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 چکیده
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 مقدمه

شههرها و  ها، تمرکز امکانات زندگی در کالنامروزه وجود عواملی از قبیل فقدان شغل در شهرستان

تغییهر در سهب  زنهدگی و     ویژه تهران، تفاوت سطح درآمد در بین شهرهای کوچه  و بهزر ،   هب

شهرنشینی برای خودشکوفایی و رشد و غیره باعث شده اسه  سهاایانه تاهداد زیهادی از     تمایل به 

شهر تههران مههاجرت   سوی کالن مردم کشورمان برای داشتن زندگی بهتر و کسب درآمد مناسب به

ا بهه شهرایطی ناآشهنا بهوده     جایی افراد، انتقال از شرایطی آشن این جابه. کنند و در این شهر کار کنند

 ,.Wechtler et al)کند میرو  هفرهنگی روبمحیط چند ایندر  یهای مختلف چااش اس  که آنان را با

2015, p.412.) هها، و  دهنهد کهه ااگوههای رفتهاری، ا،سهار، نگهر       مهی تشخیص  در واقع، آنان

 قابهل قبهول   جدیهد  شرایطممکن اس  در  ،قابل قبول اس  خودهای فرهنگی که در محیط  ارز 

در محیط فرهنگهی  شود، تلقی میآمیز که در محیط فرهنگی خود توهین مواردی، و برخی از نباشد

و همکهاران   کاوشینکو(. Lin et al., 2012, p.542; Chen et al., 2011, p.247)پسندیده اس   جدید

در  هایی کهه و درگیریفرهنگی  بینهای تفاهمری از سوءبسیادر پژوهش خود نشان دادند ( 4102)

در  هها فرهنگهی و عهایفی از تفهاوت   آگهاهی  فقهدان   مربوط بهدهد، تا ،دی رخ میشرایط جدید 

 . اس انتظارات رفتاری 

در مطاااهات خهود   ( 4102)و همکهاران   و کاوشهینکو ( 4102)ویچلر و همکاران زمینه در این 

 یمحل کار، کارکنان باید با همکارانمنظور کاهش مشکالت ناشی از تنوع فرهنگی در  بهنشان دادند 

بها  را  درونهی  باید توانایی ایجاد ارتبهاط  آنانو  اند، تاامل باز داشته باشند متفاوتهای که از فرهنگ

یه  شهاخص   عنهوان   بهه توانهد  می تواناییاین نوع . هستند داشته باشندها  که متفاوت از آنافرادی 

0و انگ ایرای کهباشد  های فرهنگی جدیدهزمینپذیری مؤثر با  تطبیققابلی   منظور هب
از آن ( 4112) 

ههای  بنهدی پهژوهش   جمهع  (.Chen et al., 2011, p.248) انهد نام برده 4ساختار هو  فرهنگی با نام

 دههد  نشان می( 4104)و همکاران  این و( 4102)و همکاران  ، کاوشینکو(4102)ویچلر و همکاران 

                                                           
1. Earley & Ang  
2. Cultural Quotient or Cultural Intelligence (CQ)  
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بهه منظهور   و رفتهار خهود را   کهرده  درک را  آشهنا های ناتر فرهنگآسان توانندمی باالتر CQافراد با 

هها در   از سوی دیگر، نتایج سهایر بررسهی  . تنظیم کننددر شرایط فرهنگی گوناگون عملکرد مؤثرتر 

نشهان  ( 4100)و چهن و همکهاران   ( 4102)و همکاران  ، باتلر(4102)گانکل و همکاران  تحقیقات

کهه باعهث   در یه  محهیط چنهدفرهنگی    کارکنهان   ناسهازگاری کاهش  دهد عامل مؤثر دیگر در می

، ثبهات عهایفی  بهاال و   0ههو  هیجهانی  عملکرد بهتر برای ایشان در سازمان خواهد شهد، داشهتن   

ا،سار خهود و دیگهران را    خوبی افراد بههنگامی که . اس و ،مای  ایالعاتی شناخ  ا،سار 

هنجارهها   بارةدرالزم تر دانش ، آسانآیندکنار شناخته و با همدای و مهارت اجتماعی باال با دیگران 

شهوند، در   آورده و بها محهیط سهازگار مهی     دس  به ی فرهنگی مناسب با محیط جدید راو رفتارها

 ,Gunkel et al., 2014, p.271; Butler et al., 2014)دهند نهای ، عملکرد مؤثرتری از خود نشان می

p.95.) 

ر تاداد خانوارهای شهرستانی که برای اشتغال به شهر تهران براسار آمارهای موجود، هرسااه ب

 شهود شوند، افزوده میهای دواتی و خصوصی این شهر استخدام میسازمانو در  کنند مهاجرت می

ها باعهث  های فرهنگی متفاوت در این شرک زمینهوجود کارکنان با پیش. (0232مرکز آمار ایران، )

و درگیری زیاد در محل کار آنان شده بهه نحهوی کهه عملکهرد     های فرهنگی بوجود آمدن تاارض

گرفتهه در گذشهته و    گرچهه در تحقیقهات انجهام   . دهدفردی و سازمانی را تح  تأثیر خود قرار می

فرهنگهی و عوامهل مهؤثر در آن پرداختهه شهده       ویژه در خارج از کشور به چااش ناسازگاری بین به

ای از عوامهل   کند کهه تبیهین نقهش مجموعهه     زه مشخص میهای این ،و اس ، امّا نگاهی به پیشینه

شخصیتی افراد در کاهش تاارضات فرهنگی و اثری که همزمان بر عملکرد کارکنان خواهد داش ، 

این مسهئله باعهث شهد نویسهندگان پهژوهش در پهی       . ویژه در ایران کمتر مورد توجه بوده اس  به

ههای  نهان شهرسهتانی شهاغل در شهرک     بررسی نقش هو  فرهنگی و هیجانی بهر عملکهرد کارک  

 آیها . 0 دههد کهه   ها پاسه  مهی   بنابراین، پژوهش ،اضر به این پرسش. خصوصی شهر تهران باشند

                                                           
1. Emotional Intelligence (EI)  
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های خصوصی شهر تههران  هو  فرهنگی و هیجانی کارکنان شهرستانی بر عملکرد آنان در شرک 

  ی دارد؟شده چه نقش فرهنگی در رابطة بیانسازگاری میان. 4 گذارد؟ و تأثیر می

 پژوهش ةمرور مباني نظری و پیشین

  هوش فرهنگي و عملکرد

تاامالت : هو  فرهنگیدر کتاب  (4112) انگ و ایرایبار توسط  برای اواین هو  فرهنگیمفهوم 

برای توضیح را  CQساختار ( 4112) انگ و ایرای. شرح داده شده اس  هافردی در سراسر فرهنگ

