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بررسی میزان اشتراکگذاری دانش بر اساس هوش فرهنگی در کارکنان
( مورد مطالعه :کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان)
2

فروغ بیاتی ، 9نرگس عطریان

 .1کارشناسی ارشد امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی ،گروه امور فرهنگی ،واحد شاهین شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهین شهر ،ایران
 .2استادیار گروه امور فرهنگی ،واحد شاهین شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهین شهر ،ایران

چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان اشتراک گذاری دانش بر اساس هوش فرهنگی در بین کارکنان بود .این پژوهش ،کاربردی و از
نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به
تعداد  033نفر تشکیل دادند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با  161نفر به دست آمد .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه بود .روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی توسط متخصصین تایید شد و پایایی آن ها به کمک ضریب آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی  3 /11و برای پرسشنامه اشتراک دانش  3 /717تایید گردید .در این تحقیق تجزیه و
تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت .در بخش توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و در
بخش استنباطی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد ،بین میزان اشتراک گذاری دانش و هوش فرهنگی کارکنان ،ارتباط معناداری وجود دارد (  )=p3 /330و از
ابعاد هوش فرهنگی ،تنها متغیر هوش فرهنگی شناختی با ضریب رگرسیون  3 /203وارد معادله رگرسیون شد.
واژههای کلیدی :هوش ،هوش فرهنگی ،اشتراک گذاری ،اشتراک گذاری دانش
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 .9مقدمه
1

امروزه دانش  ،به عنوان یک منبع بسیار مهم برای حفظ میراث ،فراگیری موارد جدید و حل کردن مشکالت ،دارای باالترین
قدرت ایجاد موقعیتهای جدید برای افراد و سازمانها می باشد که بهواسطه ظهور پدیده جهانی شدن  ،2پیشرفت کشورها بر
دانش استوار است و پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صنعتی و سیاسی
آنها محسوب میشود [  .]1در عصر حاضر ،مدیریت دانش ،موقعیتی استوار برای ادامه حیات سازمانها است و رقابت در بازارها،
منوط به ایجاد ،اشتراک و توسعه دانش است .در برخی سازمانها ،اشتراکگذاری ،امری طبیعی است اما در برخی دیگر ،هنوز
این نگرش که دانش ،قدرت است ،حکمفرمایی میکند .از آنجا که سرمایههای اطالعاتی بهطور عمیق در ذهن انسانها محصور
است ،لذا درجه باالیی از قابل حمل بودن را دارا هستند .مهمترین نیاز برای یک سازمان ،جذب و محافظت از کارکنان دانشی و
ایجاد فرهنگ اشتراک دانش است بهصورتی که دانش و تجربیات به دست آمده در طول سالیان خدمت از بین نرود و با انتقال
به دیگران در سازمان باقی بماند [ .]2
رشد روزافزون تعامالت بین المللی و ناهمگونی نیروی کار ،توجه بسیاری را به شناسایی و تقویت قابلیتهایی که به -
حضور اثربخش در محیطهای پیچیده و پویای جهانی میانجامد ،معطوف کرده است  .نتیجه مطالعاتی که در سالهای اخیر بر
روی فرهنگ و سازگاری انسانها با مبانی فرهنگی متفاوت انجام شده ،نشان میدهد ،بعضی اشخاص دارای قابلیتهایی هستند
که میتوانند به نحو مؤثرتری با فرهنگهای دیگر سازگار شده و تنوعات فرهنگی را مورد پذیرش قرار دهند .بر این اساس،
مفهوم هوش فرهنگی  0وارد عرصه تحلیل رفتار شد [ .]0
یکی از ویژگی های بسیار برجسته جوامع معاصر ،خصیصه تکثر و تنوع فرهنگی است .گرچه تنوع و تکثر امری است
کهن ،اما تنها در دوره معاصر اهمیت و برجستگی خاصی یافته است .هوش فرهنگی یکی از عناصر تقویتکننده و تسهیلگر
فرآیندها و نتایج تعامالت میانفرهنگی شناخته شده است [  .]4ارلی و انگ  ) 2330 ( 4معتقد بودند ،در مواجهه با موقعیتهای
فرهنگی ،بهزحمت میتوان نشانههایی برای برقراری ارتباط یافت .فرد باید با توجه به اطالعات موجود ،چارچوبی شناختی
تدوین کند که تنها از عهده افرادی با هوش فرهنگی باال برمیآید [  .]5هوش فرهنگی توانایی برای اصالح رفتارهای کالمی و
غیرکالمی برای راهنمایی افراد است [ .]0

