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پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض در بین
فرماندهان و مدیران ناجا است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی،
همبستگی است .بهمنظور گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامة استاندارد هوش سازمانی آنگ و همکاران
( )0114و پرسشنامة استاندارد مدیریت تعارض رابینز ( )0114استفاده شده است .جامعة آماری این
پژوهش ،شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول
کوکران؛  004نفر است .بهمنظور تحلیل استنباطی دادههای حاصله از نرم افزار  spssو از ابزارهای
اندازهگیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج آزمون نشان
میدهد که هوش فرهنگی تأثیر مستقیم بر مدیریت تعارض و مؤلفههای آن دارد .همچنین براساس آزمون
فریدمن ،کنترل (رقابت) در اولویت اول ،راهحل مداری (همکاری و مصالحه) در اولویت دوم و عدم رویارویی
و عدم رقابت (اجتناب) در رتبة سوم و پایانی قرار دارد.
کی هع کییدی
هوش فرهنگی ،مدیریت تعارض ،فرماندهان و مدیران ناجا ،هرمزگان.

 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (رایانامه نویسنده مسئول:
)ahmadi54@iran.ir
 .0دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مطالعات اجتماعی ناجا
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قد ا
کسانی که از هوش فرهنگی و راهبردهای حل تعارض به خوبی استفاده کنند فرصت
خلق مسیر پیدا خواهند کرد؛ زیرا افراد با هوش فرهنگی باال تصمیمگیرندگانی مذاکره
کننده ،شبکهساز وحتی رهبران بهتری برای دنیای جهانی شده جدید هستند و ازاینرو
است سازمانهای امروزی خواهان جذب مدیرانی با هوش فرهنگی باال هستند.
سازمانهای امروزی روز به روز پیچیدهتر میشوند و برای باقی ماندن در عرصه رقابت با
سایرین باید بر مشکالت فائق آیند .این مدیران هستند که باید سازمانها را در پیشبرد
اهدافشان و برخورد با مسائل یاری کنند .عملکرد اثربخش هر سازمان بستگی به آن دارد
که افراد و گروههایی که متقابالً به هم وابستهاند و در قسمتهای مختلف سازمان کار
میکنند با یکدیگر همکاری و هماهنگی الزم را داشته باشند؛ زیرا قاعدتاً کار سازمانها
به گونهای است که کمتر فردی در واحدها میتواند بدون وابستگی به اطالعات،
مساعدتها ،هماهنگیها و فعالیتهای افراد واحدهای دیگر وظایف خود را به انجام
رساند .وابستگی متقابل افراد واحدهای سازمان ،موجبات همکاری و هماهنگی آنها را
فراهم میآورد و یا باعث تعارض و اختالفات بین سازمانی میشود .آنچه مهم به نظر
میرسد این است که با توجه به موقعیت ،کدام روش در مواجهه با تعارض موثرتر خواهد
بود (پارساییان و اعرابی .)0874 ،هدف مدیریت ،حذف تعارض نیست ،بلکه برعکس باید
با انتخاب دستورالعملهای الزم ،مزایای بالقوّه تعارض را به حداکثر و زیان آن را به
حداقل برساند .برای حل و فصل تعارض ،تحقیقات ثابت کرده چنانچه مذاکرهکنندگان
چارچوب فکری مثبت اختیار کنند و بر امتیازها و منافع مذاکره و راهحل مشکالت
تمرکز کنند ،فرایند مذاکرات تسهیل میشود (فخیمی .)05 :0830 ،متاسفانه به دلیل
مدیریت غلط ،تعارض در سازمانها بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است؛
بنابراین امروز ،به تعارض بهعنوان یک پدیده منفی نگاه میکنند .تعارض لزوماً امری
منفی نیست و این توانایی برای مدیریت تعارض است که بر پیامدهای آن اثر میگذارد.
استفاده درست و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سالمت سازمانی و
استفاده غیرموثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان
میشود .استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین
علل خلقکننده و کسب مهارت در اداره آن است که البته امروز بهعنوان یکی از
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مهمترین مهارتهای مدیریت در موفقیت مدیران سازمانها به شمار میآید .اگر تعارض
سازنده باشند ،موجب بروز افکار نو و خالق میشوند و زمینه تغییر و نوآوری را در
سازمان فراهم میسازند و در نهایت به مدیریت کمک میکنند تا به توانمندی کارکنان
خویش نائل آید (هوتثو 0و دیگران)41 :0101 ،
ازاینرو ،امروزه در ناجا ،اعتقاد بر این است که علم مدیریت باید مدیرانی را پرورش
دهد که ارزشها و هنجارهای هر یک از افراد را به خوبی درک و بر اساس این دانش و
آگاهی عمل میکنند .در این میان ،این مدیریت منابع انسانی است که میتواند
مهمترین سرمایه سازمانی و اصلیترین منبع ایجادکننده مزیت رقابتی را در محیطهایی
با تنوع فرهنگی سازماندهی کند و به بهرهوری الزم دست یابد (صانعی .)1 :0836،هوش
فرهنگی ،مانند چسبی است که در محیطهای متنوع فرهنگی ،انسجام و پیوستگی ایجاد
میکند .هوش فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها در حل تعارضات سازمانی در ناجا است،
این هوش توانایی و مهارت ویژهای است که به فرد این امکان را میدهد تا در شرایط
مختلف بهترین با درک سریع و صحیح مؤلفههای فرهنگی مختلف ،رفتاری متناسب از
خود بروز دهند .اکنون با توجه به اهمیتی که دارا بودن هوش فرهنگی بر توانمندسازی
مدیران در حل تعارضهای پیش آمده در سازمانهای مختلف که امری ناگزیر خواهد
بود و کمبود یافتههای پژوهشی درحوزه ارتباط میان متغیّرهای مزبور هدف در سازمان
ناجا بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر راهبردهای حل تعارض مدیران پژوهش باشد.
در فرهنگهای مختلف و حتی در خردهفرهنگهای درون یک فرهنگ ملی طیف
وسیعی از احساسات و عواطف وجود دارد به نحوی که تفاوت در زبان ،قومیت،
سیاستها و بسیاری خصوصیات دیگری میتواند بهعنوان منابع بالقوّه تعارض ظهور کند
و در صورت نبودن درک صحیح توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجهه کند.
معضلی که در آینده ممکن است زمینهساز مشکالت بسیار شدید باشد؛ لذا مدیران
ناموفق میتوانند باعث وارد آوردن هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اضافی به خود و
سازمانهایشان شوند ،هزینههایی از قبیل بازگشت زودرس از مأموریت ،کنارهگیری و
انفصال از خدمت ،تعامل ضعیف در فرهنگ جدید و سطح عملکرد کاری پایین در میان
Hotepo
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قابلیتهای مورد نیاز جهت مقابله با این معضل ،هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است
که میتواند برای مواجهه با موقیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود پاالیشگاه نفت
کرمانشاه ،نیازمند شناخت بهتر فرهنگهای مختلف هستند تا بتوانند تعارضهای حاصل
از عدم اشراف و آگاهی نسبت به رفتارها و حرکات همکاران و مشتریان خود را به خوبی
شناسایی و مدیریت کنند (تریاندیس.)0116:4 ،0
مدیریت منابع انسانی را فرایند شناسایی ،انتخاب ،استخدام ،تربیت و پرورش نیروی
انسانی بهمنظور نیل به اهداف سازمانی تعریف کردهاند که ورود هوش فرهنگی به این
فرایند ،بیشتر از مرحله استخدام نمایان میشود .مدیریت منابع انسانی ابتدا برای اینکه
بتواند افرادی با بهره باالی هوش فرهنگی را به خدمت بگیرد ،باید معیارهای سنجش
این توانایی را در امر استخدام لحاظ کند .بهاین منظور ،سازمان ناجا و واحدهای مربوط،
باید به غنیسازی و توسعه مهارت در افراد جذب شده بپردازد که این مهم از دو طریق
تجربه و آموزش حاصل میشود .در این بین درک اهمیت هوش فرهنگی و نهادینه شدن
آن در بین افراد و کارکنان سازمانی در موفقیت مراحل قبل و پیشبرد روند ،نقش
بسزایی خواهد داشت (پالم .)006 :0117 ،0ازاینرو ،این پژوهش به دنبال این پاسخ
است که هوش فرهنگی بر بکارگیری راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و
مدیران ناجا چه تاثیری دارد.
پیشینة پژعهش
پورآقا ( )0817در تحقیق خود به رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض
مدیران بیمارستانهای منتخب شهر کرج پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
میانگین امتیاز مدیریت تعارض در بین مدیران مورد مطالعه از ± 108/3 3/01 ،084
بود .بیشترین راهبرد مدیریت تعارض مدیران ،استراتژی عدم مقابله با
میانگین  12/5 ±51/5بوده است .بررسی هوش هیجانی ،وضعیت «خوب» با میانگین
 ± 121/9 03/7را در مدیران هر دو بیمارستان نشان داد .بین راهبردهای مدیریت
تعارض با مؤلفه خودانگیزی هوش هیجانی رابطه معناداری وجود داشت.

