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Abstract 
oday, departments and organizations are looking for employees who can perform 
the most appropriate actions and have the ability to communicate with different 
cultures according to the type of duties and responsibilities. Therefore, the 
purpose of this study is to investigate the effect of cultural intelligence and job 
performance of cultural heritage and tourism employees with emphasis on 
gender control.  This research is a descriptive-survey type. The statistical 
population of this study is all employees of the Cultural Heritage and Tourism 
Department of Mazandaran Province. 130 people were selected as a sample 
through cluster sampling. Data of this study were collected through a 
questionnaire. The questionnaires of Ang et al. (2004) and Patterson (1989) were 
used to measure cultural intelligence and job performance, respectively. 
Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient, multivariate 
regression and t-test were used to analyze the data. The results showed that 
there is a positive and significant correlation between all dimensions of cultural 
intelligence and job performance. However, in the regression equations in which 
the effect of different dimensions was measured, both motivational and 
behavioral dimensions had a positive effect, but metacognitive and cognitive 
dimensions did not have the power of predictability. Also, t-test showed that 
there is no significant difference between men and women in terms of cultural 
intelligence. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, organizations face new challenges 
for their continuity and establishment, and 
overcoming these challenges requires 
more attention to the development and 
strengthening of internal skills and 
abilities of employees. The most vital issue 
in any organization is its job performance. 
The importance of job performance has 
led researchers to do more research on 
it(Barati Ahmadabadie et, al. 2010). Today, 
job performance is one of the variables 
that has received a lot of attention in many 
developed countries. Psychologists 
consider job performance to be the 
product of human behaviors, and believe 
that motivations and needs affect people's 
performance, and ultimately economic 
growth and development(Ahadi & 
Abdolmohammadi, 2014). One of the 
variables that seems to affect job 
performance is cultural intelligence. The 
concept of cultural intelligence first By 
Early and Ang (2003). They have defined 
cultural intelligence as the ability to learn 
new patterns in cultural interactions and 
to provide correct behavioral responses to 
these patterns (Zare & Rabiee, 2018). 

To explain and measure cultural 
intelligence, a four-component concept 
has been proposed, two of which are 
mental (metacognitive and cognitive) and 
other dimensions (motivational and 
behavioral  

One of the research variables is the 
gender difference between the cultural 
intelligence of men and women. Research 
has shown that working women are more 
likely to interact emotionally with other 
employees and score higher on emotional 
competencies than men (Baron-Cohen, 

2003; Hall & Mast, 2008).   Accordingly, the 
present study seeks to answer the 
following basic questions:  

1- Is there a significant difference 
between male and female 
employees in terms of cultural 
intelligence? 

2- Is there a significant relationship 
between the components of 
cultural intelligence with the job 
performance of the staff of the 
Department of Tourism and 
Cultural Heritage of Mazandaran 
Province? 

3- How much do the components of 
cultural intelligence predict the job 
performance of the staff of the 
Department of Tourism and 
Cultural Heritage? 

 

2. Research Methodology 
Society, sample and sampling method: The 
present study is a descriptive-survey type. 
The statistical population of the present 
study includes all employees of the 
Department of Tourism and Cultural 
Heritage of Mazandaran Province to 410 
people (108 women, 302 men).  

 Research tools: In this study, in order 
to collect information for the cultural 
intelligence variable, a four-factor cultural 
intelligence questionnaire (Ang et al. 
2004). Patterson (1989) questionnaire was 
used for job satisfaction. 

3. Research Findings 
According to the collected data, 40% of 
the respondents are female and 60% are 
male.  

In order to answer the first research 
question:  
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In order to measure the difference 
between cultural intelligence between 
men and women, t-test was used to 
calculate data.  

The results show that the difference 
between the mean of cultural intelligence 
in terms of gender is not significant. 

To answer the second question, 
Pearson correlation coefficient was used, 
which showed that there is a significant 
and positive correlation between the 
dimensions of cultural intelligence and job 
performance. 

In order to answer the third question of 
the research, the multiple correlation 
coefficient shows that cultural intelligence 
with a value of 0/68 has a significant 
correlation with job performance. 

. 

4. Conclusion 
The results of this study showed that male 
and female employees of the Cultural 
Heritage and Tourism Organization were 
not different in terms of cultural 
intelligence. 

The results of this study showed that 
there is a positive and significant result 

between cultural intelligence and its four 
components with employees' job 
performance, in other words, the higher 
the cultural intelligence, the better their 
job performance. 

In response to the third question of the 
research, the study of the effect of cultural 
intelligence dimensions on job 
performance, the first dimension of which 
is metacognitive. The results showed that 
there is a positive relationship between 
metacognitive dimension and job 
performance, But regression calculations 
showed that the metacognitive dimension 
could not predict job performance. 
Research findings on the cognitive 
dimension of cultural intelligence also 
showed, There is a relationship between 
cognitive dimension and job performance, 
but regression calculations showed that 
cognitive dimension is not a suitable 
criterion for predicting job performance. 

The results of this study show that the 
behavioral dimension of cultural 
intelligence is also a good predictor of job 
performance of employees of this 
organization. 
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 چکیده
  بروز  خود  از  را   عملکردها  ترینمناسب  بتوانند  تا  هستند  کارکنانی  بدنبال  سازمانها  و  ادارات  امروزه
  نیز  را  متفاوت  هایفرهنگ  با  ارتباط   برقرای  توانایی  شانمسئولیت  و  وظایف  نوع  به  توجه  با  و  دهند

 میراث   کارکنان  شغلی  عملکرد  و  فرهنگی  هوش  اثر  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف  لذا .  باشند  داشته
 پیمایشی   -  توصیفی  نوع  از  پژوهش  این.  باشدمی  جنسیت  کنترل  بر  تأکید  با  گردشگری  و  فرهنگی 

 استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  کارکنان  کلیه  پژوهش  آماری  جامعه.  است
. شدند  انتخاب  نمونه  عنوانبه  ایخوشه   گیرینمونه  طریق  از  نفر  130  تعداد  که  باشند،می  مازندران

 شغلی   عملکرد  و  فرهنگی  هوش  سنجش  برای.  شد  آوری  جمع  پرسشنامه  طریق  از  پژوهش  هایداده 
  براي .  گرفت  قرار  استفاده  مورد(  1989)  پاترسون  ،(2004)  همکاران  و  أنگ  هایپرسشنامه   ترتیب  به

 رگرسیون   پيرسـون،  همبسـتگي  ضـريب  اسـميرنوف،  -كولمـوگروف  آزمونهاي  از  هاداده  تحليل  و  تجزيه
  عملكرد   و  فرهنگي  هوش  ابعاد  همه  بين  كه  داد  نشان  نتايج.  شد  استفاده  t  آزمون  و  متغیره  چند

  مختلف   ابعاد  اثر  که  رگرسیونی  معادالت  در  ولی  دارد،   وجود  داریمعنی  و  مثبت  همبستگی   شغلی
  ابعاد   ولی  داشته  پذیری  بینیپیش  قدرت   رفتاری  و  انگیزشی  بُعد  دو  گرفت  قرار  سنجش  مورد

  و  زن  جنسیت  بین  داده  نشان  t  آزمون  همچنین  نداشتند،  بینیپیش  قدرت  شناختی  و   فراشناختی
 . ندارد وجود معناداری  تفاوت فرهنگی هوش لحاظ از مرد
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. جلودار، سید مهدی متولیانزادهسلیمان یحیی
 فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت های هوش اساس موئلفه

 مقدمه 1
با امروزه   خود  استقرار  و  استمرار  برای  سازمانها 
نوینیچالش برون  های  كه  این    مواجهند  از  رفت 
توسعه و تقویت   ها مستلزم توجه بیشتر به چالش
تواناییمهارت و  استها  كاركنان  درونی  .  های 
  ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن حیاتی

اهمیت عملکرد شغلی، پژوهشگران را   . است  سازمان
بیشتر   تحقیق به   است   هرچه  واداشته  آن   درباره 

(Barati Ahmadabadie et, al. 2010 محقق ین  (. 
مورد کلی  ارزشهای  را  از    انتظار  عملکرد  سازمان 