 .2بیان مساله
امروزه ،رشد روز افزون تنوع فرهنگی در محیطهای کاری ،باعث ایجاد عالقه به بررسی اثرات فرهنگ و تفاوتهای فرهنگی در
محیط کار شده و چالشهای جدیدی را برای سازمانها ،بهوجود آورده است .بنابراین محققان برای اداره کردن محیطهایی که
دارای تنوع فرهنگی هستند ،هوش فرهنگی را معرفی کردهاند .وقتی کارکنان با استفاده از هوش فرهنگی در برقراری و ایجاد
ارتباط موثر با افراد مختلف ،موفق عمل کنند ،سازمانها و افراد میتوانند رشد کنند .زیرا لزوم حرکت بهسوی انعطاف پذیر
شدن سازمان در رویارویی مناسب با تغییرات فرهنگی است؛ این درحالی است که اهمیت اشتراکگذاری دانش در سازمانهایی
با فناوری پیشرفته ،نسبت به سازمانهای دیگر دو چندان میباشد .علت این امر آن است که بقای چنین سازمانهایی ،منوط به
توسعه محصوالت و خدمات بر پایه اطالعات ،دانش و فناوریهای روز دنیا می باشد.
با توجه به اینکه در کشور ایران ،افراد با فرهنگهای متفاوت و از اقوام مختلف در سازمانها در کنار یکدیگر گرد
آمدهاند ،برخورداری از هوش فرهنگی موجب سازگاری بیشتر و موفقیت افراد در درک سایر فرهنگها و برقراری ارتباط مناسب
با سایر کارکنان و درنتیجه کار گروهی مؤثرتر ،اثربخشی بیشتر و عملکرد بهتر است .بهنظر میرسد ،هوش فرهنگی بستری را
1 . Knowledge
8 . Globalization
3 . Cultural intelligence
4 . Earley & Ang
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فراهم میآورد تا فرد از طریق اخذ نگرش انعطاف پذیر ،با درک تفاوتهای فردی و فرهنگی ،فرهنگ اشتراکگذاری دانش را
ترویج دهد .با عنایت به تغییر رویهها و مأموریتهای سازمانها و با بهوجود آمدن تغییر در نیروی کار متخصص که بهدالیلی
مانند بازنشسته شدن ،ارتقاء و همچنین انتقال بین بخشهای مختلف رخ میدهد ،دانشی که در گذر زمان و با صرف هزینههای
بسیار ایجاد شده ،از دست خواهد رفت .براى جلوگیری از بروز چنین شرایطی ،سازمانها باید محیطى بهوجود آورند که در آن
دانش ،اشتراکگذاری و مدیریت شود [.]6
محقق قصد دارد تا مشخص سازد که میزان اشتراکگذاری دانش کارکنان بر اساس هوش فرهنگی چقدر است .در
واقع ،تحقیق حاضر ،بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا هوش فرهنگی در میزان اشتراکگذاری دانش کارکنان نقشی دارد؟

 .3اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجا که دانش در سازمان بهخودی خود دارای ارزش نیست و باید توسط افراد بهکار گرفته شود ،توجه به افرادی که دانش را
بهکار میبرند و نیز دانش تولید میکنند ،الزامی است .از اینرو ،اشتراک دانش به عنوان یکی از زیر فرآیندهای مدیریت دانش،
جهت به جریان در آوردن دانش و رساندن آن به جایگاه اصلی خود ،اهمیت ویژهای خواهد داشت  .در این بین ،درک اهمیت
هوش فرهنگی و نهادینه شدن آن در بین افراد و کارکنان سازمانی در موفقیت مراحل قبل و پیشبرد این روند ،نقش بهسزایی
خواهد داشت .اگر مدیر یت بهدرستی صورت گیرد ،سازمانهایی که تنوع فرهنگی دارند ،بسیار خالقتر ،پویاتر و بهرهورتر از
سازمانهایی خواهند بود که فرهنگ های همگن و یکسانی دارند؛ اما درصورت فقدان دانش فرهنگی الزم ،نه تنها رسیدن به این
موارد ممکن نخواهد بود ،بلکه مشکالت فرهنگی و تضادها و تناقضها ،کارایی و بهرهوری سازمانی را حتی بهسطحی پایینتر از
سازمانهایی با فرهنگهای یکدست ،خواهد رساند .اشتراک دانش ،در سازمانهایی با فناوری پیشرفته میتواند با رفع
گلوگاههای دانشی از طریق فراهم نمودن دانش مورد نیاز ،هزینه فعالیتهای تحقیق و توسعه را بهشدت کاهش داده و نوآوری
را در این سازمانها افرایش دهد .بنابراین شناسایی این دو سازه و ارتباط آنها با یکدیگر میتواند زمینه را برای ایجاد تغییرات
مورد نیاز و توجه بیشتر به محدودیتها و امکانات موجود فراهم نماید.
با توجه به اهمیت اشتراکگ ذاری دانش برای سازمانها ،باید عواملی را که میتوانند با باال رفتن میزان اشتراکگذاری
رابطه داشته باشند ،مشخص کرد تا با استفاده از این عوامل بتوان گام موثری درخصوص افزایش اشترکگذاری دانش در بین
کارکنان برداشته و خالءها و موانع موجود در راه آن را بازشناخت .سازمان مورد پژوهش (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان اصفهان) ،یک سازمان آموزشی -تحقیقاتی است که پژوهشگران و کارکنان آن در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی با فرهنگها و خرده فرهنگ های مختلف ،در کنار یکدیگر به آموزش ،پژوهش و توسعه دانش در حوزه تخص صی خود
مشغول می باشند ،لذا با در نظر گرفتن این نکته که اکثر این افراد در نیمه دوم عمر کاری خود بوده و در صورت جابجایی یا
بازنشستگی ،ممکن است تخصص و دانش ارزشمندی که در طول این سالها کسب نمودهاند را بدون انتقال به افراد جوانتر و با
تخصص و تجربه کمتر ،با خود برده و این تجربیات از دست برود ،اهمیت بررسی رابطه بین دو متغیر اشتراکگذاری دانش و
هوش فرهنگی مشخص میگردد .همچنین بهدلیل نقش جدی و اساسی اشتراکگذاری دانش در سازمانها از یکسو و نقش
هوش فرهنگی به عنوان یک مؤلفه اثرگذار در محیطهای سازمانی امروزی که دارای تنوع فرهنگی بسیاری میباشند ،از سوی
دیگر ،انجام پژوهشی که بتواند رابطه بین این دو سازه مهم مفهومی را مورد پژوهش قرار دهد ،ضروری بهنظر میرسد.

