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چکیده
شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آنها جهت بهکارگیری هرچه مطلوبتر این سرمایه سازمانی یکی از دل-
مشغولیهای مدیران سازمانها بوده و هست .از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان ،توجه به آوای کارکنان است .هدف
این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین است .برای اجرای این مطالعه از
روش توصیفی -همبستگی استفاده شد .جامعه آماری در این تحقیق شامل دو بخش است .در بخش اول ،مسئولین بخشهای
مختلف تخصصی و بستری در قالب رهبرانی تحولآفرین به تعداد  35نفر بود که تعداد  32نفر در این پیمایش شرکت داشتند.
بخش دوم ،پرستاران بیمارستان شهدای تجریش به تعداد  550نفر بود که تعداد  226نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بود .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری و
نرمافزار  Smart PLSنسخه  2استفاده شد .تحلیل دادهها نشان داد که هوش فرهنگی با ضریب مسیر ( )0/417بر آوای
کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .همچنین ،هوش فرهنگی با ضریب مسیر ( )0/833و ( )0/692به ترتیب بر
آوای کارکنان و رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .همچنین ،رهبری تحولآفرین با ضریب مسیر ( )0/160بر آوای کارکنان تأثیر
دارد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با بهکارگیری سبک رهبری تحولآفرین و با تکیه بر هوش فرهنگی ،پذیرش روابط مثبت
با دیگران را تسهیل شد و از این طریق میتوان آوای کارکنان را به نحو مناسبتری درک نمود.
کلیدواژهها :هوش فرهنگی ،آوای کارکنان ،رهبری تحولآفرین ،بیمارستان.
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مقدمه

آوای کارکنان ( )Staff Voiceبهعنوان یکی از راهبردهای ارتباطات موردتوجه قرار گرفته است.
امروزه سازمانها بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر خود این فرصت را برای کارکنان
فراهم میکنند تا آنها ایدهها ،نظرها و اطالعات خود را در فرآیندهای مرتبط با کار خود بیان نمایند
( .)Agboola, 2011آوای کارکنان میتواند نتایج رفتاری مثبت بر عملکرد کارکنان بر جای بگذارد.
همچنین تأثیر رفتار آوا بر نوآوری باعث رشد و شکوفایی خالقیت و نوآوری در کارکنان میشود
( .)Danaifard et al., 2011واسیالگوس و همکاران ( )2011نیز بیتفاوتی شغلی را بهعنوان یکی از
اثرات منفی فقدان وجود آوای کارکنان در سازمان ذکر نمودهاند .وجود آوا در سازمان ،برای کارکنان
خوشایند است؛ چراکه اظهارنظر در مورد موضوعات مهم ،نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان
میتواند نارضایتی و استرس کارکنان را کاهش دهد .افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را
نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند ،اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً
عالقه به کار و تعهد شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل سبب ترک شغل آنها

