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تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان
ویژگیهای شخصیتی و سبکهای رهبری مدیران
سازمانهای دولتی استان گیالن
رضا اسماعیلپور ،مرتضی رمضانی دستک

**



تاریخدریافت 31/23/63:
تاریخپذیرش 31/20/61:

چکیده
یهای شخصیتی و سبکهای رهبری با
همزمان ویژگ 
هدف پژوهش حاضر ،بررسی  
سازمانهای دولتی استانگیالن است.روشپژوهشازلحاظ

یگری هوشفرهنگی مدیران 
میانج 
ماهیت ،توصیفی واز نوععلی و از لحاظهدف،کاربردی است.جامعۀ آماری تحقیق ،شامل
مدیرانکلومعاونینآنهادراداراتآب،برقوگازاستانگیالناستکهتعدادآنهابرابربا333
یباشد.نمونۀ آماری تحقیق شامل 643کارمنداستکهبااستفادهازفرمولکوکرانوروش
م
یهایشخصیتی،
هابابهکارگیریسهپرسشنامۀویژگ 


سادهانتخابشدند.داده
نمونهگیریتصادفی

سبکهای رهبری و هوش فرهنگی و با استفاده از آزمون همبستگی و مدلسازی معادالت

کار،نرمافزارهایSPSS32و LISREL

ساختاریموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتندکهبرایاین
ازمدلسازی معادالتساختاری حاکی ازاین بودکه

 8.8مورداستفادهقرارگرفت.نتایج ناشی 
یهای شخصیتی بر هوش فرهنگی و  هوش
یهای شخصیتی بر سبکهای رهبری ،ویژگ 
ویژگ 
افتههای پژوهش
یداری دارند.درپایان ،براساسی 
برسبکهای رهبری تأثیر مثبتومعن 

فرهنگی 
پیشنهادهاییمطرحشدهاست .


سازمانهای

سبکهایرهبری؛مدیران
یهایشخصیتی؛هوشفرهنگی؛ 
کلیدواژه :ویژگ 
دولتیاستانگیالن 
.دانشیارگروهمدیریتبازرگانی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهگیالن،رشت،ایران 
**.کارشناسارشدمدیریتبازرگانی،دانشگاهآزاداسالمیواحدرشت،ایران(نویسندۀمسئول)  Morteza.r.d@gmail.com
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مقدمه
حفظبقاودرامانماندنازرکوداقتصادیوورشکستتگی،

سازمانهابرای

قرن،36بارقابتشدید
یوقفهبرایکسبموفقیتوسودآوریدرستط جهتانیهمتراهاستتودرایتن
همچنینتالشب 
مسیر،نحوۀهدایتکارکنانوسازمان،حائزاهمیتیفتراواناستت.امتروزهافترادانتدتاردارنتددر
سازمانیکارکنندکهنیازهایشانبرطرفشود،بهخوبیدرکشوندوموردتوجتهواحتترامقترار
گیرندودوستدارنداحساسکنندکهبخشیازسازمانهستندوفردیکهچنینمحیطیراایجاد
یکند،مسلماًرهبراست(منتخبیگانهوهمکاران .)14:6333،
م 
امروزهبهدلیلافزایشارتباطاتجهانیوایجادشرکتهایچنتدملیتیونیتزتنتوعفرهنگتی،
یهایموجوددریتکجامعتۀ
افزایشدانشومهارتبشربرایروبهروشدنباتعارضاتودرگیر 
یشود(تریاندیس.)3228،درفرهنگهایمختلفوحتتیدر
جهانی،ازالزاماتقطعی،قلمدادم 
خردهفرهنگهادردرونیکفرهنگملتیطیتفوستیعیازاحساستاتوعواطتفوجتوددارد.
یتواندبهعنوانمنابع
یکهتفاوتدرزبان،قومیت،سیاستهاوبسیاریخصوصیاتدیگرم 
بهنحو 
تعارضبالقوهظهورکندودرصورتنبتودندرکصتحی ،توستعۀروابت کتاریمناستبرابتا
مشکلمواجهسازد.بنابرایناثراتتفاوتهایفرهنگیومدیریتاینگونهتنوعاتازمقولتههتای
پیچیدهاست(هریس وموران).یکیازعواملیکهدراینزمینهبسیارموردتوجهقترارگرفتتو
عاملتعدیلکننده،لقبگرفتهاست،هوشفرهنگیاست.هوشفرهنگیدامنۀجدیدیازهوش
یدهتدتتا
استکهارتباطبسیاریبامحی هایکاریمتنوعدارد.هوشفرهنگیبهافراداجتازهمت 
یدهند،درنتیجه،
یکنندوچگونهبهالگوهایرفتاریپاسخم 
تشخیصدهنددیگرانچگونهفکرم 
یدهتد
موانعارتباطیبین فرهنگتیراکتاهشداده،بتهافترادقتدرتمتدیریتتنتوعفرهنگتیرامت 
یزادهمقدموحسینی .)4:6380،
(هاد 
یتتوانبتهشخصتیت
عواملمختلفیباهوشفرهنگیدرارتباطهستند،ازجملۀاینعواملمت 
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اشارهکرد.ارلیوآنگ)3223(6اظهارداشتتندکتهتفتاوتهتایفتردیندیترشخصتیتفتردی
یتوانندمقدمهوشرطالزمبرایهوشفرهنگیباشند.آنگ()3221تأثیرخصوصیاتفردیرا
م 
یهایشخصیتیبتر
کرد،نتایجنشاندادکهسازوکارهایرفتاریوویژگ 

برهوشفرهنگیبررسی
عنوانجمعکلراههاییبدانیمکهیکنفربدان

یتوانیم 
به
نحوهوانجامکارمؤثرند.شخصیترام 
یکند(رابینتز:6386،3
یدهدیارواب متقابلایجادم 
وسیلهدربرابردیگرانازخودواکنشنشانم 
یتواندارث،محی وموقعیتباشد،اماافرادبه
نکنندۀشخصیتم 
.)383بهندررابینز،عواملتعیی 
یهتایشخصتیتیمتفتاوتیهستتند.بهتدلیل
فراخورسهعاملیادشدهدارایخصوصتیاتیتاویژگت 
وعدمتواناییدرسنجشآنهابهطورکامتل،یتکمتدلبرپایتهومحتورپتنج