 .4اهداف پژوهش
هدف اصلی
تعیین میزان اشتراک گذاری دانش بر اساس هوش فرهنگی در کارکنان.
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اهداف فرعی
 تعیین میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) بر اساس هوش فرهنگی فراشناختی در کارکنان.تعیین میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) بر اساس هوش فرهنگی شناختی در کارکنان. تعیین میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) بر اساس هوش فرهنگی انگیزشی در کارکنان. -تعیین میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) بر اساس هوش فرهنگی رفتاری در کارکنان.

 .5مروری بر مطالعات گذشته
تحقیقات داخلی
سلمانی بوسعدی (  ) 1015در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه هوش فرهنگی کارکنان با بالندگی سازمانی در بیمارستان
میالد شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن رابطه معناداری با بالندگی سازمانی وجود دارد.
حیدری و قربانی دولتآبادی ( ) 1016به بررسی رابطه بین مولفههای هوش فرهنگی و مدیریت دانش پرداختند .نتایج
نشان داد بین هوش فرهنگی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد .بین ابعادشناختی و فراشناختی هوش فرهنگی با
مدیریت دانش رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین ابعاد انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی با مدیریت دانش رابطه معناداری
وجود دارد.
عاقبتخواه ،طالبیانشریف و عبدخدا یی (  ،) 1017پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با
رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد انجام دادند .در نتیجه تحقیق ،رابطه همبستگی معناداری بین
هوش فرهنگی و رضایت شغلی پرستاران با ضریب همبستگی  3 /11بهدست آمد و لیکن بین مهارتهای ارتباطی با رضایت
شغلی پرستاران در سطح اطمینان  15درصد رابطه منفی معناداری وجود داشت و قابل تائید نبود.
فقیهآرام ،مرادی ،کاظمی (  ،) 1017پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر انجام دادند .یافتهها حاکی از آن بود که هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت
اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری داشت.
تحقیقات خارجی
لو و رولی  ) 2316( 5در پژوهشی ارتباط بین هوش فرهنگی و ایدهآلهای فردی را بررسی نمودند .نتایج این پژوهش رابطه
مثبت هوش فرهنگی بر اعتماد مبتنی بر هویت و اعتماد مبتنی بر دانش را تأیید کرد .به عالوه براساس نتایج ،بومیسازی ،منابع
انسانی نیز نقش مهمی در رابطه بین اعتماد مبتنی بر هویت یا اعتماد مبتنی بر دانش ایفا میکند.
استومر و دیگران  ) 2317 ( 6نیز پژوهشی با عنوان هوش فرهنگی خارج از کشور ،مشارکت و به اشتراکگذاری دانش
انجام دادند .در این پژوهش اثرات تعدیلکننده کشورهای مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد که هوش فرهنگی نقش مثبتی
در اشتراکگذاری دانش در محل کار دارد.
چن و همکاران (  ) 2317در پژوهشی به مطالعه عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان بینالمللی دانشگاههای
چین پرداختند .محققان دریافتند مهمترین عامل انگیزشی در تسهیم دانش به مهارتهای دانشجویان در شبکهسازی اجتماعی
و مهمترین موانع نیز به موانع زبانی و اختالفات فرهنگی برمیگردد.

8 . Luu & Rowley
9 . Stoermer & Others
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والسیس و دیگران  ) 2311 ( 7در پژوهش خود نقش فاصله جغرافیایی در رابطه بین هوش فرهنگی و انتقال دانش را بررسی
نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد که اطالعات فرهنگی نقش مهمی در عملکرد پردازش انتقال دانش دارد .با این وجود،
فاصله جغرافیایی قدرت این روابط را برمبنای جهت انتقال دانش محاسبه میکند.

 .6چارچوب مفهومی تحقیق
در شکل زیر چارچوب مفهومی تحقیق نشان داده شده است.
هوش فرهنگی فراشناختی

