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 رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی: نقش میانجی رفتار اخالقی

 
 2، هحود تهوتنی2، ههرداد کیانی*1هسلن باقریدکتر 

 هتلداری، دانشگاه شیراز و گردشگری گروه هدیریت جهانگردی، دانشکده .1
 گروه هدیریت، دانشکده اقتصاد، هدیریت و علوم اجتواعی، دانشگاه شیراز .2

 (81/7/29، تاریخ پذیزش مقاله92/5/293)تاریخ دریافت مقاله3 
 

 

 

 

 سرآغاز

1ضرلل   امسوشه فملىرس  
 اش ثسریبز    ز ور   اسر   متلیسهربی   اش یىر   

 زوانطنبسرب   اس . گسفت  شیب   لساز توج  موز  یبفت  توسق  وطوزهب 

 و هبانگیصه مقتمدند و  انندم  انسبن  زفتبزهب  محػول زا ضلل  فملىس 
 ازنرد   ترثییس  التػرب    توسق  و زضد نهبی   ز و ا افس فملىس   ز نیبشهب،

 اموز سبش و ثهین  فملىس  افصایص  نجبل ث  هبسبشمب  و  آنجبی  (. اش1)

  هنرد.  افرصایص  زا فملىرس  وبزونرب    ثبید نخس  مسحل   ز لرا هستند،

 وبزونب  عسف اش و  اس  هب و فقبلی  الدامبت اش ا مجموف  فملىس 

گیرس .  مر   انجرب   سربشمب   ضرده  تقیری   پیص اش افث  اهد نیل جه   ز
 میرصا   اش و اسر   وبزش انجب   ز فس  موفمی  میصا  مقیبز فس  فملىس 

 میرصا    ازشضریبث  یب( تولیدیب  فسوش مثبل، میصا  فنوا  ث (خسوج  فس  
 .آیرد  مر   سر   ثر    سربشمبن  انتؾبزات ثب ممبیس   ز فس  زفتبز موفمی 
 وؽربی   لحبػ اجسا  اش وبزمند هب قبلی ف حبغل اش فجبزتس  فملىس 

 (. 2مقی  ) شمب  مدت اش پس محول 
 
 

 
 

 

 تروا  مر   ثند جمـ یه اس .  ز ضده فملىس  ازائ  اش مختلف  تقبزی 

 مقرب ل  فملىرس    یردگبه اول،  وس :  ز ثند عجم   یدگبه  و  ز زا هبآ 

2وز ثهسه
 و ،  به یردگ   ز اسر    گسفتر  ضرده    ز نؾس سبشمبن  نتبیج و 
-فقبلی  پیبمدهب  و نتبیج ث  توج  ثب و افسا  و وبزونب   ز سغح فملىس 

 .ضو م  سنجیده آنب  هب 
 و استساتژیه اهمی  و  مؤید  از  وجو  ثسیبز  اش عسف   یگس ضواهد 
 اسر   واضرح  (. پس3سبشمبن  اس  ) و فس   فملىس  ثس اخالق مثج  ایس

 و وربزآی   ثرس  آ  تثییس و اهمی  نگسنطب اخالل ، زفتبزهب  ث  شیب  توج 
 تقربل   و اهرداف  ثر   زسید   ز میبنجیگسان  نمط  همچنی  و ایسثخط 

3اخالل  زفتبز اهمی  اش نیص هبپژوهص و مغبلقبت ثیطتس  از . سبشمبن 
  ز 

-م  تبوید اخالق ثس و  هبی سبشمب  و ونندم  حمبی  سبشمبن  فملىس 

 (.4)  از  همساه ث  آنهب ثسا  زا ثلندمدت ـمنبف و افتجبز ثهتس، تػویس ونند
 
 
 

 چکیده

  و ثرب  ثرس   سرغح فملىرس  ضرلل  وبزونرب ، هروش        هرب  مختلر   ز فػس حبضس یى  اش فوامل ولید  ثسا  ثسلساز  ازتجبط ثب افسا   اش فسهنگ: سمیىٍ

تواند نمط  لبثل توج   اضت  ثبضد امب اش سو  محممب  ومتس موز  توج  لساز گسفت  اس . لرا هردف  ثبضد و   ز ای  ثی  زفبی  اغول اخالل  م فسهنگ  م 
 ثبضد. فملىس  ضلل  م گس  زفتبز اخالل   ز زاثغ  ثی  هوش فسهنگ  و اش پژوهص حبضس ثسزس  نمص میبنج 

ضبمل وبزونب  ا ازات پُس  ضرهس   آمبز  گیس  پژوهص حبضس، وبزثس   اس . جبمق اس  و جه  همجستگ  -توغیف   تحمیمبت نوؿ اش تحمیك : ای ريش

فس انتخبة ضدند و اش عسیك پسسطرنبم   ن 104موزگب  ث  تقدا  وسجس  و ا  و استفب ه اش جدول ثس از  عجم ثبضد و  نمون  آ  اش عسیك زوش نمون ضیساش م 
جه  ثسزس  غح  مدل اغل  و آشمو  فسضریبت اسرتفب ه ضرده     ،PLS Smartافصاز یبث  مقب  ت سبختبز  و نس هب نؾسخواه  ثقمل آمد. اش مدلاش آ 
 اس .  

