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سازمانیهوش•
فرهنگیهوش•
چندگانههوش•
معنویهوش•
(عاطفی)هیجانیهوش•
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تئوریهای مدیریت پیشرفته
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دانشجویان

ناصر مردانی •

علی مهران جو•

امین حسینی زاده صلواتی•

سیاوش صفری•

khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه
مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



4
khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه

مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



5

تعریف هوش 

ی توان بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، م

: ، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد( تحصیلی)به سه گروه تربیتی 

khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه
مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



6

هوشتربیتیتعریف

تحصیلیفقیتمومسببکهاستکیفیتیهوش،تربیتیشناسانرواناعتقادبه

برایآنها.می رودشماربهتحصیلیاستعدادنوعیکرواینازومی شود

روسددربهترینمره هایباهوشکودکانکهمی کننداشارهاعتقاداینتوجیه

هوشکمکودکانبهنسبتگیریچشمتحصیلیپیشرفتومی گیرندخود

.دارند
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تعریف تحلیلی هوش
ا قدرت و بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و ی

.رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه است

یکایی ، ، روان شناس امر« دیوید وکسلر » شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله 

:پیشنهاد شده باشد که بیان می کند

.هوش یعنی تفکر عاقالنه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط

khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه
مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



8

تعریف کاربردی هوش

هوشتستهایازطریقکهاستپدیده ایهوش،کاربردیتعاریفدر

.باشدنیزهمینهوشبرایتعریفوشایدعملی ترینمی شودسنجیده
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مقدمه
واهندخوکاراموفقانسانهائیبشریپرتالطمودرحیاتانسانیدردنیایکههمانگونه•

باسانهااناینتردیدبی.باشندباالهوشیازدرجهمندسرشاروبهرههوشیدارایکهبود

دخوزندگیومشکالتبرمسائلتوانستخواهندخودخدادادیازهوشگیریبهره

اینکهبخصوص،بودخواهدهمینگونهبهوضعنیزسازمانیدردنیایقطعا.آیندفائق

یدایشوپوفنونعلومپیشرفتبهتوجهبارودمیجلوتربهزماندرعصرحاضرهرچه

معنااین.شودنیزمشکلترمیآنهاوادارهترپیچیدهنیزسازمانهاجدیدوچالشهاینیازها

خالقوعظیمبرمنبععالوهامروزیدرهرسازمانبپذیریمکهشدخواهدپراهمیتزمانی

ؤثریمنقشسازمانهاعملکرددرفرآیندنیزهوشمندیتکنولوژیهای،هوشمندانسانی

.کنندمیایفا
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مینسازماتوسطشدهاستفادهونیازموردمهارتهایتمامازترکیبیسازمانیهوش•

سریعلالعموعکسملعدر،شوندمیمنتهیتغییراتبهکههستنداهمهارتاین.باشد

میخیلتازاستفادهبهقادر،شوندمیشاملرابودنراحتوپذیرانعطاف،شوندمی

،سازمانعملکردومناسبساختاربهنیازشدهذکرهایمهارتازاستفاده.باشند

ادگیرییودانش،تکنولوژی،عاطفیعوامل،انسانیمنابعازاستفادهوموثرمدیریت

بیسترنقدرتکنولوژیسریعپیشرفت،حالاینبا.داردپیدرراسازمانییتواناو

هاینهزمیدرمطالعاتانجامطریقازکهنتایجی،شناختیارتباطبرقراریدریکمو

باالهابحثتااستشدهموجبدرآمدهاجرابهیادگیریوتدریسمانندعلمی

.بگیرد
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هستندکسانیهوشمندمردمان.اندکردهتعریفزندگیدرموثرعملکردتواناییعنوانبهراهوشروانشناسان•

.وندشمیدادهسوقروزمرهزندگیوظایفوکارآمدمدیریتبرایتجربهماحصلمهارتودانشکسببهکه

دانشواهمهارت،زیستمحیطتغییر،جهانیپویایتغییراتپذیرفتنهوشمهمبسیارهایجنبهازیکی

یستمسازاستفادهشاملموثراطالعات.باشدمیانگیزچالشوانکارقابلغیرکهگذشتهتجاربازحاصل

جدیدطشرایتوسعه،جدیدشرایطتحلیلوتجزیه،موجوددانشارتقاء،گسترش،یادگیریدرموجودهای

.شودمیانجاممحیطکیفیسطحارتقایبهکمکبرایکههاییحلراهو

.دهندانجامارباشدمیاثربخشسازمانیمحیطتغییربرایوباشدمیموثرکهکارهاییهمانبایدنیزسازمانها•