میشود ( Ardalan

 .)et al., 2015آوای کارکنان ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای
شخصی را به میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگیها ممکن است بسیاری از کارکنانی را که موانع
فرهنگی را تجربه کردهاند نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارکنانی سطوح
باالیی از اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به
شکل آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند ( .)Bukner et al., 2014در
پژوهش هارلوس ( ،)2010درک مثبت کارمندان از آوا بر متغیرهای مختلف سازمانی تأثیر دارد .آنها
معتقدند که ابراز آوای کارمندان در سازمان به ایجاد انگیزه در آنها منجر میشود .بهاحتمالزیاد،
کارمندانی که به سازمان خود احساس تعلق نداشته باشند نمیتوانند با سیستم سازمان خود هماهنگ باشند
و درنتیجه هویت سازمان خود را نادیده میگیرند .با توجه به مطالب باال درصورتیکه آوای کارمندان در
جهت اهداف سازمان و بهبود وضع آن باشد ،آنها به سازمان خود متعهد میشوند و در این شرایط،
آوای کارمندان میتواند بهعنوان منبعی بکر در جهت بهبود تصویر سازمان در اذهان عموم عمل کرده و
آنها را به سفیران برند تبدیل کند؛ در غیر این صورت مانند یک بمب در حال انفجار ،آثار مخربی بر
شهرت شرکت بر جای میگذارد (.)Bukner et al., 2014
ازآنجاییکه نیروی انسانی ازجمله مهمترین داراییهای سازمانی محسوب میشود ،جذب و استفاده بهینه از
استعدادهای کارکنان ،افزایش بهرهوری نیروی انسانی و طبعاً شکوفایی و بالندگی سازمان را به دنبال
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خواهد داشت .یکی از ابزارهای سنتی ارزیابی و جذب کارکنان که از طرف مدیران اعمال میشود،
سنجش هوش آنان بوده است .از سوی دیگر ،امروزه اکثر سازمان ها و افراد ،هوش فرهنگی را مزیتی
رقابتی و قابلیتی استراتژیک می دانند .در محیط کار و بازار جهانی ،هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و
مدیران تلقی میگردد .سازمان ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند ،میتوانند
تفاوت ها و تنوع فرهنگی را برای ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی به کار گیرند .هوش فرهنگی
می تواند در محیط تنوع ،انسجام و هماهنگی ایجاد کند ()Eskandari & Samadi, 2016؛ اما آیا مدیران،
از لزوم مسلح شدن به سالح هوش فرهنگی ،برای مواجهه با دنیایی که در مقایسه با سه چهار دهه گذشته،
واجد خصایصی شده که آن خصایص ،اقوام ،ملیتها ،ادیان ،مذاهب ،نژادها و زبانها و بهطورکلی
فرهنگها و خردهفرهنگهای مختلف را بیشتر در مواجهه با یکدیگر قرار داده است ،آگاهاند؟ در چنین
فضایی تعاملی چندفرهنگی ،برخی افراد و سازمانها توانایی باالتری برای ارتباط با افراد و گروههایی با
بسته فرهنگی متفاوت نشان دادهاند .البته پرورش و بهکارگیری چنین قابلیتهایی فقط در بستری سالم و
سالمت که بتوان آوای کارکنان را شنید ،امکانپذیر است و جو موجود در سازمانها و در رأس همه،
مدیران و رهبران سازمان نقش به سزایی در به وجود آوردن این بستر ایفا میکنند .در همین راستا ،در چند
دهه اخیر محققان با تالشهای بی وقفه خود به ارائه رویکردهای نوینی در خصوص شناخت رهبری جهت
رفع چالشهای پیش روی سازمان پرداختهاند ()Shanock & Eisenberger 2006؛ بنابراین ازآنجاکه رمز
موفقیت اداره هر موسسه یا سازمان به رهبری و مدیریت آن بستگی دارد ،توجه به سبکهای رهبری مانند
نقش یا الگوهایی هستند که بنا به ضرورتهای سازمانی راهحلهایی را برای ما روشن میسازند.
بهطوریکه در اداره امور یک سازمان استفاده و یا سبکهای رهبری اجتنابناپذیر است .در کل میتوان
گفت :سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی ،اثربخشی و درنهایت بهرهوری
سازمانهاست .مدیران میتوانند بهوسیله سبک رهبری ،خالقیت و نوآوری را در سازمانها با نفوذ در
باورها و هدفهای کارکنان و انگیزش آنان رواج نهند ( .)Schmidt, 2007رهبری تحولآفرین اساس و
شالودهای برای تغییرات بلندمدت سازمانی است که دسترسی به اهداف باالتری را برای نظام سازمانی
میسر میسازد .رهبران تحولآفرین ،اثربخشی را به کارایی ترجیح میدهند و سعی میکنند با توجه به
روحیات خود و کارکنان ،از منابع انسانی سازمان بهرهمند شوند (.)Trapio et al., 2014
با عنایت به اینکه بیمارستانها دارای کارکنانی میباشند که بهطور مستقیم با بیماران خود در ارتباط بوده
و در بسیاری از موارد کارکنان «شامل پرستاران ،بهیاران ،سرپرستان اتاقهای عمل و »...با جان بیماران
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سروکار دارند .همچنین ،ازآنجاییکه بیماران مراجعهکننده به بیمارستانها دارای فرهنگها و پیشینههای
متفاوتی میباشند ،نیاز به هوش فرهنگی کارکنان برای مواجهه با موقعیتهای چندفرهنگی بیش از پیش
حس میشود .در این سازمانها ،همواره میتوان شاهد نازل بودن بهرهوری ،کمتوجهی به منابع انسانی،
انگیزه پایین افراد و رشد آنان بوده و سازمان اغلب محیطی برای افزایش تنش و فشارهای عصبی بوده و
درنتیجه این سؤاالت همواره ذهن مدیران منابع انسانی سازمان را میکاویده که :آیا هوش فرهنگی بر
آوای کارکنان با نقش رهبری تحولآفرین تأثیرگذار است؟
مبانی نظری
آوای کارکنان

دیترت و بوریس ( )2007معتقد است آوا عبارت است از ارتباط بین مدیریت و کارکنان ،با این
نگاه که کارکنان این فرصت را دارند که نگرانیها و عالئق خود را بیان کنند (

Detert & Burris,

 .)2007آوای کارکنان به دو صورت مستقیم بین مدیریت و کارکنان از طریق مشارکت یا بهصورت
آوای کارکنان میتواند نتایج رفتاری مثبت بر عملکرد کارکنان بر جای بگذارد .شن و همکاران ()2014
تأثیر رفتار آوا بر نوآوری تمرکز نموده و تداوم رفتار آوا در کارکنان را در رشد و شکوفایی خالقیت و
نوآوری در کارکنان مؤثر دانستهاند .وجود آوا در سازمان برای کارکنان خوشایند است ،چراکه اظهار
نظر در مورد موضوعات مهم ،نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان میتواند نارضایتی و استرس
کارکنان را کاهش دهد .افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه
کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً عالقه به کار و تعهد شغلی آنها
کاهش مییابد و این عوامل سبب ترک شغل آنها میشود ( .)Heffernan & Dundon, 2015ازآنجاکه
منابع انسانی را مهمترین و گرانبهاترین منبع از منابع سازمانی یاد کردهاند (.)Erkmen & Hancer, 2014
تأکید بر نقش کارمندان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران سازمان و مدیریت قرار گرفته است .آوای
کارمند شامل عقاید ،نگرانی یا ایدههایی سازنده در مورد مسائل مرتبط با کار است و با پیامدهای مثبت
بسیاری همچون نوآوری ،بهبود فرآیندهای کاری و پیشگیری از بحران همراه است .آوا ابزاری مؤثر برای
کارمند است که به وی کمک میکند که در محیط کار خود بیشتر حضور داشته باشد و برای سازمانش
نوآوری کند .آوای کارمند در درجه نخست ،بهوسیله تمایل فرد برای بیان نارضایتی و همچنین بهبود
پیشنهادها برانگیخته میشود .در مبانی نظری ،آوا اغلب نوعی سخن اختیاری برای ارائه نظرها و ایدههای
سازنده در مورد مسائل مربوط به کار است که به سازمان در دستیابی به اثربخشی بهتر کمک میکند

تاثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی ...