بز اخالل  ثس فملىس  ضرلل   ازا  ایرس مثجر ، مسرتمی  و      هد و  هوش فسهنگ  ثس فملىس  ضلل  و زفتبز اخالل  و همچنی  زفتهب نطب  م : یبفت َبیبفتٍ

 ضو .ثو   زفتبز اخالل   ز زاثغ  ثی  هوش فسهنگ  و فملىس  ضلل  نیص تثیید م ثبضد، لرا فسضی  اغل  مجن  ثس میبنج مقنب از م 

وند. هوش فسهنگر  ثر    هب  ز ثی  وبزونب  تثوید م آ  : نتبیج پژوهص حبضس ثس اهمی  توج  ثیطتس ث  هوش فسهنگ  و زفتبز اخالل  و ثهجو گیزیوتیجٍ

 اخاللر   زفتبزهرب   سربیس  ازتمبء و هب  فسهنگ  مختل ، زفتبز منبسج  اش خو  ثسوش  هند و ثبفث ؽهوزوند تب ثب  زن سسیـ و غحیح مولف وبزونب  ومه م 
 وند.ضو  و  ز نتیج  فملىس  ضلل  آنهب ثهجو  پیدا م  ثیطتس
 

 زفتبز اخالل ، فملىس  ضلل ، هوش فسهنگ  :کلیدياصگبن

 

  bagherimoslem@shirazu.ac.ir نویسندۀ مسوول: نطبن  الىتسونیى :
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 پیگیرس    ز گسوه، و  یه گس  م  تقسی  اخالل  فمل  ول  عوز ث  

  ز موجرو   هرب  توانربی   ثر   و   هدم  ثسوش زا زفتبزهبی  اهداف خو ،
 (. زفتربز 5شنرد ) نمر   غدم  خو ، اهداف ثسا  پیگیس   یگس هب گسوه

اش  ا  امنر   ضربمل  هرب ازشش ثبضرد. مر   فس  هب ازشش اخالل  انقىبس
 اخالل  (. زفتبز6انگیصند )ثسم  زا فس  زفتبز و  ثبضندم  تمبیالت و ثبوزهب

 تمربیالت  گیرس  و ضرىل  اخاللر   لضبوت اخالل ، ضنبخ   زثسگیسنده
ث   زسم  عوزث  وبز  (. اخالق5اس  ) پویب و پیچیده محیظ  ز اخالل 
 هرب  نگسش و ثبوزهب ا  اشمجموف  و  فس   هب تفبوت سبختبز فنوا 

 (. زفتربز 7(ضرو  م  تقسی  هستند، وبز اسبس  هب ازشش ونندهمنقىس

 اهدافص ث  زسید  سبشمب   ز توفیك و پیطسف   ز مؤیس  نمص اخالل 

 ثرسوش  موجت تواندم  فملىس  و زفتبزهب نجو   یب ثو   اخالل  (.8)  از 

 سربشمبن   خوة گس  . اخالق مب سبش سغح  ز منف  یب مثج  پیبمدهب 

-ثهرسه  و  عوز  ث   از ، سبشمبن  نتبیج و فقبلی  ثس و ضگسف  مثج  ایس

4سبشمبن  پویبی  یبثد،م  ثهجو  وز 
 و خغس و یبفت  ثهجو  نیص ازتجبعبت و 

 افمربل  همچنری ،  ونرد. م  پیدا وبهص محیغ  فد  اعمینب  مولقی 

 نهب ینر   جمقر ،  وبز دا وج موجت سبشمب   ز اخالل  مدیسی  غحیح

5سربشمبن   فسهنگ تحول هب  اخالل ،ازشش وس  
 ثرس  آمرد   فربئك  و 

6اجتمبف  هب مسئولی 
 مثج  تثییس خوة سبشمبن  اخالق (.9) گس  م  

 پویربی   وز ،ثهسه عوزیى  از ، ث  سبشمبن  نتبیج و فقبلی  ثس ضگسف  و

 (. اش10ونرد ) مر   پیردا  وبهص و خغس یبفت  ثهجو  ازتجبعبت، و سبشمبن 

7خو ونتسل  وبز محیظ  ز اخالق توسق   یگس نتبیج
 زواثظ تنؾی  ثهتس و 

 سبشمب   ز تفبه  جوّ افصایص ثبفث خو  نوث  ث  ای  و  اس  سبشمب   ز

 زا فس   و گسوه  فملىس  ضده، هبگسوه و افسا  ثی  وبهص تقبزضبت و
 توفیرك  و پیطرسف   ز  مؤیس  نمص اخالل  (. زفتبز11ثخطد )م  ثهجو 

 آ  ثر   ث  توجه   ز ممبثل و  ازاس  زا اهدافص ث  زسید   ز سبشمب 

-ور   مبنند، فس   ایسات نبخوضبیند  اشجمل   پیبمدهب  اس  ممى  نیص

 زواثرظ  تمویر   مبننرد،  گسوهر   ضلل ، ایسات آضىبز و پنهب  هب وبز 

 وربهص  مبننرد،  سربشمبن   ایرسات  هرب  وربز ،  گسوه  ز منف  غیسزسم 
 ثبضد  اضت   نجبل ث  زا سبختبز  متلیسهب  سبشمبن  و فسهنگ ایسثخط ،

 ثسخر   نطرد   زفبیر   ونون  ضسایظ (.  ز12اغالح اس  ) غیسلبثل و 
 آوز ه وجرو   ثر   هبسبشمب   ز زا شیب   هب اخالل ، نگسان  هب ازشش

 سغوح  ز وبزآمد مدیسا  هب چبلص تسی فمده اش زو، یى  ای  اش اس .

ترب   اسر   انسربن   فوامل ثسا  منبست ثستسهب  ایجب  چگونگ  مختل 
 حسف  و ثس ضلل حبو  اخالل  اغول و  ا ه ثسوش خو  اش اخالل  زفتبز آنهب

 تنهرب  نر   هوضمند فبمل یه فنوا  ث  ونند. منبثـ انسبن  زفبی  زا خو 

 غیسلبثل ثلى   ازاس ، زا پبیداز زلبثت  مصی  لبثلی   یگس منبثـ ث  نسج 

 نیرسو   وربزوس   حبغل خو  ایجب وننده  یگس منبثـ و اس  ثس از  وپ

 افسا  زو  فملىس  مغبلق  ثب مدیسی   انطمندا  زو ای  اش هستند. انسبن 

8فسهنگر   هروش  نرب   ث  زا هوش اش ثُقد  چندفسهنگ ، هب محیظ  ز
 

 فنروا   ث  تواندم  آ  و توانمندسبش  وبزگیس  ث  و  اندوس ه ضنبسبی 

ضرو    محسروة  هبی محیظ چنی   ز افسا  فملىس  ثهجو   ز مؤیس فبمل 
 ثری   تقبمل هب ثنیب   زن و فه  توا  فنوا  ث  فسهنگ  (. هوش13)