اشتراک دانش ترتیبی

هوش فرهنگی شناختی

اشتراک دانش آشکار

هوش فرهنگی انگیزشی

اشتراک دانش

هوش فرهنگی

اشتراک دانش پنهان
اشتراک دانش استراتژیک

هوش فرهنگی رفتاری
اشتراک دانش

هوش فرهنگی

منبع :نانسی دیکسون

منبع :آنگ و همکاران

() 4000

() 4002

شکل : 9مدل مفهومی تحقیق

 .7مبانی نظری
اشتراک دانش
اشتراک دانش  ،1عبارت است از اشتراک مناسب اطالعات ،ایدهها و تخصصها با دیگران در یک سازمان [  .]7همچنین اشتراک
دانش میتواند به عنوان یک فرهنگ تعامل اجتماعی شامل مبادله دانش ،تجارب و مهارتهای کارکنان در کل سازمان تعریف
شود .اشتراک دانش در سطوح فردی و سازمانی اتفاق میافتد .در سطح فردی ،اشتراک دانش شامل صحبت کردن با همکاران
بهمنظور کمک به آنها در انجام بهتر ،سریعتر یا کارآمدتر کارها می باشد و در سطح سازمانی اشتراک دانش شامل جذب،
ساماندهی ،استفاده مجدد و انتقال دانشی می باشد که در سازمان است و این دانش را برای دیگران نیز فراهم میکند [  .]1طبق
اجماع محققان حوزه مدیریت دانش ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش ،اشتراک دانش است [ .]1
ابعاد اشتراک دانش
نانسی دیسکون  ،) 2333 ( 1چهار بعد را برای اشتراک دانش پیشنهاد میکند که عبارتند از :اشتراک دانش ترتیبی  ،13اشتراک
دانش آشکار  ،11اشتراک دانش پنهان  12و اشتراک دانش استراتژیک .10
6 . Vlasis & Others
2. Knowledge sharing
6 . Nanci Dixon
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اشتراک دانش ترتیبی ،زمانی رخ می دهد که گروه مشابهی از کارکنان دانشی ،کار مشابهی را یک بار دیگر با بهکارگیری
دانش خود انجام دهند .این امر ،مستلزم آن است که دانش منحصر بهفردی را که هر فرد بهدست آورده ،در درون یک گروه
منتقل مینماید؛ بهطوری که دانش میتواند برای کل گروه ،معنا و مفهوم پیدا کند .اشتراک دانش آشکار ،زمانی رخ میدهد که
از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیتی مشابه در تیمی دیگر استفاده شود .دانش گروه بهطور آشکار و به صورت
واژگان ،اعداد ،فرمول ،مشخصات و  ...ب ه اشتراک گذاشته میشود .اشتراک دانش پنهان ،زمانی رخ میدهد که گروهی از
کارکنان ،کار مشابهی را با به کارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند .دانش گروه دیگر ،از طریق فعالیت
اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل میشود و در نهایت ،اشتراک دانش استراتژیک ،زمانی رخ میدهد که یک گروه،
مسئولیت کاری که به ندرت اتفاق میافتد یا یک پروژه استثنایی را برعهده میگیرد و میخواهد از تجربه دیگران در درون
سازمان که کار مشابهی را انجام دادهاند ،استفاده نماید.]13 [ .
هوش فرهنگی
ارلی و انگ (  ،) 2330مفهوم هوش فرهنگی را قابل یت 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
نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست .هوش فرهنگی برای ایجاد رابطه خوب بین اعضای یک
سازمان که در کنش متقابل حرفهای با هم هستند ،الزم است .در واقع ،هوش فرهنگی ،دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط
بسیار زیادی با محیطهای کاری متنوع دارد .برخی از جنبههای فرهنگ را بهراحتی میتوان دید .عوامل مختلفی مثل هنر،
موسیقی و سبک رفتاری از این جملهاند ،اما بیشتر بخشهای چالش برانگیز فرهنگ ،پنهان است .عقاید ،ارزشها ،انتظارات،
نگرشها و مفروضات ،عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمیشوند اما بر رفتار افراد مؤثرند [  .]11در واقع هوش فرهنگی،
متشکّل از دانش خاص در مورد فرهنگهای مختلف و همچنین دانش عمومی در مورد چگونگی عملکرد فرهنگها می باشد.
فرد بهتر است از فرهنگهایی که با آنها در ارتباط است ،نقشهایی ترسیم نماید تا میزان تفاوتها و شباهتهای فرهنگها با
یکدیگر مشخّص گردند [ ]12
ابعاد هوش فرهنگی
هوش فرهنگی شامل چهار بعد هوش فرهنگی فراشناختی  ،هوش فرهنگی شناختی  ،هوش فرهنگی انگیزشی و هوش
14

15

16

فرهنگی رفتاری  17است [ .]5
بعد فراشناختی ،به عنوان دانش یا کنترل و باالتر از شناخت تعریف می شود که به پردازش اطالعات عمیق فرهنگی منجر
میگردد .]5 [ .بعد شناختی ،نشاندهنده دانش و اطالعاتی است که یک فرد یا گروه اجتماعی در رابطه با نظامهای فرهنگی
متفاوت با زمینه فرهنگی که دارد ،در آن پرورش یافته است [  . ]10بعد انگیزشی ،توانایی و تمایل به یادگیری و فعالیت در
موقعیتهای فرهنگی مختلف را منعکس میکند [  .]14بعد رفتاری :توانایی انجام رفتار کالمی و غیرکالمی مناسب را درهنگام
برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگهای دیگر منعکس می کند و این توانایی باید براساس ارزشهای فرهنگی در موقعیتهای
خاص تکمیل شوند]15 [ .

10 . Clear Knowledge sharing.
11 . Hidden Knowledge sharing
18 . Sequential Knowledge sharing
13 . Strategic Knowledge sharing
14 . M etacognitive cultural intelligence
18 . Cognitive cultural intelligence
19 . M otivational cultural intelligence
16 . Behavioral cultural intelligence
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 .8فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
میزان اشتراک گذاری دانش با هوش فرهنگی کارکنان رابطه دارد.
فرضیات فرعی
 میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش(ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان رابطه دارد. میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی شناختی کارکنان رابطه دارد. میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان رابطه دارد. -میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی رفتاری کارکنان رابطه دارد.

 .1روش شناسی پژوهش
نوع پژوهش توصیفی -همبستگی میباشد .روش پژوهش ،براساس هدف ،کاربردی است .بهمنظور تهیه مبانی نظری از روش
کتابخانه ای و برای گردآوری اطالعات مربوط به فرضیات پژوهش از روش میدانی و دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
پرسشنامه اشتراک دانش که توسط نانسی دیکسون (  ) 2333ساخته شده و  15سوالی و دارای چهار بعد است و پرسشنامه
هوش فرهنگی که توسط انگ و همکاران (  ) 2334تدوین شده ،این پرسشنامه  23سوالی و دارای چهار بعد است شیوه امتیاز -
دهی هر دو پرسشنامه ،بر اساس طیف لیکرت و دارای  5گزینه می باشد .متغیر مستقل پژوهش ،هوش فرهنگی و متغیر وابسته
اشتراکگذاری دانش می باشد .جامعه آماری پژوهش را  033نفر از کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان اصفهان  1017تشکیل دادند .نمونه پژوهش بهروش تصادفی ساده انتخاب شده و حجم نمونه مورد نیاز براساس جدول
کرجسی -مورگان  161نفر بود لیکن با احتساب احتمال ریزش و اعتباربخشی به نتایج پژوهش  113نفر ا نتخاب شدند که از
این تعداد  171پرسشنامه غیرمخدوش مسترد گردید .در این تحقیق ،تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی
انجام گرفت .در بخش توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از روش همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون چند متغیره بهروش گام به گام استفاده شد.