Triandis
Plum
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سلگی ( )0814در پایان نامه خود به بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ
استراتژیهای مدیریت تعارض در بین مدیران سازمانهای فرهنگی کشور :مورد مطالعه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی پرداخت .مالحظه ارقام جدول همبستگی نشان
میدهد ،معناداری محاسبه شده بین هوش فرهنگی و راهبردهای مدیریت تعارض از
معناداری درسطح آلفای  1015درصد کوچکتر است لذا با اطمینان  .15درصد میتوان
گفت بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض همبستگی
معنادار وجود دارد ،معناداری محاسبه شده بین متغیّر مستقل هوش فرهنگی و
متغیّرهای وابسته راهبردهای عدم مقابله ،راهحل گرایی و کنترل بدین ترتیب نشان داده
شده است که؛ بین هوش فرهنگی و راهبرد راهحل گرایی ارتباط معنادار وجود دارد.
جهت همبستگی مثبت است و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی فراشناختی
مدیران باالتر باشد کاربرد استراتژی راه حل گرایی از سوی آنان بیشتر خواهد بود .و در
مقابل ،بین هوش فرهنگی و راهبرد عدم مقابلهگرایی با ضریب همبستگی و استراتژی
کنترل ارتباط معنادار وجود دارد .جهت همبستگی با این دو متغیّر منفی و معکوس
است و حاکی از آن است که هراندازه هوش فرهنگی مدیران باالتر باشد ،کاربرد دو
راهبرد عدم مقابله و کنترل توسط آنان برای مدیریت تعارض پایینتر است و بالعکس.
محمودی ( )0814در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و راهبردهای حل
تعارض مدیران در آموزش وپرورش شهرستان کیار پرداختند .نتایج نشان داد که بین
هوش فرهنگی و راهبردهای حل تعارض مدیران آموزش و «نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد :جنس ،سن ،سنوات خدمت و مدرک «بر اساس ویژگیهای دموگرافیک»
پرورش شهرستان کیار رابطه معناداری وجود ندارد .بین هوش فرهنگی و استراتژیهای
حل  a≤0/01در سطح» تحصیلی تعارض مدیران در سبکهای تسلط و زور و اجتناب
ا رتباط مستقیم همبستگی وجود ندارد ،ولی بین هوش فرهنگی و راهبردهای حل
تعارض در سبک های همکاری و حل مسئله ،سازش و مصالحه ،مدارا و توافق و نرمش
رابطة مستقیم همبستگی وجود دارد و نتیجه معنادار است .زردتشتیان ( )0814در
تحقیقی به رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان فارس پرداختند .نتایج تحقیق ،ارتباط مثبت و معناداری را هوش

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژیهای مدیریت...