 زفتبزهبی   ا   نطب  و هب  سبشگبز مهبزت ایجب  نهبی  و  ز فسهنگ 

 انسر    فسهنگ  ایسثخص ثی  هب مولقی   ز زا هبآ  توا م  و  اس 
 ،10فساضنبخت  ،9ضنبخت  متلیس چو  متلیسهبی  حجنؾسا ثسخ  غب(. 14)

 هوش زفتبز و انگیصش  انص، استساتژ ، قدثُ 4  ز 12زفتبز  و 11انگیصض 

 (.15) ه اندوس  پیطنهب  فسهنگ  هوش تجیی  ثسا  زا فسهنگ 

 تردوی   ضربمل  فسهنگر   هروش  اسرتساتژ   :فسهنگر   هوش استساتژ 

  یحر   ز مفسوضربت   ثسزسر  ، فسهنگر میرب   ثسخوز  اش پیص استساتژ 
 تجربزة  ثرو    متفربوت  غروزت   ز 13 ذهن هب نمط  لیتقد و ثسخوز 
 (.16) اس   یطیپ انتؾبزات اش  والق

 فسهنگ  هب تفبوت و تطبثهبت اش فس   زن ثیبنگس :فسهنگ  هوش  انص

 و التػب   هب سیست  ضنبخ  مبنند فسهنگ  هوش  انط  جنج  و اس 
 شیجربی   هرب  ازشش مررهج ،  فمبید اجتمبف ، بملتق هنجبزهب  لبنون ،

 .ثبضدم   یگس شثب  و ضنبخت 

 هب فسهنگ آشمو   ثسا  زا فس  فالل  میصا  :فسهنگ  هوش انگیصش
 ایر   . هرد مر   نطرب   مختلر   هب فسهنگ اش افسا   ثب تقبمل و  یگس

 ث  افتمب  و فسهنگ  چند تقبمالت ثسا  افسا   زون  ازشش ضبمل انگیصه

 فسهنگر   هب مولقی  ز  تب  هدم  زا امىب  ای  فس  ث  و  اس  س نف
 .وند فمل ایسثخص غوزت  ث  مختل 

 زفتبزهب  اش  ست  آ  ثب سبشگبز  ثسا  فس  : لبثلی فسهنگ  هوش زفتبز

 هرب  ثب فسهنرگ  ثسخوز  ثسا  و  گیس م  ثس  ز زا غیسوالم  و والم 

 (.15هستند ) منبست مختل 

هب متلیسهب  هوش هب  شیب   غوزت گسفت  و   ز آ تبونو  پژوهص
فسهنگ ، فملىس  ضلل  و زفتبز اخالل  مدنؾس لساز گسفت  ثبضند. ثسخر   

هب ث  ثسزس  زاثغ  ثی  هوش فسهنگ  و فملىس  پس اختنرد و  اش پژوهص
(.  ز پژوهط  29-17زاثغ  مثج  و مقنب از ای   و متلیس زا تثیید وس ند )

(. 30مدیسا  پس اخت  ضد ) تقبزؼ حل توانبی  ثب نگ فسه ث  زاثغ  هوش
 زفتبزهرب   ا  ث  ای  نتیج  زسیدند ور  ثری   همچنی  محممب   ز ممبل 

 زفتربز  و 15لبعقیر   ،14پرریس  مسرئولی  ) هب مولف  و وبزونب  اخالل 
 ور   حربل    ز.  از  وجو  مستمی  زاثغ  ضلل  آنهب فملىس  ثب( 16فب  ن 
 نداز  وجو زاثغ   آنهب ضلل  فملىس  ثب وبزونب  ض گر و امبنتداز  ثی 
ثی  زفتبز اخالل  مدیسا  و فملىس  وبزونب   ندنطب   ا (. محممب  12)

 (. پژوهطگس  یگس  نیص ث  ای  نتیج  زسید و  ثی 31) زاثغ  وجو   از 

 اخالل ، اضبف  ثبلموه ؽسفی  ثب وبزونب  انتخبة اخالل ، اغول آموشش

  ز و اخالل  مواشی  ث  مدیسا  پبیجند  میصا  اخالل ، ودهب  و لوانی 

 خغ  زاثغ  سبشمب  سالم  ثب وبز محیظ  ز زفتبز اخالل  توسق  نهبی 

 زهجرس    ز نهبی  محممب  نطب   ا ند ثری   .(11 از  ) وجو  مقنیداز 

 از   وجرو   مقنرب از   و زاثغ  مثجر   وبزونب  فملىس  و مدیسا  اخالل 
(3 .) 

 فسهنگر   متنروؿ  هرب  محریظ   ز و  اس  چسج  مبنند فسهنگ  هوش

  ز ثهجرو   مرؤیس  فربمل   فنروا   ثر   و وندم  ایجب  پیوستگ  و انسجب 

ضرو . همربنغوز ور  ثیرب  ضرد،      مر   هبی محیظ چنی   ز افسا  فملىس 
توانرد ثر  فنروا  یىر  اش     اند و  هوش فسهنگ  م مغبلقبت نطب   ا ه

ا ( ضنبخت  ضو ،   یرل  مىس  وؽیف فوامل مویس ثس فملىس  )اش جمل  ف
الملل ، نیبش ثر   هب  تجبز  ثی ای  ا فب ای  اس  و  ثب گستسش فقبلی 
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زو یبز  هب  فسهنگ  پیصلبثلیت  و  وبزونب  زا  ز ثسخوز  ثب پیچیدگ 
ضو . همچنی  اگس چ   ز مغبلقبت  ور   زسبند، ثیص اش پیص احسبس م 