81

(.)Liang et al., 2012
هوش فرهنگی

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ ( )2003از محققین مدرسه
کسبوکار لندن مطرح شد .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 در مواجهه
با موقعیتهای فرهنگی جدید ،بهزحمت 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 ،ولو اینکه این چارچوب فاقد درک کاملی از رفتارها و هنجارهای محلی باشد.
هوش فرهنگی به مجموعه مهارتهایی (از مقدماتی تا پیشرفته) اشاره دارد که به فرد اجازه میدهد در
گذر از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر ،مؤثر عمل کنند ( .)Bukner et al., 2014تأکید هوش فرهنگی
بر قابلیتهایی برای تعامل با دیگران در ناهمگونیهای فرهنگی است ( .)Ang et al., 2012البته باید
اذعان داشت تمامی تحقیقاتی که پیرامون هوش فرهنگی صورت گرفته است ،بر اهمیت و ارزش باالی
آن در محیطهای کاری تأکید نداشتهاند .بوکنر و همکاران ( )2014دریافتند که هوش فرهنگی را
میتوان بهعنوان رویکردی نوین در آموزش میان فرهنگی مدیران جهانی بکار برد .آنان معتقدند
مهمترین نقطهضعف رویکردهای اخیر این فرض است که بیان میدارد تمامی افراد نیازمند روشهای
آموزشی مشابهی میباشند و هوش فرهنگی ،راهنمایی شایسته برای ارزیابی شایستگیهای مدیران در
جهت آموزشدهی به آنان در هر منطقه جغرافیایی خاص است ( .)Earley & Peterson, 2002ارلی و
آنگ ( )2003چارچوبی شش بعدی برای هوش فرهنگی شامل ابعاد قبیلهای ،تحلیلگر ،شهودی ،سفیر،
مقلد و مسلط برای شناسایی مدیران بر مبنای قابلیتهای هوش فرهنگی تعریف کردهاند .شواهد دیگری
بیانگر آن است که میزان هوش ،فرهنگی در گروهها ،بیانگر اعتماد فراگروهی ،اتحاد و عملکردشان
است ( .)Moynihan et al., 2006انگ و همکاران ( )2012ارتباط میان هوش فرهنگی و ساختارهای
وابسته به علم پزشکی و رفاه اجتماعی مانند تصمیمگیری ،تطابق فرهنگی و قضاوت فرهنگی را نیز
موردبررسی قرار داد.
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رهبری تحولآفرین

مبحث رهبرى و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشى سازمان ازجمله مباحثى است که سابقهاى بس
طوالنى داشته و نظریات گوناگونى در خصوص آن ارائه شده است ( .)Salehi et al., 2012با این وجود
مطالعه آثار نظریهپردازان نوین عرصه مدیریت آشکار مىسازد که عموم آنان بر این امر توافق دارند که
شیوه مناسب رهبری نیازمند موقعیت و جایگاه متناسب با آن است که همان رویکرد اقتضایی است .در
سالهای اخیر ،راهکارهای ایجاد مشارکت و اظهار عقیده و بیان نظرات کارکنان ،بهعنوان راهبرد
پیشبردی برای رقابتپذیری تجاری سازمان و مدیریت منابع مدنظر محققان قرار گرفته

است ( Saatchi

 .)& Azizpour, 2014رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با
شرایط جاری ،و دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .جیئوتی و کور ( )2015بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش به پیروان کمک خواهد کرد به بینش جمعی
سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب میکند ،تعامالت مکرر ممکن است شروع به
وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و
مفهوم مشترک معروف ارائه می دهد و همه اعضاء گروه شروع به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش
مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد
شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها هستند و باعث میشوند اعتماد و
راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب می شوند ریسک کنند و عقاید خود را بیان کنند و نگرانی
کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند وقتی از طرف رهبرانشان حمایت ،تشویق و اعتماد به دست میآورند
(.)Afsar et al., 2019
پیشینه تحقیق

قبادی و همکاران ( )2018پژوهش را با عنوان «نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفهای در پیشبینی هوش
فرهنگی زنان شاغل اردبیل» انجام دادند .نتایج نشان داد که تعهد مذهبی و مؤلفههای آن در زنان شاغل
توانایی پیشبینی هوش فرهنگی را ندارند و تعهد حرفهای با هوش فرهنگی زنان شاغل رابطه معناداری
دارد .بهطوریکه  10درصد از واریانس هوش فرهنگی ،متغیر تعهد حرفهای را پیشبینی میکند .سرآسیابی
و همکاران ( ) 2017پژوهشی را با عنوان «طردشدگی در محیط کار و آوای کارکنان» انجام دادند .نتایج
نشان داد که طردشدگی در محل کار و ابعاد آن تأثیر منفی بر آوای کارکنان دارند .لذا پیشنهاد گردید
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مدیران جهت کاهش طردشدگی در محل کار و ارتقای کارآیی و اثربخشی سازمان خود به آوای
کارکنان توجه ویژهای داشته باشند .کشتگر و همکاران ( )2017پژوهشی را با عنوان «ارتباط حمایت
سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی» انجام دادند .نتایج آزمون
اسپیرمن نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای سازمانی با عملکرد سازمانی در جامعه
موردبررسی ارتباط وجود دارد .همچنین نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بیانگر آن بود که بین
حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسبی برخوردار است .نتایج پژوهش افسر و همکاران
( )2019نشان داد که نتایج نشان میدهد که کارکنان غیربومی با سطح باالتری از اطالعات فرهنگی احتماالً
رفتارهای صوتی را نشان میدهند .عالوه بر این ،این رابطه تا حدی توسط رهبری تحولآفرین میانجیگری
میکند .این مطالعه چشمانداز منحصربهفرد ارائه میدهد ،ارائه هوش فرهنگی بهعنوان یک پیشگویی
شخصی از رفتار صوتی و با شناسایی مکانیزم واسطه بینالمللی که بر این رابطه تأثیر میگذارد .دوآن و
همکاران ( )2017در پژوهش خود تحت عنوان «رهبری تحولآفرین و نوآوری سازمانی :با نقض واسطه
اندازهی سازمان» ،به این نتایج دست یافتند :اندازه سازمان بهطور معناداری نقش واسطهای در رابطه بین
همه جنبههای رهبری تحولآفرین با نوآوری سازمانی بهجز بعد نفوذ آرمانی ایفا