19

فرهنگی و مؤلفههای آن با توانایی حل تعارض نشان داد .همچنین ،نتایج رگرسیون
چندگانه نیز نشان داد که هوش فرهنگی توان پیش بینی و تبیین  10470از تغییرات
توانایی حل تعارض را دارد .از آنجا که هوش فرهنگی عاملی مهم در حل تعارض است؛
بنابراین ضروری است در در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران سطوح عالی ،هوش
فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم مدیران در زمینه حل تعارض ،راه برای
شناخت و برخورد به موقع و صحیح تعارض هموار شود.
سپهوند ( ) 0810در تحقیقی به هوش فرهنگی در تعامل با راهبرد مدیریت تعارض
پرداختند .نتایج نشان میدهد که هوش فرهنگی افراد مطالعه در سطح پایینی است و
هوش فرهنگی با جنسیت ،سن ،سنوات خدمتی ،پست سازمانی و سطح تحصیالت افراد
ارتباط معنادار ندارد ،ولی بین هوش فرهنگی و راهبرد مدیریت تعارض رابطه معنادار
وجود دارد و جز بعد انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو راهبرد عدم مقابله و
راهحل گرایی ارتباط معنادار مستقیم دارد .ابعاد رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با
راهبرد کنترل ارتباط معنادار مستقیم دارند ،درحالیکه ابعاد انگیزشی و فراشناختی با
این استراتژی رابطه معنادار ندارند .احمدی ( )0810در پژوهشی به نقش هوش فرهنگی
مدیران در توان حل تعارض کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد که هوش فرهنگی
مدیران و ابعاد سهگانه آن برتوان حل تعارض کارکنان ازلحاظ آماری تأثیر مثبت و
معنادار دارد .در ضمن سطح توان حل تعارض کارکنان باالتر از حد متوسط برآورد شد.
نتایج هم چنان حاکی بود که براساس عوامل با استفاده از عوامل جمعیتشناختی
ازقبیل جنسیت ،فرهنگ و تحصیالت نمیتوان درخصوص هوش فرهنگی مدیران و
توانایی حل تعارض کارکنان اظهار نظر نمود .نتیجهگیری :براساس یافتهها میتوان گفت
که هوش فرهنگی یک عامل کلیدی ،اثرگذار و تعیینکننده توانایی حل تعارض است.
علوی و پیرزاده ( )0831در پژوهشی به رابطهی بین هوش هیجانی مدیران و سبک
مدیریت تعارض کارکنان در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخت .با تـوجه به نتایج
این تحقیق ،به نظر میرسد در تعارضات بین مدیران و کارکنانشان ،هوش هیجانی
مدیران نمیتواند تعیینکنندة سبک مدیریت تعارض کارکنانشان باشد .درنتیجه تأثیر
عوامل دیگری مانند ویژگیهای فردی کارکنان ،موقـعیت تعارض یا سایر ویژگیهای
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مدیران در تحقیقـات آینـده قابـل بررسـی است ،چنانچه در این تحقیق نیز رابطة
مثبت معنادار آماری بین سبک پافشاری کارکنان و سابقة کاری آنها مشاهده شده است.
بهمن مظری
0

هوش فرهنگن :البرچ ( )0106اعتقاد دارد همانگونه که در دنیای انسانی و در
حیات پرتالطم بشری انسانهایی موفّق و کارا خواهند بود که دارای هوشی سرشار و
بهرهمند از درجه هوشی باال باشند ،بیتردید این انسانها با بهرهگیری از هوش خدادادی
خود خواهند توانست بر مسائل و مشکالت زندگی خود فائق آیند (طوطیان اصفهانی،
 .)041 :0816هوش فرهنگی ،قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و
ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوهاست .مفهوم هوش فرهنگی را نخستین بار
ایرلی و انگ ،از محققان مدرسه کسب و کار لندن ،مطرح کرد .این دو ،هوش فرهنگی را
قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به
این الگوها تعریف کردهاند .آنها معتقد بودند درمواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید ،به
زحمت میتوان عالئم و نشانههای آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود
جست .در این موارد ،فرد باید با توجه به اطالعات موجود یک چارچوب شناختی
مشترک تدوین کند ،حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی
نداشته باشد ،تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمیآید که از هوش فرهنگی
باالیی برخوردار باشند .در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک،
تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی
برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک
توانایی شناختی میدانند .مطابق با این تعریف ،درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر
قابلیت های خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی
مختلف الزم است ،بر جنبهای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد .هوش فرهنگی
همچنین بینشهای فردی را دربر میگیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعامالت میان
فرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است .هوش فرهنگی،
توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری و شناخت بهتر میراثهای
Allbrich

1.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژیهای مدیریت...