 .91یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی جمعیتشناختی :بر اساس آمار توصیفی 64 /1 ،درصد پاسخگویان مرد و  05 /1درصد زن بودند 16/4 .درصد
در دامنه سنی  23- 03سال 03 /4 ،درصد ،دامنه سنی  03- 43سال 05 /1 ،درصد دامنه سنی  43- 53سال و  11 /1درصد
دارای سن بیش از  53سال میباشند .همچنین  24 /5درصد ،دارای سابقه خدمت 5- 13 ،سال 25 /1 ،درصد  13- 15سال و
 54 /4درصد بیش از  15سال هستند .از لحاظ میزان تحصیالت 14 ،درصد تحصیالت کاردانی 01 ،درصد تحصیالت
کارشناسی 04 /5 ،درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای و  23 /5درصد دارای تحصیالت دکتری تخصصی می -
باشند (جدول .) 2
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جدول : 2فراوانی و درصد فراوانی عوامل جمعیت شناختی کارکنان

جنسیت

فراوانی

فراوانی درصدی

مرد

111

% 64 /1

زن

63

% 05 /1

کل

171

% 133

سن (سال)

فراوانی

فراوانی درصدی

23- 03

21

% 16/4

03- 43

52

% 03 /4

43- 53

63

% 05 /1

بیش از 53

01

% 11 /1

کل

171

% 133

سابقه خدمت (سال)
5- 13

فراوانی
05

فراوانی درصدی
% 23 /5

13- 15

40

% 25 /1

بیش از  15سال
کل

10
171

% 54 /4
% 133

تحصیالت

فراوانی

فراوانی درصدی

کاردانی
کارشناسی

24
50

% 14
% 01

کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای

51

% 04 /5

دکتری تخصصی
کل

05
171

% 23 /5
% 133

یافتههای توصیفی متغیرها
در جدول (  ،) 0شاخصهای توصیفی متغیرها مشخص شده است .با توجه به جدول ،میانگین دانش تربیتی  1 /04با پراکندگی
 ،2 /20دانش آشکار با  10 /13با پراکندگی  ،0 /41دانش پنهان  1 /41با پراکندگی  ،0 /41دانش استراتژیک  13 /11با پراکندگی
 2 /75و میانگین اشتراکگذاری دانش  41 /64با پراکندگی  7 /75و نیز میانگین هوش فراشناختی  11 /63با پراکندگی ،0 /11
هوش شناختی  17 /41با پراکندگی  ،0 /50هوش انگیزشی  14 /14با پراکندگی  ،0 /01هوش رفتاری  14 /11با پراکندگی 0 /77
و میانگین هوش فرهنگی  51 /13با پراکندگی  ،13 /17میباشد.
جدول : 3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش
دانش تربیتی

تعداد
171

میانگین
1 /04

انحراف معیار
2 /20

دانش آشکار

171

10 /13

0 /41

دانش پنهان
دانش استراتژیک

171
171

1 /41
13 /11

0 /41
2 /75

کل

171

41 /64

7 /75

اشتراکگذاری
دانش
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هوش فرهنگی

فراشناختی

171

11 /63

0 /11

شناختی

171

17 /41

0 /50

انگیزشی
رفتاری

171
171

14 /14
14 /11

0 /01
0 /77

کل

171

51 /13

13 /17

یافتههای استنباطی
نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کلوموگروف -اسمیرنف ،در جدول (  ) 4ارائه شده است.
جدول (  :)4آزمون کلوموگروف اسمیرنف متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش

هوش فرهنگی

اشتراکگذاری
دانش

آماره

درجه آزادی

معناداری

فراشناختی

3 /131

167

3 /351

شناختی

3 /107

167

3 /115

انگیزشی

3 /151

167

3 /113

رفتاری

3 /146

167

3 /133

کل

3 /316

167

3 /366

دانش ترتیبی

3 /126

167

3 /775

دانش آشکار
دانش پنهان

3 /133
3 /171

167
167

3 /013
3 /103

دانش استراتژیک

3 /111

167

3 /365

کل

3 /121

167

3 /317

نتایج حاکی از آن است که همه نمرات دانش ترتیبی ،دانش آشکار ،دانش پنهان ،دانش استراتژیک و اشتراکگذاری دانش و نیز
نم رات هوش فراشناختی ،هوش شناختی ،هوش انگیزشی ،هوش رفتاری و هوش فرهنگی ،نرمال می باشد.
فرضیه فرعی اول :میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش(ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان
رابطه دارد .ضریب همبستگی در جدول (  ) 5نشان میدهد هوش فراشناختی با دانش تربیتی دارای رابطه مثبت  3 /206میباشد
که از لحاظ آماری معنادار است (  .) p<3 /35لذا این فرضیه برای رابطه معنادار هوش فراشناختی با میزان اشتراک دانش ترتیبی
تایید میگردد.
جدول : 5ضرایب همبستگی بین هوش فراشناختی و ابعاد اشتراکگذاری دانش

ابعاد اشتراکگذاری دانش

هوش فراشناختی
تعداد

همبستگی معناداری

دانش ترتیبی
دانش آشکار

173
173

3 /206
3 /121

3 /332
3 /117

دانش پنهان

173

3 /351

3 /447

دانش استراتژیک

173

3 /311

3 /132
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فرضیه فرعی دوم :میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی شناختی کارکنان رابطه
دارد .ضریب همبستگی در جدول ( ) 6نشان میدهد که هوش شناختی با اشتراک دانش ترتیبی دارای رابطه مثبت  3 /273و با
اشتراک دانش آشکار دارای رابطه مثبت  3 /247می باشد که از لحاظ آماری معنادار هستند (  .) p<3 /35لذا این فرضیه برای
رابطه معنادار هوش شناختی با میزان اشتراک دانش ترتیبی و دانش آشکار تایید میگردد.
جدول : 6ضرایب همبستگی بین هوش شناختی و ابعاد اشتراکگذاری دانش

