العالمیه به عنوان نهادی که در سطح بین المللی فعالیت میکند» به این نتایج دست
یافت :هوش فرهنگی انگیزشی ،هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی رفتاری ،هوش
فرهنگی شناختی .بر مبنای نتایج بدست آمده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری هوش
فرهنگی ،هوش فرهنگی انگیزشی ،هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی رفتاری وعملکرد
کارکنان جامعه المصطفی العالمیه در حد مطلوبی قرار داشت ،اما از نظر هوش فرهنگی شناختی
در وضعیت مطلوبی نبود.رحیم نیا ( )1311پژوهشی با عنوان «بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی
بر عملکرد وظیفۀ مدیران شعب بانک اقتصاد نوین تهران» انجام داد که یافته های حاصل از
تحقیق نشان داده که بین هوش فرهنگی وعملکرد وظیفۀ مدیران رابطه ی مثبت ومعناداری
وجود دارد ومیانگین نمرات استراتژی هوش فرهنگی و انگیزش هوش فرهنگی نسبت به ابعاد
دیگر هوش در سطح باالتری بوده وکمترین میانگین متعلق به بعد رفتاری هوش فرهنگی
میباشد .قادری ( )1367تحقیقی با عنوان «بررسی رابطۀ هوش فرهنگی با بهره وری مدیران
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مدارس شاهد آذربایجان» انجام داده که نتایج پژوهش نشان میدهد بین هوش فرهنگی و
مؤلفه های آن به بهره وری مدیران رابطه وجود دارد .یافته های دیگر این پژوهش نشان میدهد
که میزان هوش فرهنگی ومؤلفه های فراشناخت ،شناخت ،انگیزش ورفتار در جامعه مورد مطالعه
تا حدودی باالتر از سطح متوسط قرار دارند .حاتمی ( )1361پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر
هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفهای مدیران و کتابداران» انجام داد و بین هوش فرهنگی و
عملکرد وظیفهای مدیران وکتابداران رابطه وجود دارد و در بررسی روابط چهارگانۀ هوش
فرهنگی نتایج حاکی از وجود رابطه بین ابعاد استراتژی با بعد انگیزش هوش فرهنگی و بعد
انگیزش با بعد رفتار هوش فرهنگی است.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش
شامل 07نفر از مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی که در سال 1362-1363در
واحدها و دانشکده های شش گانه دانشگاه عالمه طباطبایی اشتغال داشته ،که از این تعداد 65
نفر به پرسش نامه پاسخ داده اند .در این پژوهش به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه نظام
ارزشهای آلپورت ،ورنون و لیندزی()که شامل دو قسمت است و قسمت اول شامل  37سوال
که پاسخگو با دادن نمره  1تا  3به هر گزینه درجه رجحان خود را به هر یک از آنها بیان می-
کند به گونه ای که مجموع امتیازات هر دو بخش بیشتر از سه نباید باشد .قسمت دوم شامل 16
سوال  4گزینهای میباشد .و مقیاس هوش فرهنگی ()CQSکه شامل یک ابزار سنجش 16
سوالی است که با استفاده مقیاس 4گزینهای کامالً مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،نسبتاً موافقم ،کامالً
موافقم به ترتیب متناظر با اعداد 1تا4تشکیل گردیده ،استفاده شده است.در این پرسشنامه،هوش
فرهنگی کارکنان به مفهوم کلی و متغیرهای 4گانه آن به ترتیب :فراشناخت ،شناخت ،انگیزش،
رفتار مورد بررسی گرفته شده است.
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در تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا توصیفی از آزمودنی ها صورت میگیرد .وبرای تحلیل
دادهها از تعیین فاصله اطمینان  66درصدی برای مشخص کردن حدود هر یک از ارزشهای
مدیران ،از آزمونTتک نمونه ای برای مشخص کردن هوش فرهنگی مدیران،از آزمون
فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیر های  5گانه نظام ارزش ها و  4گانه هوش فرهنگی در
جامعه مورد مطالعه،از مدل همخوانی مجذور کای برای تعیین رابطه سطوح نظام ارزش ها و
هوش فرهنگی با ویژگی فردی مدیران،وبا توجه به اینکه مدل مجذور کای قادر نیست در
صورت وجود رابطه جهت آن را مشخص کند ،بنابراین در صورت معنادار بودن مجذور کای
برای مشخص شدن جهت رابطه از مدل رگرسیون خطی همزمان استفاده می شود ،و از آزمون
همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه نظام ارزش ها با هوش فرهنگی استفاده گردیده است.