میکند ( Duan et al.,

 .)2017نتایج تحقیق آنها همچنین نشان داد رهبری تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری
سازمانی دارد .چائو و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «پیش آینده و پیامدهای نوآوری
سازمانی و یادگیری سازمانی در کارآفرینی» ،به این نتایج دست یافتند که متغیرهای راهبردی (تسلط
شخصی ،رهبری تحولآفرین ،چشمانداز مشترک ،محیط و اندازه سازمان) بر نوآوری سازمانی و
یادگیری سازمانی تأثیرگذار است ( .)Chao et al., 2017هم چنان نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری
سازمانی و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد.
بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق
هوش فرهنگی و آوای کارکنان

انتظار بر این است که افرادی که هوش فرهنگی بیشتری دارند مشکالت را به شکل مناسبتر در
موقعیتهای فرهنگی متنوع از جهت فرهنگی به دلیل شایستگی عالی در کشف و شناسایی ،جذب ،و
استدالل به شکل صحیح حلوفصل کنند ( .)Giuty & Kur, 2015در محل کار چند فرهنگی با تنوع وسیع
نیروی کار ،اگر کارمند هوش فره نگی باالتری داشته باشد بهتر قادر خواهد بود اطالعات را جمعآوری و
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استفاده درست کند ،کارهای احساسی ،رفتاری یا شناختی در جهت سرنخهای فرهنگی به وجود آورد
( .)Chao et al., 2017با تکیه بر این بحث ،هوش فرهنگی پذیرش روابط مثبت با دیگران را تسهیل
میکند؛ بنابراین ،افراد با هوش از نظر فرهنگی نسبت به هم ایجاد اطمینان میکنند تا ایدههای جدید و نو را
به اشتراک بگذارند و درنتیجه بیشتر حرف بزنند ( .)Ansari et al., 2012آنها میدانند که بهمنظور درک
واقعی یک ایده باید حمایت اجتماعی به نفع آن ایده ایجاد کنند .در انجام این کار آنها تالش میکنند
شک ،ترس و تردیدهای مرتبط با ایدههای تغییر محور را به حداقل برسانند .آنها باید کامالً بهطور مشروح
سخن بگویند تا حمایت اجتماعی در عملی کردن واقعی یک ایده جدید را به دست آورند .جانسون و
همکاران ( )2016معتقدند که کارمندان با هوش از نظر فرهنگی در سازمانهایی که محل کار متفاوتی
دارند ،به دلیل تواناییشان برای درک ایدئولوژیهای فرهنگی دیگران و درنتیجه عمل مطابق انتظارات
همکاران ،بهتر کار میکنند .همچنین آنها با داشتن شناخت از نشانههای فرهنگی که دیگران در
محیطهای کاریشان به کار میبرند ،بهخوبی میدانند که چه بگویند ،چه وقت بگویند و چگونه بگویند؛
بهطور مثال ،اگر کارمند دارای سطح باالتری از هوش فرهنگی باشد میتواند در ارتباط با همکاری که
دارای فرهنگ غربی است غیررسمیتر باشد .در متنهای کاری چندفرهنگه ،فردی هوش فرهنگی باالتری
دارد ،زمان و راههای مناسب مطرح کردن ایدهها و پیشنهادهای جدید را میداند و چارچوبهای کلی
فرهنگها را دقیقتر میشناسد (.)Le et al., 2016
هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین

محققان دریافتهاند که هوش فرهنگی با رهبری مرتبط است ( )Solomon & Steyn, 2017و
دریافتهاند که مهارت های اجتماعی برای رهبری اثربخش اهمیت دارند .در زمینه رهبری تحولآفرین و
هوش فرهنگی ،تح قیقات اندکی صورت گرفته است .این تحقیقات اندک برخی روابط را به دست
آوردهاند؛ بهطور مثال ،دوآن و همکاران ( )2017یک رابطه مثبت معنیدار بین هوش فرهنگی و رهبری
تحولآفرین در تحقیقی از رهبران مدرسه بینالمللی به دست آوردهاند .باکس و همکاران ( )2015یک
همبستگی بین ریزمولفههای هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین در مدیران حاصل از دو کمپانی
«فورچون  »500به دست آوردند .مؤلفۀ کلیدی هوش فرهنگی توانایی فرد برای درگیر شدن در عمل
تعدیلپذیر است ( .)Trevarthen, 2009لذا ،مهارتهای هوش فرهنگی که شامل توانایی برای پذیرش
رفتارها و خواندن و فهمیدن سرنخهای فرهنگی است و دیگران به نمایش میگذارند به محتملترین شکل
به مهارتهای رهبری تحولآفرین فرد کمک میکند چون یک رهبری تحولآفرین قدرت دارد فرهنگ
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سازمانی را بشناسد .اگر رهبر تحولآفرین فرهنگ سازمانی را بشناسد مهارت درک و شناخت تفاوتهای
فرهنگی دیگر همچون فرهنگهای ملی را نیز خواهد داشت .همچنین ،رهبران تحولآفرین خود را به
چالش میکشند ازاینرو ممکن است انگیزه داشته باشند فرهنگهای جدید را کشف کنند چون تعامل با
یک فرهنگ جدید اغلب چالش به شمار میرود.
رهبری تحولآفرین و صدای کارکنان