عنهوان   بهه ههو  فرهنگهی   . انهد کهرده  مارفهی  های در سراسر فرهنگفرد تاامالتدر اثر ها تفاوت

 نحهوی کهه   اس ، بهگوناگون  فرهنگیهای محیطثر در ؤو پرداز  م دریاف برای قابلی  ی  فرد 

 ,Lin et al., 2012)داشته باشهد  فرهنگی جدید محیط واکنش به  در یماقواهای پس از آن قضاوت

p.544 .)و همکهاران   چن و( 4102)و همکاران  ، کاوشینکو(4102)ن های ویچلر و همکاراپژوهش

گیری هو  ی  فرد در سهازگاری  در اندازه یمهم بسیارنقش قابل توجه و  CQ دادنشان ( 4104)

هو   مفهوم مااصردر پژوهش خود ( 4112)انگ و همکاران . کندفرهنگی جدید ایفا می محیطبا 

و  2، انگیزشهی 4، شهناختی 0شهناختی فرا ملشها  CQ وعمتشکل از چهار نعنوان چارچوبی  هبفرهنگی 

ههای   گیهری در پهژوهش   بودن مدل و بههره  دایل جامع که در این پژوهش به اند کار گرفته به 2رفتاری

 . (0جدول )شده اس  مشابه از آن استفاده 
 

 ابعاد هوش فرهنگی. 1جدول ادامة 
 تعريف ابعاد سال  محقق ابعاد

 4104 و همکاراناین  فراشناختی
شناختن دیگر ترجیحات فرهنگی  رسمی  عنوان قابلی  به فرایند ذهنی باال و به

 .های دیگرفرهنگ و درک ایالعات

                                                           
1. Meta-Cognitive CQ  
2. Cognitive CQ  
3. Motivational CQ  
4. Behavioral CQ  
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 ابعاد هوش فرهنگی. 1جدول ادامة 
 تعريف ابعاد سال  محقق ابعاد

 4100 و همکارانچن  شناختی
 های مختلف ها و آداب و رسوم در فرهنگاز هنجارها، شیوه شدن آگاهقابلی  

 .اس  دس  آمده از یریق تجربیات آموزشی و شخصی به که اس 

 4112 و همکارانکیم  انگیزشی

 عبارتی به. شودمیمحیط فرهنگی ناآشنا مربوط  به تمایل فرد برای انطباق با

ر ب درک تنوع فرهنگی، و ،فظ انرژی تمرکز توانایی فرد برای هدای  توجه به

 .اس  های مختلف فرهنگییادگیری و عملکرد در موقای 

 4112 و همکارانانگ  رفتاری
اقدامات کالمی و  ةارائتوانایی و رفتاری  نایی فرد در عمل یا سطحعنوان توا به

 .غیرکالمی مناسب در تاامالت گوناگون فرهنگی، تاریف شده اس 

 از بهاال دانهش   عله   به متفاوت ی  فرهنگ در هنگام کار یی دارند،باال شناختی CQ افرادی که

افراد (. Lin et al., 2012, p.544)دارند  خوبی ، عملکردآن فرهنگ آداب و رسوم رفتارها و هنجارها،

های فرهنگی افهراد دیگهر   و در یول تاامالت از اواوی قبل  ،آگاهانهیور  فراشناختی باال به CQ با

مهدل   همهاهنگی منظهور   بهه خود را ها مفروضات فرهنگی  ، و آن(Ang et al., 2006, p.104) ندآگاه

 ,Brislin et al., 2006)دهنهد  مورد سؤال قرار مهی  تاامالت با دیگرانذهنی خود در یول و باد از 

p.43; Wechtler et al., 2015, p.416.)    بها بنهابراین، افهراد CQ       فراشهناختی بهاال قهادر بهه تشهریح

انهد و   شهغلی  انتظارات کردن برآوردهو  دادن درس  کار انجامایمینان از  منظور بههای فرهنگی  یرح

و  بهاتلر  (.Triandis, 2006, p.22; Koveshnikov et al., 2104, p.416)عملکهرد مهؤثرتری دارنهد    

 و یهادگیری، انگیهزه   وظهایف  دادن انجام در ،ال دنپیشنهاد کرددر پژوهش خود ( 4102)همکاران 

( 4110) بهانو  و جهان  عالوه بر ایهن، . دهد افزایشرا  و اثربخشی کنندة پشتکار باشد تقوی  تواندمی

 .ارتبهاط دارنهد  عملکهرد کهار    با مثب یور  به هر دو و عزت نفس عمومی خودکارآمدی ندنشان داد

دهند ارائه می خود کالمیکالمی و غیر هایبراسار توانایی یمناسب رفتارهای رفتاری باالCQ باافراد 

(Kim & Slocum, 2008, p.111 .)ی که از احها   محل کار در مناسب رفتار یا با اقدام توانندمی آنان

 ,Kumar et al., 2008)کنند را تجربه  موفقی  در شغل خود ا،تمال زیاد به، اس فرهنگی متفاوت 

p.44 .) 

 هنگهامی کهه   باید یاد بگیرند ،کنندافرادی که به کشورها و شهرهای دیگر مهاجرت می ،بنابراین
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بهرای   رود واز آنان چه انتظهاراتی مهی   خود نقش جدید در ،کنند کار می چندفرهنگی ی  محیط در

در ایهن زمینهه نتهایج    (. Gunkel et al., 2014, p.257)بایهد عمهل کننهد    چگونه  آن انتظارات یاجرا

( 4104)و همکهاران   این و( 4102)و همکاران  ، کاوشینکو(4102)های ویچلر و همکاران پژوهش

 هنگهامی کهه   جدیهد،  در یه  محهیط فرهنگهی    مهاجران دهد مینشان ( 4112)و کامر و همکاران 

 ،درک نکننهد  ،رودانتظهار مهی   ای کهه از آنهان  وظیفهه  دادن انجام در را مورد نیاز هنگیهای فرتفاوت

اول  ةفرضی ،بنابراین. شان برآورده نخواهد شدشغلی انتظارات رو، و از این دارند ضایف یعملکرد

 :پژوهش به شرح زیر قابل تصور اس 

ی خصوصی شههر تههران   هاهو  فرهنگی بر عملکرد کارکنان شهرستانی در شرک . 1فرضية 

 .گذارد  می تأثیر

 فرهنگيهوش فرهنگي و سازگاری میان

فهرد   ة را،تی اس  کهدرج مانای بوده و بهسازگاری مرتبط با روانی  ةنتیج 0فرهنگیمیان سازگاری

جدیهد  بهه اازامهات نقهش     کنهد وی ا،سار مهی  که میزانیکند و در نقش جدید خود ا،سار می

( 0322) 4فرهنگی مدل بهالک  سازگاری میان بارةدر (.Chen et al., 2011, p.249) اس شده  سازگار