یافتههای پژوهش
متغیر سن و تجربه خدمتی به ترتیب با میانگین  10/06، 42/56وانحراف استاندارد 5/61 ، 0/36
سال (بنابراین خطای استاندارد 7/66و )7/62نشان میدهد سن آزمودنیها در جامعه مورد
مطالعه حدود  42سال است .تجربه خدمتی آزمودنیها نیز با اطمینان بیش از  10سال است و
میتوان گفت مدیران نسبتاً با تجربه هستند.

تحلیل دادهها
برای پاسخ به پرسش اول پژوهش (وضعیت ابعاد نظام ارزش ها و هوش فرهنگی چگونه
است؟).
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جدول  .1تعیین فاصله اطمینان 99درصدی برای ارزش های  6گانه مدیران در جامعه مورد مطالعه
میزان سطوح

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

برآوردفاصله 66درصدی

ارزش نظری

47/612

5/164

7/122

31/01 –43/11

باال

ارزش اقتصادی

47/565

0/371

7/605

31/76 – 43/31

باال

ارزش هنری

36/214

0/352

7/613

35/61 – 41/14

متوسط

ارزش اجتماعی

30/565

6/766

7/506

36/16 – 36/67

پایین

ارزش سیاسی

44/501

6/240

7/017

42/17 – 45/66

باال

ارزش مذهبی

35/032

0/170

1/743

33/64 – 36/62

پایین

متغیرها درجامعه

در میان ارزش های شش گانه ارزش مذهبی در فاصله اطمینان  33/64تا  ،36/62و ارزش
اجتماعی در فاصله اطمینان  36/16تا  ،36 /67با ارزش سیاسی در فاصله اطمینان  42/17تا
 45/66مقایسه شد و این نشان می دهد ارزش مذهبی و ارزش اجتماعی کامالً پایین تر از ارزش
سیاسی در جامعه مورد مطالعه است .این مقایسه نشان می دهد ارزش سیاسی حتی از ارزش
نظری با فاصله اطمینان  31/01تا  43/11نیز باالتر است .ارزش هنری با فاصله اطمینان  35/61تا
 41/14با ارزش اقتصادی  31/76تا  43/31تا حدودی میزان مشابه ای نشان می دهند.همچنین
ارزش نظری نیز با فاصله اطمینان  31/01تا  43/11با ارزش اقتصادی همپوشی زیادی دارند.
جدول 2نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین ابعاد هوش فرهنگي
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مقدارt

فرضیه صفر

فراشناخت

2/116

7/406

5/70

ردمی شود

باال

شناخت

2/257

7/526

-2/14

ردمی شود

پایین

انگیزش

2/167

7/642

4/13

ردمی شود

باال

رفتار

2/360

7/516

-1/03

ردنمی شود

متوسط

هوش فرهنگی

2/665

7/410

1/71

ردنمی شود

متوسط

میزان سطح متغیرها
درجامعه
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در ارتباط با هوش فرهنگی چنانکه در جدول 2نشان داده شده ،اگرچه میزان هوش
فرهنگی به مفهوم کلی در جامعه مورد مطالعه در حد متوسط است ولی متغیر فرا شناختو متغیر
انگیزش در جامعه مورد مطالعه در حد باال هستند و متغیر رفتاردر جامعه مورد مطالعه در حد
متوسط است و در نهایت متغیر شناخت در جامعه مورد مطالعه پایین متوسط قرار دارد .ولی
مقادیر  Tمحاسبه شده داللت بر برتری متغیر فراشناخت بر متغیرهای دیگر به ویژه متغیر رفتار
دارد.
در ارتباط با پرسش دوم که رتبه بندی هر یک از متغیرهای نظام ارزشها و هوش فرهنگی
در جامعه مورد مطالعه کدام است؟ از آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج در جدول  3نشان داده
می شود.
جدول  .3رتبه بندی متغیرهای نظام ارزش ها و هوش فرهنگي مدیران درجامعه موردمطالعه
رتبه بندی متغیرهایهوش فرهنگی