آوای کارکنان ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای شخصی
را به میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگی ها ممکن است بسیاری از کارکنانی را که موانع فرهنگی
را تجربه کردهاند ،نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارمندان سطوح باالیی از
اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به شکل
آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند؛ بهطور مثال دوان و دیگران ()2017
اعالم کردهاند که رهبری تحولآفرین به کارمند امکان میدهد فرصتهای بیشتری به دست آورد و از
کانالهای ارتباطی بیشتری استفاده کند تا سخن بگوید و اطالعات یا ایدهها را به شکل غیررسمی با
سرپرستان در میان بگذارد .کارمند با داشتن تبادالت و ارتباطات غیررسمیتر با سرپرست معموالً از
حمایت و پاسخگویی سرپرست در محل کار بیشتر سود میبرد ( )Fix & Sias, 2006و به دلیل موانع بالقوه
فرهنگی برای کارمندا نی که ممکن است به این حمایت بیشتر از طرف سرپرستانشان قبل از درگیر شدن در
صدای کارمند نیاز داشته باشند.
نقش میانجی رهبری تحولآفرین

رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با شرایط جاری ،و
دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .دیترت و بوریس ( )2007اشاره میکنند که
رهبران تحولآفرین از امنیت روانشناختی کارکنانشان حمایت میکنند ،یا این باور که درگیر شدن در
رفتارهای ریسکپذیر منجر به آسیبهای شخصی نمیشود؛ ازاینرو نگرانیهای منفی درباره اظهارنظر را
کاهش میدهند که بهنوبۀ خود صدای کارمند را موجب خواهد شد .فرض دوان و همکاران ( )2017بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش (مؤلفۀ دیگر رهبری تحولآفرین) به پیروان
کمک خواهد کرد به بینش جمعی سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب میکند،
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ت عامالت مکرر ممکن است شروع به وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر
تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و مفهوم مشترک معروف ارائه میدهد و همه اعضاء گروه شروع
به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر
آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها
هستند و باعث میشوند اعتماد و راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب میشوند ریسک کنند و
عقاید خود را بیان کنند و نگرانی کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند وقتی از طرف رهبرانشان حمایت،
تشویق و اعتماد به دست میآورند ( .)Martin et al., 2016هوش فرهنگی بازتاب روانشناختی هنجارهای
تبادل اجتماعی کارمندان را تسهیل می کند و منجر به یک تمایل بیشتر برای حفظ روابط بهتر با رهبران
بهویژه در محیطهای گوناگون از نظر فرهنگی میشود .محققان مدعی هستند که افراد دارای هوش
فرهنگی باالتر ،معموالً از ظرفیتهای فکری سود میبرند که فرایندهای روانشناختی آنها را در تصدیق
پدیدههای رابطه در محل کارهای بین فرهنگی هدایت میکند .ازآنجاییکه ویژگیهایی (مثل الزامات
شخصی و اعتماد) و هنجارها (مثل هنجارهای رابطه متقابل) محکمکننده تبادل اجتماعی در سرتاسر گروه-
های فرهنگی متفاوت هستند ( ،)Le et al., 2016تحقق روابط تبادل کیفی ممکن است کارکنان را ملزم به
پردازش فکری و فهم درست این ویژگیها و هنجارها کند.
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی

هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی

 .1هوش فرهنگی بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
 .2هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین تأثیر دارد.
 .3رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق ،هوش فرهنگی بهعنوان متغیر مستقل ،آوای کارکنان بهعنوان متغیر وابسته و رهبری
تحولآفرین بهعنوان متغیر میانجی مطرح و مدل مفهومی زیر تدوین گردید.
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شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق ()Afsar et al., 2019

روش بررسی

برای اجرای این مطالعه از روش توصیفی -همبستگی استفاده شد .جامعه آماری در این تحقیق شامل
دو بخش است .در این تحقیق ،منظور از رهبران تحولآفرین ،مسئولین بخشهای مختلف تخصصی و
بستری بود که تعداد آنها  35نفر بود که تعداد  32نفر در این پیمایش شرکت داشتند .بخش دوم،
پرستاران بیمارستان شهدای تجریش به تعداد  550نفر بود که تعداد  226نفر بهصورت تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بود .با توجه به اینکه سه متغیر در
این پژوهش بررسی شد ،از سه پرسشنامه استفاده شد.
الف) پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان ( :)2011ایننن پرسشنننامه توسننط زهیننر و همکنناران در
سال  2011ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه سه مؤلفه آوای مطیع ،آوای تدافعی و آوای نوعدوسننتانه را
در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کامالً موافقم) را میسنجد .روایی و
پایایی پرسشنامه در مطالعات مختلفی تأیید شده است .ازجمله پژوهش سرآسیابی و همکنناران ( )2017کننه
در آن مطالعه ضریب آلفای کرونباخ برای کل آوای کارکنننان  0/84و بننرای زیرمقیاسهننای آوای مطیننع،
 ،0/75آوای تدافعی 0/86 ،و آوای نوعدوستانه  ،0/79به دست آمده است.
ب) پرسشنامه هوش فرهنگی افسر و همکاران ( :)2019این پرسشنننامه در توسننط افسننر و همکنناران در
سال  2019ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه چهار مؤلفۀ فراشناختی ،شناختی ،انگیزشننی و رفتنناری را در
مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کننامالً مننوافقم) را میسنننجد .روایننی و
پایایی پرسشنامه در مطالعه انجام شده توسط افسر و همکاران ( )2019بهصورت محتوایی تأیید شده اسننت.
در پژوهش یاد شده ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای کل هوش فرهنگی  0/83و بننرای زیرمقیاسهننای
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فراشناختی ،0/74 ،شناختی ،0/78 ،انگیزشی 0/77 ،و رفتاری 0/81 ،به دست آمده است.
ج) پرسشنامه رهبری تحولآفرین باس و آولیو ( :)2004این پرسشنامه در باس و آولیو در سننال 2004
ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه چهار مؤلفه نفوذ اینندهآل ،انگیننزه الهننامبخش ،توجننه فننردی و ترغیننب
ذهنی را در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کامالً موافقم) را میسنجد.
روایی و پایایی پرسشنننامه در مطالعننات مختلفننی تأییند شننده اسننت .ازجملننه پننژوهش صننمدی و همکنناران
( ) 2017کننه در آن مطالعننه ضننریب آلفننای کرونبنناخ بننرای کننل رهبننری تحننولآفرین  0/87و بننرای
زیرمقیاسهای نفوذ ایدهآل ،0/79 ،انگیزه الهامبخش ،0/82 ،توجه فردی 0/86 ،و ترغیننب ذهنننی 0/82 ،بننه
دست آمده است.
پس از ورود اطالعات مطالعه در نرمافزار  SPSSنسخه  23در قسمت توصیف اطالعات به ارائه میانگین و
انحراف معیار متغیرهای مطالعه و در بررسی تأثیر متغیرهای مطروحه در تحقیق از آزمون مدل معادالت
ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
برای رعای ت مالحظات اخالقی در این مطالعه مجوزهای الزم از معاونت تحقیقات دانشگاه کسب و به
مدیریت بیمارستان شهدای تجریش ارائه شد و همچنین به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد که
پرسشنامهها بینام بوده و بهصورت گروهی و نه فردی تحلیل قرار خواهند گرفت و نتایج پژوهش بدون
ذکر نام منتشر خواهد شد و در صورت تمایل بیمارستان تعهد گردید که نتایج تحقیق در اختیارانشان قرار
گیرد.
نتایج