سهازگاری   دربهارة از مطاااهات قبلهی    و پایهه و اسهار بسهیاری    اس  یور گسترده پذیرفته شده به

، 2ارتبایات سازگاری، 2عمومی شامل سازگاری (0322)بالک مدل  ةگان ابااد سه. فرهنگی اس  میان

بهر  کهه  اس  شامل عواملی  عمومی سازگاری(. Lin et al., 2012, p.545)اس   2سازگاری شغلیو 

ههای بهداشهتی،   عبارتند از مواد غذایی، مراقب  عواملاین . گذاردتأثیر می ة مهاجرانزندگی روزمر

 ارتبایهات  سهازگاری (. Ang et al., 2006, p.106)زنهدگی   ةرانندگی، شرایط مسکن، خرید و هزینه 

                                                           
1. Cross-Cultural Adjustment  
2. Black  
3. General Adjustment 

4. Interaction Adjustment 

5. Work Adjustment  
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 تجربهه  کهار افراد از تاامل با اتباع میزبان در هر دو محهیط کهار و غیهر   که اس  شامل سطح را،تی 

ههای خهود،   ههر فرهنهگ در سهن     زیرا، نوع سازگاری اس ترین جنبه سخ  این. کنند میتجربه 

در نهایه ،  . (Gunkel et al., 2014, p.257)دارد هنجارهای فرهنگی، رفتارها و انتظهارات متفهاوت   

کهار، وظهایف شهغلی و محهیط کهار       درنقش خود با ه در آن افراد ک اس  یسطح سازگاری شغلی

  (.Butler et al., 2014, p.90)شوند سازگار می

اهمیه  و کهاربرد   ، (4102)و همکاران  و باتلر( 4102)های تجربی گانکل و همکاران پژوهش

CQ  ار و که محهل  ههر دو   بها  سازگاریفرهنگی در در ی  محیط میان رفتاری مهاجرینو انگیزشی

چگهونگی   ربه  یبیشهتر  یانگیزشی اثهر مانهدگار   CQ .نشان داده اس آنان با دیگر افراد را زندگی 

 ,Templer et al., 2006)دارد افراد به کهار و زنهدگی در یه  محهیط فرهنگهی جدیهد        پاسخگویی

p.159 .)دریافتند نقش ( 4104) و همکاران اینCQ  و  بیشهتر  سازگاری عمهومی انگیزشی مربوط به

. اامللهی اسه    کهار بهین   ةالتر از جنسی ، سن، و شهروندی در یه  نمونهه از مهدیران بها ،هوز     با

، یو رفتهار  ی، انگیزشه یشناخت ، یانی اباادCQسه باد  ندنشان داد( 4112)ساکوکو و  ای همچنین،

. گهذارد  مهی ، محیط کار و تاامل با مردم محلهی  عمومی زندگی مهاجران شرایط براثر قابل توجهی 

هها بهه    ، آناسه  افهراد بهاال   در  CQهنگامی که چههار باهد   نشان دادند ( 4102)و همکاران ویچلر 

و در ( شناختی و فراشهناختی  CQ)دارند  تمایل سازگاری عمومیپذیر  مستمر دانش برای تواید 

انگیزشهی و   CQ)نتیجه مایل به اقدامات کالمی و غیرکالمی مناسب در تاامالت فرهنگی گوناگون 

افهراد در اباهاد   ة اگهر نمهر   رسهد بهه نظهر مهی   ، شده ، براسار پیشینة بیانبنابراین. باشندمی (رفتاری

کهرده  درک آن را  وکنند  آشنا ،رک های نافرهنگتر بین آسانتوانند ، میباشدباالتر  CQ ةچندگان

 ،ربر ایهن اسها   .م کنندتنظی اگونفرهنگی گون هایدر محیطثر ؤم منظور عملکرد بهو رفتار خود را 

 :شود بیان میدوم پژوهش به شرح زیر  ةفرضی

ههای  فرهنگی کارکنان شهرستانی شهاغل در شهرک   هو  فرهنگی بر سازگاری میان. 2فرضية 

 .گذارد میخصوصی تهران تأثیر 
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 هوش هیجاني و عملکرد

 ا،سهار  تهرین خصوصهی  درک خهود،  هیجانی و عایفی تمایالت کردنرمها توانایی هیجانی هو 

از  ایمجموعهه  عهایفی  ههو  (. Bar-on, 2005, p.69) اس  اشتیاق و شور داری،شتنخوی دیگران،

 گهذارد می تأثیر محیطیی فشارها با مقابله در فرد توانایی بر که اس  و اجتماعی عایفی هایمهارت

(Koveshnikov et al., 2014, p.416 .) آن کهارگیری  به و شناخ  ا،سار بر مشتمل عایفی، هو 

 (. Lin et al., 2012, p.546) اس  مناسب هایتصمیماتخاذ  برای
 

 هوش هیجانی ةشد ارائه الگوهای. 2جدول 
 ابعاد هوش هيجانی سال نام الگو

 ا،سار مدیری  و اداره/ درک /کارگیری به/ دریاف  4111 مایر و سااوی ااگوی توانایی

 اجتماعی مهارت /ایهمد/ خودانگیزشی /خودتنظیمی/ خودآگاهی 4112 گلمنااگوی شایستگی 

 مدیری  رابطه/ مهارت اجتماعی /خودمدیریتی/ خودآگاهی 4112 گریوز و برادبریااگوی 

 بینی خو / مدیری  استرر /سازگاری/ فردی میان/ فردی درون 4112 آن-بارااگوی غیرشناختی 

 022، ص0234صفری و گلشاهی، : منبع  

بیشتر در تحقیقات گذشهته   ةبودن و استفاد جامعدایل  به( 4112)در این تحقیق از ااگوی گلمن 

در پژوهش ( 4112)گلمن  .کار گرفته شده اس  ، بهبرای سنجش هو  هیجانی کارکنان شهرستانی

 عناصهر . کنهد مهی  تقسهیم  اجتماعی عناصر و فردی عناصر ةیبق دو به را عایفی هو  خود عناصر

 ههای مههارت  وای همهد  شهامل  مهاعی اجت عناصر و انگیز  و خودکنترای خودآگاهی،شامل  فردی

 .اس  اجتماعی
 (2002) گلمن هیجانی هوش ابعاد. 3جدول 

 هاشاخص هوش عاطفی ابعاد

 باوریدخو /صحیح خودارزیابی /هیجانی آگاهی خودآگاهی

 پذیریانطباق /اعتماد قابلی  /شناسیوظیفه /کنترایخود خودتنظیمی

 بینی وخ /ابتکار/ تاهد /گراییرشد خودانگیزشی

 تنوع هدای  /مداری خدم  /دیگران بااندگی /دیگران درک یا شناخ  همدای

 مشارک  و مساعی تشری  /رهبری /تضاد مدیری  /ارتبایات /نفوذگذاری های اجتماعیمهارت

 22، ص0222آقایار، : منبع      
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ههو   تن داشه  دادنشهان  ( 4100)و چهن و همکهاران   ( 4102)های گانکل و همکاران پژوهش