یها
کثرتاینویژگ 
عاملیشخصیت،مشهورشد.اساسمدلپنجعاملی


عاملاصلیشخصیتیطراحیشدوبهمدلپنج
فهشناستی،گشتودگینستبتبتهپتذیرشتجربته،تطتابقپتذیرییتاخوشتایندی،
برمؤلفههایوظی 

برونگراییوروانرنجوریقراردادهشد(کاستهومککری.)6381،3تحقیقاتنشاندادهاست
کهعاملشخصیتدربسیاریازمواردنقشیبسیارمهموقابلتوجهدارد.خصوصتیاتشخصتیتی
یشوند.بهایتنمعنتاکته
درحقیقت،بهعنوانمحرکههایخلقوخو،برایدستیابیبههدف،تلقیم 
ینماید.بهعقیتدۀ
اینخصوصیاتانسانرامستعدانجامرفتارهایمختلفدرموقعیتهایخاصم 
کالیگوریخصوصیاتمعینشخصیتیبایدباعواملمعینفرهنگی،متناسبوهماهنگباشد.وی
طیتحقیقاتوتوسعۀندریههتای تکتاملیختود،ارتبتاطبتینخصوصتیاتشخصتیتیوتتأثیرات
یرستدکتهبتین
فرهنگیرادرموفقیتهایکاریثابتکترد.براستاسمطلتبیادشتدهبتهندترمت 
یهایشخصیتیوهوشفرهنگی،رابطهوجودداشتهباشد(میرسپاسی .)36:6380،
ویژگ 
ازمهمتترینمتغیرهتای

طبقتحقیقاتانجامشده،سبکرهبرینیزبهمانندهوشفرهنگییکی
یهتایشخصتیتیافترادقتراردارد.امتروزهموفقیتتدر
جهانحاضراستکتهتحتتتتأثیرویژگت 
موقعیتهایرهبریتنهابهتجربیاتکاریوتخصصیمدیرانبستگیندارد،بلکهبهتواناییآنهتا
درمدیریتخودودیگران،میزانانعطافآنهادربرخوردباتغییراتمداوممحیطیوشناستاییو
1. Earley and Ang
2. Robbins
3. Costa and McCre
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یهای
شناختروحیهوانگیزشکاریکارکنانبستگیداردکهاینعواملخودتحتتأثیرویژگ 
شخصیتیهستند(کوپروویبلر.)3221،6لذا،یکیازعناصرمهتمدرموفقیتتستازمانهتا،ستبک
تهایآنهاست(پالمروهمکاران .)3223،3
رهبریمدیرانوصالحی 
یکنتد.اگترفقت 
ییناپذیرمدیریتاستونقشاساسیرادرعملیاتایفام 
رهبری،جزءجدا 
یکعاملوجودداشتهباشتدکتهوجتهافتتراقبتینستازمانهتایموفتقونتاموفقرامعلتومکنتد،
بدونشکآنعامل،رهبریمؤثراست(باسورجیو.)3221،3سازمانهابهمسئلۀگزینشرهبران
درتمتتامس تطوح،ازسرپرستتتیستتط اولتتتابتتاالترینستتطوحاجرائتتی،تأکیتتدزیتتادیدارنتتد.
روانشناستانصتنعتی/ستازمانیبتهایتننکتتهپتیبتردهانتدکتهموفقیتتوشکستتیتکستتازمان

بهطور گستردهبهکیفیترهبرانآنوابستهاست.تفاوتاساسیمیانیکسازمانموفقوغیرموفق
تازهتأسیسدردوستالاولبتا
ازمؤسسههایبازرگانی 

یشود.نیمی
غالباًبرحسبرهبریتعریفم 
یآورنتد(نتویننتاموهمکتاران،
یشوندوفق یکسومآنهاتاپنجستالدواممت 
شکستمواجهم 
یشود.گروههاوسازمانهابرای
.)83:6382بنابرایندوامسازمانهابهکیفیترهبرانآنمربوطم 
یدهتدکتهرهبتری،مهتمتترین
قهانشانم 
رامدندرقراردادهاند؛نتایجتحقی 

اثربخشیخودرهبری
موضوعدرحوزۀرفتارسازمانیورواب انسانیاست(مقیمی .)6381،
سبکهای
یکنندوگزینشصحی  
منابعانسانیدرسازمان،نقشکلیدیوغیرقابلانکارایفام 
سازمانشود.سبکهایرهبتری،تتأثیرمهمتیبرانگیتزشکارکنتان

یتواندسببموفقیت
رهبریم 
دارند.لذابایدموردتوجهمسئوالنستازمانقترارگیرنتدوباتوجتهبتهروحیتاتکارکنتان،ستبک
بهرهوری،
رهبریمناسبرابرگزیند.یکیازعواملمؤثردرافزایشاثربخشی،کاراییودرنهایت 
یدیگر،شخصتیتفتردبترنتوعانتختابستبکرهبتری
سبکرهبریمدیرانسازماناست.ازسو 
توس اوتأثیرگذاراستوافرادباشخصیتهایمتفاوت،ستبکهتایرهبتریمتفتاوتیرابتهکتار
یگیرند .
م 
یدیگتر،
کسووتأثیررفتارمدیربرعملکتردستازمانیازستو 
تأثیرشخصیتبررفتارمدیرازی 
1. Kupers and Weibler
2. Palmer & et.al
3. Bass and Riggio
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یهتایشخصتیتیمتدیربتارفتتاررهبتربتر
یسازدکهرابطتۀویژگت 
اهمیتاینموضوعراآشکارم 
یهایشخصیتیوسبکهایرهبریمدیرانبته
سازمانتأثیربهسزاییدارد.تعیینرابطۀمیانویژگ 
سازمانکمکخواهدکردتامیتانافتراددرونوبترونستازمانافترادمناستبیراانتختابکننتد،
آموزشدهندوبرایرهبریآیندۀسازمانآمادهکنند .
سبکهایرهبریبراساستحقیتقهتادانشتگاهمیشتیگانواوهتایوبتهدونتوعستبکرهبتری
یشوند(التوانی)333-363:6388،کتهرابطتهغیرقابتلانکتاریبتا
انسانمدارووظیفهمدارتقسیمم 
انگیزشکارکنانومتعاقبآنرضایتیانارضایتیکارکنانوکاراییواثربخشیسازماندارنتد.
یگتریهتوشفرهنگتیبته
بنابراین،تعیینسبکهایرهبریباتوجهبهشخصیتمتدیرانبتامیتانج 
سازماناینامکانراخواهددادتاازبینافراددرونوبرونسازمانآنهتاییراانتختابکننتدکته
بتوانندسازمانرابهسرمنزلمقصودهدایتکنند.برخیازکارمنتدانبتهرهبتریوظیفتهگترانیتاز
دارندتابیشترینبازدهیراداشتهباشندوبرخیدیگربهرهبریانسانگترانیتازدارنتدتتابیشتترین
بازدهیراداشتهباشند.تحقیقحاضربهمااجتازهخواهتددادکتهباتوجتهبتهشخیصتتافترادوبتا
یگریهوشفرهنگی،آنهارابرایرهبریآیندۀسازمانشناسایی،انتخابواستخدامکنتیم
میانج 
نترتیب،همتانگونتهکتهبیتانشتد،هتدفتحقیتق
تابتوانیمسازمانرابهاهدافخودبرسانیم.بدی 
یگتریهتوش
یهایشخصیتیوسبکهایرهبریبامیتانج 
حاضربررسیهمزمانوضعیتویژگ 
سازمانهایدولتیاستانگیالناست .