12

فرهنگی ،آداب و رسوم و ارزشهای گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و
ادراک متفاوت است .هوش را بهعنوان قابلیت فرد برای سازگاری مؤثر با قالبهای نوین
فرهنگی است و ساختار هوش فرهنگی به انواع دیگر هوش از جمله هوش عاطفی و
اجتماعی مربوط است (ارلی ،کرستوفر و موساکووسکی.)03 :0114 ،0
در تعریفی دیگر ،پیترسون )0114(0هوش فرهنگی را یک قابلیت فردی برای درک،
تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی دانسته که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن
دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگاراند که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی
میدانند) .مطابق با این تعریف ،در واقع ،هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیتهای خاصی
که برای روابط شخصی ب اکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف الزم است ،بر
جنبهای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد .هوش فرهنگی هم چنین بینشهای فردی
را دربرمیگیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعامالت میان فرهنگی و حضور موفق در
گروههای کاری چند فرهنگی مفید است (نائیجی و عباسعلی زاده .)86 :0835 ،هوش
فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیطهای کاری متنوع
دارد .برخی از جنبههای فرهنگ را به راحتی میتوان دید .عوامل آشکاری مثل هنر،
موسیقی و سبک رفتاری از این جملهاند .اما بیشتر بخشهای چالشبرانگیز فرهنگ،
پنهان است .عقاید ،ارزشها ،انتظارات ،نگرشها و مفروضات عناصری از فرهنگ هستند
که دیده نمیشوند؛ اما بر رفتار افراد موثرند .هوش فرهنگی به افراد اجازه میدهد تا
تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند،
در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهن گی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی
میدهد (کالچرال.)46 :0116 ،8
هوش فرهنگی مهارتی اکتسابی است که توان فهم یک فرهنگ ،یادگیری فزاینده در
مورد آن و به تدریج ،شکلدهی طرز فکر فرد برای سازش با آن فرهنگ را ایجاد میکند
تا به هنگام برخورد با دیگر فرهنگها رفتار خود را بهتر با آن وفق دهد .به عبارت دیگر
قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به
این الگوها را هوش فرهنگی دانستهاند که دارای سه مؤلفه اساسی زیر است:
1.

Earley, Christopher & Mosakowski
. Peterson
3.
Cultural
2
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الف) هنهختن :این مؤلفه ،شامل مهارت ذهنی افراد برای توصیف و تبیین رفتارها
در محیطهای جدید ،دانستن ماهیت یک فرهنگ ،اینکه تفاوت فرهنگها چیست و
رفتارهای فرهنگی چگونه بروز میکنند ،میشود  .این جنبه از هوش فرهنگی به
توانمندی افراد در شناخت و درک ارکان و قواعد اساسی فرهنگهای مختلف ،اشاره
دارد .بعد شناختی بهعنوا ن اولین ضلع از مثلث هوش فرهنگی ،فرد را در آموختن
کلیاتی در مورد فرهنگ مقابل و پی بردن به تفاوتهای آن با رفتارها و ذهنیات فرهنگی
خود ،یاری خواهد کرد.
ب) امگیزهن :این بعد از هوش فرهنگی کمک خواهد کرد که افراد در محیطهای
جدید ،دوام و پایداری بیشتری داشته باشند .فرد در فرهنگ متفاوت و محیط بیگانه به
مشکالت و موانعی دچار میشود که برای سازگاری با آنها به بعد روانی و انگیزشی باالیی
نیاز خواهد بود ،درواقع این بعد از هوش فرهنگی ،انگیزه فرد را برای سازگاری با دیگران
برای رسیدن به اهداف ،مد نظر دارد.
ج) فته ی :انتخاب رفتار مناسب از یک فهرست کامل رفتارهای صحیح برای
موقعیتهای فرهنگی مختلف به بعد رفتاری یا حرکتی هوش فرهنگی ،اشاره دارد .در
واقع ،فرد بر اساس شناخت و آگاهیهایی که از فرهنگ مقابل به دست میآورد ،تالش
میکند تا با توجه به موقعیتها عکسالعمل مناسبی نشان دهد .رفتارهای ظاهری و
حرکات فرد که نشاندهندة عالقه و احترام فرد به فرهنگهای موجود در محیطهای
جدید هستند ،در این بعد جای میگیرند (ارلی ،کریستوفر و موساکووسکی:0114 ،
.)87
د ر ت تعه ض :تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره
موضوعات اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری
خصومت احساسی نشان میدهند (شرمرهون .)0114 ،0رابینز )0131( 0نیـز هـر نـوع
مخالفـت یا تعامل خصمانه را تعارض مینامند و منشاء آن را کمیابی منابع ،موقعیت
اجتمـاعی قـدرت یـا نظامهای ارزشی متفاوت میداند .تعارض فرایندی است که در آن