بهحساسکافیاندازهبهبایدولیدهندادامهگذشتهتجربیاتبراساسراداخلیهایدادهوهاسیستمبایدآنها

.باشندتتغییرااینباآمدنکناربرایجدیددانشوسیستمهاتوسعهبرایانعطافقابلومتغیرمحیطهای

صنوعیموهوشانسانیفعالهوشدوازوترکیبیبرآیندامروزیپیچیدهدرسازمانهایسازمانیهوشبنابراین•

هرهبجزءراهیخودسازمانکارائیوافزایشپویائیبرایسازمانهامدیرانتردیدبیبودکهخواهدماشینی

.داشتنخواهندهوشمندجریاندواینازگیری
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هوش سازمانی ازدیدگاه ماتسودا                    
 (1912 )Matsuda

راسازمانیهوشوی.شدارائه“ماتسوداتی”بوسیلهسازمانیبارهوشاولین•
انسانیهوشعامل2ازترکیبیکهداندمیسازمانیکذهنیتوانائیهایمجموع
:استجزء2ودارایاستماشینیوهوش

:فرآیندیکبعنوانسازمانیهوش•
راهمففرعیازفرآیندهایمجموعهاییراباسازمانیکنظریوتحلیلتجزیهکه

.استمساعیتشریکیاهمکاری-اجماع-تعاملویژگیهایودارایسازدمی

:محصولیکبعنوانسازمانیهوش•
رایباطالعاتیسیستمطراحیبرایوراهنمائیهاییوطرحترکیبیمشیخط

بهوابستهعامل2وبعنواننیستندجداازهمجزء2اینالبته.کندمیارائهسازمان
.میکنندعملدرسازمانیکدیگر
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هوش سازمانی ازدیدگاه مک مستر
MC  Master (1996)

اطالعاتدرافزایشکلیکبعنوانسازمانیکقابلیتسازمانیهوش•
.شودمیتعریفدانشایجادموثربرپایهوعملعمومیدانشنوآوری

امتفاوتتنیازداریمآنبهدستیابیبرایکهازآیندهمنبعیسازمانیهوش•
کنیمسازماندهیومتفاوتکنیممدیریتمتفاوت-فکرکنیم
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هوش سازمانی ازدیدگاه ویلیام هالل 
Halal(1998)

ازآن هوش سازمانی یعنی ظرفیت یک سازمان برای ایجاد دانش واستفاده•
.برای وفق یافتن بامحیط یا بازارازلحاظ استراتژیک

است اما دریک سطح سازمانی شکل گرفته IQهوش سازمانی شبیه به •
Organizational Intelligenc)است که آن را Quotient) 

.بهره هوشی سازمانی می نامیم وقابل اندازه گیری است
زیرسیستم شناختی می 5هالل وهمکارانش هوش سازمانی را تابعی از•

:دانند که عبارتند از
–مدیریت دانش -روابط ذی نفعان -فرهنگ –ساختارسازمانی •

.فرآیندهای استراتژیک
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هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت

Karl.Albrecht (2003)

روهیگحماقتبهتمایلمیشونداستخدامسازماندریکهوشباافرادوقتی:میگویدوی

خودشانندگیرقرارآسیبموردرقبایشانتوسطآنکهازبیشسازمانهاعموما  .کنندمیپیدا

،اختاللسطوحدرهمهسیاسیمبارزاتاداری،جنگهایاجرایی،تبحرعدم.میزنندآسیببخود

از،تجارتیکجلوگیریبرایهاتوطئهمعنی،همهبیهایورویهقوانینسازماندهی،

اقتحمآن،بهتوانیممیکهمیپردازدپولآنبرایکهاستمغزینیرویهمهبکارگیری

.بگوئیمتجمعی
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نیرویاامبزرگ،کارهایدادنانجامبرایتواناخیلیوباشندباهوشخیلیانسانهااستممکن