کنند که هر فرد در  های مجزای رفتاری تعریف میتکه
دهد. برای  نجام میا  طول دورهای مشخص از زمان

اینکه سازمانی به اهدافش دست یابد، کارکنان باید  
قبولی از کارایی انجام    قابل  کارهایشان را در سطح

برای سازمانهای دولتی که  دهند. توجه به این مسئله  
شان زمینه را برای شکست در انجام  ضعیف  عملکرد

عملکرد که  خصوصی  شرکتهای  و  عمومی    خدمات 
کند،  شان را فراهم میضعیف، موجبات ورشکستگی

(. امروزه Asadnia et, al. 2017امری ضروری است )
عنوان یکی از متغیرهایی  عملکرد شغلی همچنین به

از کشورهای توسعه یافته مورد   است که در بسیاری
توجه زیادی قرار گرفته است. روانشناسان عملکرد  

می انسانی  رفتارهای  محصول  را  و  شغلی  دانند، 
انگیزه در  معتقدند  و  افراد،  عملکرد  در  نیازها  و  ها 

 Ahadi) نهایت رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارند
& Abdolmohammadi, 2014  ای  مجموعه(. عملکرد

هایی است که از طرف کارکنان  از اقدامات و فعالیت
در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان  

 (.  Asadnia et, al. 2017) گیردانجام می

شغلی به یکی    در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد  
است   و جذاب تبدیل شده  توجهمورد  های  از موضوع

زمینه در  هم  تمایل  این  تحو  در  های  هم  و  قیقاتی 
های بسیاری منجر  كاربردی به بروز نوآوری  هایزمینه

عملکرد شغلی به  (.  Ziyae et al. 2014)شده است  
نظر سازمانها از رویدادهای رفتاری    ارزش مد  عنوان 

افراد  كه  انجام    مجزا  مشخص  زمانی  دوره  یك  در 
عملکرد    (.Kavousy 2015)شوددهند، تعریف میمی

شمار    اهیم بنیادین در مدیریت بهشغلی، یکی از مف
كه بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس    رود، چرامی
می  آن را شکل  سازمانها  موفقیت  عبارتی،  به  گیرد. 
درمی كرد  توان  مشاهده  عملکردشان   Jalali)آینه 

Rohllahi 2014  اهمیتی به  توجه  با  عملکرد  که  (. 
میراث  کل  شغلی در جهت بقاء و ادامه حیاط اداره  

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد، متغیرهای  
 توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند. مختلفی می

با  شناسان  بيستم روانقرن  در سال هاي پاياني  
گسترده  پژوهش هوش  های  از  جديدي  ابعاد  خود 

را   وانسان  کردند،  هوش    شناسایی  که  دریافتند 
  شناختی تنها عامل موفقیت و بهبود عملکرد شغلی 

کارکنان در سازمانها نیست بلکه یک کارمند ضمن  
هایی  برخورداری از هوش شناختی باید دارای توانایی

های دیگر از جمله در زمینه هوش فرهنگی  در حوزه
(.  Nouraei & Saei, 2010و .... نیز برخوردار باشد) 
عنوان یک عامل هوشمند  هاز طرفی منابع انسانی ب 

نه تنها نسبت به منابع دیگر قابلیت مزیت رقابتی  
پایدار را داراست، بلکه غیرقابل کپی برداری است و 
نیروی   کارکرد  حاصل  خود  کننده  ایجاد  دیگر  منابع 
با   مدیریت  دانشمندان  رو  این  از  هستند،  انسانی 

محیط در  افراد  عملکرد  روی  چند  مطالعه  های 
جدیدی از هوش را بنام هوش فرهنگی    فرهنگی، بُعد

توانمند و  بکارگیری  که  کردند  آن  شناسایی  سازی 
عنوان عامل موثر در بهبود عملکرد افراد  تواند بهمی

محیط چنین  شوددر  محسوب   ,Askari F)هایی 
Tavakoli .) 

و    هوش فرهنگیمفهوم   ایرلي  توسط  نگ  أابتدا 
(Earley& Ang, 2003  در کار   همدرس (  و  کسب 
مطر ل قابلیت    .شد  حندن  را  فرهنگي  هوش  آنها 

تعامالت فرهنگي و ارائه   یادگیری الگوهای جدید در
تع الگوها  این  به  صحیح  رفتاری    ف ی رپاسخهای 

توجهکرده با  باید  فرد  موجود،   اند.  اطالعات  به 
اگر   حتي  کند،  تدوین  مشترکي  شناختي  چارچوب 

و  رفتارها  از  کافي  نداشته    درک  محلي  هنجارهای 
  شد. تدوین چنین چارچوبي تنها از عهده کساني بر با
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از هوشمي با  آید که    باشند   ي برخوردار  الفرهنگي 
(Zare & Rabiee, 2018 .) 

هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که  
  های کاری متنوع دارد. محیط  ارتباط بسیار زیادی با

دهد تا تشخیص دهند  هوش به افراد اجازه می  این
میچگونه    دیگران  الگوهای  فکر  به  چگونه  و  کنند 

  بین   درنتیجه موانع ارتباطی،  دهندرفتاری پاسخ می
و فرهنگی را کاهش داده و به افراد قدرت مدیریت  

می فرهنگی  هوشاین  از  ،دهدتنوع  به   رو    فرهنگی 
یافته    ای در دنیای رقابتی امروز اهمیتطور فزاینده

  است قادر پایین ممکن  هوش فرهنگی    افراد با.  است
یا    به فرهنگ  همان  از  خود  همکاران  با  ارتباط 

درفرهنگ درنتیجه  و  نباشند  دیگر   و  کسب  های 
دچار )  کارشان  شوند   Hadizadehمشکل 

Moghadam & Hosseini, 2012  فرهنگی چند   .)
و   سیاسی  اجتماعی،  مهم  موضوعات  از  یکی  بودن 

می بشمار  جوامع  از  بسیاری  در  طیف  فرهنگی  آید 
از هر    وسیعی  در  گوناکون  احساسات  و  عواطف 

های ملی وجود دارد.  فرهنگ و حتی در خرده فرهنگ
از   بسیاری  و  باورها  و  قومیت  زبان  در  تفاوت 

می دیگر  بلقوه خصوصیات  منبع  عنوان  به  تواند 
تعارض ظهور کند و در صورت نبودن درک صحیح، 
مواجهه   مشکل  با  را  مناسب  کاری  روابط  ایجاد 

 (.  Triandis, 2006سازد)

در  سالدر   اخیر  کاری  محیطهای  ،  مختلفهای 
مسائل و پیامدهای ناشي از تعارضات فرهنگي باید  

 kalegKah Najafi)  نحو مطلوب مدیریت شود  به
& Hosseini, 2020  .)دلیل ارتباط   هوش فرهنگي به

ین  های کاری متنوع دارد، به افراد ازیادی که با محیط
دهند دیگران چگونه    یصخ دهد تا تشمي  توانایی را

پاسخ   رفتاری  الگوهای  به  چگونه  و  کرده  فکر 
فرهنگي  مي بین  ارتباطي  موانع  نتیجه  در  دهند، 

فرهنگي    ،کاهش تنوع  مدیریت  قدرت  افراد  به  و 
(. این نوع هوش به افراد اجازه Teo, 2005) دهد  مي
فکر  می چگونه  دیگران  دهند،  تشخیص  تا  دهد 
ار می موانع  نتیجه  در  و  را  کنند  فرهنگی  بین  تباطی 

تنوع  و  مدیریت  قدرت  افراد  به  و  داده  کاهش 

می را   ,Fayazi, Janzar Ahmadiدهد)فرهنگی 
هوش  2007 با  فرهنگی  لحاظ  از  فرد  اینکه  برای   .)