فرهنگیمدیران

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
سبکهای رهبری
یگذاردتتابتهیتکهتدف
استکهبااستفادهازآنیکفردبریکگروهاثرم 

رهبری،فرایندی
مشترکبرسند(محمتدداودیوپتژوهش.)634:6334،هوشتنگیوهمکتارانبتهنقتلازریبیترو
کهبهتکاملفرهنگسازمانیخودبتهیتکفرهنتگ

یکنندرهبریبرایسازمانهایی
سیتار6بیانم 
1. Ribeir and Sitar
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حمایتکنندهتمایلدارند،بسیارمهماست.اینعقیدهسپستوس یتوکیتأییتدشد(هوشتنگیو
همکاران.)044:6334،اهمیتسبکرهبریومدیریتباعثشدهاستاندیشمندانودانشمندان
اززوایایمختلفبهاینموضوعمهموحیاتینگریستهوهریکسهمیدرپیشتبردوتکامتلایتن
موضوعداشتهباشند.درآغازدهۀ،6342کارپژوهشگراندردانشگاهایالتیمیشتیگاندربررستی
رفتاررهبری،مهمبود.طبقاینپژوهش،رهبرانبهدوسبکوظیفتهمتدارورابطتهمتدارتوصتیف
شدهاند(شرمرهورنوهمکاران.)3221،سبکرهبریبهالگویرفتاریخاصتیاشتارهداردکته
ینمایدومعموالًبادرجتاتیاز
مدیربرایانگیزشکارکناندرجهتتحققاهدافسازماناتخاذم 
یگیترد.ستبک
شدتوضعفدردوطیفوظیفهمدار(کارگرا)ورابطهمدار(انسانگرا)قترارمت 
رهبریرابطهمدار،حدومرزیاستتکتهیتکرهبتربتهوستیلۀگشتودنمجتاریارتبتاط،تفتویض
ییهایبتالقوه،میتانختودواعاتای
بهرهگیریازتوانا 
مسئولیتودادنفرصتبهزیردستانبرای 
یکنتد؛ایتنرفتتاربتاحمایتتاجتمتاعی،عتاطفی،دوستتیواعتمتاد
گروهرابطهشخصیبرقرارم 
یشود.سبکرهبریوظیفهمدار؛حدومرزیاستکهیکرهبر،اعاایگروهختودرا
مشخصم 
یکندکههریکقراراستچتهفعتالیتیراچتهوقتتوچگونتهانجتام
یدهدوتشری م 
سازمانم 
یدارنتد
دهند(هرسیوبالنچارد.)6303،6آصفزادهوهمکارانبهنقلازالوسنوشناظهتارمت 
یدهند،بلکهتمرکتز
فهمدار،رهبرانکارآمدکاریمشابهزیردستانخودانجامنم 
کهدرسبکوظی 
آنهابربرنامهریزیوهماهنگیفعالیتهاست،همچنینآنهارویانجامکتارازطریتقرفتارهتاکته
یکنند.امادرسبکرابطتهمتدار،
یکندوهمچنینکنترلنتایجتأکیدم 
وظایفراتعیینوروشنم 
رهبرانکارآمدنسبتبهاعمالوتالشزیردستان،قدردان،پشتیبانوباتوجههستند.دورفتارمهتم
دیگترآنهتا،یتاریواعتمتاداستت.درزمینتۀستبکرهبتریورابطتهآنبتاعملکترد(اثربخشتی)
تحقیقهایانجامشدهکهنتایجآنهاگویایایتنمستئلهاستتکتهمتدیرانرابطتهمدار(انستانگترا)،
عملکردبهتریدارندوسازمانآنهانیزازوضعیتبهتریبرخورداراستت.درواقتع،رابطتهمتداری
شتتر
یداریبااثربخشیگروهیهمراهاستتوکارکنتاننیتزمتدیرانرابطتهمتداررابتی 
بهطورمعن 

1. Hersey and Blanchard
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یگتذارد(آصتتفزادهو
یدهنتتدوایتنستبکرهبتریبترروحیتهآنتتانتتأثیرمثبتتیمت 
تترجی مت 
همکاران .)10:6384،

ویژگیهای شخصیتی
یترینمفاهیمروانشناسیاست.روانشناسیشخصیت،حتوزهایاستتکتهبته
شخصیت،ازبنیاد 
یاندو
ش بین 
یپردازدکهمعموالًثابتوقابلپی 
یهایفردیاعمازهیجانیورفتاریم 
بررسیویژگ 
روزمرهقابلپیگیریهستند(کاپالنوسادوک.)3223،6تعریفمفهومشخصیتماننتد