توانهد بهه کهاهش    و ،مای  ایالعاتی مهی ، شناخ  ا،سار ثبات عایفیباالی کارکنان و  هیجانی

و عملکرد بهتری را بهرای ایشهان بهه دنبهال      کنددر ی  محیط چندفرهنگی کم  آنان  ناسازگاری

 خهوبی  افهراد بهه  هنگهامی کهه   در مطاااات خود بیهان کردنهد   ( 4104)این و همکاران . داشته باشد

ار خود و دیگران را شناخته و با همدای و مهارت اجتماعی بهاال بها دیگهران ارتبهاط برقهرار      ا،س

عملکهرد   ،و در نهایه   شهوند  مهی با محیط کار، مهدیران و همکهاران خهود سهازگار     تر ، آسانکنند

 :شود بیان میسوم پژوهش به شرح زیر  ةفرضی ،این اسار بر. دهندمؤثرتری از خود نشان می

های خصوصی تههران  و  هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شرک ه. 3فرضية 

 .گذارد میتأثیر 

 فرهنگيهوش هیجاني و سازگاری میان

  انجهام اامللهی   وکار بهین  توانایی کسب ةدر توسا EI بارةدر زیادی هایهای گذشته پژوهشدر سال

ی  فهرد در بهازار نیهروی کهار یها      کرد یا عملفرهنگی بینی سازگاری میانپیشگرفته و از آن برای 

در ( 4112)و گابهل و همکهاران   ( 4102)ویچلهر و همکهاران   . استفاده شده اسه   غیرکاریمحیط 

، خهارجی ،یاتی برای انتخاب مدیر  یعنوان مایار به EI که به این نتیجه رسیدندهای خود پژوهش

فرهنگهی و افهزایش موفقیه  در    امیدی ناشهی از سهازگاری میهان   منظور کاهش عدم ایمینان و نا به

کمه    EI در مطاااة خهود بیهان کهرد کهه    ( 4101)موون . شوددر نظر گرفته میاامللی تکاایف بین

، که یابدکاهش  مدیران جهانیشخصی میزبان و فرهنگ فرهنگ کشور کند شکاف فرهنگی بین  می

گانکهل و همکهاران   . دشه  منجر خواههد فرهنگی  بین سازگاریبه افزایش ا،تماالت برای  در نتیجه

توانهد سهازگاری   ، مهی اسه   EIتوانایی شناخ  عایفی، کهه یکهی از اجهزای     ندنشان داد( 4102)

شهناخ  عهایفی بهرای    آنهان دریافتنهد   . کنهد  بینهی اامللهی پهیش   بین کارکناندر  یفرهنگی مثبت بین

ول درگیری و کنترل ا،سار منفی برانگیخته در ی زیرا،یاتی اس ،  ،فرهنگی مثب  میان سازگاری

اظهار ( 4113)و تیان  ایلیس. کندمیتسهیل  ،ناپذیر اس  فرهنگی اجتنابرا، که در زندگی بین تنش

تواند ،ساسی  های اجتماعی در ی  محیط فرهنگی، می، از یریق ابااد همدای و مهارتEI کردند
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را کهاهش   مختلهف ههای  گهروه و فقدان ارتباط در های فرهنگی را افزایش دهد و آگاهی از تفاوت

تواند به افراد بهرای بیهان ا،سهار و    می EI رسد کهشده به نظر می های اشاره براسار پیشینه. دهد

تفهاهم و   منظور جلهوگیری از سهوء   بر رفتار خود، به درس  و نظارت مناسب مسیردر  شان عوایف

بیهان  چههارم   ةفرضهی  ،این اسهار  بر. کم  کند ،دهدفرهنگی رخ میبین ةکه در ی  زمینی درگیر

 .شود می

ههای  فرهنگی کارکنان شهرستانی شهاغل در شهرک   هو  هیجانی بر سازگاری میان. 4فرضية 

 .گذارد میخصوصی تهران تأثیر 

 فرهنگي و عملکردسازگاری میان

چگونگی رفتار مناسب و قابهل   بارة، درکنندمی وقتی که افراد شروع به انطباق با ی  فرهنگ جدید

 شهر خهود /که در کشور را تدریج رفتارهایی به افرادپس از ی  دوره از زمان، . دنستقبول مطمئن نی

. دهنهد مهی و تشخیص  شوند میمتوجه ،میزبان قابل قبول نیس  شهر/در کشور ، اماقابل قبول اس 

میزبهان  شهر /ممکن اس  در کشور ،شودتلقی میآمیز  خود توهین شهر/کشورکه در برخی رفتارها 

دوگانگی فرهنگی افراد به دو گونه برخورد در برابر این (. Lin et al., 2012, p.545)شد باقابل قبول 

رنهج   اختالل عایفی، اسهترر، و اضهطراب  از  شود افرادباعث می این عدم ایمینانگاهی  ،کنندمی

نجر متواند به افسردگی، انزوا و خشم ، که میکنند کنترل ،توانندنمیخوبی  زندگی خود را به برده و

و گاهی ( Wechtler et al., 2015, p.413) شودمینامیده  0فرهنگی عنوان شوک به که این ،اا  شود

کند و در این وضای  به  پذیری الزم را ایجاد میتوانند با شرایط فرهنگی جدید انطباقنیز افراد می

ویچلر و همکاران  هایپژوهش (.Koveshnikov et al., 2014, p 365)فرهنگی برسند سازگاری میان

شهوک فرهنگهی و    دادنشهان   (4104)و همکهاران   اهین  و( 4102)و همکهاران   ، کاوشینکو(4102)

عبهارت دیگهر،    بهه . اسه  مههاجران  شهغلی   و بازدهی فرهنگی عوامل اصلی عملکردسازگاری میان

                                                           
1. Culture shock  
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 عملکردقابل توجهی بر  مثب ثیر أاس  و تمهاجران  ةبخشی فراگیر از تجرب فرهنگیسازگاری میان

بهه  پنجم پژوهش  ةفرضی ،بنابراین (.Chen et al., 2011, p.249)گذارد  اجران میمهشغلی  و بازدهی

 :اس  شرح زیر

ههای  فرهنگهی بهر عملکهرد کارکنهان شهرسهتانی شهاغل در شهرک        سازگاری میهان  .5فرضية 

 .گذارد میخصوصی تهران تأثیر 

 فرهنگي و عملکردهوش فرهنگي، سازگاری میان

 ةاگهر نمهر  نهد  نشان داددر مطاااات خود ( 4104)و همکاران  این و( 4102)و همکاران  نکوکاوشی