ها و هایی که برداشتشناخته شود باید در موقعیت
بتواند قضاوت درستی  اشارات مختلفی وجود دارد، 

صحیحی از آن موقعیت    داشته باشد و درک و فهم 
 (.Thomas & Inkson, 2005بدست آورد )

هوش    برخي معتقدند هوش فرهنگي در راستای 
عاطفي و اجتماعي است. در هوش عاطفي افراد با  

با دیگران    برای تعامل   لذافرهنگ خود آشنا هستند،  
کنند، اما هوش  از روشهای فرهنگي خود استفاده مي

نشان را  خود  زماني  هوش  مي  فرهنگي  که  دهد 
است ناتوان   ,Earley & Mosakowski)عاطفي 

انجام  اگر (.  2004 مطالعات  در  تاکنون    چه  شده 
با فرهنگ های  هوش فرهنگي بیشتر متوجه تعامل 

های  خرده فرهنگ  ، اما قابلیت تعمیم بهاستبیگانه  
هوش .  نژادی و قومي درون فرهنگ ملي را نیز دارد

فعالیت توانایي  فرهنگخ اثرب  فرهنگي،  در  های  ش 
در کشورهایي مانند    لذاملي، قومي و سازماني است  

ایرانمالزی حوزه،  در  که    .... و  چین  هند،  درون    ، 
بسیاری ر م  فرهنگي  تنوع  خود،  مورد مي زی  تواند 

(.  Alaei & Mohammadi, 2004)  توجه قرار بگیرد
گ دهه  یک  تحوذمطالعات  با  متناسب  ت  ال شته، 
گسترده، تغییر در رشد هوش    تکنولوژیکي و محیطي

 (. Nugraha, 2019) دهدفرهنگي افراد را نشان مي

شناختي،   -فراشناختی  این هوش شامل سه جزء
 انگیزشي است. اغلب  -رفتاری و احساسي   -فیزیکي

افراد در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، 
جدی   اما هر قابلیت بدون دو قابلیت دیگر به طور

 ,Earley & Mosakowski)  شودمي  مانع مواجه   با
هوش(.  2004 و سنجش  تبیین  یک    برای  فرهنگي 

پیشنهاد شده که دو بُعد  نیز  ای  مفهوم چهار مولفه
و شناختي(  و  )فراشناختي  ذهني  دیگر    آن  ابعاد 

رفتاری) و  تفکر    (انگیزشي  فراشناختي  بُعد  هستند. 
  ف ل تخفرهنگي م  هایدر مورد افراد و موقعیت  لفعا

بُعد شناختي، آگاهي  باشد.  و برنامه ریزی در امور می
فرهنگهای    درمورد هنجارها، فعالیتها و قراردادها در

مي  فتلخ م  منعکس  بارا  دانش  فرهنگي  ال کند.  ی 
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. جلودار، سید مهدی متولیانزادهسلیمان یحیی
 فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت های هوش اساس موئلفه

و  ثباع تشابهات  مي  درک  فرهنگي  .  شودتفاوتهای 
و یادگیری  به  تمایل  انگیزشي،  در    بُعد  فعالیت 

فرهنگي  موقعیت برای  های  ارزش دروني  و  متفاوت 
چند  نشان  تعامالت  را  باعمي  فرهنگي  که    ث دهد 

موقعیتمي در  فرد  فرهنگي،  شود  متنوع  های 
کندخ اثرب عمل  دهد.   ش  افزایش  را  خودکارآمدی    و 

و  کالمي  رفتارهای  انجام  توانایي  رفتاری،  بُعد 
های  با افرادی از فرهنگ  غیرکالمي در برقراری ارتباط

نشان   را  گستر ميدیگر  شامل  و    از  وسیعي  هدهد 
درواقع این هوش  (.  Ang et, al. 2020رفتارهاست )

 از طریق دو عامل حساسیت فرهنگي )درک تفاوتهای 
فرهنگي بدون قضاوت( و سازگاری فرهنگي )آمادگي  

عملکرد  ذیرشپ بر  فرهنگي(  تاثیر    تفاوتهای  افراد 
)ذگمي (.  Mohammadi & Salimlfard, 2016رد 

یف ارائه شده برای هوش فرهنگی پیرامون  تمام تعار
می قرار  اصلی  موضوع  تعامل  یک  هم  آن  و  گیرند 
های متفاوت است. در  اثربخش با افرادی از فرهنگ

بُعدی   چند  و  وجهی  چند  مفهومی  هوش  این  واقع 
فرهنگ با  رابطه  در  انسانی  تمایالت  که  های  است 
قرار  دیگر از زوایای متفاوت را مورد واکاوی و ارزیابی  

مي  بنابر دهد.  می نظر  به  فرهنگي، این  رسد هوش 
 است  تغییر آمیز متغیر موثر در فرایند موفقیت  یک

تواند نقش مهمي در کاهش مقاومت کارکنان  که مي
   .برابر تغییر داشته باشند  در

متغیرهای اساسی دیگر در این پژوهش، تفاوت  
باشد.  جنسیتی بین هوش فرهنگی زنان و مردان می

ننتای تحقیقات   شاغل  ج  زنان  که  است  داده  شان 
  ر ی با سا  ینظر عاطف   از  به تعامل دارند  ی شتریب   لیتما

شا در  باالتر  نمرات  کسب  و    ی ها یستگ یکارکنان 
فرهنگی  عاطف و  مردان  نسبتی  به  باشند.  می  به 

که زنان نسبت به مردان    ،نشان داده  ب،یترت  نی هم
آگاه هستند و نسبت به    شتریب از احساسات خود 

همدل احساس  مسئول   یمردان    ی اجتماع   ت یو 
سو  یشتر یب از  با    گر،ید  ی دارند.  بهتر  مردان 

و نسبت به زنان    ندی آیزا کنار م استرس  یها تیموقع 
ب  نفس  به   ,Baron-Cohen)  دارند  یشتر یاعتماد 

2003; Hall & Mast, 2008) . 

به ویژه اداره   ساتبعضی از موساز آن جایی که  
روند  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  کل  

شاغل    کند و نیروی انسانیشدن را طی می جهانی
نیز آن  شده  در  چنین    اند،متمایز  مدیریت  برای 

ای  سازمانهایی داشتن هوش فرهنگی از اهمیت ویژه
توان گفت عالوه بر اینکه  برخوردار است. چرا که می

فرهنگی    در تعامل با افراد با تنوع کارکنان این اداره  
برخود با آن را نیز باید به    هچگونگی و نحو  ،هستند

خود سازمان  د  کارکنان   & Menges)  ادآموزش 
Bruch, 2009  فرهنگی هوش  اینکه  به  توجه  با   .)

یک قابلیت و توانمندی مهم افراد برای عملکردهای  
توان از آن به عنوان یک  هنگی است لذا میبین فر 

اداره  پرسنل  ارتباط  برقراری  بمنظور  کلیدی  عامل 
فرهنگ با  که  فرهنگی  میراث  و  های  گردشگری 

شغلی   عملکرد  بهبود  جهت  دارند  سروکار  مختلف 
حوزه   این  در  پژوهش  کمبود  لذا  کرد.  استفاده  آنها 

و  بین کارکنان این اداره که بیشتر با اقشار مختلف  
ها سروکار دارند، محقق را بر آن داشت تا در قومیت

این زمینه به مطالعه بپردازد. لذا پژوهش حاضر در 
 های اساسی زیر پاسخ دهد: صدد است تا به سوال

آیا بین کارکنان زن و مرد به لحاظ میزان هوش    -1
 داری وجود دارد؟ فرهنگی تفاوت معنی

رد شغلی  آیا بین ایعاد هوش فرهنگی با عملک -2 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  کارکنان اداره

 دار وجود دارد؟. دستی استان مازندران رابطه معنی

عملکرد   -3 میزان  چه  به  فرهنگی  هوش  ابعاد 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و  شغلی کارکنان اداره 

 کند؟ صنایع دستی را پیش بینی می

راهکا  تا  کرد  خواهد  محقق سعی  انتها  رهای در 
این   در  کارکنان  شغلی  عملکرد  افزایش  جهت  الزم 

 حوزه ارائه کند.