ابعاد اشتراکگذاری دانش

هوش شناختی
تعداد

همبستگی معناداری

دانش ترتیبی

173

3 /273

3 /3331

دانش آشکار

173

3 /247

3 /331

دانش پنهان

173

3 /137

3 /165

دانش استراتژیک

173

3 /313

3 /133

فرضیه فرعی سوم :میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان رابطه
دارد .ضریب همبستگی در جدول (  ) 7نشان میدهد هوش انگیزشی با اشتراک دانش ترتیبی دارای رابطه مثبت  3 /201می -
باشد که از لحاظ آماری معنادار است (  .) p<3 /35این فرضیه برای رابطه معنادار هوش انگیزشی با میزان اشتراک دانش ترتیبی
تایید میشود.
جدول : 7ضرایب همبستگی بین هوش انگیزشی و ابعاد اشتراکگذاری دانش

ابعاد اشتراکگذاری دانش

هوش انگیزشی
تعداد

همبستگی معناداری

دانش ترتیبی

161

3 /201

3 /332

دانش آشکار

161

3 /371

3 /011

دانش پنهان

161

3 /344

3 /572

دانش استراتژیک

161

- 3 /317

3 /213

فرضیه فرعی چهارم :میزان ابعاد اشتراکگذاری دانش (ترتیبی،آشکار،پنهان،استراتژیک) با هوش فرهنگی رفتاری کارکنان رابطه
دارد .ضریب همبستگی در جدول (  ) 1نشان میدهد که هوش رفتاری با دانش تربیتی دارای رابطه مثبت  3 /116میباشد که از
لحاظ آماری معنادار است (  .) p<3 /35لذا این فرضیه برای رابطه معنادار هوش رفتاری با میزان اشتراک دانش ترتیبی تایید
میشود.
جدول : 8ضرایب همبستگی بین هوش رفتاری و ابع اد اشتراکگذاری دانش

هوش رفتاری

ابعاد اشتراکگذاری دانش

تعداد

همبستگی

معناداری

دانش ترتیبی

167

3 /116

3 /316

دانش آشکار

167

3 /377

3 /020
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دانش پنهان

167

3 /310

3 /203

دانش استراتژیک

167

- 3 /332

3 /177

فرضیه اصلی :میزان اشتراکگذاری دانش با هوش فرهنگی کارکنان رابطه دارد .طبق جدول (  ) 1در گام اول ،تنها متغیر هوش
فرهنگی شناختی با ضریب رگرسیون  3 /203وارد معادله رگرسیون شده ،توان دوم این ضریب رگرسیون و ضرب آن در عدد
 ،133نشان میدهد که هوش فرهنگی شناختی  5 /0درصد از اشتراکگذاری دانش را بهطور معناداری پیش بینی میکند
(  .) p>3 /35سایر متغیرها از معادله رگرسیون حذف شدند.
جدول : 1نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی اشتراکگذاری دانش

گام

متغیرهای وارد
شده در معادله

ضریب
رگرسیون

سهم
کل

سهم
خالص

1

هوش فرهنگی
شناختی

3 /203

/350
3

/350
3

 Fتبدیل درجه
آزادی 2
شده
1 /255

معناداری
3 /330

165

در جدول (  ) 13نتایج تحلیل واریانس جهت ارزیابی معناداری سهم کل پیش بینی شده نشان داده شده است.
جدول : 91نتایج تحلیل واریانس جهت ارزیابی معناداری سهم کل پیشبینی شده

متغیرهای وارد شده

آماره

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

هوش فرهنگی

رگرسیون

505 /405

1

505 /405

165

56/776

شناختی

باقیمانده 1067/171

F

معناداری

1/255

3 /330

با توجه به جدول (  ) 13با تبدیل ضریب رگرسیون هر مرحله به ضریب ، Fمشخص میشود که سهمهای کل پیش بینی شده ،از
لحاظ آماری معنادار است ( .) P>3 /35