 آشهنا ،رکه   های نها فرهنگدر بین  ترآسانتوانند ها می ، آنباشدباالتر  CQ ةچندگانافراد در ابااد 

 کنند و با شرایط زندگی، کهاری و درک های فرهنگی محیط جدید را بهتر هنجارها و ارز  وکرده 

( 4102)از سوی دیگهر، ویچلهر و همکهاران    . روابط با دیگر افراد در محیط جدید سازگارتر شوند

شهغلی   و بهازدهی  فرهنگهی عوامهل اصهلی عملکهرد    شوک فرهنگی و سهازگاری میهان   دادندنشان 

اسه  و  مههاجران   ةبخشی فراگیهر از تجربه   فرهنگیسازگاری میانعبارت دیگر،  به. مهاجران اس 

 (.Lin et al., 2012, p.546)گهذارد   مهاجران میشغلی  و بازدهی ابل توجهی بر عملکردق مثب ثیر أت

بهین ههو  فرهنگهی و     ةدر رابطه  فرهنگهی نقهش میهانجی   رسد سازگاری میاننظر میبنابراین، به 

 .شود بیان میششم  ةفرضی ،بر این اسار. عملکرد کارکنان داشته باشد

های خصوصی شههر  کنان شهرستانی شاغل در شرک هو  فرهنگی بر عملکرد کار. 6فرضية 

 .گذارد میفرهنگی تأثیر غیرمستقیم گری سازگاری میان تهران از یریق نقش میانجی

 فرهنگي و عملکردهوش هیجاني، سازگاری میان

توانهد  مهی  EIنشان داد ( 4102)و همکاران  و باتلر( 4102)های گانکل و همکاران بررسی پژوهش

منظهور   ، بهه بر رفتار خود درس  مناسب و نظارت مسیردر  شانبیان ا،سار و عوایفبه افراد برای 

کم  کند و از سهوی   ،دهدفرهنگی رخ میبین ةکه در ی  زمینی تفاهم و درگیرجلوگیری از سوء

توانهد ،ساسهی  و   های اجتماعی در ی  محیط فرهنگی، میاز یریق ابااد همدای و مهارت ،دیگر
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را کهاهش داده   های مختلهف گروهو فقدان ارتباط در ی فرهنگی را افزایش دهد هاآگاهی از تفاوت

مطاااهات اهین و    ،از یرفهی . فرهنگی را در محیط جدیهد افهزایش دههد   و در نهای  سازگاری میان

عوامهل اصهلی   از ی فرهنگه سهازگاری میهان   دادنشان ( 4100)و چن و همکاران ( 4104)همکاران 

بخشهی فراگیهر از    فرهنگهی سازگاری میانعبارت دیگر،  به. ران اس مهاجشغلی  بازدهیو  عملکرد

گهذارد   مههاجران مهی  شهغلی   و بازدهی قابل توجهی بر عملکرد مثب ثیر أاس  و تمهاجران  ةتجرب

(Lin et al., 2012, p.546.) گهری  فرهنگی نقش میانجیرسد سازگاری میانبر این اسار، به نظر می

بهه شهرح زیهر    هفهتم   یةفرضه  بنابراین،. کارکنان داشته باشد عملکرد در رابطة بین هو  هیجانی و

 :اس 

های خصوصی تههران  هو  هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شرک  .7فرضية 

 .گذارد میفرهنگی تأثیر غیرمستقیم گری سازگاری میان از یریق نقش میانجی

گردیهده   ارائهه  0 مفههومی پهژوهش در شهکل   شده، ااگوی  بیان های هو فرضی هبا توجه به پیشین

هو  فرهنگی کارکنهان شهرسهتانی از   گیری  منظور اندازه بر اسار مدل مفهومی پژوهش، به. اس 

سهنجش ههو  هیجهانی آنهان از      بهرای و ( 4112)مهدل انهگ و همکهاران    های عملیهاتی   شاخص

بودن نتایج پهژوهش   ایمنظور واق به ،همچنین .بهره گرفته شده اس  (4112)های مدل گلمن  سنجه

های ارزیابی عملکهرد   های تح  بررسی در ،وزة عملکرد کارکنان، شاخص های شرک  با خروجی

و ( عملکهرد فهردی  )های تح  مطاااهه کهه در دو مایهار کلهی رفتهاری       در شرک شده  گرفتهکار هب

یهزان  سهنجش م همچنهین، بهرای    .کار گرفته شهد  ، بهتقسیم شده بودند( عملکرد وا،دی)سیستمی 

ههای عملیهاتی در مهدل     از سنجهیادشده های  فرهنگی کارکنان شهرستانی در شرک سازگاری میان

 .بهره گرفته شد( 4112)پاا   ةشد بازنگری

رو را بها سهایر    آنچهه پهژوهش پهیش    کنهد،  مشخص مهی نگاهی کوتاه به مدل مفهومی پژوهش 

ای از  اسه ، تمرکهز بهر مجموعهه    ه کهرد متغیرهای پژوهش متفاوت  ةدر ،وز گرفته تحقیقات انجام

نقهش  فقهط   همزمهان اسه  کهه نهه     یهور  هعوامل شخصیتی افراد اعم از هو  فرهنگی و هیجانی ب

غیرمسهتقیم   یور ، بلکه بهکند شناسایی میفرهنگی و عملکرد کارکنان  مستقیم آنان در سازگاری بین
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فرهنگهی کهه در    زگاری بهین با عملکرد آنان از یریق سا را هو  فرهنگی و هیجانی کارکنان ةرابط

 .کند بررسی می ،های گذشته کمتر مورد توجه بوده اس  پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1 شکل

 روش پژوهش

وا،هد  . اسه  همبسهتگی   نوع توصیفی از پژوهش ،اضر از ،یث هدف، کاربردی و از نظر رو ،

ها و کارکنان شهرستانی  مدیران شرک  ةاین پژوهش شامل دو جاما. فرد اس تحلیل این پژوهش 

های خصوصی فاال در صنا  شاغل در شرک ( سال در تهران 2  کمتر از اقام ةکارکنان با سابق)

هها،  ها یبق گزار  بخش منهابع انسهانی شهرک     که تاداد دقیق آن بوده اوازم کامپیوتری و موبایل

های مورد بررسی در این پژوهش شرک . اس نفر کارکنان شهرستانی  211نفر مدیر و  041شامل 

 بها . اسه  ایکس الجی، جیپی، النگ، اسنوا، ام ار سی، دل، اچهای سونی، سامسوشرک  شامل

امها در جاماهه کارکنهان     .شهد آماری مدیران، کل جاماه سرشهماری   ةتوجه به تاداد محدود جاما

گیری بهه  نفر محاسبه شد و نمونه 421مورگان به تاداد جدول  از استفاده شهرستانی، ،جم نمونه با