Schmerhon
Robbins

1.
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تالش عمدی شخص الف برای خنثیسازی تالشهای شخص ب از طریق نوعی مانع
تراشی ،به عجز و ناکامی شخص در دستیابی به هدفها یا افزایش منافعش منجر
میشود.
مفهوم تعارض ازجمله مفاهیم بسیار بحثبرانگیز است .روانشناسان و جامعهشناسان
تعاریف متنوعی از این مفهوم ارائه دادهاند .تعارض در برخی منابع بهعنوان نوعی رفتار
انسدادی و در پارهای دیگر از موارد بهعنوان مغایرت اهداف تعریف شده است .این مفهوم
را بهگونة دیگری نیز میتوان تعریف کرد« :تعارض فرایندی است که بهموجب نوع
خاصی از ادراک (خواه واقعی یا غیرواقعی) منجر به ایجاد اختالل در توازن و ثبات
مطلوب در یک جهان بههموابسته میشود .تعارض پدیدهای است که آثار مثبت و منفی
روی عملکرد افراد و سازمانها دارد .استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود
عملکرد و ارتقای سطح سالمتی سازمان میشود و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش
عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان میشود .استفاده مؤثر از تعارض مستلزم
شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق آننده و کسب مهارت در اداره و
کنترل آن است که البته امروز بهعنوان یکی از مهمترین مهارتهای مدیریت به شمار
میآید .توانایی برخورد با تعارض و اداره آن ،در موفقیت مدیران سازمانها نقش
ارزندهای دارد .اگر تعارضها سازنده باشند ،موجب بروز افکار نو و خالق میشوند و
زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم میسازند و درنهایت به
مدیریت کمک میآنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید (سلطانی.)57 :0877 ،
مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوماً قابل حل نیستند ،اما
کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند احتمال تشدید ناکارآمدیها را کاهش دهد.
ملزومات مدیریت تعارض عبارتند از :مهارتهای حل تعارض ،خودآگاهی پیرامون انواع
حاالت تعارض ،مهارتهای ارتباطی در مواجهه با تعارض و نیز توانایی ایجاد چارچوبی
مؤثر جهت مدیریت تعارض در محیط درگیر .همة اعضای سازمان باید بدانند که چگونه
زمینة بروز تعارضات را به حداقل برسانند و بتوانند مشکالت ناشی از تعارض را ،پیش از
آنکه این اختالفات به معضلی جدی در روند کاری تبدیل شوند ،حلوفصل کنند (کاظم
پور.)06 :0834،
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الگوی فهو ن پژعهش
با توجه به مفاهیم ارائه شده ،در این پژوهش ،الگوی مفهومی زیر (شکل  )0برای
بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر مدیریت تعارض مورد پذیرش و بررسی قرار گرفت .در این
پژوهش برای بررسی مدیریت تعارض باسه بعد (کنترل (رقابت) ،راهحلمداری (همکاری
و مصالحه) و عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) و برای سنجش از هوش فرهنگی
بهره گرفته شده است.
کنترل (رقابت)
راهحل مداری
عدم رویارویی و رقابت

مدیریت تعارض

هوش فرهنگی

هکل  :1الگوی فهو ن پژعهش

بنابراین ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اصلی
 هوش فرهنگی بر مدیریت تعارض اثر دارد.
فرضیات فرعی
 هوش فرهنگی بر کنترل (رقابت) اثردارد؛
 هوش فرهنگی بر راهحلمداری (همکاری و مصالحه) اثر دارد؛
 هوش فرهنگی بر عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) اثر دارد؛
 بین ابعاد مدیریت تعارض از نظر اولویت تفاوت معناداری وجود دارد.
عشهنهسن پژعهش
پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی است ،زیرا هدف از
پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص بوده و هدف نهایی آن ،حل
مشکالت خاص درون سازمانی است واز نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی و در زمره
تحقیقات پیمایشی است .این پژوهش به لحاظ بررسی تأثیر بین دو متغیّر ،تحقیق
همبستگی نیز خوانده میشود .در این پژوهش به تأثیر هوش فرهنگی بر بکارگیری
راهبرد های مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران پرداخته شده و وجود یا عدم وجود
یک رابطه مثبت و معنادار میان این دو متغیّر مورد بررسی قرار گرفته است .جامعة
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آماری در این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
بودهاند و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری کوکران استفاده شده  004نفر با
استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .همچنین دادههای ثانویه از طریق
روش کتابخانهای شامل مطالعه کتب ،نشریات ،مقاالت ،پایان نامهها و دیگر اسناد و
مدارک جمعآوری شده است .ابزار جمعآوری دادهها ،دو پرسشنامه با طیف لیکرت
است ،برای هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد آنگ و همکاران ( )0114با  01سؤال
استفاده شده است .برای مدیریت تعارض از پرسشنامه استاندارد رابینز ( )0114با 08
سؤال استفاده شده است.
روایی پرسشنامهها پس از بومیسازی توسط  01نفر از استادان و صاحبنظران علم
مدیریت ،تائید شد .برای تعیین پایایی مکرر پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که به شرح جدول شماره  0به دست آمد که نشاندهندة پایایی باالی
پرسش نامه استفاده شده است .در این پژوهش متغیّر وابسته یا مالک ،هوش فرهنگی و
متغیّر مستقل یا پیشبینی این پژوهش مدیریت تعارض است .برای تجزیه و تحلیل
دادههای جمعآوریشده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
تحقیق شامل جنسیت  ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه کار میپردازد؛ مورد بررسی قرار
میگیرد .بعد از آمار توصیفی ،نتایج آمار تحلیلی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
 SPSSارائه میشود .در آمار تحلیلی این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر هوش فرهنگی
بر اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون ،ضریب رگرسیون و آنالیز واریانس و آزمون فریدمن استفاده شده است.
جدعل  :1آلفهی کرعمبهخ
هوش فرهنگی

مدیریت تعارض

 01سؤال

 08سؤال

1/734

1/107

هفتاهه
تحلیل توصیفی دادههای تحقیق بر حسب ویژگیهای شخصی پاسخ دهندگان در
جدول شماره  0نشان داده شده است.
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جدعل  :7توصیف داد هه برحسب ع ژگنههی هخص پهس دهندگهن
تحصیالت