  پیشینه پژوهش 2
هوش   بین   رابطه  بررسی  به  مختلفی  پژوهشهای 

اند و ارتباط فرهنگی و عملکرد شغلی کارکنان پرداحته
داده نشان  را  آنها  بهبین  مثال  اند.    ج ینتاعنوان 
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. متولیان مهدی سید جلودار،زادهیحیی سلیمان
 های هوش فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت اساس موئلفه

آن  از    یحاک(  (Alifuddin & Widodo 2022مطالعه  
فرهنگ هوش  که  معنادار  یاست  طور  با  به  ی 

ارتباطات بین فردی معلمین و رفتار شهروندی مرتبط  
پژوهش باره(  Berraies, 2020)  است.  هوش    در 

توانا  نی همچن  یفرهنگ  دهنده    یبرا  فرد  یی نشان 
ها و  از فرهنگ  یار یبس  یهایژگیکمک به شناخت و

زم با  انطباق  و  است.   یفرهنگ   ن یب   یها نهیدرک 
(  Asadi Zarch & Najjarzadeh, 2021)  یها افتهی

تور و   رانیمد  یهوش فرهنگ   نیدهد که ب  ینشان م
بحران با  مواجهه  در  آنها  و    هاعملکرد  مثبت  رابطه 

دارد.  یدار یمعن فرهنگ   نی همچن  وجود  با    یهوش 
از عوامل موثر    ی کی به عنوان    رانیعملکرد مد  شی افزا

گردشگر  رونق  م  یبر    تحقیق   شود.یشناخته 
(Coves-Martínez, et al., 2022  ) ،کرد مشخص 

آنها هم از    تیگردشگر بر رضا  کی   هوش فرهنگیکه  
گردشگر  تجربه  از  هم  و    گذارد. یم   ری تأث  یبرنامه 

( در بررسی رابطه بین  Ang et, al. 2007مطالعه  )
متحده   ایالت  در  شغلی  عملکرد  و  فرهنگی  هوش 

جه رسید که هوش فرهنگی و ابعاد  امریکاه به این نتی 
فراشناختی و رفتاری آن بر عملکرد شغلی افراد تاثیر  

( به Amiri, Moghimi & Kazemi, 2010گذارند. )
عملکرد شغلی   و  فرهنگی  بین هوش  رابطه  بررسی 
بطور   که  دریافتند  مذهبی  علمی  نهاد  یک  کارکنان 
کلی هوش فرهنگی و ابعاد فراشناختی و شناختی و  

شی آن با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و  انگیز 
(  Rezaiee, et al. 2012معنی داری دارد. پژوهش )

و   شناختی  ابعاد  همچنین  و  فرهنگی  هوش  بین 
انگیزشی آن با عملکرد شغلی کارکنان عملیاتی بنادر،  

مطالعه) دارد.  داری  معنی  و  مثبت   ,Nafeiرابطه 
ناختی  ( نشان داد هوش فرهنگی و ابعاد فراش2013

و شناختی و انگیزشی آن با عملکرد شغلی کارکنان  
معنی و  مثبت  رابطه  نتایج  بیمارستان  دارد.  داری 
جامعه مرکز  در  کاظمی  نشان  تحقیقات  المصطفی 

ارتباط  می عملکرد،  و  فرهنگی  هوش  بین  که  دهد 
( دارد  وجود  های    یافته(.  Kazemi, 2010مثبت 

 ,Mohammadi, Nadaf & Roshan)  پژوهش
معنادار  (2021 و  منفي  هوش    تاثیر  فرهنگي  بین 

کارکنان بر مقاومت آنها در برابر تغییرات سازماني را  

معنا که هرقدر کارکنان سازمان، از  . بدین  تایید نمود
  تری برخوردار باشند، مقاومت آنها الفرهنگي باهوش  

. در مطالعه دیگری  در برابر تغییرات کمتر خواهد بود
(Arabie,  Kalbasi & Ronegieh, 2022  تحت  )

این   به  اجتماعی  سرمایه  و  فرهنگی  هوش  عنوان 
رفتاری   و  انگیزشی  ابعاد  فقط  که  رسیدند  نتیجه 

 باشند.بینی کننده سرمایه اجتماعی میپیش

های مختلفی در خصوص هوش اجتماعی  پژوهش
های مختلف صورت و فرهنگی زنان و مردان در محیط

جمله   از  میا(  Koc, 2019)پذیرفته  از  دارد،  ظهار 
م   ییآنجا زنان  وظیکه  و  صبور  شناس  فهیتوانند 

قابل بتوانند  است  ممکن  در    نانی اطم   تیباشند،  را 
تأ   طی مح  نتا   دییکار  نشان    قی تحق  نیا  جیکنند. 

ب یم  زنان  احساسات مثبت    شتر یدهد که  از مردان 
م مقا  رغمی عل . کنندیابراز  متعدد،   سهیمطالعات 

دل   جینتا چند  به  تاکنون  آمده  دست    ار یبس   لیبه 
در مورد   یشتر یب  اطیاحت  ن،یدشوار است. عالوه بر ا

 Lopez zafra & Gartziaشود )داده شده    میتعم 
روشنی    هايیافته (.2014 و  عسکری  پژوهش 

(Asgari & Roshani, 2011   در ایران نشان داد )  بین
هوش فرهنگی تفاوت    دانشجویان زن و مرد از لحاظ

می تواناتر  لحاظ  این  از  زنان  و  دارد  باشند.  وجود 
بین هوش  ( نشان داد  Faizi, 2011)  فیضی  پژوهش

پسر و  دختر  ورزشی  داوطلبان  هیچگونه    فرهنگی 
همچنین   پژوهشی  مطالعات  ندارد.  وجود  تفاوتی 

ک نظر  از  زنان  که  داد  در   تیفینشان   خدمات 
قابل    یهایژگ یبا توجه به و  ینواز و مهمان  یگردشگر 

احت بودن،  مسئول   یهمدل  اط،یاعتماد    ی ر یپذتیو 
 & Meyers-Levy)دارند  یشتریب   یها ییتوانا

Loken, 2015). 

 روش تحقیق 3
گیری:    3/1 نمونه  روش  و  نمونه  پژوهش  جامعه، 

نوع   حاضر صيفی  از  جامعه   پیمایشی  -تو    است. 
اداره ککليه  شامل  آماری پژوهش حاضر   ل کارکنان 

استان   دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
تعداد   به  )  410مازندران  مرد(    302زن،    108نفر 



 

220 

 . 231تا   211  صفحات .1401بهار   .40 شماره .11 دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. جلودار، سید مهدی متولیانزادهسلیمان یحیی
 فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت های هوش اساس موئلفه

با  می و  مورگان  گرجی  فرمول  از  استفاده  با  باشد. 
های کرونایی برای انتخاب حجم  توجه به محدودیت 
نفر پس از تعدیل بصورت    130نمونه آماری تعداد  

خوشهنمونه و  گیری  چهار شهرستان  مرکز  ای،  خود 
عنوان خوشه انتخاب شدند. البته الزم به  استان به

)تعداد   پرسشنامه که بصورت ناقص    15ذکر است 
پر شده بودند از تحقیق کنار گذاشته شدند(. برای  
جمع آوری اطالعات ابتدا چند شهر به عنوان خوشه  

ها به  برگزیده شد و سپس کلیه کارکنان این خوشه
 .  عنوان نمونه انتخاب شدند

پژوهش:    3/2 پــژوهش  ابزارهای  ایــن   جهتدر 
هوش فرهنگی از  متغیــر    برای  ،جمــع آوري اطالعــات

 .Ang et alپرسشنامه چهار عاملی هوش فرهنگی ) 
پاترسون  (، برای رضایت شغلی از پرسشنامه  2004

جهت  1989) ساخته  محقق  سوم  پرسشنامه  و   ،)
 سنجش مشخصات دموگرافیک استفاده شد.