درزندگی
یشودآساننیست،زیرامفهومیکهاینکلمتهدر
یهایانسانیمربوطم 
اکثرمفاهیمیکهبهویژگ 
زبانعامیانهدارد،بامفهومیکهروانشناسانبرایآندرندرگرفتهاند،تفاوتزیادیدارد(امیری
وهمکاران.)113:6334،واژهشخصیتدرزبانهایاروپاییازواژهالتینپرسونابهمعناینقتاب
شنامههتابتهچهتره
یاماسکگرفتهشدهاستکهبازیگراندرگذشتهبهمناسبتنقشخوددرنمای 
یهتایبیرونتیوقابتلمشتاهدۀفترداشتارهدارد.پتس
یزدند(پارسا.)6383،شخصیت،بهویژگت 
م 
یرستدکتهباشتیم،
یگذاریم،یعنتیآنچتهبتهندترمت 
شخصیتما،درقالبتأثیریکهبردیگرانم 
یشود.شخصیتیکفرد،ترکیبیازخصوصتیاتروانشتناختی(مثتلآرام،پرخاشتگر،
تعریفم 
بلندپرواز،وفاداریااجتماعی)است(علوی6386،؛رابینز.)3223،درجتایدیگتر،ویلکاکستون3و
چاتام3بهنقلازمکشینووانگلینو4شخصیتراالگوهاینسبتاًثابترفتاروحالتهایدرونی
یداننتد(ویلکوکستانوچاتهتام،
یدهنتد،مت 
سازگارکهتمایالترفتارییتکشتخصرانشتانمت 
روانشناسانبرای
.)3221الگوی1عاملیشخصیتمککریوکوستایکرویکردعمومیمیان 
مطالعۀشخصیتدرقالب1عاملاصلیاستکتهعبارتنتداز.6:ناپایتداریهیجتانی:بتهافترادی
یهتتاینگتتران،نتتاایمن،عصتتبیوبستیاردلشتتورهایباشتتند؛.3
یشتتودکتتهدارایویژگ ت 
اطتتالقم ت 
مردمآمیتز،پرحترف،لتذتجتووبتا
یهای 
یشودکهدارایویژگ 
برونگرایی:بهافرادیاطالقم 
یهتایمبتکتر،
یشتودکتهدارایویژگت 
محبتباشند؛.3اشتیاقبهتجاربتازه:بهافرادیاطالقم 
1. Kaplan and Sadock
2. Wilkoxon
3. Chatham
4. McShane and Van Gelinho
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یهتای
یشودکتهدارایویژگت 
مستقل،سازندهوشجاعباشند؛.4توافقپذیری:بهافرادیاطالقم 
یشتودکتهدارای
فهشناسی:بهافرادیاطالقمت 
قلب،دلسوز،سادهدلومودبباشند؛.1وظی 

خوش
اعتماد،سختکوشومندمباشند(مککریوکاستا .)6381،


بادقت،قابل
یهای
ویژگ 

هوش فرهنگی
مفهوم هوشفرهنگیبراینخستینبارتوس ارلیوآنگازمحققانمدرسۀکستبوکتارلنتدن
مطرحشد.ایندو،هوشفرهنگیراقابلیتیادگیریالگوهتایجدیتددرتعامتلهتایفرهنگتیو
ارائۀپاسخهایرفتاریدرستتبتهایتنالگوهتاتعریتفکتردهانتد(ارلتیوآنتگ.)3223،هتوش
فرهنگیعبارتاست ازتواناییافرادبرایرشدشخصیازطریقتداومیتادگیریوشتناختبهتتر
میراثهایفرهنگی،آدابورسوموارزشهایگوناگونورفتارمؤثرباافرادیباپیشینۀفرهنگتی
وادراکمتفاوت(پترسون.)3224،6درتعریفیدیگر،هوشفرهنگتییتکقابلیتتفتردیبترای
درک،تفسیرواقداماثربخشدرموقعیتهاییاستکهازتنوعفرهنگیبرختورداربتودهوبتاآن
یداننتد،ستازگاراستت
دستهازمفاهیممرتب باهوشکههوشرابیشتریکتواناییشناختیمت 
(ارلیوپترسون.)3224،3مرکزهتوشفرهنگتی،یتکالگتویچهاربعتدیبترایستنجشهتوش
یشود،معرفیکردهکهدر
فرهنگی،کهمهمترینچارچوبمفهومیهوشفرهنگینیزمحسوبم 
اینتحقیقازآناستفادهشدهاستوابعاداینمقیاسشامل:هوشفرهنگیفراشناختییاراهبردی
عبارتاستازمشاهدهدقیق،اماکندوتدریجیآنچهکهدرمغزمتاوستایرینجریتاندارد(ون
یتوانتجتاربمتنتوع
دینوهمکاران.)3223،3راهبردهوشراهبردی/فراشناختییعنیچگونهم 
یتوانبترپایتهتفتاوتهتایفرهنگتی،برنامتهریتزیمتؤثرداشتت
راحسودرککرد؟چگونهم 
:بیانگردرکفردازشباهتهتاوتفتاوتهتای

(لیورمور.)3266،4هوشفرهنگیشناختییادانشی

1. Peterson
2. Earley and Patterson
3.Dean and et.al
4.Livermore

071

تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی و سبکهای رهبری مدیران

ودانشعمومیونقشههتایذهنتیوشتناختیفتردازفرهنتگهتایدیگتررانشتان

فرهنگیاست
یدهد .بایدتوجهداشتکههرکسدربدوورودبهفرهنگخارجینیازدارددرموردراههتای
م 
نفوذبهالیههایدرونیآنفرهنگ،اطالعاتالزمراکسبکند(چنگ)3220،؛بتهویتژهآنکته،
مهمتریننکتهدربرقتراریارتبتاط،یتافتننقتاطاشتتراکبتاطترفمقابتلوتأکیتدبترآنهاستت.
یدهداشتتراکهتایفرهنگتیرادرککتردهواز
ازاینرو،هوشفرهنگیشناختیبهفرداجازهم 
آنهادربرقراریارتباطبهرهگیترد.هتوشفرهنگتیانگیزشتی:عبتارتاستتازتوانتایی،تمرکتز،
تهایمتفاوتفرهنگیکهنشانازعالقته،
هدایتوصرفانرژیبراییادگیریورفتاردرموقعی 
باور،حرکتبهسمتسازگاریبینفرهنگی،تواناییفردبرایدرگیرشدنوثابتتقتدممانتدندر
چالشهایبینفرهنگیدارد(وندینوهمکاران.)3223،هوشفرهنگتیعملیاتی/رفتتاری:6ایتن
یگیردکته
رفتارقابلیتفردبرایسازگاریباآندستهازرفتارهایکالمیوغیرکالمیرادربرم 
یتواننتدبتانشتاندادنشتناختختوداز
برایبرخوردبافرهنگهایمختلفمناسبهستند.افرادم 
فرهنگمیزبانان،میهمانانیاهمکارانشان،آنهاراخلعسالحکنند.ازاینرو،اَعمتالورفتتارافتراد
بایدبیانگرآمادگیآنهابرایورودبهدنیایدروندیگرانباشد(لیورمتور.)3266،یتکفرهنتگ
کیفیرویبهبودتمرکزراهبردیسازمانیبهوسیلهتغییرسیستمهتایگذشتتهوقتدیمیمتدیریتی،
بخشهایمختلتف
سرمایهگذاریرویمنابعیکهرویکیفیتتمرکزدارندوایجادهمکاریبین 
برایبهبودعملکرد،تمرکزدارد(هریسولیونس .)3224،3
یهتایشخصتیتی(بتاابعتاد
بامالحدۀتحقیقهایانجامشدهدرزمینۀبررستیرابطتهبتینویژگت 
فهشناستی)وستبکهتای
پایداریهیجانی،برونگرایی،اشتیاقبهتجاربتازه،توافقپذیریووظی 
قهتاییکتهدقیقتاً
یگریهوشفرهنگیتحقی 
رهبری(باابعادرابطهمداریووظیفهمداری)بامیانج 
اینابعادراموردسنجشقراردهد،وجودنداشت.ولیبهمندوردرکبهترموضوع،بهتعدادیاز
کتراست؛درادامهاشارهخواهدشد .
قهاییکهبهموضوعپژوهشنزدی 
تحقی 
1. Behavioral or operational Cultural Intelligence
2. Harris & Lievence
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بررسی مطالعات پیشین