جنسیت

ویژگیهای
پاسخ گویان

مرد

زن

دیپلم

فوق
دیپلم

کارشناسی

فراوانی

013

6

05

04

048

80

درصد

17/01

0/31

1/171

1/00

66/30

1/05

کارشناسی
ارشد

دکتری
1
1

براساس جدول شماره  013 ،0نفر از کارکنان را آقایان و  6نفر را خانمها تشکیل
دادهاند .همچنین بر اساس تحصیالت 1/171 ،درصد از پاسخگویان دیپلم 1/00 ،درصد
فوق دیپلم 66/30 ،درصد کارشناسی 1/05 ،درصد کارشناسی ارشد و  1درصد از
پاسخگویان دکتری داشتند.
فرضیا اصین :هوش فرهنگی بر مدیریت تعارض اثر دارد.
باتوجه به دادههای جدول شماره  ،8چون سطح معناداری بین دو متغیّر هوش
فرهنگی بر مدیریت تعارض  1/111صدم است و کوچکتر از  1/15است ،لذا این فرضیه
که هوش فرهنگی بر مدیریت تعارض اثر مستقیم وجود دارد ،تائید میشود .همچنین
رابطه بین دو متغیّر مذکور برابر است با  1/647که نشان از تأثیر خوب دومتغیّردارد.
جدعل  : 3متیجة آل ون ضر ب ه بستگن پیرسومهوش فرهنگن بر د ر ت تعه ض
هوش فرهنگی

مدیریت تعارض

ضریب همبستگی پیرسون

P= ./647

معناداری

1/111

تعداد

004

جدعل  :0آل ون ( Fآمهلیز عا همس) جهت عنهدا بودن گرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

مدل رگرسیون

00/034

0

00/034

058/140

1/111

باقیمانده

01/844

000

1/083

کل

51/503

008

جدعل  :9مته ج ضرا ب گرسیومیهوش فرهنگن بر د ر ت تعه ض
ضرایب غیر استاندارد

مدل
اصلی

مقدار ثابت

خطای استاندارد

B
0/017

1/001

1/610

1/156

ضریب استاندارد
Beta
1/647

آماره T

sig

5/670

1/111

00/870

1/111
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متغیّر واردشده در معادله رگرسیونی هستة اصلی تحلیل رگرسیون است که در
جدول فوق آمده است .میتوان گفت با ارتقای یک واحد از هر متغیّر مستقل به میزان
ضریب نوشته شده متغیّر وابسته ارتقاء پیدا خواهدکرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد
هوش فرهنگی 1/647 ،مدیریت تعارض کارکنان را ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه
اثرگذاری مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول
برای متغیّر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیّر برابر با 1/111
بوده ،درنتیجه هوش فرهنگی کارکنان موثر است.
فرضیه فرعی اول :هوش فرهنگی بر کنترل (رقابت) اثردارد
باتوجه به دادههای جدول شماره  ،6چون سطح معناداری بین دو متغیّر هوش
فرهنگی بر کنترل (رقابت)  1/111صدم است وکوچکتر از  1/15است ،لذا این فرضیه
که هوش فرهنگی بر کنترل (رقابت) اثر مستقیم وجود دارد ،تائید میشود .همچنین
میزان رابطه بین دو متغیّر مذکور برابر است با 1/870که نشان از رابطه کم دو متغیّر
دارد.
جدعل  :0متیجا آل ون ضر ب ه بستگن پیرسون هوش فرهنگن بر کنترل ( قهبت)
هوش فرهنگی

کنترل

ضریب همبستگی پیرسون

P= ./870

معناداری

1/111

تعداد

004

جدعل  :2آل ون ( Fآمهلیز عا همس) جهت عنهدا بودن گرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

مدل رگرسیون

7/111

0

7/111

84/110

1/111

باقیمانده

48/503

000

1/015

کل

51/503

008

جدعل  :1مته ج ضرا ب گرسیومیهوش فرهنگن بر کنترل ( قهبت)
ضرایب غیر استاندارد

مدل
اصلی

مقدار ثابت

خطای استاندارد

B
8/150

1/034

1/040

1/140

ضریب استاندارد
Beta
1/870

آماره T

sig

06/606

1/111

5/381

1/111
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متغیّر واردشده در معادلة رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در
جدول فوق آمده است .میتوان گفت با ارتقای یک واحد از هر متغیّر مستقل به میزان
ضریب نوشته شده متغیّر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد
هوش فرهنگی 1/870 ،واحد انحراف معیارکنترل کارکنان را ارتقاء پیدا خواهد کرد،
درنتیجه اثرگذاری مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این
جدول برای متغیّر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیّر برابربا
1/111بوده ،در نتیجه هوش فرهنگی کارکنان موثر است.
فرضیا فرمن دع  :هوش فرهنگی بر راهحل مداری (همکاری و مصالحه) اثر دارد.
باتوجه به دادههای جدول شماره  ،1چون سطح معناداری بین دو متغییر هوش فرهنگی
بر راهحلمداری (همکاری و مصالحه) 1/111صدم است وکوچکتر از  1/15است ،لذا این
فرضیه که هوش فرهنگی بر راهحلمداری (همکاری و مصالحه) اثر مستقیم وجود دارد،
تائید میشود .همچنین میزان رابطه دو متغیّر مذکور برابر است با  1/465که نشان از
رابطه نسبتاً خوب دو متغیّر دارد.
جدعل  :1متیجة آل ون ضر ب ه بستگن پیرسون هوش فرهنگن بر ا حل دا ی (ه که ی ع
صهلحا)
هوش فرهنگی