ای هوش فرهنگی،  پرسشنامه چهار مولفه  3/2/1
( تحت عنوان "  Ang et al. 2004این پرسشنامه را )

ای چهار بُعدی هوش فرهنگی" ارائه  گویه 20مقیاس 
  20(. پرسشنامه مذکور شامل  Lugo, 2007اند )کرده

که   است  بسته  بُعد    4سوال  به  مربوط  سوال 
شناختی،    6فراشناختی،   بُعد  بُعد  سوال    5سوال 

و   اندازه  5انگیزشی،  را  رفتاری  بُعد  گیری  سوال 
)می راموز  و  مشبکی  را 1385کند.  پرسشنامه  این   )

کرده سازی  )بومی  ضریب  Ang et al. 2004اند.   )
( فراشناختی  بُعد  برای  را  کرانباخ  (، 0/ 76آلفای 

( ) 0/ 84شناختی  انگیزشی   ،)76/0( رفتاری  و   )83 /0  )
کرده پرسشنامحاسبه  این  طیف  اند.  اساس  بر  مه 

لیکرت هفت ارزشی رتبه بندی شده است. ضریب  
بُعد   برای  حاضر  پژوهش  در  را  کرانباخ  آلفای 

انگیزشی  73/0، شناختی  68/0فراشناختی   و    69/0، 
 می باشد   72/0بُعد رفتاری  

عملکرد شغلی توسط پاترسون    پرسشنامه  3/2/2
تدوین(  1989) و  شکرکن  تهیه  توسط  و  و    گردیده 

ایران  در    (Arshadi S & Shokrkon, 2011)  ارشدی
داراي  هنجار پرسشنامه  این  است.  سوال    15  شده 

حوزهکه  باشد.  می در  را  کارکنان  وظایف    عملکرد 
گذاری    . شیوه نمرهسنجد میشان  شغلی و سازمانی

پرسشنامه پنج  این  و    اي گزینه  بصورت  است 
گاهی،گزینه بندرت،  هرگز،  شامل  آن  و   هاي  اغلب 

می گزینههمیشه  از  یک  هر  ازاي  در  به باشد.    ها 
امتیاز  . بنابراین،  شودداده می  5،  4،  3،  2،  1  ترتیب 

می    75تا    5نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین    دامنه
به در  باشد.  پرسشنامه،  این  اعتبار  منظور سنجش 

صالحی از دو روش آلفاي کرونباخ و دو    81- 82  سال
بار محاسبه  استفاده کرد که ضریب اعت  کردن  نیمه

با روش  و    0/ 86  الفاي کرونباخ برابر با  شده با روش
باشد. ضریب اعتبار  می  0/ 78  برابر با  دونیمه کردن،

معنادار است   01/0  سطح معناداري  به دست آمده در
. در پژوهش حاضر  باشدمطلوبی می  و معرف اعتبار 

 باشد. می  82/0 آلفاي کرونباخضریب 

سواالت طراحی شده پرسشنامه سوم:     3/3/3
آزمودنی دموگرافیک  مشخصات  سنجش  ها جهت 

متغیرها   از  بعضی  که  شد،  طراحی  محقق  توسط 
را    .... و  تحصیلی  مدرک  نوع  جنسیت،  سن،  نظیر 

 .  دادمورد سنجش قرار می
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 ها و بحثیافته 4
 آمار توصیفی 4.1

داده مبنای  شده  بر  آوری  جمع  از    %40های  درصد 
 باشند. درصد مذکر می  %60گان مونث و  پاسخ دهنده

 
 گان بر حسب جنس و مدرک تحصیلی فراوانی شرکت کننده   1  جدول 

 درصد  فراوانی  شرح متغیر 
 %40 52 زن جنسیت 

 % 60 78 مرد
 % 8/3 5 دیپلم تحصیالت

 %6/64 84 لیسانس 
 %3/25 33 لیسانس فوق

 %6/7 10 دکتری 
 

نفر از شرکت کنندگان    52دهد تعداد  نتایج نشان می
و  بیشتر  نفر مرد بودند.    78در این پژوهش زن، و  

لیسانس   مدرک  دارای  نیز  دکتری    84افراد    10نفر، 

نفر هستند. شرح تفصیلی    33نفر و فوق لیسانس  
در   آمار   Error! Reference source notاین 

found.  .ارائه شده است 

 

 توصیف متغیرهای پژوهش 4.1.1
 

 های هوش فرهنگی آیتم   2  جدول 

سواالت هوش فرهنگی  کارکنان  
 میراث فرهنگی و گردشگری 

کامالً  
 موافقم 

تا حدودی   موافقم 
 موافق

نظری 
 ندارم

تا حدودی  
 مخالف 

کامالً   مخالف 
 مخالف 

انحراف  
 استاندارد 

 رتبه میانگین 

های مربوط به بُعد  آیتم
 فراشناختی 

          

تعامل با  داشتن دانش فرهنگی 
 16 000/4 1/ 604 2 5/25 9/5 7/13 7/13 6/15 9/5 مردم فرهنگ متفاوت

دانش)شناخت( در  سازگاری  
 تعامل با مردم فرهنگ دیگر 

- 3/33 2/41 6/19 9/3 2 - 933/0 000/5 10 

دانش فرهنگی در  آگاهی از  
 11 921/4 1/ 174 2 9/3 5/27 - 29/4 3/35 2 تعامالت بین فرهنگی

  صحت و درستی دانشبررسی 
  باتعامل با مردمی   هنگام  فرهنگی

 فرهنگ متفاوت 
8/7 3/35 4/31 7/15 2 8/7 - 271 /1 078/5 9 

           بُعد فراشناختی 

قانونی( و  )نظام حقوقیشناخت 
 17 921/3 1/ 487 9/5 2/19 9/5 5/27 5/27 7/13 - اقتصادی دیگر فرهنگ ها 
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لغات، دستور  ) قوانینشناخت 
 20 392/3 1/ 654 8/9 5/27 6/19 6/17 7/13 9/5 9/5 دیگر زبان ها (زبان

فرهنگی و  ارزش های  شناخت 
 ها اعتقادات مذهبی دیگر فرهنگ

9/5 9/8 3/37 8/11 5/21 8/9 9/3 493/1 215/4 14 

نظام ازدواج دیگر  شناخت 
 19 745/3 1/ 767 8/7 5/25 7/15 8/11 6/19 7/13 9/5 فرهنگ ها 

هنرها و صنایع فرهنگ  شناخت  
 های دیگر 

9/5 7/15 4/29 7/15 8/11 7/15 9/5 649/1 176/4 15 

قوانین بیانرفتارهای غیر  شناخت 
 18 764/3 549/1 9/5 5/25 8/7 6/19 4/31 8/7 2 کالمی فرهنگ های دیگر 

           بُعد انگیزشی 
تعامل با فرهنگ  لذت بردن از 

در کارکنان  های متفاوت  
 گردشگری)رضایتمندی از تعامل( 

9/26 1/45 7/15 8/7 8/3 2 - .878/0 980/5 1 

فرهنگ ناآشنا  کار کردن در یک 
 برای کارکنان کردشگری 

6/19 1/43 6/19 9/5 8/9 2 - 264/1 509/5 2 

سازگاری با  تحمل داشتن برای  
 5 313/5 385/1 - 9/3 8/9 8/7 6/19 2/39 6/17 فرهنگ جدید 

زندگی در فرهنگ ها  لذت بردن از 
 ناآشنا 

6/19 5/25 9/5 6/21 8/11 7/13 2 794/1 705/4 13 

شرایط تجاری و خرید  بکارگیری 
 12 862/4 364/1 - 8/7 9/5 5/23 4/29 6/21 8/11 متفاوت   در یک فرهنگ

           بُعد رفتاری 
  در صورت نیاز   رفتار کالمی تغییر 

 7 137/5 379/1 - 9/5 8/7 7/15 6/21 3/35 7/13 در تعامل فرهنگی 

مکث و سکوت در  استفاده از 
فرهنگی  های بین موقعیت

 متفاوت 
12 34 32 18 2 2 - 005 /1 400/5 4 

یک موقعیت  تغییر صحبت در   
 3 451/5 263/1 2 9/3 - 9/5 3/35 3/35 6/17 بین فرهنگی 

تعامالت   در غیر کالمیتغییر رفتار  
 بین فرهنگی 

7/13 4/31 3/33 7/15 - 9/5 - 224/1 254/5 6 

هنگام صحبت  تغیر حالت چهره  
در   سایر فرهنگهاکردن با افراد 

 صورت نیاز 
6/19 7/17 5/27 4/29 2 2 2 353/1 098/5 8 

 

جدول   می  2اطالعات  آیتمنشان  بین  از  های  دهد، 
اداره   کارکنان  رضایتمندی  فرهنگی،  هوش  مختلف 