رتبه بندی متغیرهای نظام ارزش ها
متغیر

میانگین رتبه

رتبه

متغیر

نماد

میانگین رتبه

رتبه

ارزش علمی

3/13

2

فراشناخت

X1

3/13

1

ارزش اقتصادی

3/65

3

شناخت

X2

1/14

4

ارزش هنری

3/20

4

انگیزش

X3

2/63

2

ارزش اجتماعی

2/66

6

رفتار

X4

2/11

3

ارزش سیاسی

4/57

1

-

-

-

-

ارزش مذهبی

2/06

5

-

-

-

-

Significance
0/001

ChiSquare
34/8316

Cases
65

Significance
0/001

D.F.
3

ChiSquare
39/1500

Cases
56

همانگونه که در جدول  3مشخص شده است در جامعه مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی
متغیر ارزش سیاسی در جامعه موردمطالعه باالترین رتبه و در مقابل متغیر ارزش مذهبی
پایینترین رتبه و متغیرهای ارزش علمی ،ارزش اقتصادی ،ارزش هنری ،و ارزش اجتماعی به
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ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارد ،چنان که مالحظه شود ارزش مذهبی و ارزش
اجتماعی مدیران کمتراز ارزش های دیگر است.
همچنین در جامعه مدیران گروه نمونه متغیر فراشناخت قویترین صفت از متغیرهای هوش
فرهنگی و باالترین رتبه را داراست .و در مقابل متغیر شناخت پایینترین رتبه و متغیرهای
انگیزش و رفتار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش (آیا نظام ارزشها با هوش فرهنگی رابطه دارد؟) از
ماتریس همبستگی ضریب پیرسون استفاده گردید.
جدول  .4ماتریس ضرایب همبستگي برای تعیین رابطه متغیرهای نظام ارزشها و هوش فرهنگي
مدیران در جامعه مورد مطالعه
F6
0/11

F5
0/21

F4
-0/13
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همانگونه که در جدول  4مشخص شده ضرایب همبستگی پیرسوندر دامنه
=7/3375