برایصبحروزهرکارکنانوقتی:کنیدفکراینگونهآنبهبیائید.میرودهدربهآنهامغزیتجمعی

عملیهوششاملمیآورندهمراهراهوشیبهرهازمعینیعددخودباآنهامیرسند،کردنکار

نمرهآندرارگزینهیکمامیپردازیم،پولیآنهابهماکهوقتی.یادگیریذهنیظرفیتوایشان

IQیامباشیکردهاستفادههوشینمرهازآنتوانیممیماروزهرپایاندر.ایمکردهخریداری

ایIQهمهازاستفادهحالدرآنهاکهبگویندتوانندمیمدیرتاچند.باشیمدادهازدستراآن

میپردازند؟پولآنبرایکههستند
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فتهرازدستمغزینیرویایندربارهتوانیممیفیزیکعلمبراساس
اختاللمیزانآنتروپیترمودینامیک،در.میگرددایجادآنتروپیکهبگوئیم

دسترسدرزایندهدهبرونبرایکهانرژیمقدار–استسیستمدر
.نیست

ازافزایشتعبارتسکهکنیمصحبتسینتروپیازتوانیممقایسه،میدر
.دسترسدرمغزینیروییادرانرژی

:ازعبارتست(OI)سازمانیهوشبرایپایهمعادلهریاضی،نظراز

سینتروپی +آنتروپی–نیروی مغزی در دسترس =هوش خالص
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:تعریف آلبرخت از هوش سازمانی 

مغزیوینیرآنتمرکزواش،مغزینیرویهمهبکارگیریبرایبنگاهیکظرفیت

.مأموریتشانجامبر

:استسادهسازمانیهوشنقشتعریف،آنبوسیله

موفقتر کردن بنگاه در محیطش
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محیطشدربنگاهکردنموفقتربرایمهاییقد

:مدیراناندیشیدنآغاز:اولگام

تروشمندانههتوانیممیچگونهکهکنندسوالخودازمدیرانابتدابایدایدهاینکردنعملیاتیبرای

نمائیم؟عمل

:کارکنانبهکردنفکراختیاروقدرتدادن:دومگام

جربیات،تها،ایدهکهبداندکارگرماترینپائینحتیزمانیکه.فکرکنندکهدهیماجازهافرادبه

آنچهزابیشتریدانشواقعدرماشدخواهدوقدردانیشدخواهداوشنیدهها،وپیشنهاداتبصیرت

میپولآنبرایکهمقدارازآنرابیشمغزیونیرویگیریمکارمیبهایمکردهاستخدامکهرا

مشاور و مدرس |  علی خویه        khooyeh.irآوریممیبدستپردازیم
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:عيجمدستهنادانيوجهالتعللسمتبهسيستماتيكووقفهبيتهاجم:سومگام

ساختارهایرنظي.استتجمعيحماقتعللبهپایانبيوپيوستهسيستماتيك،حملهیك

درودموجمختلفحقایقیامختلفهایبخشبينشدهایجادفواصلمعني،بيسازماني

دیرانمکنند؛ميممانعتسازیارزشفرآیندازکههایيرویهوقوانين،تدبيرها،سازمان؛

کهایکليشهیهاسيستمبخشها؛ومدیرانبينسطحيجنگهایضعيف؛یامؤثر،غيرنامتبحر،

رگميسردوابهامایجادباعثکهسازمانارشدمدیریترفتارهایاند؛آمدهبوجودسازماندر

چشمیكقدانفحتياوقات،گاهيوکارکنان؛باعدالتيبيیامنصفانهغيررفتاراست؛شده

.شدهتعریفمأموریتوانداز
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ند باهوش ترین سازمانها براساس این اصول عمل می کن

و“ باندازه کافی خوب نیستهیچوقت، خوب"که 

«ردباید از کار با اشیاء به سمت کار با فکر حرکت ک»

khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه
مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



23

: عبارتست ازکامپیوتری شدهسازمانیهوش 

تراتژیاساطالعاتی،هیچبانکپشتیبانسیستمهیچاگرسازمانی

سیستماییاقتضاستراتژیوهیچاطالعاتی،بانکپشتیبانسیستم

هیچدارایسازمانآنآنگاهباشدنداشتهاطالعاتیبانکپشتیبان

.نیستسازمانیهوش
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چرا هوش سازمانی؟
قدرتمی تواندOIراه حلازاستفادهکهکردادعامی توانکاملاطمینانباامروزه•