-ثیطتس متوج  تقبمالت ثب فسهنگتبونو  غوزت گسفت ، هوش فسهنگ  

هب  نرژا   و  هب  ثیگبن  ثو ه اس ، امب لبثلی  تقمی  ث  خس ه فسهنگ
-فسهنرگ  تقبمرل  مب وطوز (.  ز32لوم   زو  فسهنگ مل  زا نیص  از  )

 و توجر   ثرسا    لیلر   توانرد ... م   و وُس ، لُس، تُسن، فبزس متنوؿ هب 
  زغد 51 و   هدم  نطب  بآمبزه .ثبضد  اخل  ز هوش فسهنگ  ثسزس 

 زغد  7 زغد گیلى  و مبشن ،  8 زغد آذز ،  24فبزس،  ایسا  اش مس  
 زغرد لُرس و ا    2 زغرد ترسوم ،    2 زغد ثلوچ،  2 زغد فسة،  3وُس ، 

هبی  مبنند (. همچنی  موسسبت و سبشمب 33ثبضند ) زغد سبیس الوا  م 
ب افرسا  وثیرس  اش   پُس  و  ثس حست مبهی  فقبلی ، تقبمرل ثیطرتس  ثر   

جبمق   ازند مجهص ضد  ث  چنی  لبثلیت  زا ثبید  ز  ستوز وبز خو  لرساز  
 مهربزت،   انرص،  اش تربثق   فملىرس   ور   ای  توج  ث   هند. ثنبثسای ، ثب

هروش   ور   مغلت ای  گسفت  نؾس  ز ثب و ثبضدم  و انگیصش هبتوانبی 
 و  اس  هببشمب ونون  س ضسایظ  ز مه  لبثلی  و توانبی  یه فسهنگ 

 وطوز و  آنجبی  اش  از  و ا لبثل مالحؾ  انگیصض  و زفتبز  نمو هب 

 نحروه  ثس گراز تثییس فوامل اش یى  لرا اس  چند فسهنگ  وطوز  ایسا 

 افرسا   ای  افصایص فملىس  ثس افتمب  افسا  و مجتن  ازتجبعبت گیس ضىل

 وطوز امب  ز .ثبضد آنهب فسهنگ  هوش تواند سغحم  هبسبشمب   زو   ز

  ز زاثغر   ایر    ز ومر   و تحمیمربت  اسر   گسفت  لساز توج  موز  ومتس

 ثبضد.  م   ستسس
 نمرص  ثب توج  ث  مغبلت ثیب  ضده، هردف اش پرژوهص حبضرس ثسزسر     

ضلل   فملىس  و فسهنگ  هوش ثی  زاثغ   ز اخالل  زفتبز گس میبنج 
-م  1وزت ضسح نگبزه هب و مدل مفهوم  ث  غثبضد. ثنبثسای  فسضی م 

 ثبضد.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 : مدل مفًُمی پضيَص1وگبرٌ 

 

   روش

گیرس   اسر ، جهر    همجستگ  -توغیف   تحمیمبت نوؿ اش تحمیك ای 
ضبمل وبزونب   پژوهص ای  آمبز  جبمق . پژوهص حبضس، وبزثس   اس 
-ثبضد و  نمونر  آ  اش عسیرك زوش نمونر    ا ازات پُس  ضهس ضیساش م 

نفرس انتخربة    104ا  و استفب ه اش جدول موزگب  ث  تقردا   عجم ثس از  
ـ  آوز   ا ه اسرتفب ه  ضدند.  ز ای  پژوهص س  نوؿ پسسطنبم  ثسا  جمر

ا  اند. پسسطنبم گس یده و  هسودا  ث  یه متلیس خبظ اختػبظ  اضت 
نسرخ   و  ثسا  ثسزس  متلیس هوش فسهنگ  موز  اسرتفب ه والرـ ضرد،    

 ممیبس»فنوا   تح  فسهنگ  هوش سنجص سطنبم پس ضدۀ نؾس تجدید

ثبضرد  و  آنگ و همىبزا  ازائ  وس نرد، مر   « هوش فسهنگ  فبمل  20
(15 .) 

سروال(، زفتربز    5ثُقد انگیصش هروش فسهنگر  )   4ای  پسسطنبم   ازا  
سوال( و اسرتساتژ    6سوال(،  انص هوش فسهنگ  ) 5هوش فسهنگ  )
 ثبضد.سوال( م  4هوش فسهنگ  )

 
 انرد. ا  لیىرست تنؾری  ضرده    زجر   5هرب نیرص ثساسربس ممیربس     سخپب 

فملىرس    پسسطنبم  پژوهص، ای  پسسطنبم  مسثوط ث  فملىس  ضلل   ز
 ثرسا   سروال  15 ضربمل  پسسطرنبم   ای  (.34ثبضد )پبتسسو  م  ضلل 

 1 اش ا  زجر   پنج ممیبس یه زو  و اس  سا یمدو  وبزونب  ازشضیبث 
 محممرب  ایسانر  ایر     .ضرو  م   ا ه پبسخ شیب ( )خیل  5 تب و ( )خیل 

سو   اش ممیبس ای  (.35اند )وس ه تنؾی  اجسا ثسا  و تسجم  زا پسسطنبم 
 اس . ضده تجدیل فملىس  خو سنج  ممیبس ث  هبآ 

 ز نهبی  ثرسا  سرنجص زفتربز اخاللر  اش پسسطرنبم  زفتربز اخاللر         
پسسطرنبم  سرنجص   (. 12فس و نىوی  ممد  استفب ه ضده اسر  ) ثهطت 

 لیىرست  ازشض  5 ممیبس لبلت  ز سوال 28 ضبمل مدیسا  زفتبز اخالل 

 و امبنترداز   فب  نر ،  زفتربز  لبعقی ، پریس ، )مسئولی  ثقد ضبمل پنج
 اس . گرض (

           

                     