فرهنگگردشگری   با  تعامل  )با از  متفاوت  های 
( در رتبه اول، کار کردن در یک  980/5میانگین نمره  

)بامیانگین   ناآشنا  دوم، 509/5فرهنگ  رتبه  در   )
فرهنگی   بین  موقعیت  یک  در  صحبت  لحن  تغییر 

( در رتبه سوم، و باقی خصوصیات  5/ 451)میانگین  

اداره کارکنان  فرهنگی  فرهنگی، هوش  میراث  کل 
رتبهگردشگر  در  دستی  صنایع  و  قرار  ی  بعدی  های 

می نشان  که  باال  دارند  پاسخدهی  میزان  همه  دهد 
باشند، و میزان  مرتبط به ابعاد انگیزشی و رفتاری می

و  فراشناختی  ابعاد  به  مربوط  نیز  پایین  پاسخدهی 
 اند. شناختی بوده
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 های مربوط به عملکرد شغلی کارکنان آیتم   3  جدول 

ف 
ردی

 

 جمالت

ت 
در

بن
 

هی
گا

ب 
غل

ا
شه  

می
ه

ف   
حرا

ان
رد

دا
تان

س
ا

 

ین 
نگ

نیا
 

به 
رت

 

 10 49/3 805/0 9/54 4/29 8/9 2 رعایت انظباط اداری برای کارکنان اداره گردشگری  1

 2 84/3 540/0 4/80 8/11 9/8 - احساس مسئولیت نسبت به کاری که قبول کردم و عواقب آن 2

 4 72/3 662/0 4/78 8/9 8/9 - صادقانه کارکردن  بدون نظارت مافوق در کارکنان اداره گردشگری  3

 3 82/3 515/0 5/76 6/17 2  دلسوزی نسبت به ارائه یک کار با کیفیت )تعهد داشنتن(  4

 1 86/3 527/0 4/82 8/9 9/3 - پیگری یک کار برای حصول تا نتیجه برای کارکنان گردشگری  5

 5 66/3 735/0 6/70 7/13 6/11 - جدیت در کار، و کوشش در رفع مشکالت کاری  6

7 
رفتار توام با احترام با مراجعین و متقاضیان برای کارکنان اداره  

 گردشگری 
- 8/9 8/11 5/74 691/0 72/3 4 

8 
فوریتی  فداکاری و ایثار در کارکنان اداره گردشگری در مواقع که 

 پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود 
- 7/13 3/37 1/45 772/0 39/3 12 

9 
افزایش معلومات و اطالعات شغلی خود برای کارکنان خدوم 

 گردشگری 
- 7/15 7/13 6/68 777 /0 56/3 8 

 9 50/3 745/0 9/54 4/29 8/11 - پذیرفتن اشتباهات خود در کار برای کارکنان اداره گردشگری  10

 7 62/3 795/0 6/68 7/15 8/9 2 کوشش در جهت حفظ اسرار شغلی خود. 11

12 
ها و حس  رعایت حال همکاران خود، و احترام به حقوق آن 

 همکاری نسبت به آنها. 
- 8/7 5/23 7/64 684/0 64/3 6 

 11 41/3 018/1 7/66 8/9 7/13 8/7 سعی در انتقال اطالعات شغلی خود به دیگران.  13

 8 56/3 715/0 7/66 6/17 7/13 - خودداری از اتالف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده  14

15 
جویی در وسایل برای کارکنان اداره  مواظبت از وسایل کار و صرفه 

 گردشگری 
- 8/11 6/17 7/66 743/0 62/3 7 

 

جدول   می  3اطالعات  آیتمنشان  بین  از  های  دهد، 
کسب  تا  کار  یک  پیگری  شغلی،  عملکرد  مختلف 

نمره   میانگین  )با  نهایی  اول، 86/3نتیجه  رتبه  در   )
و   پذیرفته  که  کاری  به  نسبت  مسئولیت  احساس 

( در رتبه دوم، دلسوزی  84/3عواقب آن )بامیانگین  
دا تعهد  یا  کیفیت  با  ارائه  و  کار  به  شنتن  نسبت 

( در رتبه سوم، و باقی  3/ 82نسبت به کار )میانگین  
های عملکرد شغلی کارکنان اداره گردشگری در  ویژگی

خوبی  رتبه توزیع  از  که  دارند،  قرار  بعدی  های 
 برخوردارند.
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 آمار استنباطی 4.2
آیا بین     بمنظور پاسخگوئی به سوال اول پژوهش:

فرهنگی   هوش  میزان  لحاظ  به  مرد  و  زن  کارکنان 

سنجش  تف بمنظور  دارد؟  وجود  داری  معنی  اوت 
برای    tتفاوت هوش فرهنگی بین زن و مرد از آزمون  

 ها استفاده شد.محاسبه داده

 
 بررسی تفاوت جنسیتی  بین زن و مرد برای هوش فرهنگی   4  جدول 

 میانگین  
 حدباال حد پایین درجه آزادی  سطح معنی دار  Tآزمون  میانگین  تعداد  

 691/13 - 042/1 128 0/ 091 716/1 97/ 55 78 مرد
 22/94 52 زن

 

دهد که تفاوت میانگین  نشان می  چهارنتايج جدول  
فرهنگی   حسبهوش  دار  معنیجنسیت    بر 

که در بوده،  716/1برابر با   T باشد. مقدار آزموننمی
معناداری معنادار    5/0  سطح  اختالف  از عدم وجود 

. به عبارت  باشدمطرح میمیان دو گروه زنان و مردان  
میانگین   به  ديگر  توجه  با  کارکنان  فرهنگی  هوش 

 جنسیت مردان و زنان متفاوت نیست. 

سوال دوم پژوهش: آیا بین ابعاد هوش فرهنگی  
متغيربه کارکنان  مستق  عنوان  شغلی  عملکرد  بر  ل 

  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره
وابستهبه متغير  برای    عنوان  دارد؟  وجود  رابطه 

دوم،   سوال  به  همبستگی    ازپاسخگوئی  ضریب 
ارائه  جدول  در  نتايج    که  شداستفاده    پیرسون زیر 
 گردید. 

 
 نتایج همبستگی پیرسون بین ابعاد هوش فرهنگی با عملکرد شغلی   5  جدول 

 سطح معنی داری مقدار ضریب همبستگی  ابعاد هوش فرهنگی 
 000/0 37/0 فراشناختی 
 000/0 36/0 شناختی 
 000/0 62/0 انگیزشی 
 000/0 52/0 رفتاری 

 

می  5جدول   همبستگی  نشان  ضریب  که  دهد 
محاسبه شده بین ابعاد فراشناختی و عملکرد شغلی  

کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  کارکنان اداره
برابر   عملکرد   37/0دستی  و  شناختی  بُعد  است، 
برابر   عملکرد    36/0شغلی  و  انگیزشی  بُعد  است، 
لی  است، بُعد رفتاری و عملکرد شغ  62/0شغلی برابر  

از    p-valuاست و مقدار    0/ 52برابر     5/0نیز کمتر 
اطميناناست،    سطح  در  درصد   %95بنابراين 

گفت  می متوان  معنادارثرابطه  و  چهار    بين  یبت 

وجود مؤلفه شغلی  عملکرد  و  فرهنگی  هوش  های 
دارد. به عبارت دیگر، هر چه سطح هوش فرهنگی  

ن نیز  باالتر باشد عملکرد شغلی کارکنان در این سازما
 بهتر خواهد بود.