در این مطالعه تعداد  218نفر از کارکنان و پرستاران شهدای تجریش موردمطالعه قرار گرفتند .بر
اساس اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامه ،فراوانی مربوط به پاسخدهندگان مرد با ( 42/7درصد) و
فراوانی مربوط به پاسخدهندگان زن با ( 57/3درصد) است .در فراوانی آزمودنیها برحسب مدرک
تحصیلی کارکنان ،بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس با ( )46/3درصد و
کمترین فراوانی مربوط به مدرک دکتری با ( )2درصد است .در فراوانی آزمودنیها برحسب سن
کارکنان ،کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سن باالتر از  50سال با ( )13/3درصد و بیشترین
فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای رده سنی  30تا  40سال با ( )37/6درصد است .در فراوانی
آزمودنیها برحسب تأهل کارکنان ،بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان متأهل با ( )56/5درصد و
کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان مجرد با ( )43/5درصد است .فراوانی آزمودنیها برحسب سابقه
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خدمت کارکنان ،کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقه باالتر از  20سال با ( )7/8درصد و
بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقه  5تا  10سال با ( )30/3درصد است.
برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیهها با توجه به الگوریتم تحلیل مدلها در روش
مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس پرداخته میشود .برای برازش مدل
اندازهگیری ،ابتدا به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری با استفاده از سه معیار پایایی شاخص (ضرایب
بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) پرداخته میشود .ابتدا بار عاملی سؤاالت یا آیتمها
موردبررسی قرار گرفتند .با توجه به شکل ( ،)1بار عاملی تمامی سؤاالت بیشتر از  0/5است که نشان از
مناسب بودن این معیار دارد.

شکل ( :)2مدل ترسیمشده همراه با ضرایب استاندارد با مقادیر ( )P-Value =0/000فرضیههای پژوهش
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سایر نتایج مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1برازش مدلهای اندازهگیری
متغیر

ضرایب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

رهبدی تحول فد ن

0/941

0/949

0/616

هوش فدهسگی

0/992

0/992

0/875

ای کارکسان

0/969

0/972

0/717

بررسی مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش؛ با توجه به اینکه مقدار آماره  Tبرای متغیرهای مدل بیشتر از
 1/96و سطح معناداری کمتر از  0/05است ،درنتیجه فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند.

شکل ( :)3مدل ترسیمشده همراه با مقادیر  T-Valueفرضیههای پژوهش
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خالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیهها در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2خالصه آزمون فرضیههای یک تا سه تحقیق
ضرایب مسیر

فرضیهها

آماره t

سطح معناداری

نتیجه آزمون

هوش فدهسگی بد ای کارکسان تأثید دارد.

0/833

9/679

0/000

عمم رد

هوش فدهسگی بد رهبدی تحول فد ن تأثید دارد.

0/692

5/237

0/000

عمم رد

رهبدی تحول فد ن بد ای کارکسان تأثید دارد.

0/160

2/288

0/000

عمم رد

همچنین برای بررسی متغیر میانجی از آزمون  VAF1استفاده گردید .نتایج آزمون  VAFدر جدول  3درج
گردیده است.
ضریب مسیر بین ()/ضریب مسیر بین مستقل و میانجی×ضریب مسیر بین میانجی و وابسته( = VAF

)مستقل و میانجی×ضریب مسیر بین میانجی و وابسته +ضریب مسیر بین وابسته و مستقل
=0/417
جدول ( :)3خالصه آزمون فرضیه اصلی
فرضیه

ضرایب VAF

نتیجه

هوش فدهسگی بد ای کارکسان با نقش
میانجی رهبدی تحول فد ن تأثید دارد.