استساتژ  هوش فسهنگ 

 انص هوش فسهنگ 

انگیصه هوش فسهنگ 

زفتبز هوش فسهنگ 

مسئولی  پریس لبعقی زفتبز فب  ن امبنتداز گرض 
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ث  منؾوز سنجص زوای  پسسطنبم ،  و نوؿ زوای  محتوا و زوای  همگسا 
 هرد ور  تمربم     مر  اس نطرب   ال ز نؾس گسفت  ضد. نتبیج خسوج  پ 

تروا  نتیجر    هسرتند. ثنربثسای  مر     5/0ثب تس اش  AVEمتلیسهب  ازا  
توانند ث  انداشه وربف  وازیربنس متلیسهرب  مردل     هب م گسف  و  مؤلف 

پژوهص زا تطسیح نمبیند. لرا اثصاز ای  تحمیك اش زوای  منبسج  ثسخوز از 
ب  وسونجرب  و  اس . جه  محبسج  پبیبی  پسسطنبم  نیص اش ضرسیت آلفر  
 هد نطب  م  1پبیبی  تسویج  استفب ه ضده اس  و  نتبیج آ   ز جدول 

 هس و( ثسخوز از اس . 7/0و  اثصاز ای  تحمیك اش پبیبی  منبسج  )ثب   

همبنغوز و  س . ا ثیطتس آ  پبیبی  ثبضد، تسنص یه یه ث  ممداز ای  چ 
یرك اش زوایر  و   هرب  تحم نطب   ا ه ضده اس  تمبم  سبشه 1 ز جدول 

 1توا  پبیبی  تسویجر  . ثسا  سنجص پبیبی  م پبیبی  منبست ثسخو ازند

ثسا  افتجربز تسویجر     7/0ثدس  آوز .  ز ای  ضسایظ نیص ممب یس ثیص اش 
هب  اغل  و اثقب ، ای  فد  ثرب    لبثل لجول اس . و  ثسا  ولی  سبشه

پریسش اس  )ثب توج   هب موز ثبضد. ثنبثسای  پبیبی  تسویج  سبشهم  8/0
 نیص ای  نتبیج لبثل استنجبط اس (. 05/0 ز سغح  tث  آمبزه 

 
 

 َبی پزسطىبمٍ: وتبیج ريایی ي پبیبیی سبس1ٌجديل
 AVE CR آلفبی کزيوببخ َبسبسٌ

 902/0 602/0 863/0 هوش فسهنگ 

 897/0 681/0 914/0 زفتبز اخالل 

 932/0 637/0 902/0 فملىس  ضلل 
 

 
 ز . ضو مطبهده م  2یه اش اثقب  نیص ث  عوز مطبث   ز جدول  ثسا  هس

یربث  مقرب  ت سربختبز  ثرب ومره زوش حردالل       ای  پژوهص اش مدل
جه  آشمو  فسضیبت و غرح    ،PLS Smartافصاز مسثقبت جصئ  و نس 

مدل اغل  استفب ه ضده اس . اش ای  زوش  ز مواز   و  حج  نمونر   
 ضو .سهب نسمبل نجبضد، استفب ه م ووچه ثو ه و یب توشیـ متلی

 

 : وتبیج ريایی ي پبیبیی ابعبد پزسطىبم2ٍجديل
آلفبی  ابعبد متغیز

 کزيوببخ

AVE CR 

انگیصش هوش  ًَش فزَىگی
 فسهنگ 

863/0 593/0 825/0 

زفتبز هوش 
 فسهنگ 

844/0 632/0 936/0 

 انص هوش 
 فسهنگ 

827/0 617/0 908/0 

استساتژ  هوش 
 فسهنگ 

802/0 825/0 861/0 

 814/0 524/0 842/0 پریس  مسئولی  رفتبر اخالقی

 817/0 531/0 902/0 لبعقی 

 826/0 631/0 743/0 فب  ن  زفتبز

 795/0 692/0 837/0 امبنتداز 

 740/0 801/0 794/0 گرض 

 895/0 759/0 836/0 عملکزد ضغلی

 

 ها افتهی
ی  مدل  و ضبخع زوای  ثسا  ثسزس  ویف :هب  ثساشندگ  مدلضبخع

گیس . افدا  مثج  نطبنگس هب مالن فمل لساز م متمبعـ و افصونگ  سبشه
نتبیج مسثروط ثر  ضربخع زوایر       3ویفی  منبست مدل هستند. جدول 

 هد ثبضند نطب  م  هد. اش آنجب و  همگ  مثج  م متمبعـ زا نطب  م 
  R2یقنر    و  مدل  ازا  ویفی  منبسج  اس . همچنی  ضسیت تقیی 

یى  اش مقیبزهب  ولید  ازشیبث  مدل سبختبز  ثو ه و هس چر  ممرب یس   
نتربیج   3ثین  ثب تس اسر . جردول   ثصزگتس  اضت  ثبضد، سغح  ل  پیص

زا نطب   Q2هب یقن  و ضبخع زوای  متمبعـ سبشه  R2مسثوط ث  ممب یس 
  هد.م 
 

 : وتبیج ضبخص ريایی متقبطع بزای متغیزَب3جديل 

CV-Red CV-Com R َبسبسٌ
2 

  491/0  ًَش فزَىگی

 441/0 527/0 235/0 رفتبر اخالقی

 612/0 371/0 133/0 عملکزد ضغلی

 
 

جه  ثسزس  ضو . مطبهده م  4زوای  متمبعـ ثسا  اثقب  نیص  ز جدول 
گیس  ثبیست  زوای  و پبیبی  مدل نیص ازشیربث  ضرو .   ثساشش مدل انداشه

هرب  گیس  ثبیست  همجستگ  ثری  سربشه  داشهثسا  سنجص زوای  مدل ان
 هرد. افردا  زو    میصا  همجستگ  زا نطب  مر   5محبسج  ضو . جدول 