جدول  .6مطالعات پیشین 
پژوهشگر/پژوهشگران
و سال پژوهش

کوماراجووهمکاران( )3266

عنوان پژوهش

نتایج

"پنجعاملبزرگ

دوموردازپنجصفتبزرگشخصیت(باوجدانبودنو


شخصیت،سبکهای


موافقبودن)باهرچهارسبکیادگیریهمبستگیمثبت


یادگیریوموفقیت

کهصفتروانرنجورخوییباهرچهارسبک


داشتنددرحالی

تحصیلیدانشآموزان" 


یادگیریهمبستگیمنفیداشت .
ایازهوشرهبریبینفرهنگیوجودداردکه

ابعادپنج 
گانه


گریشامووالکر( )3228

رهبریبینفرهنگی" 

"

طوراثربخشدرفرهنگهای


سازدتابه

رهبرانراقادرمی
مختلفانجاموظیفهنمایند .

سبکهایشخصیتواثربخشیمدیریتدرمدیران
بین 
سازمانهایدولتیارتباطوجوددارد.بینسبکشخصیتی


مقیمیوهمکاران( )6380

مقیمیوهمکاران

شهودی–منطقی،حسی–منطقی،شهودی–عاطفیو

( )6380

معنیداریوجودداردو
اثربخشیمدیریترابطهمثبتو 
همچنینبینسبکشخصیتیحسی–عاطفیواثربخشی
معنیداریوجودندارد .
مدیریترابطه 

"بررسیرابطۀبین
ویژگیهایشخصیتیو

هوشفرهنگیکارکنان
قدمپوروهمکاران( )6332


سازمانمیراثفرهنگی،
صنایعدستیو

وظیفهشناسی،
(برونگرایی ،
بینپنجویژگیبارزشخصیتی 
روانرنجوریوگشودگینسبتبهتجربه)و
تطابقپذیری ،

معنیداریوجودداردوویژگی
هوشفرهنگیرابطۀ 
بینیکنندۀهوشفرهنگیاست .
پیش 
تطابقپذیری،بهترین 


گردشگریاستان
لرستان" 


مدلمفهومیپژوهش،مبتنیبرروابت ندتریمیتانعوامتلومتغیرهتایاثرگتذاربترموضتوع
پژوهشاستکهدرشکل()6نمایشدادهشدهاست .
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شکل .6مدل مفهومی پژوهش


براساسمدلمفهومیفوق،فرضیههایپژوهشبهشرحزیراست :
یداریدارند .
برسبکهایرهبری،تأثیرمعن 

یهایشخصیتی،
.6ویژگ 
یداریدارند .
یهایشخصیتی،برهوشفرهنگی،تأثیرمعن 
.3ویژگ 
یداریدارد .
برسبکهایرهبری،تأثیرمعن 

.3هوشفرهنگی،
یگریهوشفرهنگی،تأثیررابطتهدارو
یهایشخصیتیبرسبکهایرهبریبامیانج 
.4ویژگ 
یداریدارند .
معن 


روششناسی پژوهش
روشپژوهشازلحاظماهیت،توصیفیوازنوعپیمایشیاست.همچنینتحقیقکنتونیازلحتاظ
هدف،کاربردیاست.جامعۀآماریتحقیق،شتاملمتدیرانکتلومعتاونینآنهتادراداراتآب،
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برقوگازاستانگیالناستکهتعدادآنهابرابربا333نفراست.نمونۀآماریتحقیقشتامل643
کارمنداستکهبااستفادهازفرمولکوکرانوروشنمونهگیتریتصتادفیستادهانتختابشتدند.
برایاندازهگیریویژگیشخصیتیازپرسشنامۀ12ستؤالیمتککتریوکوستتا()6381استتفاده
دازهگیریسبکرهبریازپرسشنامۀ31ستؤالیلیکترتکتهالتوانی()6388در
شدهاست.برایان 
کتابمدیریتعمومیخودآوردهاست،استتفادهشتدهاستتوهتوشفرهنگتیبتاپرسشتنامۀ32
سؤالیآنگوهمکاران(،)3224مورداندازهگیریقرارگرفتهاست.تمتامیایتنپرسشتنامههتااز
نوعاستانداردبودهاست،امابهمندوراطمینانکامتلازروایتیپرسشتنامههتاازندتراتخبرگتانو
پرسشنامههاروشآلفتایکرونبتا 

صاحبندراننیزاستفادهشدهاست.همچنینبرایتعیینپایایی
یدهدکهپرسشنامهازندرپایاییدروضعیتمطلوبیقترار
بهکارگرفتهشدهاستکهنتایجنشانم 
دارد(زیراضریبآلفابزرگتراز2.0استت).پایتاییمطلتوببترایهترمتغیترازپرسشتنامههتای
سهگانۀتحقیقدرجدولزیر(جدول)3آمدهاست .