راهحل مداری

ضریب همبستگی پیرسون

P= 1/465

معناداری

1/111

تعداد

004

جدعل  :14آل ون ( Fآمهلیز عا همس) جهت عنهدا بودن گرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

مدل رگرسیون

01/108

0

01/108

53/461

1/111

باقیمانده

81/615

000

1/037

کل

51/503

008

جدعل  :11مته ج ضرا ب گرسیومیهوش فرهنگن بر ا حل دا ی (ه که ی ع صهلحا)
ضرایب غیر استاندارد

مدل
اصلی

مقدار ثابت

خطای استاندارد

B
0/160

1/061

1/410

1/164

ضریب استاندارد
Beta
1/465

آماره T

sig

7/665

1/111

7/646

1/111
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متغیّر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در
جدول فوق آمده است .میتوان گفت با ارتقای یک واحد از هر متغیّر مستقل به میزان
ضریب نوشته شده متغیّر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد
هوش فرهنگی1/465 ،واحد انحراف معیار راهحلمداری کارکنان را ارتقاء پیدا خواهد
کرد ،درنتیجه اثرگذاری مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز
دراین جدول برای متغیّرمستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیّر
برابر با  10111بوده ،درنتیجه هوش فرهنگی کارکنان موثراست.
فرضیا فرمن سو  :هوش فرهنگی بر عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) اثر دارد.
باتوجه به دادههای جدول شماره  ،00چون سطح معناداری بین دو متغییر هوش
فرهنگی بر عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)1/111صدم است وکوچکتر از
1/15است ،لذا این فرضیه که هوش فرهنگی بر عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
اثر مستقیم وجود دارد ،تائید میشود .همچنین رابطه بین دو متغیّر مذکور برابر است
با 1/586که نشان از رابطه خوب دو متغیّر دارد.
ع ه ع ن ع مد

جدعل  : 17متیجة آل ون ضر ب ه بستگن پیرسومهوش فرهنگن بر مد

قهبت

(اجتنهب)
هوش فرهنگی

عدم رویارویی و عدم رقابت

ضریب همبستگی پیرسون

P= ./586

معناداری

1/111

تعداد

004

جدعل  :13آل ون ( Fآمهلیز عا همس) جهت عنهدا بودن گرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

مدل رگرسیون

04/506

0

04/506

35/458

1/111

باقیمانده

86/100

000

1/071

کل

51/503

008

جدعل  :10مته ج ضرا ب گرسیومن هوش فرهنگن بر مد
مدل
اصلی

ضرایب غیر استاندارد
B
مقدار ثابت

ع ه ع ن ع مد

خطای استاندارد

ضریب استاندارد
Beta

0/166

1/088

1/586

1/541

1/153

قهبت (اجتنهب)
آماره T

sig

3/404

1/111

1/044

1/111
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متغیّر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در
جدول فوق آمده است .میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیّر مستقل به میزان
ضریب نوشته شده متغیّر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد
هوش فرهنگی1/586 ،واحد انحراف معیار عدم رویارویی و عدم رقابت کارکنان ارتقاء
پیدا خواهدکرد ،در نتیجه اثرگذاری مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرایب
رگرسیون نیز در این جدول برای متغیّر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای
این متغیّر برابر با 1/111بوده ،درنتیجه هوش فرهنگی کارکنان موثر است.
فرضیا فرمن چهه  :بین ابعاد مدیریت تعارض از نظر اولویت تفاوت معنادار وجود
دارد.
معنادار شدن آزمون فریدمن بدین معنا است که تفاوت بسیار معناداری بین
اولویتبندی مدیریت تعارض وجود دارد.
جدعل  :19تبابندی ابعهد د ر ت تعه ضبر بنهی آل ون فر د ن
عوامل تأثیرگذار

میانگین

رتبه

آزمون فریدمن
تعداد

004

کنترل (رقابت)

0/84

اول

خی دو

18/106

راهحل مداری (همکاری و مصالحه)