0/417

عسی تقد باً نیمی ا اثد کل هوش فدهسگی بد
ای کارکسان ا طد ق غیدمستقیم توسط
متغید میانجی رهبدی تحول فد ن تبیین می-
شود.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر
دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات افسر و همکاران ( )2019همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان
گفت که رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با شرایط جاری،
و دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .دیترت و بوریس ( )2007اشاره میکنند که
رهبران تحولآفرین از امنیت روانشناختی کارکنانشان حمایت میکنند ،یا این باور که درگیر شدن در
________________________________________________________________
Variance Accounted For

1
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رفتارهای ریسکپذیر منجر به آسیبهای شخصی نمیشود ،ازاینرو ،نگرانیهای منفی درباره اظهارنظر را
کاهش میدهند که بهنوبۀ خود آوای کارمند را موجب خواهد شد .فرض دوان و همکاران ( )2017بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش بهعنوان یکی از مؤلفۀ رهبری تحولآفرین به
پیروان کمک خواهد کرد به بینش جمعی سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب
میکند ،تعامالت مکرر ممکن است شروع به وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر
تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و مفهوم مشترک معروف ارائه میدهد و همه اعضاء گروه شروع
به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر
آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها
هستند و باعث میشوند اعتماد و راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب میشوند ریسک کنند و
عقاید خود را بیان کنند و نگرانی کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند .وقتی از طرف رهبرانشان حمایت،
تشویق و اعتماد به دست میآورند.
یافتههای تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر آوای کارکنان تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات افسر
و همکاران ( )2019همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان ادعا نمود که افرادی که هوش فرهنگی
بیشتری دارند مشکالت را به شکل مناسبتر در موقعیتهای فرهنگی متنوع از جهت فرهنگی به دلیل
شایستگی عالی در کشف و شناسایی ،جذب ،و استدالل به شکل صحیح حلوفصل مینمایند .ازآنجاییکه
در محل کار چند فرهنگی با تنوع وسیع نیروی کار ،اگر کارمند هوش فرهنگی باالتری داشته باشد بهتر
قادر خواهد بود اطالعات را جمعآوری و استفاده درست کند ،کارهای احساسی ،رفتاری یا شناختی در
جهت سرنخهای فرهنگی به وجود آورد و با تکیه بر این بحث ،هوش فرهنگی پذیرش روابط مثبت با
دیگران را تسهیل نماید و از این طریق میتواند آوای کارکنان به نحو مناسبتری درک نماید؛ بنابراین،
افراد با هوش از نظر فرهنگی نسبت به هم ایجاد اطمینان میکنند تا ایدههای جدید و نو را به اشتراک
بگذارند و درنتیجه بیشتر حرف بزنند .آنها میدانند کی و کجا و چگونه این چارچوبها را به کار ببرند و
خود را به سمت یادگیری مداوم قواعد فرهنگی جدید سوق دهند و رفتارهای کالمی و غیرکالمی خود را
منعطف کنند تا نیازهای فرهنگی را برآورده سازند .هنگام برقراری ارتباط با کارمندان دارای فرهنگ
آسیایی ،فرد باید مراقب چارچوبهای فرهنگی نظیر نرم صحبت کردن ،ارائه اطالعات به شکل چهره به
چهره ،انتشار برنامههای جلسه قبل از آمادگی قبلی آنها ،غلبه بر بدبینی آنها از طریق در نظر گرفتن
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اهداف جمعی قبل از اهداف شخصی ،و کمک به آنها برای بیان نظرات از طریق از بین بردن ترس و
تردید آنها باشد .یک رابطه مثبت بین هوش فرهنگی و رفتارهای دلبخواهی ،غیراجباری ،و شهروندی
سازمانی قبالً در آثار علمی اثبات شده است .فردی که از گوناگونیهای فرهنگی کارگران دارای فرهنگ
مختلف خبر دارد همیشه در کمک به دیگران احساس راحتی میکند و مراقب خواستهها و نیازهای آنها
است  .اگر کارمندی با یک فرهنگ از ورود فرد جدیدی با فرهنگ دیگر اطالع نداشته باشد احساس
خجالت و شرم خواهد کرد و تمایلی به ارائه کمک طی مرحله جهتگیری به دلیل نبود شناخت از
فرهنگ ،سالیق و ارزشهای این همکار نخواهد داشت.
یافته های تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات
دترت و بوریس ( ،)2013افسر و همکاران ( )2019و ژانگ و رود ( )2014همخوانی دارد .در تبیین این
نتیجه میتوان گفت که مهارتهای اجتماعی برای رهبری اثربخش اهمیت دارند .مؤلفۀ کلیدی هوش
فرهنگی توانایی فرد برای درگیر شدن در عمل تعدیلپذیر است .لذا ،مهارتهای هوش فرهنگی که شامل
توانایی برای پذیرش رفتارها و خواندن و فهمیدن سرنخهای فرهنگی است و دیگران به نمایش میگذارند
به محتملترین شکل به مهارتهای رهبری تحولآفرین فرد کمک میکند؛ چون یک رهبری تحولآفرین
قدرت دارد فرهنگ سازمانی را بشناسد .اگر رهبر تحولآفرین فرهنگ سازمانی را بشناسد مهارت درک و
شناخت تفاوتهای فرهنگی دیگر همچون فرهنگهای ملی را نیز خواهد داشت .همچنین ،رهبران
تحولآفرین خود را به چالش میکشند .ازاینرو ممکن است انگیزه داشته باشند فرهنگهای جدید را
کشف کنند؛ چون تعامل با یک فرهنگ جدید اغلب چالش به شمار میرود .رهبران تحولآفرین به
دیگران توجه خاصی میکنند و برای آنکه بتوانند با کارمندان به شکل انفرادی و مالحظهکارانه برخورد
کنند باید تفاوتهای بین فرهنگی را که جنبهای از هوش فرهنگی است ،بشناسند .هوش فرهنگی پای
دانش شباهتها و تفاوتهای فرهنگی و تفکر درباره موقعیتهای فرهنگی و سؤال از فرضیات که احتماالً
هنگام شناخت فرهنگ سازمانی مفید خواهد بود و مهارت رهبران تحولآفرین است را به میان میآورد.
هوش فرهنگی همچنین تمایل برای پذیرش یک محیط فرهنگی جدید و هم عالقه به محیطهای نو است.
رهبران تحولآفرین در حال هدایت شدن به سوی یک بینش جدید هستند و بنابراین پای تغییر سازمان و
فرهنگ در این سازمان را به میان میآورد .هوش فرهنگی متضمن شناخت از زمان و نحوه عمل به شکل
صحیح در محیطهای گوناگون است که احتماالً به نظر مهارتی میرسد که به توانایی رهبران تحولآفرین
برای تشویق دیگران مرتبط میشود .چون هر فردی به شکل متفاوت تشویق میشود و بنابراین یک رهبر
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تحولآفرین باید رفتارش برای اثربخش بودن تغییر دهد.
یافتههای تحقیق نشان داد رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات
افسر و همکاران ( )2019و زانگ و همکاران ( )2014همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان ادعا نمود
که آوای کارمند ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای شخصی را به
میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگی ها ممکن است بسیاری از کارمندانی را که موانع فرهنگی را
تجربه کردهاند نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارمندان سطوح باالیی از
اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به شکل
آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند .بهطور مثال دوان و همکاران
( )2017اعالم کردهاند که رهبری تحولآفرین به کارمند امکان میدهد فرصتهای بیشتری به دست آورد
و از کانالهای ارتباطی بیشتری استفاده کند تا سخن بگوید و اطالعات یا ایدهها را به شکل غیررسمی با
سرپرستان در میان بگذارد .کارمند با داشتن تبادالت و ارتباطات غیررسمیتر با سرپرست معموالً از
حمایت و پاسخگویی سرپرست در محل کار بیشتر سود میبرد و به دلیل موانع بالقوه فرهنگی برای
کارمندانی که ممکن است به این حمایت بیشتر از طرف سرپرستانشان قبل از درگیر شدن در آوای کارمند
نیاز داشته باشند.
با توجه به نقش میانجی رهبری تحولآفرین در ارتباط بین هوش فرهنگی بر آوای کارکنان ،موارد زیر
پیشنهاد میگردد:
•