جدول .3ضریب آلفای کرونباخ مرتبط با هر بعد 
ابعاد

تعداد سؤاالت

ضریب آلفا

پایداریهیجانی 

 63

 .814

برونگرایی 


 63

 .824

اشتیاقبهتجاربتازه 

 63

 .801

توافقپذیری 


 63

 .833

وظیفهشناسی 


 63

 .338

انسانگرایی 


 61

 .324

وظیفهگرایی 


 32

 .363

هوشفراشناختی 

4

 .811

هوششناختی 

1

 .031

هوشانگیزشی 

1

 .33

هوشرفتاری 

1

 .000
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یافتههای پژوهش
ازآنجاکهدرپژوهشحاضرچندمتغیرمستقلوجودداردکهمتیبایستتیاثترآنهتابترچنتدمتغیتر
وابستهغیرمیانجیوچندمتغیروابستۀمیانجیموردبررسیقترارگیترد؛استتفادهازمتدلمعتادالت
ساختاریضرورتمییابد.برایآزمونمتدلمفهتومیپتژوهشازتحلیتلدادههتابتهوستیلهمتدل
معادالتساختاریاستفادهشدهاست.نمودارزیراعدادمعنیداریمدلمعادالتستاختاریبترای
مدلمفهومیپژوهشرانشانمی دهد؛ضمناًمدلدرحالتاستتانداردنشتاندادکتهتمتامبتاهتاو
یدارهستند؛یعنیآمارۀtدرآزمون t-testآنهتابتزرگتتراز-6.31و+6.31
بارهایعاملی،معن 
است .

شکل  .3روابط ساختاری موجود بین متغیرهای پژوهش

مدلتدوینشدهدراینپژوهشبراساسمهمترینشاخصهایبرازش(مؤمنیوهمکتاران)6333،
موردارزیابیقرارگرفتونتیجهحاصلکهدرجدول()3آوردهشدهاست،نشتاندهنتدۀبترازش
عالیمدلموردندراست .
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جدول .3شاخصهای مرتبط با برازش مدل ارائهشده 
تقسیمکای-مربعبر

برازشاستاندارد 

≥6.633

 ≥3

≥3

برازشعالی 

 2.23

 ≥2.28

 ≥2.6

Root Mean
Squared Error of
Approximation
)(RMSEA

برازشخوب 

 2.81

 ≤2.3

 ≤2.8

Adjusted
Goodness of Fit
)Index (AGFI

برازشخوب 

 2.34

 ≤2.31

 ≤2.3

برازشعالی 

 2.38

 ≤2.31

 ≤2.3

Normed Fit Index
)(NFI
Non-Normed Fit
)Index (NNFI

برازشعالی 

 2.30

 ≤2.31

 ≤2.3

Comparative Fit
)Index (CFI

برازشعالی 

 2.31

 ≤2.31

 ≤2.3

برازشخوب 

 2.33

 ≤2.31

 ≤2.3

برازشعالی 

 32

≤2

 ≤2

Incremental Fit
)Index (IFI
Goodness of Fit
)Index (GFI
Degree of
Freedom

برازشعالی 

 2.233

 ≥2.21

برازشعالی 

 2.21

 ≥2.21

2.28
≥
2.28
≥



Root Mean
Square Residual
)(RMR
Standardized
Root Mean
Square Residual
)(SRMR

درجهآزادی 
ریشهمیانگینمربعات
خطایبرآورد 
شاخصنیکوییبرازش
تعدیلشده 

شاخصبرازشنرم 
شاخصبرازشغیرنرم 
شاخصبرازش
مقایسهای 

شاخصبرازشافزایشی 
شاخصنیکوییبرازش 
درجهآزادی 
ریشهمیانگینمربعات
باقیمانده 

ریشهمیانگینمربعات
باقیماندهاستانداردشده 


بهطورکلی،مدلمعادالتساختاری(شکلباال)دارایدوبخشاستکهعبارتنداز.6:تحلیل

گیرینیزمیگویندوتحلیلمسیرکهبهآنمدلساختاری


عاملیتأییدیکهبهآنمدلاندازه
دهدکهبهجزدومتغیرپایداری


د.بررسیبارهایعاملیدرتحلیلعاملیتأییدینشانمی
میگوین

پایینتراز2.3هستندولیبهعدد2.3بسیارنزدیکهستند،همۀمتغیرها
وظیفهمداریکه 

هیجانیو
نشاندهندۀبارهایعاملینسبتاًباالومطلوباست.
دارایبارهایعاملیباالتراز2.3هستندواین 
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بررسیضریببتادرتحلیلمسیرومدلساختارینشانمیدهدکهمتغیرهادارایتأثیرمثبتو

معنی داربایکدیگرهستندوشدتآنهامتوس است.همچنینمدلدرحالتاستانداردیعنیانجام

آزمون  t-testیک نمونهای برای متغیرها در مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که همۀ
نیزمعنیدارندوموردتأییدقرار

آمارههای tباالترازمثبتیامنفی 6.31هستند،بنابراینفرضیهها 

فرضیههایپژوهشدرجدول()4آمدهاست .

میگیرند.نتایجحاصلازبررسی



جدول  .4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش 
ضریب مسیر

مسیر فرضیهها

H1
H2
H3


H4



))T-values

هایشخصیتیبرسبکهایرهبریتأثیر


ویژگی
دارد .
ویژگیهایشخصیتیبرهوشفرهنگیتأثیردارد .

هوشفرهنگیبرسبکهایرهبریتأثیردارد .


میانجیگریهوش

ویژگیهایشخصیتیبا

فرهنگیبرسبکهایرهبریتأثیردارد .

نتیجه

 )62.06(2/81

تأیید

 )63.33(2/46

تأیید

 )66.13(2/34

 )62.83(2/381


تأیید 

تأیید 

 ns = nonsignificant.* p <.05.** p <.01.*** p <.001

همانطورکه در جدول فوق مشاهده میشود ،فرضیۀ اول با بتای  2.81نشان میدهد که با

هایرهبریافزایشمییابد؛بنابراینتأثیر

افزایشیکواحدویژگیهایشخصیتی  2.81،
سبک

دومدارایتأثیرمستقیم،مثبتومعنیدارباضریب

،مستقیم،مثبتومعنیداراست.فرضیۀ 

آن
دهدباافزایشیکواحدویژگیهایشخصیتی 2.46،هوش


استکهنشانمی
بتای 2.222 2.46
فرهنگی افزایش مییابد  .فرضیۀ سوم دارای ضریب بتای  2.34است که نشان میدهد ،بین دو
معنیداروجوددارد؛ یعنیباافزایشیکواحدهوشفرهنگی2.34
متغیر ،تأثیرمستقیم،مثبتو  
غیرمستقیم،مثبتومعنیداراست.درواقع

سبکرهبریافزایشمییابد .فرضیۀ چهامدارایتأثیر 

هوشفرهنگیتأییدمیشود.مدل

میانجیگری 

هایشخصیتیبرسبکهایرهبریبا


تأثیرویژگی
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داربود(همۀآمارههای tدرخارجازمحدودۀ


)نیزبرایهمۀبتاهامعنی
استاندارد(آزمونt-test
یکازخطوط،قرمزنبودند؛زیرااگرخطوطبهجای


دیگر،هیچ

عبارت

بودند)؛به
+6.31و -6.31
برایآنضریببتاوبارعاملیمعنیدارنیست .