لراه حاین.تمایزنمایدسازمان هادیگرازودهدافزایشراسازمانیکرقابت پذیری
ویرقابتمزایایازموجوداطالعاتبکارگیریباتامی دهدسازمان هابهراامکاناین

اینیازمندی هوتقاضاهابهتردرکامکانراهاین.نمایندبهره برداریبودنپیشرو
نایراه حلاین.می سازدمیسرراآنانباارتباطمدیریتو(رجوعارباب)مشتریان
مروزها.کنندحسرامنفییامثبتتغییراتبتواندتامی دهدهاسازمانبهراامکان

طریقازفرآیندهابهینه سازیدنبالبهآنها.استOIسمتبهسازمان هارویکرد
امروزه.می باشندخودبهوابستهزیرمجموعه هایوخودعملکردبهبودوارزیابی
.استدهکرپیدابیشتریاهمیتشده،سرمایه گذاریکهآنچهعملکردکاراییافزایش
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اعماطالعاتتکنولوژیرویرابسیاریسرمایه گذاری هایسازمان هاازبسیاریگذشتهدههیکدر•

ودخازوشرکت هاسازمان هایابد،کاهشبایدهزینه هاکهامروزهدراقتصاد.ازنرم افزاروسخت افزارکرده اند

چه گذاریسرمایهایناز»اینکهو«کرده ایم؟سرمایه گذاریتکنولوژیبرایکنونمقدارتاچه»:می پرسند

.استافزایشدرحالOIدرسرمایه گذارییافتهتوسعهوپیشروکشورهایدرامروزه«برده ایم؟سودی

نشانITحوزهدروتصمیم گیرندگان(بزرگوکوچک)سازمان877از2003سالدرفارسترتحقیقات

ابزارهایخریدبهنیازآنها%45ولیبرخوردارندITزمینهدر%9/1سرمایه گذاریرشدازکهمی دهد

OIهبسازمان هاوصنایعچراکهداردوجودعمدهدلیلدوچرا؟.می کننداقدامآنبرایودریافته اندرا

OIاقتصادیمسائلدوماطالعات،عصراول.شده اندعالقه مند.
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سازمانهر.استقدرتدارایدارد،اطالعاتکهکسیاطالعات،عصردر•

درخودحرفهوصنعتدرباشدبرخوردارقدرتاینازکهشرکتیو

ابوشرکت ها،امروزهسازمان ها.متمایزوممتازمی شودخودرقبایبامقایسه

واساسصحیحزماندرصحیحاخذاطالعات.وتغییرمی کنندحرکتسرعت

بقای.استاقتصادOIازدیگراستفادهدلیل.استسازمان هااینپایه

محدودهدوبرامروزرقابتیاقتصادتوفاندرسازمان هاوشرکت ها

درآمدهاافزایشوهزینه هاکاهشاستمتمرکزشده
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اطالعاتمی توانندمدیرانمی شود،گرفتهبکارآندرOIکهسازمانیدر•

ندهستچههزینه هاکهبدانندونماینداستخراجسازمانداخلازراهزینه ها

یش بینیپراآیندهتغییرات.بگیرندآنهاحذفوکاهشبرایتصمیم هاییو

یشبمنظورافزا.باشندداشتهمناسبلیحراهخودمسائلبرایوکنند

لیفعمشتریانمثالخود،فروشافزایشبرعالوهبایدشرکت هادرآمد،

.تاسپسندیدهبسیارکاریاغلبمشتریانحفظ.کنندحفظراخود
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مشتریاناز%20معموال.می کندعایدبیشتریسودمشتریکداماغلببدانیمبایداما•

رایشتریبسودکهمشتریانیابتدابایدشرکت ها.می کنندتامینراشرکتسود80%

گام.داردنیزبخشایندربسیاریکاربردOIبدانیدباید.نمایندحفظمی سازند،عاید
بهانشداین.هستندپرسوددهمشتریانوفروشبازار،رفتارتحلیلوتجزیهبعدی