هب  مدل افدا  ضو  و  ثسا  سبشهاس . مطبهده م  AVEلغس، جرز 
-هبس ، لرا ثساشش مدل انرداشه زو  لغس ثصزگتس اش همجستگ  ثی  سبشه

نیص چنی  نتبیج  ثدس  آمرد  ثبضد. ثسا  اثقب  مدل گیس  لبثل لجول م 
 گیس  اس . هنده زوای  مدل انداشهو  نطب 

 
 

 : وتبیج ضبخص ريایی متقبطع بزای ابعبد4جديل 
-CV اثقب  متلیس

Red 

CV-

Com 

R
2 

هرررررررروش 
 فسهنگ 

اسرررتساتژ  هررروش  
 فسهنگ 

732/0 526/0 357/0 

 383/0 578/0 248/0 زفتبز هوش فسهنگ 

 477/0 541/0 393/0  انص هوش فسهنگ 

انگیرررررصه هررررروش 
 فسهنگ 

492/0 697/0 502/0 

 409/0 697/0 418/0 پریس  مسئولی  زفتبز اخالل 

 485/0 428/0 438/0 لبعقی 

 671/0 466/0 468/0 فب  ن  زفتبز

 514/0 427/0 517/0 امبنتداز 

 561/0 450/0 327/0 گرض 
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 : َمبستگی بیه سبسٌ َب5جديل 
 فملىس  ضلل  زفتبز اخالل  هوش فسهنگ  هبسبشه

   834/0 هوش فسهنگ 

  801/0 763/0 زفتبز اخالل 

 816/0 748/0 676/0 فملىس  ضلل 

 

 : َمبستگی بیه ابعبد6جديل 

 ابعبد

ی
ىگ

زَ
ش ف

ًَ
ی 

تض
زا

ست
 ا

ی
ىگ

زَ
ش ف

ًَ
بر 

فت
 ر

ی
ىگ

زَ
ش ف

ًَ
ص 

داو
 

ی
ىگ

زَ
ش ف

ًَ
شٌ 

گی
 او

ت
ًلی

سئ
م

 
ی

یز
پذ

 

ت
عی

بط
بر ق
فت

ر
 

وٍ
دال

عب
 

ی
دار

بوت
 ام

گذ
ت

ض
 

اسرررتساتژ  
هرررررروش 

 فسهنگ 

837/0         

زفتبز هوش 
 فسهنگ 

804/0 896/0        

 انررررررص 
هرررررروش 

 فسهنگ 

793/0 719/0 921/0       

انگیررررررصه 
هرررررروش 

 فسهنگ 

671/0 693/0 816/0 894/0      

 مسرئولی  

 پریس 

813/0 842/0 873/0 731/0 897/0     

    931/0 716/0 762/0 738/0 769/0 734/0 لبعقی 

 زفتررربز

 فب  ن 

801/0 764/0 782/0 809/0 826/0 869/0 928/0   

  891/0 872/0 751/0 761/0 736/0 871/0 741/0 786/0 امبنتداز 

 923/0 793/0 827/0 836/0 769/0 839/0 839/0 793/0 712/0 گرض 

 
 هد و  پس اش ثسزس  نطب  م  PLSهب  ز زوش الگوزیت  تحلیل  ا ه

تروا  ثر    گیس ، الگو  سبختبز  و الگو  ول ، م   انداشهثساشش الگو
هرب  پرژوهص   هب  تحمیك پس اخ  و ثر  یبفتر   ثسزس  و آشمو  فسضی 

+ 96/1  ثیطرتس اش  (  ز ثربشه tزسید. هنگبم  و  ممب یس ضسایت مسیس )
- هنده مقنب از ثو   فبمل مسثوط و متقبلت آ ، تثیید فسضی ثبضد، نطب 

، 7نبثسای  ثب توج  ث  نتبیج ثدس  آمرده  ز جردول   هب  پژوهص اس . ث
توا  ثیب  نمو  و  فسضیبت ای  پژوهص موز  تثیید لساز گفت  ضد. ث  م 

توا  گف  و  هوش فسهنگ  ثس فملىرس  ضرلل   ازا    فجبزت  یگس م 
اس  )فسضری  فسفر  اول( و    366/0ایس مثج ، مستمی  و مقنب از  ثساثس 

ل   ازا  ایس مثجر ، مسرتمی  و مقنرب از     هوش فسهنگ  ثس زفتبز اخال
اس  )فسضی  فسفر   و (، همچنری  زفتربز اخاللر  ثرس       665/0ثساثس ثب 

ثبضد م  490/0فملىس  ضلل   ازا  ایس مثج ، مستمی  و مقنب از  ثساثس 
)فسضی  فسف  سو (، لرا فسضی  اغل  مجنر  ثرس میربنج  ثرو   زفتربز      

ضو . فملىس  ضلل  نیص تثیید م اخالل   ز زاثغ  ثی  هوش فسهنگ  و 
ثب تثیید نمص میبنج  مدیسی  زفتبز اخالل ، هوش فسهنگر   ازا  ایرس   

ثرس زو    691/0و ایرس ولر     325/0غیسمستمی ، مثج  و مقنب از  ثساثس 
 ثبضد.فملىس  ضلل  م 

 : وتبیج آسمًن فزضیبت پضيَص7جديل 

 ريابط
Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
 وتیجٍ

 هوش فسهنگ    
 استساتژ  هوش فسهنگ 

 تثیید 758/9 598/0

زفتبز  هوش فسهنگ    
 هوش فسهنگ 

 تثیید 366/12 620/0

 انص  هوش فسهنگ    
 هوش فسهنگ 

 تثیید 368/7 526/0

انگیصه  هوش فسهنگ    
 هوش فسهنگ 

 تثیید 684/12 709/0

زفتبز  هوش فسهنگ    
 اخالل 

 تثیید 475/7 665/0

فملىس   هوش فسهنگ    
 ضلل 

 تثیید 791/3 366/0

 زفتبز اخالل      
 پریس مسئولی 

 تثیید 401/9 640/0

 تثیید 764/6 535/0 لبعقی  زفتبز اخالل      

زفتبز  زفتبز اخالل      
 فب  ن 

 تثیید 864/11 686/0

 تثیید 878/7 561/0 امبنتداز  زفتبز اخالل      

 تثیید 959/6 491/0 گرض  تبز اخالل      زف

فملىس   زفتبز اخالل      
 ضلل 

 تثیید 012/5 490/0

 325/0; 665/0 × 490/0  فملىس  ضلل  زفتبز اخالل   هوش فسهنگ    

 