 سازگاری 
 فرهنگیمیان

عملکرد 
 کارکنان

هو  
 فرهنگی

هو  
 هیجانی

 فراشناختی

 یشناخت

 انگیزشی

 رفتاری

 مهارت اجتماعی

 همدای

 آگاهیخود

 تنظیمیخود

 دانگیزشیخو

H0 

H2 

H2 
H2 

H4 

H2 

H2 

 عوامل رفتاری

 عوامل سیستمی
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مربوط به  پرسشی 01 ةها شامل پرسشنامآوری داده ابزار جمع. ف انجام گرای تصادفی رو  یبقه

مربهوط بهه کارکنهان     پرسشهی  22 ةمدیران برای سنجش عملکرد کارکنهان شهرسهتانی و پرسشهنام   

فرهنگهی آنهان بهوده کهه     سهنجش ههو  فرهنگهی و هیجهانی و سهازگاری میهان       برایشهرستانی 

افه بهه همهراه دیگهر ایالعهات     ؤمربوط به هر مهای گویه 2جدول در . اندساخته تنظیم شده محقق

 .ها مشخص شده اس مربوط به پرسشنامه
 

 متغیرها و ساختار پرسشنامه. 2جدول 

 کد مؤلفه تعداد گويه هامؤلفه نام متغير

 هو  فرهنگی کارکنان

(Ang et al., 2006) 

 CQ0 2 فراشناختی

 CQ4 2 شناختی

 CQ2 2 انگیزشی

 CQ2 2 رفتاری

 هیجانی کارکنانهو  

(Golman, 2004) 

 EQ0 2 خودآگاهی

 EQ4 2 خودتنظیمی

 EQ2 2 خودکنترای

 EQ2 2 همدای

 EQ2 2 مهارت اجتماعی

 فرهنگی سازگاری میان

(Palthe, 2004) 

 AD0 2 عمومی سازگاری

 AD4 2 ارتبایات سازگاری

 AD2 2 سازگاری شغلی

عملکرد کارکنان 

 (ها های شرک  شاخص)

 Per0 2 امل رفتاریعو

 Per4 2 عوامل سیستمی

بررسهی  ( تشخیصی)واگرا روایی ها به دو رو  روایی همگرایی و  پرسشنامه یورکلی روایی هب

عنوان شاخصی بهرای   را به( AVE)شده  واریانس استخراجمایار متوسط ( 0320)فرنل و الرکر . شد

ماادل  AVE،داقل میزان شاخص . اند د دادهگیری اناکاسی پیشنها سنجش اعتبار درونی مدل اندازه

همچنین، از رو  روایی تشخیصی در سطح سازه برای تایهین روایهی پرسشهنامه بههره     . اس  2/1

یبق این مایار ی  متغیر پنهان در مقایسه بها سهایر متغیرههای پنههان، بایهد پراکنهدگی       . گرفته شد
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ا بتوان گف  متغیر پنههان مهدنظر روایهی    پذیرهای خود  داشته باشد، ت بیشتری را در بین مشاهده

ههر متغیهر پنههان     شده واریانس استخراج در اصال،ات آماری جذر میانگین. تشخیصی باالیی دارد

 . باید بیشتر از ،داکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد

 . روایی واگرا و همگرا بررسی شده اس  2جدول در 
 

 و روایی همگرا وایی واگراییر بررسی. 5جدول 

 AVE عملکرد کارکنان فرهنگی سازگاری ميان هوش هيجانی هوش فرهنگی 

    221/1** 222/1 هو  فرهنگی

   242/1** 222/1 242/1 هو  هیجانی

  202/1** 212/1 222/1 202/1 فرهنگی سازگاری میان

 222/1** 240/1 232/1 200/1 222/1 عملکرد کارکنان
 AVEجذر **

اوایهه شهامل    ةبرای این منظور ی  نمونه . دشتایین  آافای کرونباخها به رو  پایایی پرسشنامه

یه  از   پایهایی بهرای ههر    ضهریب . ها توزیع شدها در این شرک ی  از پرسشنامه مورد از هر 21

 کننهدة  هری  از متغیرها، بیهان  2/1که ضریب باالی  بیان شده اس  2جدول های پژوهش در متغیر

 . تحقیق اس پایایی مرکب قابل قبول ابزار 
 ها  پایایی مرکب پرسشنامه. 6جدول 

 ضریب آافای کرونباخ نام متغیر ردیف

 222/1 هو  فرهنگی کارکنان شهرستانی 0

 222/1 هو  هیجانی کارکنان شهرستانی 4

 222/1 فرهنگیسازگاری میان 2

 202/1 پرسشنامه مربوط به کارکنان 2

 232/1 ارکنان شهرستانیعملکرد ک 2

بهه ایهن منظهور مهدل     . انجهام گرفه    Amos21و  Spss22افهزار   ها با نهرم دادهتجزیه و تحلیل 

و بهر مبنهای ضهریب همبسهتگی و ماهادالت       شد یرا،ی Amos21افزار  ساختاری پژوهش در نرم

 .رگرسیونی چندمتغیره، روابط بین متغیرها آزمون شد
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 های پژوهشيافته

 شناختي عیتهای جميافته

، کارکنان شهرستانی تشکیل شده از نفر 421و  نفر مدیر 041پژوهش که از  ةنفر 221آماری  ةنمون

بیشهتر کارکنهان در    ،همچنهین . بود( درصد 2/22)نفر زن  042و ( درصد 4/22)نفر مرد  422شامل 

دارای  و( درصهد  2/22)تحصهیلی دیهپلم    و دارای مهدرک ، (درصهد  0/23)سال  21تا  20سنی  ةباز

  .اندبوده( درصد 22)سال  2تا  4کار بین  ةسابق

 های پژوهشآزمون فرضیه

افهزار   کهارگیری نهرم   ها برای بهه  بودن داده نرمالاسمیرنوف  –کواموگروفکارگیری آزمون  ابتدا با به

Amos اجرا سازی ماادالت ساختاری های پژوهش رو  مدلآزمون فرضیهسپس، برای . تأیید شد

 Amos21 افهزار  های پژوهش، بها نهرم  ن منظور پس از تدوین مدل ساختاری برای فرضیهبه ای. شد

ترسهیم شهده    4مدل ماادالت ساختاری استاندارد پهژوهش در شهکل    .شدشده آزمون  مدل یرا،ی

 .اس 

 
 مدل ساختاری پژوهش. 2 شکل
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شهده بهرای    سازی ماادالت ساختاری با توجه به ضرایب تایهین محاسهبه   نتایج مدل ،یورکلی هب

درصهد تغییهرات متغیهر عملکهرد کارکنهان       23 هبه  بیشهتر دهد  زا پژوهش نشان می متغیرهای درون