مشکی،قرمزباشندآزمونt-test

نتیجهگیری و پیشنهادها
جایبهرهگیریازهوشفرهنگیوتقویتآندرتعاملبا

ندرمیرسدکهبرخیازمدیران  
به


به
کارکنان و گروههای مختلفاز فرهنگهای متفاوت ،بیشتر تمایلدارندتابرمبنای اعتقاداتو
عیسوگیرییاجهتگیری

کهعقایدیاقااوتهایقالبی،نو


عقایدقالبیخودعملکنند.درحالی
هایمختلفاست.بهرهگیری ازهوشفرهنگی


فرهنگ
ارزشیمنفییامثبتنسبتبهکارکنانبا 
گونهای هدفمند و با شناختی عینی است تا به
بهدنبال خنثیکردن چنین قااوتهای ارزشی به 

یتواندبسیاریازعوامل
تعاملسازندهواثربخشباافرادوگروههادستیابد.شخصیتمدیرانم 

میتوان به انتخاب سبک رهبری اشاره کرد.
را در سازمان تحت تأثیر قرار دهد که از آن جمله  
ازآنجاکه رهبری و سبک رهبری در

غیرقابلانکار است.

تأثیر شخصیت بر انتخاب سبک رهبری 
رسالتها و اهداف سازمان و برانگیختن انگیزش کارکنان ایفا

سازمان نقشی کلیدی در پیشبرد 
باتوجهبهشخصیتبایدموردتوجهمسئوالنسازمانقرارگیرد.هنگام

میکند،گزینشصحی آن

استخدام افراد باید به نوع شخصیت آنها توجه شود ،تا شخصیتی برگزیده شود که سبک رهبری
جبرانناپذیری

تهای 
میتواند خسار 
دلخواه سازمان راتأمین کند و اگر چنین موردی اتفاقنیفتد  ،
میآیند که بدون توجه به نیازها و اینکه کارکنان با
بر سازمان وارد کند؛ زیرا مدیرانی بر سرکار  
میکنند .لذا این موضوع باید مورد توجه جدی
میشوند ،عمل  
کدام سبک رهبری برانگیخته  
میتواند
سازمانها قرار گیرد .البته باید درندر داشت که هوش فرهنگی مدیران  

مدیران عالی 
تیپهای شخصیتی و سبک رهبری بازی کند.
میانجیگر نقشی اساسی در نحوۀ رابطۀ  

بهعنوان 

بهصورتزیراست :
فرضیههاتحقیق 

توجهبهجدول()4نتایجحاصلازآزمون
با 
معنیدار دارد؛ زیرا مقدار
سبکهای رهبری  ،تأثیر مثبت و  
ویژگیهای شخصیتی بر  

 .6
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معنیداری()sigکمتر از  2.21است و فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر وجود اثر مثبت و

تحقیقها سیزمور ( ،)3223فرانکاور ( )3228و

میشود .نتایج این تحقیق با نتایج 
معنیدار تأیید  

همگرایی دارد .تأثیر شخصیت بر سبکهای رهبری نشان میدهد که افراد با
کرسپو (  )3220
هایرهبریمتفاوتیرابرمیگزینند؛بنابراینهنگاماستخدام

ویژگیهای شخصیتیمتفاوت  ،
سبک

هایرهبریای


مدیرانسازمانبایدبهاینموضوعتوجهشودکهدرسازمانکارکنانباچهسبک
برانگیخته میشوند و سپس باتوجهبه ویژگیهای شخصیتی ،افرادیرا انتخاب کرد که مطابق با
روحیات و عالئق کارکنان باشند و سبک رهبری رؤسای سازمان را تأمین نمایند؛ یعنی اگر
ورزند،رهبرانانسانگرارا


کارکنانبرمسائلاجتماعیتأکیددارندوبرکارگروهیتأکیدمی
انتخاب و استخدام کرد و اگر کارکنان بر کار و تولید تأکید دارند و دوست دارند برای آنها
شودوبرنامۀتولیدوکاربهطوردقیقبهآنهادادهشودوفرددیگریبرایآنهاتصمیم

برنامهریزی

بگیرد ،رهبران انسانگرا را انتخاب و استخدام کرد .اگر به این موضوع توجه نشود ،سازمانی
،باتوجهبهاین

روزکهمیگذرد

بیروحیهودارایروحمردهوسرخوردهخواهیمداشتکههر 

،سازمانبیشتروباسرعتباالتریبهسمتافولخودپیشمیرود .

محی متغیرومتالطم
معنیدار دارد؛ زیرا مقدار
ویژگیهای شخصیتی بر هوش فرهنگی نیز ،تأثیر مثبت و  

 .3
معنیداری ()sigکمتر از  2.21است و فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر وجود تأثیر مثبت و

میشود.نتایج این تحقیق بانتایج تحقیقات مودی ( ،)3220ون داین و آنگ ( 322
معنیدار تأیید  

)،هرت و دونوان ( ،)3222ارلی و موساکوفسکی ( ،)3224ارلی وآنگ ( ،)3223کالیگوری
همگرایی دارد .تأثیرشخصیتبرهوشفرهنگینشان
( ،)3222هوگان ()6381و بلک( )6332
میدهد که افراد با تیپهای شخصیتی متفاوت از ندر هوش فرهنگی در وضعیت متفاوتی قرار

بهویژگیهایشخصیتی


انبهاستخداموپرورشمدیرانباتوجه
دارند.بنابراینبایدمسئوالن سازم
آنانبپردازند؛ زیرادرهرسازمان ،فرهنگخاصیحاکمهستومدیربایدتواندرکوشناخت
بهنتیجهتحقیقمیتواندرهنگاماستخداممدیراناز