 بحث

ا  ث  فنوا  یره مصیر  زلربثت   ز     ز فػس حبضس  اضت  اخالق حسف 
ثبضرد، چرو    تژیه خوة مر  هب  مدیسی  استساضسطهب و پیصسبشمب 

توسق  اخاللیبت  ز محیظ وبز، موجت ثهجو  ازتجبعبت و وربهص  زجر    
 هرد.  ز تجصیر  و تحلیرل زفتربز     وز  زا افصایص م ضده و ثهسهزیسه 
هب  خدمبت  همبنند پُس ، پس اخت  الخػوظ  ز سبشمب هب فل سبشمب 

ب  ثیسونر   هب  اخاللر  یىر  اش الصامربت اسر . نمر     ث  اخالق و ازشش
 هد ور  خرو  حبغرل جمرـ     هب زا زفتبز اخالل  آنهب تطىیل م سبشمب 
هب تجل  یبفت  اس . هب  گونبگو  اخالل  اس  و   ز آ  سبشمب ازشش

هب ثسیبز  زگیس  ز تقربمالت میرب  فسهنگر  هسرتند.     اش عسف ، سبشمب 
هرب  مختلر  آضرنب    چنی  محیظ وبز، نیبش ث  افسا    از  و  ثب فسهنگ

ثبضند و ثتوانند ثرب  یگرسا  ازتجربط منبسرت ثسلرساز وننرد. وجرو  انرواؿ         
ا  هب  گونبگو  موجت ثسوش پبزههب  ز سبشمب فسهنگهب و خس هفسهنگ

هرب  پُسرت  نیرص اش جملر      ضو . ضرسو  هب  ز تقبمالت م اش نبهنجبز 
هرب   هرب و گرسوه  مسوص  هستند و  ثب الطبز مختل  جبمق  ثرب فسهنرگ  

زو توجر  ثر  هروش    مرهج  متفبوت  ز ازتجبط هسرتند. اش ایر   نژا   و 
تواند  ز فساه  وس   شمین  ثهجو  خدمبت ای  نوؿ فسهنگ  وبزونب  م 

هب  مختلف ، نمص هوش فسهنگ  ثرس  هب مویس ثبضد.  ز پژوهصضسو 
فملىس  ضلل  و زفتبز اخالل  ثس فملىس  ضلل  ث  غوزت مجرصا مروز    

هب اش تثییس مثج  و مقنرب از    اوثس ای  پژوهصثسزس  لساز گسفت  اس  و
اند. امب تبونو  پژوهطر   ز زاثغر  ثرب ترثییس همصمرب       هب سخ  گفت آ 
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هوش فسهنگ  و زفتبز اخالل  ثس فملىس  ضلل  انجب  نپریسفت  اس  و  
 ای  پژوهص  ز زاستب  ای  مه  غوزت گسفت  اس . 

س مثج ، مستمی  و مقنرب از  هب، فسضی  فسف  اول مجن  ثس تثییعجك یبفت 
هوش فسهنگ  ثس فملىس  ضلل  موز  تثیید لرساز گسفتر  ضرد ور  ایر       

(. اش 28 - 17و 14ثبضرد ) هب  ثسخ  محممب  همسرو مر   نتیج  ثب یبفت 
تواند ثر  تثییرد ضرد  ترثییس مثجر  هروش        یگس نتبیج ای  پژوهص م 

موانرـ  فسهنگ  ثس زفتبز اخالل  اضبزه وس . هوش فسهنگر  ثرب وربهص    
هب   اوعلجبنر  زا  ز میرب  وبزونرب   ز    ازتجبع  ثی  فسهنگ ، همىبز 

 هد و ثب ایجب  شمین  منبست ثسا  ؽهوز و ثسوش عول شمب  زا افصایص م 
هس چ  ثیطتس زفتبزهب  اخالل   ز ثی  وبزونب  ثرس ایسثخطر  سربشمب     

و  افصاید. نتیج  فسضی  فسف  سو ، مجنر  ثرس ترثییس مثجر ، مقنرب از     م 
مستمی  زفتبز اخالل  ثس فملىس  ضلل  و   ز ای  پژوهص مروز  تثییرد   

  ،12، 3ثبضد )هب همسو م هب  ثسخ  اش پژوهصلساز گسفت  ضد، ثب یبفت 
31  .) 

ث  عوز ول ، اش آنجب و  زفتبز اخالل   ز زاثغ  ثری  هروش فسهنگر  و    
یسا  و فملىس  ضلل  نمص مویس   از ، لرا  ش  اس  زفتبز اخالل  مرد 

هب تموی  گس  . اش عسف ، اغول اخالل  ثبید  ز ثی  وبزونب   ز سبشمب 
تواننرد اش  مدیسا  و وبزونب  آموشش  ا ه ضو . مردیسا  و وبزونرب  مر    

هررب  آموشضرر  جهر  ضررنبخ  موضرروفبت و  عسیرك ثسگررصاز  وبزگربه  
زفتبزهب  اخالل  آموشش ثجینند. همچنری  ثرب سرنجص زفتربز اخاللر       

سیك نؾسخواه  اش وبزونب  و ثبلقىس، ثبیسرت  نسرج  ثر     مدیسا  اش ع
وننرد الردا    تطویك مدیسا  و وبزونبن  و  اغول اخالل  زا زفبی  مر  