0/13

دوم

درجه آزادی

0

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

0/63

سوم

سطح معناداری

1/111

نتیجه این آزمون با مقدار  1/111و در سطح  01درصد اطمینان یعنی در سطح
خطای  0درصد ( )Sig=1/111معنادار است .همچنین نتیجه میانگین رتبهها در جدول
شماره  05نشان میدهد که کنترل (رقابت) باضریب  0/84دراولویت اول ،راهحل مداری
(همکاری و مصالحه) باضریب  0/13در اولویت دوم و عدم رویارویی و عدم رقابت
(اجتناب) با ضریب  0/63در رتبه سوم قراردارند.
بحث ع متیجا گیری
هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض به دلیل رشد تعامل بین افراد دارای فرهنگ
متفاوت ،یک نیاز اساسی مدیران قرن  00محسوب میشود .مدیریت منابع انسانی ناجا
ابتدا برای اینکه بتواند افرادی با بهره باالی هوش فرهنگی را به خدمت بگیرد ،باید
معیارهای سنجش این توانایی را در امر استخدام لحاظ کند .مدیریت منابع انسانی باید
در کنار سایر مالکهای مؤثر در تصدی جایگاههای سازمانی به عامل هوش فرهنگی نیز
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توجه کند .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر بکارگیری راهبردهای
مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا می باشد .پژوهش حاضر بهمنظور
بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر بکارگیری راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان
و مدیران ناجابا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی انجام شده که نتایج نشان داد:
هوش فرهنگی بر مدیریت تعارض و سه مؤلفه آن یعنی کنترل ،راهحل مداری و عدم
رویارویی اثر مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر چه هوش فرهنگی بیشتر باشد مدیریت
تعارض کارکنان افزایش مییابد .این نتایج موید این است که افراد دارای هوش فرهنگی
باال از توانایی بهتری در رویارویی با مدیریت تعارض برخوردارند و واکنش بهتری را
نشان میدهند .این یافته با نتایج تحقیق سپهوند ( ،)0810سلگی ( ،)0814محمودی
( )0814و احمدی ( )0810که نتیجه گرفتند هوش فرهنگی برمدیریت تعارض اثر
وجود دارد همخوان است .همخوانی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات ذکر شده ،نشان از
اعتبار باالی تأثیر هوش فرهنگی بر مدیریت تعارض دارد .پژوهش حاضر ،موید آن است
که افراد دارای هوش فرهنگی باال ،توانایی باالتری از رویاروی با مدیریت تعارض
مسئلهها برخوردار بوده و واکنش بهتری نسبت به آن نشان دهند که با نتایج مطالعة
رامیرز ( : )0101که نشان داد سطح باالی هوش فرهنگی ،توانایی حل تعارض قوی را در
پی خواهد داشت و رامیرز ( ،)0101همسو است.
پیشنههدهه
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی به شرح ذیل ارائه میشود.
 .0پیشنهاد میشود مدیران سازمان ناجا برای افزایش توانایی خود در مدیریت
تعارضات داخل و خارج سازمان بر تواناییهای خود در زمینه هوش فرهنگی و
هوش هیجانی بیفزاید و مدیران میانی زیرمجموعه خود را نیز به یادگیری این
مهارتها تشویق کنند؛
 .0به مسئوالن ناجا پیشنهاد میشود که اگر به نیازها و مشکالت مدیران بیشتر
توجه کنند ،مدیران نیز با اطمینان خاطر و امنیت بیشتری فعالیت کرده و در
حل تعارضات نیز با تشریک مساعی وهمکاری و حل مشکالت ،نرمش و مدارای
بیشتری داشته و در تحقق اهداف ناجا موفقتر خواهند بود؛
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 .8پیشنهاد میشود تا مدیران و کارکنان در ناجا با سبکهای مختلف ،ویژگیها،
شرایط انتخاب و نتایج و پیامدهای احتمالی سبکهای مختلف تعارض سازمان
آشنا شوند تا بتوانند متناسب با شرایط موجود ،مطلوبترین راهبرد حل
تعارض را انتخاب کنند.
قد دامن ع تشکر
از کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ،بهویژه از سردار فرماندهی
انتظامی استان هرمزگان ،قدردانی و تشکر میکنیم.
نهبع
-

-

-

-

احمدی ،سید علی اکبر ( .)0810نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان.
شناخت اجتماعی.006-010 ،)8(0 ،
پارساییان ،علی و اعرابی ،سیدمحمد .)0874( .مبانی رفتار سازمانی .تهران :انتشارات دفتر
پژوهش های فرهنگی .
پورآقا ،بهروز )0817( .در تحقیق خود به رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض
مدیران بیمارستانهای منتخب شهر کرج .راهبردهای مدیریت در نظام سالمت-005 ،)0(8،
.084
رابینز ،استیفن .)0830( .تئوری سازمان (ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی
فرد)(چاپ پنجم) .تهران :انتشارات صفار.
زردتشتیان ،شیرین .)0814( .رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان
اداره کل ورزش و جوانان استان فارس .مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش-70 ،)5(0 ،
.73
سپهوند ،رضا .) 0810( .هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی مدیریت تعارض .علوم مدیریت
ایران.018-78 ،)01(3 ،
سلطانی ،ایرج .)0877( .تعارض فردی در سازمان .مجله تدبیر ،شماره .38
سلگی ،غالمرضا .)0814( .بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض
در بین مدیران سازمانهای فرهنگی کشور :مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
شرمرهورن ،اچ .آ .)0831( .مدیریت رفتـار سـازمان (ترجمـة ایـران نژادپـاریزی و سبحان
اللهی) .تهران :مؤسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو.
صانعی ،مهدی .)0836( .چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی .مجله تدبیر ،شماره .034

11

...بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژیهای مدیریت

 عوامل مؤثر بر هوش.)0816( . مریم، شهرزاد و زندی، صدیقه؛ طیاران،طوطیان اصفهانی
-087 ،)45(00 ، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.سازمانی بر اساس مدل آلبرخت
.055
 رابطهی بین هوش هیجانی مدیران و سبک.)0831( . آفرین، سید بابک و پیرزاده،علوی
.01  شماره، علوم مدیریت ایران.مدیریت تعارض کارکنان در شرکتهای کوچک و متوسط
 هوای: تهران. فشار عصبی وتعارض در سازمان و راههای مقابله با آن.)0830( . فریبا،فخیمی
.تازه
. ماهنامه راهکار مدیریت. مدیریت تعارض.)0834( . مهرداد،کاظم پور
 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی واستراتژیهای حل تعارض.)0814( . محمدتقی،محمودی
 دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای: تهران.مدیران درآموزش وپرورش شهرستان کیار
. اقتصاد و علوم انسانی،نوین در مدیریت
. هوش فرهنگی؛ سازگاری با ناهمگونها.)0835( .نائیجی محمدجواد و عباسعلیزاده منصوره
.030  شماره، سال هجدهم،ماهنامه تدبیر
-

-

-

-

-

-

-
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