اتوجه
فرهنگهای متفاوتراداشتهباشد.ب

آزمون هایشخصیتاستفادهکردتامدیرانیبرایسازمانانتخابشوندکهازندرهوشفرهنگی
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درجایگاهباالییباشندوتواناییبرخوردورهبریباکارکنانمتفاوتاز ندرفرهنگیراداشته
یامیتوانبهآموزش مدیرانپرداختتاتواناییمدیریتدرشرای فرهنگیمتفاوترا
باشند  ،
البتهاینروشهزینهبرتراستوبهترازهمه،ایناستکهدرهنگاماستخدامبهاین

داشتهباشند .
فرهنگهای

موضوع توجه شود .باید یادمان باشد که اگر مدیران ،توان برخورد با کارکنانی با 
یشماروشدیدیر خواهددادواین
ند،درسازمانتاادوتعارضهایب 

متفاوترانداشتهباش
حدیخواهندبودکهمیتوانند سازمانراتاسرحدنابودی پیشببرند؛ چون

تاادوتعارضها  
به

اساسشکل گیرییکنهاداجتماعیمثلسازماندررواب اجتماعیآننهفتهاستواگرافراد

گهای متفاوت با یکدیگر رابطه برقرار کنند ،دیگر چیزی از سازمان باقی
نتوانند بهدلیل فرهن 
نخواهدماند .پسدرچنینشرایطیفق مدیراستکهمیتواندباهنرمدیریتخودسازمانرا
نجاتدهدوباتواندرکفرهنگهایمتفاوتمدیریتدرستیرابرکارکنان،اعمالنماید .

معنیداری
معنیدار دارد؛ زیرا مقدار  
سبکهای رهبری نیز ،تأثیر مثبت و  
 .3هوش فرهنگی بر  
معنیدار
()sigکمتر از  2.21است و فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر وجود تأثیر مثبت و  
میشود .نتایج این تحقیق با نتایج سبحانی و همتایان ( )6336واگرایی و با نتایج بوکر و
تأیید  
اینآزموننیزنشانمیدهد

)همگراییدارد.نتیجۀ 
پوتسما ()3262ورحیمیوهمکاران( 6336
همانطور
هایمتفاوتیرابرمیگزینند  .


هوشفرهنگی،سبک
کهافراددارایتواناییمتفاوتدر 
کهدردونتیجهگیریگذشتهبیانشد،اوالًمدیرانبایددربرخوردباکارکناندارایسبکهای

هایرهبریمتفاوتیبرانگیختهمیشوندوثانیاًمدیران


زیراکارکنانباسبک
رهبریمتفاوتیباشند؛
زیرادرسازمانهادرجۀتاادفرهنگیمتفاوتاست.

بایددارایهوشفرهنگیمتفاوتیباشند؛ 
زمان،همدرجۀهوشفرهنگیدلخواه


بنابراینبایدتوجهشودکهمامدیرانیراانتخابکنیمکههم
سازمانراتأمینکنندوهمنوعسبکرهبریدلخواهمارا .
سبکهای رهبری ،تأثیر مثبت و
میانجیگری هوشفرهنگی بر  

ویژگیهای شخصیتی ،با

 .4
معنیداری ()sigکمتر از  2.21است و فرض صفر رد و فرض مقابل
معنیدار دارد؛ زیرا مقدار  

میشود .همچنین نتیجۀ این آزمون نشان میدهد که
معنیدار تأیید  
مبنی بر وجود اثر مثبت و  
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هوشفرهنگینیزبرسبکهایرهبریتأثیرغیرمستقیممثبت

میانجیگری

ویژگیهایشخصیتیبا

یعنیمامی توانیمبرایتعیینسبکرهبریدلخواهمانبههوشفرهنگیرهبراننیزتوجه

دارند؛ 
کنیمومدیرانیرااستخدامکنیمکهازندرهوشفرهنگیدرشرای مطلوبیقراردارندتامدیران
بتوانندهمباسبکرهبریمناسبموجباتانگیزشکارکنانرافراهمکنندوهمباهوشفرهنگی
مناسبآنهاراازندرفرهنگیبهدرستیهدایتکنند .


منابع
آصفزاده ،سعید؛ محبیفر ،رفعت و شیرعلی ،محمدحسین ( .)6384شناسایی سبکهای رهبری مدیران

دانشگاه علوم پزشکی قزوین و راههای ارتقای عملکرد آنان .مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی – درمانی قزوین،شمارۀ .11–13،34
اسفیدانی،محمدرحیمو محسنین،شهریار( .)6333مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل.

تهران:مؤسسهکتابمهرباننشر.
پارسا ،محمد(.)6383زمینه نوین روانشناسی .تهران:مؤسسه انتشارات بعثت .
رحیمی ،محمد؛ کشتیدار ،محمد و خوشبختی ،جعفر ( .)6336سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران
هایمنتخبدرکشوروبررسیرابطۀآنباسبکرهبریتحولآفرین .فصلنامۀ مطالعات


فدراسیون

مدیریت ورزشی،شمارۀ .636-328،63
سبحانی،عبدالرضاوهمتیان،نیلوفر(.)6336بررسیرابطههوشفرهنگیمدیراندانشگاهسمنانوادراکات
کارکنانازسبکرهبریاصیلآنها .فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی،سالششم،شمارۀ–16 ،3
 .33
علوی ،سید امین (".)6386روانشناسی مدیریت و سازمان (رفتار سازمانی)" .انتشارات مرکز آموزش
مدیریت دولتی .
ویژگیهای شخصیتی و

عزتاهلل؛مهرداد ،حسینو جعفری ،حسنعلی ( .)6332بررسی رابطه میان 
قدمپور  ،

صنایعدستی و گردشگری استان لرستان .فصلنامۀ

هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی ،

روانشناسی تربیتی،سالدوم،شمارۀ.86-621،6
کالین،پی ( .)6334راهنمای آسان تحلیل عاملی .ترجمۀ سید جالل صدرالسادات و اصغرمینایی(.)6382
تهران:انتشاراتسمت .
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الوسن ،رابرت بی و زنگ ،شن ( .)6386روانشناسی سازمانی ،رفتار سازمانی(مبانی و کاربردها) .ترجمۀ
رماانحسنزاده،مجتبیطبری،ترانهعنایتیومنوچهرموری.تهران:نشرساواالن .
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