گس  . مدیسی  ث  فل  مولقی  و ممب  سبشمبن  نمص ثسریبز مهمر   ز   
هررب، افتمررب ات و گیررس  و ثهجررو  اخررالق  ز سرربشمب   از . ازششضررىل

گراز . مدیسا  ثب توسق  و ثهجو  سا  تثییس م زفتبزهب  مدیس ثس زفتبز  یگ
ازتجبعبت و تقربمالت  ز سربشمب ، ثسگرصاز  جلسربت حرل مطرىالت و       

گیرس ،  ا   اختیربز و آشا     هب، مطبزو  وبزونرب   ز تػرمی    زگیس 
فمل ث  وبزونرب ، احترسا  ثر  ضخػری  آنهرب، اسرتفب ه اش منطروزهب         

هرب  مهمر   ز   حمبیر  گرب   هب  پب اش و اخالل ، استفب ه اش سیست 
 از . همچنی  ث  فنروا  پیطرنهب     ثهجو  زفتبز اخالل  وبزونب  ثس م 

هب نیص توانند ای  پژوهص زا  ز  یگس سبشمب ثسا  پژوهطگسا  آینده، م 
انجب   هند و نتبیج آ  زا ثب نتبیج ای  پژوهص ممبیس  نمبیند. استفب ه اش 

تبز اخالل ، هوش فسهنگ  و هب   یگس جه  سنجص متلیسهب  زفمدل
تواند توسظ پژوهطگسا  غوزت گیرس .  ز نهبیر    فملىس  ضلل  نیص م 

توا  تثییس متلیسهب  سبشمبن ، محیغ  و فس    یگس زا نیص ثس زاثغ  م 
 ثی  متلیسهب  ای  پژوهص موز  سنجص لساز  ا .

 

 یرگی جهینت

  تمویر   ث  عوز ول  هوش فسهنگ  لبثلیت  اس  ور  اگرس  ز وبزونرب   
انجبمرد و مهمترسی    ضو ، ث  حضوز ایسثخص آنب   ز محیظ سبشمب  م 

گیس ، جرة و جلت زضبی  افضربی   تواند  ز ازتجبطاثصاز  اس  و  م 
هب  متفبوت ث  وبز گسفت  ضو . هوش فسهنگ  ثر  وبزونرب    اش فسهنگ
هرب  فسهنگر  مختلر ،    وند تب ثب  زن سسیـ و غحیح مؤلف ومه م 

بست اش خو  ثسوش  هنرد و مجری  توانربی  و اسرتقدا   ز  زن     زفتبز  من
هب  مجه  زفتبز ، اجتمبف  و فسهنگ  وبزونب  اس . وبزونبن  مولقی 

ثب هوش فسهنگ  ثب  تثییس لبثل توجه  ثس جرة و گستسش منبثـ ثسا  
افضبء مختل  خواهند گراض  و جصء منربثـ انسربن  ازشضرمند سربشمب      

سای  هس چ  هوش فسهنگ  وبزونب  ثیطتس ثبضد و ضوند. ثنبثمحسوة م 
آنب  نسج  ث  فسهنگ یىدیگس اعالفربت ثیطرتس   اضرت  ثبضرند و ثرب      

هب، افتمب ات، ثبوزهب  مب   و مقنو ، نحوه تفىرس، ضریوه فمرل،    ازشش
لربنون ، زفتبزهرب  والمر  و غیسوالمر       -هب  التػب  ، حمول نؾب 

  یىدیگس خواهنرد  اضر ، لررا    یىدیگس آضنب ثبضند  زن ثهتس  نسج  ث
تمبیلطب  نسج  ث  سبشگبز  و اجتمبف  ضده  ز محیظ وبز، و ث  تجـ آ  
ومه ث  یىدیگس، حسبسی  نسج  ث  سسنوض  وبز   یگس همىبزا  و 
تثییس الدامبت ضخػ  ثس حیبت وبز  آنهب و ؽهوز و ثسوش و ازتمبء سربیس  

 زفتبزهب  اخالل  ثیطتس خواهد ضد
هرب  اخاللر  زفبیر  ضرو ، نیرسو  انسربن  آ        ازشش اگس  ز سبشمب 

هب  سبشمبن  و متمبیل ث  حفؼ فضروی   ز آ   سبشمب  وفب از ث  ازشش
هرب  سربشمبن ، ووضطر     سبشمب  خواهد ثو . نتیج  وفب از  ثر  ازشش 

وز  و فساتس اش وؽبی  تقیی  ضده و توسق  ضبغل اسر . افرصایص ثهرسه   
منجس ضده ث  یىپبزچگ  و همجستگ ،  وبزای ، ایجب  خاللی  و نوآوز ،

ثهجو  ویفی ، جلوگیس  اش فسب  و سروء اسرتفب ه اش لردزت و  ز نهبیر      
 ثهجو  فملىس  ضلل  اش آیبز زفتبز اخالل  وبزونب  اس .

 

 های اخالقیهالحظه
موضوفبت اخاللر  همچرو   سرسل  ا ثر ، زضربی  آگبهبنر   انتطربز        

 اند.ج  لساز گسفت چندگبن  و ...  ز پژوهص حبضس موز  تو

 

 هناه واژه
 Job Performance .1 فملىس  ضلل 

 Productivity .2 ثهسه وز 

 ethical behavior .3 زفتبز اخالل 

 Organizational dynamics .4 پویبی  سبشمبن 

 Organizational Culture .5 فسهنگ سبشمبن 

 Social Responsibility .6 هب  اجتمبف مسئولی 

 Self-control .7 خو ونتسل 

 Cultural Intelligence .8 هوش فسهنگ 

 Cognitive component .9 ضنبخت 

 Metacognitive component .10 فساضنبخت 

 Motivational component .11 نگیصض ا

 Behavioral component .12 زفتبز 

 Mind Map .13 هب  ذهن نمط 

 Responsibility .14 پریس مسئولی 

 Determination .15 لبعقی 

 Justice .16 زفتبز فب  ن 
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