نظرجلببرای.نمایندمدیریتراخودمشتریانچگونهتامی کندکمکمدیران

ایومشتریانبهعمدهفروشهزینه ای،کانال هایپارامترهایاستممکنمشتریان

شتریانمبارفتارهاکهاینستمهمنکته.گیردقرارمدنظر...وسودحاشیهدرتغییر

تداشخواهندراخودخاصروابطمشتریانازگروهییامشتریهرونیستیکسان
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ریتیمدیسایراطالعاتفوقاطالعاتیشخصه هایمبرعالوهاینکهسرانجام،•

رایبیلیلتحبهنیازکهداردنیزوجوددرسازمان هاتصمیم گیریبرای

ایوسازماناصلیماموریتحوزهدراطالعاتیمثلدارد،تصمیم گیری

ماتخداطالعاتساخت،وتولیداطالعاتانسانی،منابعاطالعاتشرکت،

ایجادواطالعاتاینبکارگیریبرایراه حلیOIتکنولوژی.شدهارائه

آنانمیمتصونمایندتصمیم گیریآگاهانهکهمی باشدمدیراندرهوشمندی

ازتفادهاسوآتیوفعلیتغییراتازآنانآگاهانهدرکوواقعیاتبرمبنی

.باشدسازماندرسوابق
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در سازمان ها و شرکت هاOIفرآیند 
•

یکابفرآینداین.استتعاملیوپویافرآیندیکشرکت هاوسازمان هادرOIفرآیند
این.می شودفراهمتکرارحلقهیکدرسئواالتپاسخ هایومی گرددشروعسوال

:شاملOIفرآیندمراحل.می کندفراهمرامدیرانبرایتصمیم گیریپاسخ هاامکان
•

برنامه ریزی وهدایت-1

اخذاطالعات ازپایگاه اطالعاتی-2

پردازش اطالعات-3

آنالیزوتولیداطالعات-4
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هدایتوبرنامه ریزی-1

متعاقبدرشروع.می کندعملOIفرآیندانتهایودرابتداوهدایتبرنامه ریزیمرحله
،سئواالتکردنفرمولباازسیستمتصمیم گیروسئواالتمدیراندرخواست های

.شدخواهدشروعسئواالتبهپاسخبرایبرنامه ریزی

اطالعاتیپایگاهازاطالعاتاخذمرحله-2

ندخواهجمع آوری(اطالعاتیمنابع)اطالعاتیپایگاه هایکلیهازاطالعاتمرحلهایندر

بهرادانشییاآگاهیوهستندخامداده هایازشدهجمع آوریداده های.شد

غیردردشونپاالیشوپردازشمی بایستداده هااین.کردنخواهنداضافهاستفاده کننده

.نمی شوددیدهآنهادرروشنینقطههیچاینصورت
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شد،خواهندمجتمعشدهجمع آوریداده هایمرحلهایندر:اطالعاتپردازش-3

این.دگردیخواهنداستفادهقابلنهایتودرشدهآنالیزوشناساییآنهابینروابط

اطالعاتبارگذاریواطالعاتتبدیلاطالعات،استخراجمراحلشاملمرحله

(Load)می شود.

داده هایازپیشرفتهتکنیک هایازاستفادهبامرحلهایندر:اطالعاتتولیدوآنالیز-4

ندانه ایهوشمپاسخمرحلهاینانتهایدرسیستم.می گرددایجادهوشمندیشده،مجتمع

نمودارهاوجداولگزارشات،ارائهقالبدرپاسخاین.دادخواهدمدیرانسئواالتبه

تکراربهرمنجدیگرزوایایازموضوعبررسییاوسئوالتغییروامکانمی گرددمنتشر

.شدخواهدفوقفرآیندچرخه
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خالصه و جمع بندی
هوشپالت فرمیکایجادضرورتسازمان ها،وشرکت هامدیراننیازبهپاسخدرفعلیشرایطدر•

OIپایهبرشدهطراحینرم افزارهایازاستفادهباشرکت هاوسازمان هااین.داردوجودسازمانی

وددهنافزایشخوداهدافراستایدرراموجوداطالعاتیساختارهایازاستفادهاثربخشیمی توانند
رانمدیاستفادهبرایسازماناجراییالیه هایدراستفادهبهشدنمحدودوعملیاتیحالتازاطالعات