تا

قرار دارد و در سطح  α = 7/771فقط متغیر انگیزشی

با ارزش سیاسی رابطه دارد ،اگر چه در سطح  α= 7/71هوش فرهنگی به مفهوم کلی نیز با
ارزش سیاسی رابطه مثبت دارد ،ولی این رابطه فقط ناشی از اثر همان انگیزش است ،و به این
ترتیب هیچ یک از دیگر عوامل هوش فرهنگی با نظام ارزشها دست کم در جامعه مورد
مطالعه رابطه ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نظام ارزشها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه عالمه طباطبایی
است .در این مطالعه ارزش نظری با مطالعه اردستانی ( ،)1316سمائی ( )1315و فرج پور
( )1314همپوشی دارد و در ارزش اقتصادی مطالعه حاضر با مطالعه سمائی ( )1315و اردستانی
( )1316همپوشی زیادی دارد.در ارزش هنری مطالعه حاضر با مطالعه فرج پور ( )1314همپوشی
زیاد ،و با مطالعه سمائی ( )1315نیز تا حدودی همپوشی دارد ،و همچنین در مطالعه حاضر
ارزش اجتماعی ،ارزش سیاسی و ارزش مذهبی با مطالعه اردستانی ( ،)1316فرج پور ( )1314و
سمائی ( )1315دارای همپوشی زیادی است واین بیان کنندۀ رتبههای کم و بیش یکسان هر
یک از این ارزشها در جامعههای مورد مطالعه است.
نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش های انجام شده در کارکنان سایر سازمانها و
مراکز آموزشی در میزان برخورداری از ویژگی هوش فرهنگی ومتغیرهای زیر بنای آن به شرح
زیر است :نتایج حاصل نشان داد که در مطالعه کاظمی ( )1310سطح هوش فرهنگی انگیزشی،
هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی رفتاری در سطح مطلوبی قرار دارند اما از نظر هوش
فرهنگی شناختی در وضعیت مطلوبی نیست .این مطالعه به استثناء هوش رفتاری که در سطح
متوسطی قرار دارد و در مطالعۀ کاظمی ( )1310در حد مطلوبی است ،در بقیه متغیرها با پژوهش
حاضر همخوانی دارد .نتایج پژوهش قادری نشان می دهد که میزان هوش فرهنگی معلمان
بیشتر از سطح متوسط است .از آنجا که هوش فرهنگی با مفهوم کلی در پژوهش حاضر در
سطح متوسط قرار دا رد از این لحاظ تا حدودی با پژوهش قادری همخوانی دارد .همچنین
مطالعۀ قادری هریک از مؤلفه های فراشناخت ،شناخت ،انگیزش ورفتار در سطح کمی باالتر از
متوسط قرار دارند که نشان می دهد این مطالعه فقط در مورد مؤلفه ی رفتار با پژوهش حاضر
همخوانی دارد ونتایج سطوح بقیه متغیرها با پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
مقایسه نتایج رتبه بندی ارزشها و مولفههای هوش فرهنگی پژوهش حاضر و دیگر
مطالعهها به شرح زیر است:
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ارزش سیاسی در پژوهش حاضر در رتبه اول قرار دارد و در مطالعات اکرامی (،)1311
سمائی ( ،)1315اردستانی ( )1316و فرج پور ( )1314در رتبۀ دوم قرار دارد که نشان دهندۀ این
است که ارزش سیاسی در این پژوهش ها تاحدودی نزدیک به ارزش سیاسی پژوهش حاضر
می باشد که نشان دهندۀ این است که مهمترین انگیزه برای تالش آنها در صحنههای مختلف
رقابت با دیگران است.ارزش علمی (نظری) در مطالعه ی حاضر در رتبۀ دوم و در مطالعه
اکرامی ( )1311وسمائی ( )1315در رتبۀ اول و مطالعه اردستانی( )1316در رتبۀ چهارم و فرج
پور ( )1314در رتبۀ سوم ارزش ها قرار دارد واین بیان کنندۀ این است که ارزش علمی در
جامعه های مورد مطالعه پژوهش اکرامی ( )1311وسمائی ( )1315وپژوهش حاضر مسیر ارتقاء،
شکوفایی استعداد ها وپیشرفت های علمی را فراهم می آورد .ارزش اقتصادی سومین رتبه در
چهار جامعۀ اول است و در مطالعه ی فرج پور ( )1314در رتبۀ اول قرار دارد که نشان دهندۀ
اهمیت این ارزش در جامعه ی مورد مطالعه ی فرج پور ( )1314است که مشخص میکند
جامعه ی ا ین مطالعه عالقه به پیشرفت اقتصادی ،ثروت وسودمندی امور دارند .ارزش هنری در
مطالعه ی حاضر وفرج پور ( )1314در مرتبۀ چهارم و در دو مطالعۀ اکرامی ( ،)1311سمائی
( )1315در رتبۀ ششم و در مطالعه ی اردستانی( )1316در رتبۀ اول قرار دارد ،که نشان می دهد
جامعه ی مورد مطالعه اردستانی( )1316نسبت به سایر مطالعات بیشتر میل به زیبایی وآثار هنری
دارند .پنجمین رتبه در مطالعۀ حاضر و مطالعه های اکرامی  ،1311اردستانی( )1316و فرج پور
( )1314ارزش اجتماعی است،که این نتیجه نشان دهندۀ طیف مشابهی از مشارکت ،مسؤلیت
پذیری وصمیمیت در روابط انسانی را در میان جامعه های این پژوهش ها است .ارزش اجتماعی
در مطالعۀ سمائی ( )1315در رتبۀ چهارم قرار دارد.متغیر ارزش مذهبی در پژوهش حاضر و
مطالعات اردستانی ( )1316و فرج پور ( )1314در رتبۀ ششم قرار دارد .که این نتیجه بیان کنندۀ