. اسه  فرهنگهی قابهل تبیهین     زا هو  فرهنگی و هیجانی و سازگاری میهان  متغیرهای برون ةوسیل هب

 متغیرهای هو  فرهنگهی و هیجهانی   وسیلة فرهنگی به درصد تغییرات سازگاری میان 23 ،همچنین

های کلی ،اصل از مدل ماادالت ساختاری اسهتاندارد پهژوهش در   شاخص ،در ادامه. بستگی دارد

 . دارندبراز  مناسب شده اس  که همگی  بیان 2جدول 
 

 های برازش مدل معادالت ساختاری استاندارد پژوهششاخص .7جدول 

X2 مدل ساختاری
/df P RMSEA CFI CMIN RMR GFI 

 >3/1 <12/1 --- >3/1 <12/1 <12/1 <2 میزان قابل قبول

 302/1 122/1 23/220 312/1 122/1 111/1 032/4 مدل استاندارد پژوهش

های کلی براز  مدل سهاختاری پهژوهش در سهطح قابهل قبهول      شاخص ،2جدول با توجه به 

از اعتبار باالیی برای سهنجش روابهط بهین متغیرهها برخهوردار        مدلدهندة این اس   که نشاناس  

بها   ی پهژوهش هها ، فرضهیه شهد در ادامه با توجه به اینکهه مهدل سهاختاری پهژوهش تأییهد      . اس 

 .آزمون شدضرایب رگرسیونی، مقادیر بحرانی و سطح ماناداری  کارگیری به
 

 های پژوهشفرضیه آزمون. 8جدول 

 نتيجه
 مقدار

 بحرانی

 سطح

 معناداری

 ضريب

 رگرسيونی
 هافرضيه

 عملکرد کارکنان شهرستانی --->هو  فرهنگی  422/1 112/1 342/4 ید فرضیهیتأ

 فرهنگی سازگاری میان --->هو  فرهنگی کارکنان  212/1 111/1 242/2 ید فرضیهیتأ

 عملکرد کارکنان شهرستانی --->هو  هیجانی  124/1 200/1 242/1 رد فرضیه

 نگیفره سازگاری میان --->هو  هیجانی کارکنان  231/1 111/1 422/2 ید فرضیهیتأ

 عملکرد کارکنان شهرستانی ---> فرهنگی سازگاری میان 222/1 111/1 222/2 ید فرضیهیتأ

 عملکرد---> فرهنگی سازگاری میان --->هو  فرهنگی  240/1 112/1 222/2 ید فرضیهیتأ

 عملکرد---> فرهنگی سازگاری میان --->هو  هیجانی  202/1 112/1 022/2 ید فرضیهیتأ
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دههد ههو  فرهنگهی     ههای اول، دوم و ششهم نشهان مهی     به فرضهیه آزمون های  نگاهی به یافته

فرهنگی بهر عملکهرد آنهان در     غیرمستقیم و از یریق نقش سازگاری بین یور کارکنان شهرستانی به

شده از روابط بین متغیرهها   های استخراج تحلیل یافته. های مورد مطاااه تأثیرگذار بوده اس  شرک 

ضریب رگرسیونی ) ضایفاین اس  که هو  فرهنگی افراد اثر مستقیم  کنندة بیان ها هدر این فرضی

ههای ویچلهر و   بر عملکرد کارکنان شهرستانی داشته اس  که این یافته بها نتهایج پهژوهش   ( 422/1

این در،اای اس  که باالبودن ههو   . اس  ناسازگار( 4112)و کامر و همکاران ( 4102)همکاران 

ضهریب  )فرهنگهی در محهیط کهاری دارد     ثری در ایجهاد سهازگاری بهین   فرهنگی کارکنان، نقش مؤ

( 4102)و همکهاران   و بهاتلر ( 4102)که نتایج با مطاااات گانکهل و همکهاران   ( 212/1رگرسیونی 

گرفته بر این نکته دالاه  دارد کهه گرچهه بهاالبودن ههو        انجامهای  سایر بررسی .باشدمی همسو

مستقیم بر عملکرد آنان تأثیر چندان باالیی نداشته اس ، امّها بهه    یور هفرهنگی کارکنان شهرستانی ب

( 240/1ضهریب رگرسهیونی غیهر مسهتقیم     )فرهنگی  شکل غیرمستقیم از یریق نقش سازگاری بین

  .اس  کردهزمینة الزم برای بهبود عملکرد فردی و سیستمی افراد را فراهم 

ارکنهان شهرسهتانی در رسهیدن بهه     ی کیتوانها ، 01جهدول  ههای   براسهار یافتهه  از سوی دیگر، 

های تح  بررسی شهر تههران، بهر عملکهرد آنهان تهأثیر مسهتقیم       فرهنگی در شرک سازگاری میان

 .شهود  ، بنهابراین، فرضهیة پهنجم تأییهد مهی     (222/1ضهریب رگرسهیونی   با )گذارد  میمانادار باالیی 

و همکهاران   اوشهینکو ، ک(4102)همکهاران   ویچلهر و ههای  پهژوهش های این بخش بها نتهایج    یافته

شده ایهن نکتهه را    های کسب درک مشترک از یافته. اس همسو ( 4104)و همکاران  این و( 4102)

 ة، پس از ی  دورکنند کار می با فرهنگ جدید غیربومی در ی  محیطوقتی افراد  کند که می تداعی

میزبهان قابهل قبهول     رشهه در  ، زیهرا قابل قبول اس  شهر خودکه در  را تدریج رفتارهایی، بهیزمان

در این ،اا  اگر کارکنان با شرایط فرهنگهی جدیهد   . دهندمیتشخیص ، اس  یا قابل قبول نیس 

تواننهد بها   فرهنگی برسند، میو در این وضای  به سازگاری میان داشته باشندپذیری الزم را انطباق

بهرای افهزایش    را ناسهب های مرعای  هنجارها و انتظارات موجود در محیط جدید نسب  به اقدام

  .عملکرد خود گام مناسبی بردارند
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کنندة این اس  کهه   های سوم، چهارم و هفتم مشخص فرضیهدر آزمون های پژوهش  سایر یافته

فرهنگهی بهر    غیرمستقیم و از یریق نقش سازگاری بینیور  به هو  هیجانی کارکنان شهرستانی نیز

شهده از   های استخراج تحلیل یافته. گذار بوده اس های تح  پژوهش تأثیر عملکرد آنان در شرک 

این اسه  کهه ههو  هیجهانی افهراد اثهر مسهتقیم و         کنندة بیان ها هروابط بین متغیرها در این فرضی

بر عملکرد کارکنان شهرستانی نداشته اس  که این یافته بها  ( 124/1ضریب رگرسیونی با )ماناداری 

،هاای   در. مغهایرت دارد  (4100)و چن و همکاران ( 4102)های گانکل و همکاران نتایج پژوهش