مدیران آرمان و مأموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آن را تسهیل کنند؛ هر جا الزم باشد
این توانایی را نیز دارند که جهتگیری سازمان را متحول و کارکنان خود را به پیروی از آن
ترغیب کنند.
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از طرف دیگر اگر مدیران دیدگاههای مختلف کارکنان خود را در هنگام حل مشکالت
سازمان در نظر بگیرند واز آنها بخواهند که مشکالت را از زوایای مختلف بررسی کنند و
آنها را تشویق کنند که راههای جدیدی برای چگونگی انجام دادن کارها پیشنهاد کنند،

•

باعث میشود که کارکنان این احساس را داشته باشند که در کارها مشارکت دارند.
مدیران باید درباره آینده خوشبینانه صحبت کنند و به کارکنان خود امیدواری دهند که
اهداف دستیافتنی است .سعی کنند ایدهها و بینش خود را به آنها با شیوههای واضح منتقل
کنند و کارکنان را تشویق کنند که فراتر از استانداردهای تعیین شده پیشرفت کنند.

با توجه به تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان پیشنهاد میگردد:
•

صرف آموزش اطالعاتشناختی و مبتنی بر دانش از فرهنگ مورد نظر کافی نیست ،بلکه
سیستمهای آموزشی در بیمارستان بایستی مهارتهای فراشناختی الزم جهت یادگیری در
شرایط مختلف را فراهم کنند و آموزشهایی برای افزایش هوشیاری در تعامالت میان
فرهنگی (آگاهی از فرضیات خود و دیگران) و همچنین آگاهی از ادراک انتخابی و اسنادی
که اتخاذ میکنیم در نظر گرفته شود.

با توجه به تأثیر هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین موارد زیر پیشنهاد میگردد:
•

توجه بیشتر به مسائل تعامالت میان فرهنگی در آموزشها؛

•

نیاز به بهبود نیازسنجی آموزشی؛

•
•

بهرهمندی از برنامههای رسانهها شامل اینترنت ،رادیو ،تلویزیون؛
سمینارهای داخل و خارج از کشور در مسائل میان فرهنگی.

با توجه به تأثیر رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان موارد زیر پیشنهاد میگردد:
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•

ابعاد سبک رهبری تحولآفرین شامل بعد تأثیرگذاری ایدهآلی ،انگیزش الهامبخش،
برانگیزندگی ذهنی قابل تبدیل و ترجمه به مهارتها و شایستگیهای مشخص نظیر مهارت
برقراری ارتباط ،مهارت تأثیرگذاری بر دیگران ،مهارت پرورش و تشویق خالقیت و
نوآوری ،مهارت اعتماد به دیگران و سایر مهارتهایی است که نقش مهمی در موفقیت
رهبران سازمانی بهویژه مدیران ایفا مینماید .با این توجه پیشنهاد میشود واحد آموزش
خاص جهت آموزش مهارتهای برشمرده برای مدیران برنامهریزی و ساختاردهی گردد .این
واحد میتواند بهطور مشخص یکی از زیرشاخههای واحد برنامهریزی نیروی انسانی بوده و

•

تحت عنوان برنامه تأمین مدیران به فعالیت بپردازد.
در بخش توسعۀ مدیران که از طریق برگزاری کارگاهها و دورههای بازآموزی ضمن خدمت
صورت میگیرد ،توجه به ارائۀ کارگاههای آموزشی مبتنی بر محتوای علمی نظریههای جدید
رهبری و مدیریت میتواند زمینهساز ایجاد پتانسیلهای بالقوه الزم برای رهبری در میان مدیران
بیمارستان گردد.

بهمنظور غنا بخشی به پژوهش حاضر ،انجام پژوهشهای زیر به محققان آتی توصیه میگردد:
 oبررسی رابطه میان هوش فرهنگی و بهرهوری منابع انسانی؛
 oبررسی رابطه میان هوش فرهنگی با تعهد سازمانی؛
 oبررسی تأثیر هوش فرهنگی بر موفقیت شغلی.
تشکر و قدردانی

از تمامی افراد یاری دهنده در انجام این پژوهش و کارکنان و پرستاران بیمارستان شهدای تجریش،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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