 .99نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اشتراکگذاری دانش بر اساس هوش فرهنگی کارکنان انجام شده است .با توجه به نتایج
پژوهش ،تنها هوش فرهنگی شناختی قادر به پیشبینی اشتراکگذاری دانش است و سایر متغیرها (هوش فرهنگی فراشناختی،
هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری ) ،قابلیت پیشبینی اشتراکگذاری دانش را ندارند .در عینحال ،ابعاد مختلف
هوش فرهنگی اعم از هوش فرهنگی فراشناختی ،هوش فرهنگی شناختی ،هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری با
بعد دانش ترتیبی که مختص اشاعه دانش منحصر بهخود کارکنان میباشد مرتبط است .این بخش از نتایج بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم با یافتههای پژوهش حیدری و قربانی دولتآبادی ( ) 1016ناهمسو میباشد .والسیس و همکاران (  ) 2311نیز در
راستای یافتههای این بخش از پژوهش بر ارتباط مثبت و معنادار هوش فرهنگی بر انتقال دانش تاکید نمودند .در تبیین این
بخش از یافتهها میتوان بیان نمود که هوش فرهنگی با تقویت تعامالت و روابط اجتماعی ،تنها موجب اشاعه دانش شخصی فرد
میباشد .اما انعطافپذیری شناختی باال ،قادر به درک بیشتر تفاوتهای فردی بوده و اشاعه دانش بیشتری خواهد داشت .در
عینحال ،شناخت تشابهات و تفاوتهای فرهنگی ،فرد را به افزایش روابط اجتماعی با گروههای مختلف ترغیب مینماید .زمانی
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که روابط اجتماعی شامل فهم و زبان مشترک باشد ،افراد میتوانند فرصتهای اشاعه دانش را از طریق بسترهای ارتباط بین
فردی ایجاد شده افزایش دهند .بهنظر میرسد گرایش بیشتر به تطبیق با محیط جدید بهدستیابی فرد به دانشهای منحصر به -
فرد خود میانجامد و در نتیجه تمایل بیشتر به سازگاری با موقعیتها ،دانش خود را انتقال میدهد .در عینحال با آشکار
نمودن رفتار و گفتار ،دانش خود را بهصورت علنی انتقال میدهند.
فرضیه فرعی اول :نتایج نشان داد که از میان اب عاد اشتراک دانش ،تنها بین میزان اشتراک دانش ترتیبی با هوش فرهنگی
فراشناختی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان ،میزان اشتراکگذاری
دانش ترتیبی بهطور معناداری افزایش می یابد .رابطه بین دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش فرهنگی
فراشناختی کارکنان معنادار نبود .در راستای عدم تایید رابطه بین دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش
فرهنگی فراشناختی شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد که بین دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش
فرهنگی فراشناختی کارکنان ارتباط خطی وجود ندارد .این بخش از نتایج بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با یافتههای پژوهش
حیدری و قربانی دولتآبادی ( ،) 1016همسو و با نتایج حاصل از پژوهش استومر و همکاران (  ،) 2317ناهمسو میباشد .در
تبیین این فرضیه میتوان گفت افرادی که دارای هوش فرهنگی فراشناختی باال هستند ،در سطح باالتری از تفکر درگیر می -
شوند که شامل کنترل فعال فرآیندهای شناختی در بازنگری درباره یک فرهنگ جدید میباشند ،به عبارت دیگر افراد با هوش
فرهنگی فراشناختی باال برنامه ریزی میکنند که چگونه به یادگیری درمورد فرهنگ جدید ،دست پیدا کنند ،قوه ادراک و
شناخت خودشان را کنترل میکنند و پیشرفت خود را در درک جامع و همه جانبه فرهنگ جدید ارزیابی میکنند .بهنظر می -
رسد این کارکنان بهواسطه تفکر خالق خود ،بیش از سایرین به دانش منحصر بهفرد در انجام وظایف خود میرسند.
فرضیه فرعی دوم :نتایج نشان داد که از میان ابعاد اشتراک دانش ،تنها بین میزان اشتراک دانش ترتیبی و دانش آشکار با
هوش فرهنگی شناختی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش هوش شناختی کارکنان ،میزان اشتراکگذاری
دانش ترتیبی و دانش آشکار بهطور معناداری افزایش می یابد .رابطه بین دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش فرهنگی
شناختی کارکنان معنادار نبود .میتوان گفت این بخش از نتایج به صورت غیرمستقیم با یافتههای پژوهش والسیس و همکاران
(  ،) 2311استومر و همکاران (  ) 2317و لو و رولی ( ) 2316همسو میباشد .در تبیین این بخش از یافتهها میتوان بیان نمود،
زمانی که هوش فرهنگی شناختی در فرد باالتر باشد ،روابط اجتماعی شخص باالتر و اشاعه دانش در شرایطی که اشتراک -
گذاری دانش مربوط به دانش منحصر بهفرد شخص و یا فعالیتهای مشابه گروهی است ،بیشتر خواهد بود .به نظر میرسد
اشتراک دانش پنهان بهدلیل ایجاد حس رقابت و اشتراک دانش استراتژیک بهدلیل وقوع نادر آن ،ارتباطی با شناخت تشابهات و
تفاوتهای فرهنگی نداشته باشد.
فرضیه فرعی سوم :نتایج نشان داد که از میان ابعاد اشتراک دانش ،تنها میزان اشتراک دانش ترتیبی با هوش فرهنگی
انگیزشی کارکنان دارای رابطه مثبت میباشد .به اینترتیب که با افزایش هوش انگیزشی ،میزان اشتراکگذاری دانش ترتیبی
بهطور معناداری افزایش می یابد .رابطه بین دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان
معنادار نبود .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش چن و همکاران (  ) 2317و عاقبتخواه و همکاران (  ،) 1017ناهمسو
می باشد .در تبیین این فرضیه بر اساس مبانی نظری میتوان گفت هوش فرهنگی انگیزشی ،به عنوان میزان و سطحی که افراد
به تواناییهایشان برای درگیرشدن در تعامالت بین فرهنگی مطمئن هستند و حدی که آنها احساس رضایت باطنی از این
تعامالت دارند تعریف میشود .هوش فرهنگی انگیزشی خودپنداره و انطباق با محیطهای فرهنگی جدید را هدایت و تحریک
میکند و یک نیروی درونی فردی برای تطبیق با محیط فرهنگی جدید است .در واقع مولفه انگیزشی از آگاهی و شناخت
تفاوتها فراتر میرود و شامل تمایل و گرایش به درگیرشدن با دیگران و سازگاری با فرهنگ دیگر است و دانش خود را انتقال
داده تا سازمان نیز سازگاری بیشتری با موقعیت جدید داشته باشد .در تبیین عدم تایید رابطه بین دانش آشکار ،دانش پنهان و
دانش استراتژیک با هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان بر اساس مبانی نظری میتوان گفت درک جنبههای هوش فرهنگی
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انگیزشی ،نیازمند یک درک و شناخت عمیق از فرآیند انگیزش و اجزای آن ،مانند خودکارآمدی ،خودپنداره و هدفگذاری
است.
فرضیه فرعی چهارم :نتایج نشان داد که از میان ابعاد اشتراک دانش ،تنها میزان اشتراک دانش ترتیبی با هوش فرهنگی
رفتاری کارکنان دارای رابطه مثبت میباشد؛ به عبارتی با افزایش هوش رفتاری ،میزان اشتراکگذاری دانش ترتیبی بهطور
معناداری افزایش می یابد .رابطه بین دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش استراتژیک با هوش فرهنگی رفتاری کارکنان معنادار
نبود .این بخش از نتایج بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با یافتههای پژوهش عاقبتخواه و همکاران (  ) 1017و و نیز با نتایج
حاصل از پژوهش والسیس و همکاران (  ) 2311ناهمسو میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت جنبه رفتاری هوش
فرهنگی ،ناظر بر این است که انطباق ،فقط دانستن و شناخت کارها و چگونگی انجام دادن کارها (شناخت ) و داشتن امکانات
برای پافشاری و اعمال تالش (انگیزش ) نیست ،بلکه به داشتن مجموعه و گنجینهای از رفتار فردی که شامل جوابهای مورد
نیاز برای یک موقعیت مشخص باشند ،نیاز دارد .مولفه رفتاری هوش فرهنگی ،یک قابلیت و توانایی برای ابراز و نمایش اَعمال و
اقدامات کالمی و غیرکالمی مناسب در زمان تعامل با افراد دارای فرهنگهای متفاوت است .رفتارها ،آشکارسازی ظاهری یا
اقدامات آشکار و علنیای هستند که یک فرد انجام میدهد ،گر چه مجزا از آنچه که فکر میکنند ،میباشد .بهنظر میرسد
سطح رفتاری هوش فرهنگی در کارکنان ،با آگاهی از فرضیات ،گفتار و رفتارشان در تعامالت موفقتر بوده و بهتر از سایرین
دانشهای منحصر بهفرد خود را انتقال میدهند.