فرهنگهی بهین افهراد در     که باالبودن هو  هیجانی کارکنان نقش مهؤثری در ایجهاد سهازگاری بهین    

های پهژوهش ویچلهر و همکهاران     که این نتایج با یافته ،(231/1ضریب رگرسیونی با )سازمان دارد 

یادآور این اس  که  گرفته انجامهای  ایر بررسیس. اس همسو ( 4112)و گابل و همکاران ( 4102)

مستقیم بر عملکرد آنهان تأثیرگهذار نبهوده     یور هگرچه باالبودن هو  هیجانی کارکنان شهرستانی ب

ضریب رگرسیونی غیرمسهتقیم  با ) فرهنگی غیرمستقیم از یریق نقش سازگاری بین یور اس ، امّا به

 .ه اس کردی و سیستمی افراد را فراهم زمینة الزم برای بهبود عملکرد فرد (202/1

 هاو پیشنهاد نتیجه

 یی دارنهد، بهاال  CQ افرادی کهدهد  میهای پژوهش در بخش قبلی نشان  نگاهی کوتاه به نتایج یافته

 ازدانهش   توانهایی بهاال در کسهب    عل  از منطقة خود، به متفاوتی فرهنگشهر با ی   در هنگام کار

 بها مهدل ذهنهی خهود     همهاهنگی و همچنهین   محهل کهار جدیهد    رسومآداب و  رفتارها و هنجارها،

 ایجهاد پذیر  مستمر دانش بهرای   بیشتری در ها، قابلی موجود در آن شرک مفروضات فرهنگی 

اقدامات کالمی و غیرکالمهی   ارائهبه  میلو در نتیجه  با محیط کاری جدید داشته سازگاری عمومی

ند و ضمن برقراری روابط صهمیمی بها مهدیران و سهایر     با دیگران دارمناسب در تاامالت فرهنگی 

 در شغل خهود  ا،تمال زیاد به و شوند میهمکاران، در زمان کوتاهی با شرایط شغلی جدید سازگار 

 .کنند میرا تجربه باالیی  موفقی 

های بخش قبلهی ایهن ذهنیه  را در مخایهب      شده از سایر یافته درک مشترک ،اصل ،همچنین

کنترل ا،سار منفی برانگیختهه در یهول   افراد از خود و دیگران، اخ  عایفی شندهد که  شکل می
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برخهورداری افهراد از   و  در بهین سهایر همکهاران    همهدای  ایجهاد ،هس  ا، ز تنششرایط درگیری و 

از  آنهان  توانهد ،ساسهی  و آگهاهی   فرهنگی، مهی چنهد در یه  محهیط    بهاال  های اجتماعی مهارت

. را کهاهش دههد   های مختلهف گروهو فقدان ارتباط در  دادهرا افزایش موجود های فرهنگی  تفاوت

 در جهه  مناسهب و   مسهیر در  شهان ا،سهار و عوایف  ابهراز  درتواند به افراد می باال EI ،همچنین

کمه    ،باشهند  از آن نهاگزیر مهی  فرهنگی که چند محیطدر ی   تفاهم و درگیریجلوگیری از سوء

بها محهیط کهار، مهدیران و     تهر  آسهان  که بتوانند کنندجاد کرده و این توانایی را کارکنان به نحوی ای

  .دهندعملکرد مؤثرتری از خود نشان  ،همکاران خود سازگار شده و در نهای 

های تح  پژوهش ،اکی از آن اسه    گرفته در شرک  انجامهای میدانی  بررسی ،از سوی دیگر

در  یادشهده های  ی شاغل در شرک که میزان ناسازگاری فرهنگی در بین کارکنان شهرستانی و تهران

آرامهش کارکنهان و مهدیران شهرک  را بهه       سطح باالیی بوده اس  که این مهم همواره ابزار سهلب 

یهابی   ریشهه . همراه داشته اس  و عملکرد افراد را در ،د قابل توجهی تح  تأثیر قهرار داده اسه   

وری و اثربخشی کارکنهان   بهره ةینای در زم های گسترده ها را با چااش تر این مسئله که شرک  دقیق

تهرین   ین کارکنان شهرسهتانی، از اصهلی  یمشخص کرد هو  فرهنگی و هیجانی پا ،بود کردهمواجه 

 بهر . ها بوده اس  این ناسازگاری و کاهش سطح عملکرد آنان در شرک  ایجادعؤامل تأثیرگذار در 

 :شود بیان میهایی به شرح زیر  این اسار، پیشنهاد

 ازتوانند بها کسهب دانهش بیشهتر      های مورد مطاااه می شهرستانی شاغل در شرک  کارکنان .0

 ههای  مؤافهه  باخود  ذهنی  کردن  هماهنگو  محیط کاری آداب و رسوم رفتارها و هنجارها،

یافتن از انتظاراتی که از آنان در محیط جدیهد   آگاهی ،مچنینموجود در شرک  و هفرهنگی 

فرهنگ عمومی شهر، ارتبایات صهمیمانه بها سهایر    پذیر   بیشتری در قابلی  وجود دارد،

و عملکرد فردی و سیستمی مناسهبی   کنندهمکاران و انطباق با شرایط شغلی در خود ایجاد 

ههای   ههای سهازمان و ،مایه     ریزی رسد برنامه به نظر می زمینهاین  در. از خود نشان دهند

نان شهرستانی بسیار راهگشها خواههد   پذیری برای کارک های جاماه مدیران در اجرای برنامه

 . بود
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کنتهرل ا،سهار منفهی    افهراد از خهود و دیگهران،    شهناخ  عهایفی   این اس  که  اعتقاد بر .4

و  بههین همکههاران همههدای ایجههاد ،ههسا، ز تههنششههرایط برانگیختههه در یههول درگیههری و 

توانهد  فرهنگی، مهی چنهد در یه  محهیط    بهاال  ههای اجتمهاعی  مههارت برخورداری افراد از 

و ضهمن بهبهود    دههد را افهزایش  موجهود  های فرهنگهی  از تفاوت آنان ،ساسی  و آگاهی

را در ،هد قابهل   فرهنگهی  چند محیطدر ی  ها  یو درگیر ها تفاهمسوءارتباط در بین افراد، 

توجهی کاهش دهد و شرایط را برای نمایش عملکرد فردی و سیستمی کارکنان شهرستانی 

منظهور   بهه  EI ههای سهنجش   برگهزاری آزمهون   ،این اسار بر .کنددر سطح باالتر را فراهم 

های آموزشهی متناسهب بها ههر      های مختلف و برگزاری کارگاه بندی کارکنان در گروه سطح

بهردن سهطح    کارکنان از ا،سهار و عوایهف خهود و دیگهران و بهاال      کردن آگاه برایسطح 

 .داردهای اجتماعی آنان اهمی  زیادی  مهارت
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