عملکرد   بر  فرهنگی  ابعاد هوش  آیا  سوال سوم: 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و  شغلی کارکنان اداره 

دارد؟   تاثیر  دستی  متغیره   رگرسيون  ازصنایع    چند 
 زیر ارائه گردید. جدول در  نتايج  کهاستفاده گرديد 
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. متولیان مهدی سید جلودار،زادهیحیی سلیمان
 های هوش فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت اساس موئلفه

 عملکرد شغلی   ابعاد هوش فرهنگی و   بررسی نقش محاسبه رگرسیونی    6  جدول 

 ضریب دوربین واتسن  داریسطح معنی  ضریب تعیین تعدیل یافته  Rضریب همبستگی چند گانه 
68/0 45/0 000/0 67/1 

 

بمنظور پاسخگوئی به سوال سوم پژوهش، ضریب  
می نشان  چندگانه  هوش  همبستگی  که  دهد، 

بمیزان   همبستگی    68/0فرهنگی  شغلی  عملکرد  با 
داری دارد، همچنین ضریب تعیین تعدیل یافته  معنی

  0/ 45دهد که ابعاد هوش فرهنگی بمیزان  نشان می

همچنین  کند.  از واریانس عملکرد شغلی را تبیین می
که  دهد  ( نشان می67/1)   واتسون-قدار آماره دوربینم 

باقی با ماندهبین  ندارد.  متوالی وجود  ها همبستگی 
مدل   که  گفت  توان  می  شاخص  اين  به  توجه 

 . از کفايت الزم برخوردار است رگرسیونی

 
 های آن با عملکرد شغلی فرهنگی و مولفه ضرایب رگرسیون هوش  7   جدول 

 متغیر  استاندارد شده T βمقدار  سطح معنی داری
 ضریب ثابت  - 53/5 000/0
 فراشناخت  - 23/0 54/1 125/0
 شناخت  16/0 67/1 097/0
 انگیزشی  0/ 59 79/3 000/0
 رفتاری  26/0 12/3 000/0

 

در جدول    β  ضريب رگرسیونی استاندارد شده يا بتا
  تاثیر   بُعد فراشناختی و شناختیدهد که  نشان می  7

نداشته است    عملکرد شغلی کارکنانداری بر  معنی
بیشترين تاثیر مثبت بر  (،  59/0بُعد انگیزشی بتا )اما  

است داشته است. پس از آن    شغلیمتغیر عملکرد  
( پیش بینی کننده خوبی برای  26/0بُعد رفتاری بتا )

 .عملکرد شغلی بود

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
مرد   و  زن  کارکنان  داد،  نشان  پژوهش  این  نتایج 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از لحاظ میزان  
این   نتایج  نداشتند.  هم  با  تفاوتی  فرهنگی،  هوش 

فیضی) پژوهش  با   Fayazi & Janzarتحقیق 
Ahmadi, 2007می همسو  و  (    مخالف باشد 

 ,Asgari & Roshaniتحقیقات عسکری و روشنی )
2011(  ،)Koc, 2019  که ب  داد،نشان  (  از    شتریزنان 

م  ابراز  مثبت  احساسات  در  کنندیمردان  است.   ،
یافته می این  توان گفت، هوش فرهنگی یک  تبیین 

قابلیت و توانمندی مهم افراد برای عملکردهای بین  

ان یک عامل  توان از آن به عنوفرهنگی است، لذا می
کل کلیدی بمنظور برقراری ارتباط بین  کارکنان اداره

با   دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
آنها  فرهنگ شغلی  عملکرد  بهبود  و  مختلف  های 

می بنظر  ولی  کرد  زنان  استفاده  راستا  این  در  رسد 
دارای توانایی خاصی باشند ولی فاکتورهای مختلف  

ع آموزش ضمن خدمت، تاثیرگذار است، از جمله نو
ما  سیاست جامعه  در  که  ادارات  این  بر  حاکم  های 

های مردانه بر آن حاکم  بیشتر نگاه مردانه و سیاست
های خاص زنان را در این  است و اجازه بروز خالقیت

 سازد.اداره محدود می

نمود،   این مطالعه همچنین مشخص  بين نتایج 
و فرهنگي  با  هوش  آن  بعد    شغلی   عملكرد  چهار 

معنی و  مثبت  نتایج  به کارکنان  دارد،  وجود  داری 
چقدر   هر  دیگر  باالتر  ابعاد  عبارت  فرهنگی  هوش 

این  بود.  خواهد  بهتر  آنان  شغلی  عملکرد  باشد 
)یافته تحقیقات  نتایج  با  (، Ang, et al. 2007ها 

(Amiri, Moghimi, & Kazemi, 2010 ،)
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. جلودار، سید مهدی متولیانزادهسلیمان یحیی
 فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت های هوش اساس موئلفه

(Rezaiee-Kelidbari, et al. 2012(  ،)Nafei, 
2013( ،)Kazemi, 2010  ،)(Alifuddin & Widodo 
  ( Asadi Zarch & Najjarzadeh, 2021)( و   2022

در بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی  
 در کشورهای مختلف همسو بوده است. 

توان به این موضوع  در تبیین این دست آورد می
و   قدرت  آن  ابعاد  و  فرهنگی  هوش  که،  کرد  اشاره 

دهد که این فرآیند  وت فرد را افزایش میاعتبار قضا
موجب می و  بخشد  بهبود  را  فرد  عملکرد  تواند 
برای  می سودمندی  نتایج  وی  تصمیمات  تا  گردد 

باشد داشته  دنبال  به  جامعه  و  همچنین    ،سازمان 
رجوع،   ارباب  مقابل  در  مسئولیت  احساس  موجب 
را  همکاران  مقابل  در  شدن  قائل  ارزش  و  احترام 

می یافتهافزایش  مطالعه  دهد.  با  پژوهش  این  های 
(Mohammadi & Salimlfard, 2016)    بر مبنی 

فرهنگي کارکنان بر مقاومت آنها هوش  منفي    ارتباط
 .Ang, et al، و پژوهش )در برابر تغییرات سازماني

 Hadizadehو همچنین با مطالعه )  (، همسو،2020
Moghadam & Hosseini  2012  همخوان  )

میمی هدف  این  تبیین  در  که باشد.  گفت،  توان 
با  که  محتویی  ارتباط  بخاطر  فرهنگی  هوش 

اجازه محیط افراد  به  دارد،  فرهنگی  متنوع  های 
دهد تا از چگونگی طرز تفکر افراد آگاه شوند، و  می

موانع ارتباطی بین فرهنگی را از سر راه بر دارند، و 
 به آن پاسخ دهند.  

ب پاسخ  سوال  در  تأثیر  سه  بررسی  پژوهش،  وم 
ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی، که اولین بُعد  

باشد. نتایج نشان داد، که بین بُعد  آن فراشناختی می
فراشناختی با عملکرد شغلی ارتباط مثبت وجود دارد،  
بُعد   که  داد  نشان  رگرسیونی  محاسبات  اما 

نمی پیشفراشناختی  را  شغلی  عملکرد    بینی تواند 
یافته همچنین  بُعد  کند.  باره  در  پژوهش  های 

بُعد   بین  که  داد،  نشان  فرهنگی  هوش  شناختی 
اما  دارد،  وجود  ارتباط  شغلی  عملکرد  با  شناختی 
شناختی   بُعد  که   داد  نشان  رگرسیونی  محاسبات 
شغلی   عملکرد  بینی  پیش  برای  مناسبی  معیار 

  ایرلي و موساکفسکي نیست. این پژوهش با مطالعه  

(Earley & Mosakowski, 2004 که معتقد است )
به    های هوش فرهنگیزمینههمه  افراد در    اغلبکه  

توانمند نیستند اندازه  باشد. و مورد  همسو می  یک 
(، نیز  Rezaiee-Kelidbari, 2012حمایت مطالعه )

( مطالعه  با  هوش Nafei, 2013بوده،  باره  در   )
 ده. ناهمسو بو فرهنگی و ابعاد فراشناختی و شناختی 

توان گفت، این بُعد نشان  در تبیین این یافته می
می بکار  را  آن  افراد  که  دارد  فرآیندهایی  تا از  گیرند 

توان  شان افزایش پیدا کند و حتی میدانش فرهنگی
فرهنگی   دانش  زمینه  در  نظارتی  کنترل  یک  گفت 
دارد. در یک نگاه دیگر بُعد شناختی هوش فرهنگی  

فرد عمومی  دانش  باره  هنجارها،   در  مورد  در 
عرف و  فرهنگعملکردها  در  رایج  مختلف  های  های 
توان گفت، شامل آگاهی ظاهری در  است و حتی می

های اجتماعی، اقتصادی، قانونی و خرده مورد سیستم
میفرهنگ )ها  بنابراین  Ang, et al. 2007باشد   .)