 .92راهکارها و پیشنهادات
با توجه به مطالب مطرح شده و بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش ،لزوم توجه علمی و عملی به مفهوم هوش فرهنگی و
کاربرد مؤثر آن در عرصههای مختلف ،نیازمند همت بیشتر مسئوالن و دستاندرکاران در جهت آموزش موثر هوش فرهنگی
است .این آموزشها به افراد کمک میکند که دانش خود را برای نگریستن به موقعیتهای چندگانه یکپارچه سازند و نیز
قضاوت در مورد دیگران را تا جمعآوری میزان کافی از شواهد و اطالعات بهتاخیر بیندازند.
بر اساس یافتهها مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین میزان دانش ترتیبی با هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان ،پیشنهاد
میشود برنامههای آموزشی هدفمند برای توسعه هوش فرهنگی و پرورش بعد فراشناختی آن طراحی گردد به اینمنظور باید از
متدهای آموزشی استفاده شود که بر منطق و استدالل قیاسی ،نفس تفکر و سبکهای یادگیری تاکید میکنند .بازنگری دانش
فرهنگی ،هوشیار بودن در زمینه فرضیات ،ایدهها و احساسات ،توجه به آنچه در زمینه فرضیات کلمات و رفتار فرد دیگری
مشهود است ،بیانگر بعد فراشناختی هوش فرهنگی میباشد.
براساس نتایج حاصل مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دانش ترتیبی و دانش آشکار با هوش فرهنگی شناختی کارکنان،
پیشنهاد میشود برنامههای آموزشی هدفمند برای توسعه هوش فرهنگی و پرورش بعد شناختی آن طراحی گردد ،برای ارتقاء
بعد شناختی هوش فرهنگی نیازمند یک مجموعه گسترده از دانش مورد نظر در زمینه فرهنگها و جوامع مختلف میباشد که
بیشتر مفاهیمی که مرتبط با بعد شناختی هوش فرهنگی است در آن وجود داشته باشد که نمونههایی از آن ،عبارتند از
خودشناسی و شناخت فرهنگ و کشور خود ،شناخت سایر کشورها و فرهنگها ،شرکت در سمینارهای داخل و خارج کشور،
بیان تجربیات افراد در تعامالت میانفرهنگی.
براساس نتایج مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دانش ترتیبی با هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان ،پیشنهاد میشود
برنامههای آموزشی هدفمند برای توسعه هوش فرهنگی و پرورش بعد شناختی آن طراحی گردد در این زمینه ،یکی از مفاهیم
مهم در ارتقاء بعد انگیزشی هوش فرهنگی ارتقاء احساس خودکارآمدی است .خودکارآمدی کلید آموزشی میانفرهنگی
اثربخش است .یکی از موارد بسیار مهم دیگر هدفگذاری مناسب است که با عث ارتقاء بعد انگیزشی هوش فرهنگی میشود.
شیوههای آموزشی که بر بعد انگیزشی هوش فرهنگی تاکید میکنند بهشدت با رویکرد ارزشی که در آموزش میانفرهنگی
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استفاده میشود گره خورده است و در کنار آنها به اهمیت و احترام به سایر فرهنگها و ارزشها و توجه به نقاط مشترک آنها با
.فرهنگ نیز اشاره شده است
بر اساس نتایج حاصل مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دانش ترتیبی با هوش فرهنگی رفتاری کارکنان پیشنهاد میشود
- برنامههای آموزشی هدفمند برای توسعه هوش فرهنگی و پرورش بعد شناختی آن طراحی گردد و با استفاده از روش شبیه
 شرکت در مراسم سایر فرهنگها و تشریح تشریفات مهم و، شرکت در جلسات،سازی مانند بررسی موارد خاص و ایفای نقش
.برجسته آنها توسط فردی آگاه توجه گردد
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