این است که جایگاه ارزش مذهبی برای مراکز علمی ،آموزشی و دانشگاهی در سطح پایینی
قرار دارد .در مطالعۀ اکرامی ( )1311در رتبۀ چهارم و در مطالعۀ سمائی ( )1315در رتبۀ پنجم
قرار دارد.
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رتبه بندی متغیرهای هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی پژوهش حاضر وسازمان های دیگر
تقریباً مشابه هستند .به این ترتیب که عامل فراشناخت مدیران مطالعه حاضر و مطالعههای
حاتمی ( )1361و کاظمی ()1310تقریباً باالترین رتبه را داراست .که نشان دهندۀ این است که
این کارکنان توانایی آن را دارند دانش فرهنگی خودشان را به هنگام تعامل با فر هنگ های
دیگر تعدیل و سازگار کنند .متغیر انگیزش دومین عامل در پژوهش حاضر و حاتمی ()1361
است ولی در مطالعات کاظمی ( )1310و تسلیمی در رتبۀ اول قرار دارد و ا ین معرف عالقۀ
کارکنان برای آزمودنی فرهنگهای دیگر وتعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف میباشند.
سومین رتبه در مطالعۀ حاضر عامل رفتار است واین متغیر در مطالعه حاتمی ( )1361وکاظمی
( )1310در رتبۀ سوم ودر مطالعه تسلیمی در رتبۀ چهارم قرار داردکه نشان دهندۀ نزدیک بودن
رتبههای متغیر رفتار در میان این پژوهش ها است .در نهایت آخرین متغیر شناخت است که در
مطالعۀ حاضر و مطالعههای حاتمی ( )1361و کاظمی ( )1310در رتبۀ چهارم و در مطالعه
تسلیمی در رتبۀ سوم قرار گرفته است .مقایسۀ نتایج نشان میدهدکه ابزار سنجش نظام ارزش ها
به خوبی تفاوتها را در جوامع مختلف با ویژگیهای متفاوت نشان می دهد.
نتایج به دست آمده از پرسش نهایی پژوهش نشان می دهد که فقط متغیر انگیزش با ارزش
سیاسی رابطه دارد ،اگر چه در سطح  α= 7/71هوش فرهنگی به مفهوم کلینیز با ارزش سیاسی
رابطه مثبت دارد ،ولی این رابطه فقط ناشی از اثر مستقیم همان انگیزش است به این ترتیب هیچ
یک از دیگر عوامل هوش فرهنگی با نظام ارزشها دست کم در جامعۀ مورد مطالعه رابطه
ندارد .براساس نتایج پژوهشهای پیشین رابطه مثبتی بین تعادل ارزشی و اثربخشی رهبری و
همچنین بین نظام ارزشی معلمان و دانش آموزان وجود دارد پیشینه هوش فرهنگی نشان میدهد
در چند مورد بین ویژگی شخصیتی ،خودکارآمدی و عملکرد کارکنان با هوش فرهنگی رابطه
وجود دارد اما بین هوش فرهنگی و سبک رهبری رابطه مثبت وجود ندارد.
به هر حال مراحل مختلف پژوهش حاضر با دقت فراوان ،طرح ،اجرا و انجام شده ولی از
محدودیت هایی نیز مبرا نبوده است .با توجه به اینکه این پژوهش از پژوهش های توصیفی از
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نوع همبستگی است تعداد محدود جامعه مورد مطالعه از محدودیتهای این میباشد .همچنین
از آنجا که پژوهش در جامعه مدیران دانشگاهی انجام گرفته تعمیم نتایج به مدیران سازمانهای
غیر مشابه (مدیران سازمانهای دولتی) قابل تعمیم نیست.تعداد زیاد مادههای پرسشنامهها ممکن
است از حوصله مدیران خارج باشد و با دقت کافی پاسخ نداده و نهایت میتواند بر کیفیت
نتایج تاثیر منفی داشته باشد.پرسشنامه نظام ارزش های این مطالعه با توجه به نظریه ارزشهای
ششگانه (ارزش نظری ،ارزش اقتصادی ،ارزش هنری ،ارزش اجتماعی ،ارزش سیاسی ،ارزش
مذهبی) آلپورتتنظیم گردیده است بنابراین شامل همه ارزش های شناخته شده دیگر نیست.
بر پایه یافتههای پژوهش پیشنهادهای به شرح زیر ارائه می شود :با توجه به یافتههای
پژوهش پیشنهاد میگردد دانشگاه در زمینه متغیرهای نظام ارزشها مطالعه ای به انجام رساند تا
با بررسی ویژگی مدیران بتواند برنامههای آموزشی ترتیب دهد و عالوه بر حفظ جایگاه
ارزش های سیاسی و اقتصادی با تقویت و توسعه متغیرهای هنری ،اجتماعی و مذهبی گامی در
جهت ارتقاء و تقویت گرایش های اعتقادی برای دستیابی به اهداف متعالی دانشگاه برداشته
شود .همچنین پیشنهاد میشود دانشگاه عالوه بر حفظ جایگاه متغیرهای شناخت و انگیزش باید
اقداماتی از قبیل استفاده از برنامههای ایفای نقش ،آموزش شناخت و توجه به جنبه های مثبت
سایر فرهنگ ها و برنامههای شبیه سازی در کنار سایر برنامه های آموزشی در سازمان ها اجرا
کند تا براساس آنها افراد بتوانند در تشبیهی از یک محیط واقعی چند فرهنگی به طور مصنوعی
ساخته شده قرار گرفته و آموختههای خویش را عمال ًبه کار گیرند .سنجش میزان مؤلفههای
نظام ارزش ها و هوش فرهنگی مدیران و کارکنان قبل از استخدام و همچنین به طور متناوب و
ارزیابی ساالنه و آگاه ساختن آنان از سطوح نتایج کسب شده و ارائه تمهیداتی برای ارتقاء
ارزشهای مورد نظر را میتوان پیشنهاد کرد.
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