بُعد   دو  این  فضایی  چنین  در  میرسد  بنظر  طبیعی 
کنند، زیرا  ختی( بخوبی رشد نمی)فراشناختی و شنا

ما با یک سازمانی مواجه هستیم که کارکنان آن در  
محیط در  روز  دارای طول  که  مشغولند  بکار  هایی 

و  پایین حقوق  حداقل  و  امکانات  از  سطح  ترین 
دستمزد در بین ادارات و موسسات دولتی دریافت 

رسد، با باال رفتن سابقه  کنند. بنابراین بنظر میمی
بُعد شناختی و فراشناختی    کار و کسب تجربه، دو 

 شوند. بجای اینکه ارتقاء پیدا کنند تضعیف می

می انگیزشی  بُعد  باره  بُعد  در  که  گفت،  توان 
انگیزش هوش فرهنگی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت  

معنی هوش  و  انگیزش  بُعد  و  دارد،  وجود  داری 
پیش عملکرد  فرهنگی  برای  مناسبی  کننده  بینی 

کل میراث فرهنگی، گردشگری و  کارکنان اداره   شغلی
می دستی  بُعد  صنایع  یک  فراگیری  بنابراین  باشد. 

انگیزش قوی، جهت ارتباط اجتماعی و ارتباط موثر با  
های مختلف، این احتمال را بوجود دیگران از قومیت

آورد که کارکنان یک موسسه بتوانند با انجام یک  می
حیح با دیگران موجبات ریزی منظم و روابط ص برنامه

آورد در  موفقیت سازمان را تضمین نمایند. این دست
 ,Rezaiee-Kelidbari, 2012( ،)Angهای ) پژوهش
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کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر  بینی عملکرد شغلی کارکنان ادارهقابلیت پیش. متولیان مهدی سید جلودار،زادهیحیی سلیمان
 های هوش فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت اساس موئلفه

et al. 2007( و ،)Mohammadi, et al. 2021  نیز )
( مطالعه  با  همچنین  شد.   ,.Arabie et alتأیید 

سرمایه  2022 با  انگیزشی  بُعد  تاثیر  بر  مبنی   )
هم نیز  باشد.  اجتماعی  می  که  سو  کارکنان  زمانی 

از انگیزش کافی    سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
باش  یکن برخوردار  از  برخورداری  درونی  د،    انگیزش 

با   قوی مؤثر  و  مثبت  روابط  برقراری  و  تعامل  برای 
های مختلف این احتمال را به وجود  از فرهنگ  افراد
امور شغلمی انجام  در  بتوانند  کارکنان  با    یآورد که 

برنامه و  یک  مفید  روابط  مدیریت  و  منطقی  ریزی 
سازمان بر   مؤثر با دیگران، یک عملکرد مطلوب را در

جای بگذارند، بنابراین بُعد انگیزشی هوش فرهنگی  
بخشیدنمی بهبود  موجب  شغلی    تواند  عملکرد 

 . کارکنان و در نتیجه عملکرد سازمان شود

می نشان  پژوهش  این  رفتانتایج  بُعد  ری  دهد 
پیش نیز  فرهنگی  برای  هوش  مناسبی  کننده  بینی 

می سازمان  این  کارکنان  شغلی  این  عملکرد  باشد. 
 ,Amiri, Moghimi, & Kazemiتحقیق با مطالعه )

2010(  ،)Rezaiee-Kelidbari, 2012  ،)(Asadi 
Zarch & Najjarzadeh, 2021   ،)(Ang et, al. 

تبیین این  (، همسو بوده. در  Nafei, 2013( و )2007
می فرهنگی  یافته  هوش  رفتاری  بُعد  گفت،  توان 

موجب تعامل صحیح فرد در زمینه رفتارهای کالمی  
می غیرکالمی  توانایی  و  این  به  فرد  نتیجه  در  شود، 

موقعیت و  شرایط  در  تا  رسید  افراد  خواهد  با  ها، 
با  فرهنگ سازگاری  این  شود.  سازگار  متفاوت  های 

برنامه باعث  متفاوت  امور  شرایط  در  منطقی  ریزی 
دیگران،  با  تعامل  و  کاوشگری  جمله  از  شغلی 

میبرنامه گردشگری  تورهای  برای  این ریزی  شود. 
( مبنی بر  Arabie et al., 2022پژوهش با مطالعه )

تاثیر دو بُعد انگیزشی و رفتاری بر سرمایه اجتماعی  
 همسو می باشد.

 پیشنهادات: 6
ا این  ست، بر اساس  پیشنهاد کلی: نکته قابل ذکر 

مالحظه قابل  بخش  روانشناسان  از  نظریات  ای 
هوش فرهنگی اکتسابی است، و سهم عوامل وراثتی  

باشد. بنابراین با توجه به تاثیر و ارتباط حداقل می
شود  این نوع از هوش بر عملکرد شغلی توصیه می

محیط در  هوش  از  نوع  توسط  این  سازمانی  های 
با صالحیت افراد  و  نقاط    روانشناسان  ارزیابی  با  و 

های معتبر  قوت و ضعف پرسنل این حوزه با آزمون
فرهنگی،   میراث  اداره  مدیران  به  و  شود،  شناسایی 
آموزش   گردشگری و صنایع دستی بصورت منطقی 

 داده شود. 

کاربردی:   بُعد  1پیشنهادات  تأثیر  جنبه  از   .
شغلی،   عملکرد  بر  فرهنگی  هوش  فراشناختی 

فرهنگی کارکنان این وزارت  شود دانش  پیشنهاد می
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد 

فرهنگقومیت و  افزایش  ها  در کشور  موجود   های 
های خاص و قرار گرفتن  یابد و مدیران با ایجاد برنامه

کارکنان در کنار افرد اقوام مختلف این امکان را ایجاد 
شود،  . بر اساس بُعد انگیزشی پیشنهاد می2نمایند.  

ایجاد   طریق  از  سازمان  ارشد  مدیران  و  مسئولین 
انگیزه در کارکنان، آنها را به این سو بکشانند، تا با 
ایجاد ارتباط با اقوام مختلف به نحو شایسته امورات  
مربوط به سازمان را به پیش ببرند. به عبارت دیگر، 
با بر طرف نمودن نیازهای مادی و غیرمادی کارکنان  

با توجه به  خصوصیات افراد، نیازهای     تا حد امکان
آنان را برطرف کنند، تا کارکنان بتوانند از ایجاد ارتباط 

.  بر مبنای   3های دیگر از آن لذت ببرند.  با فرهنگ
تأثیر مثبت بُعد شناختی  هوش فرهنگی بر عملکرد  

می توصیه  دارد شغلی،  امکان  که  جایی  تا  شود 
وض خصوص  در  سازمان  این  درآمد،  کارکنان  عیت، 

قومیت عواطف  زبان  اقتصاد،  حتی  و  مختلف  های 
و سنت و صنایع دستی  اقوام  لهجه  در  های مطرح 

دیگر با آنان آشنا گردند تا  در صورت لزوم بتوانند با  
مرجعین خود در موارد مختلف  چگونه برخورد کنند.  

شود، کارکنان سازمان  .  از بُعد رفتاری پیشنهاد می4
ها و حرکات خاص  کالمدا، لهجه، تکیهبا زبان، تن ص

تا قومیت شوند  آشنا  ایران  در  ویژه  به  دیگر  های 
با   افراد  با  تعامل  در  مختلف  موارد  در  بتوانند 

 های رفتاری مختلف چگونه برخورد کنند.  ویژگی
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  پیشنهاد برای تحقیقات آینده: پژوهشی با عنوان 
بخش   با  فقط  شغلی  عملکرد  با  فرهنگی  هوش 

و  ادارهگردشگری   گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
. پژوهش دیگری در  2صنایع دستی  صورت پذیرد.  

بین کارکنان گردشگری شهرهای ساحلی مازندران که  
شهرهای   با  دارند  قرار  توریست  معرض  در  بیشتر 
مناطق غیر ساحلی که بیشتر کوهستانی محسوب  
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