موردسازماندرشدهتولیدداده هایواطالعاتهمهبرایمی توانندابزارهااین.یابندتوسعهسازمان

.گیرندقراربهره برداری

این.تندنیسبرخوردارمدیرانبرایالزمکارآییازگزارش گیریابزارهایکهمبدانیبایدراموضوعاین•

آنزامؤثریاستفادهمدیرانومی شوندگرفتهبکارعملیاتیسیستم هایمحدودهدرمعموالابزارها

ابزاریکازاستفادهوسازمان هاوشرکت هادر(OI)سازمانیهوشپالت فرماستقرار.کردنخواهند

.استآنهابرایضروریراه حل،قوی
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مقدمه
کشورکیدرکهمحصولی.هستندچندفرهنگیویکمبیستقرنازسازمانهایبسیاری•

برسدفروشبهکشور100ازودربیششودتولیدکشور10درشاید،شودمیطراحی

به،استشدهچندفرهنگیمحیط هایدرروابطفراوانپویاییسببواقعیتاین.

بهتواندمیدیگرخصوصیاتبسیاریوسیاستها،قومیت،زباندرتفاوتکهنحوی

وابطرتوسعه،صحیحدرکنبودصورتدروکندظهوربالقوهتعارضمنابععنوان

مفهومیارائهسببادراکیدشواریهایاین.سازدمواجهبامشکلرامناسبکاری

در.شودمیشناخته«فرهنگیهوش»نامباکهاستشدهشناختیمباحثدرنوین

اینت ،اسکردهرشدایفزایندهصورتبهسازیجهانیوتنوعکهکنونیکاریشرایط

.شودمیمحسوبسازمانهاومدیرانکارکنان ،برایمهمیقابلیتهوش
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درمحیطواردشدنبهملزمراسازمانهاامروزدردنیایشدنجهانیجدیدچنداننهچالش•

به.استقراردادهجهانیمتفاوتفرهنگهایدرمیانوآنراکردهجهانیرقابتبسیارپویای

نیازمندنیجهامحیطدریککارکردنبرایکهاستدریافتهانسانیمنابعمدیریتدلیلهمین

وسازمانهایاهرادرمحیطباالواثربخشیکردهدرکرابخوبیفرهنگیتفاوتهایکهافرادیست

اتمالحظقابلیتانسانیمنابعمدیرخوبیکویژگی.آورندمیارمغانبهچندفرهنگی

مزیتهایودرجستجویرادرکسازماناستراتژیکمدیربایدچالشهاییعنی.استاستراتژیک

.باشدرقابتی

یرقابتمزیتودارایبرداریکپیوغیرقابلهوشمندعاملیکبعنوانانسانیمنابع•

هنگیچندفردرمحیطهایافرادعملکردرویبامطالعهمدیریتدانشمندانازاینروپایدارست

ازیشوتوانمندسبکارگیریکهاندکردهشناسایی“فرهنگیهوش“نامرابهازهوشبعدی

.شودمیمحیطهاییدرچنینبهبودعملکردافرادباعث
36
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مفهوم هوش فرهنگی
سالردفرهنگازجامعنسبتاتعاریفاولینازیکیاستشدهارائهمتعددیتعاریففرهنگاز:فرهنگ•

افکار،،هنرها،هادانشعلوم،ازپیچیدهمجموعهازاستعبارتاستشدهارائهتایلورتوسط1871
یککهعاداتیوهاآموختهکلیهخالصهطوربهوهاسنت،رسوموآداب،مقرراتوقوانین،اعتقادات

نهادهایوسنتهاورسوموآدابمجموعهفرهنگدیگربیانبه.کندمیاخذجامعهعضوعنوانبهانسان
راانسانرفتارکهاستآگاهانهایناوآگاهانهنمادهایوهانگرش،ایدهاارزشها،فرهنگ.استاجتماعی

بودهفاختالوتعبیرسومنبعهموارهفرهنگواژه.شودمیمنتقلدیگرنسلبهنسلیازودهدمیشکل
نسلهبنسلیازوشودمیایجادمردمازگروهیتوسطکهزندگیهایشیوهرافرهنگ،شناسانمردم.است
قوانینفرهنگکهاستآنباشدمیمشترکفرهنگتعاریفتمامدرآنچه.دانندمی؛شودمیمنتقلدیگر

ارتباطراریدربرقرامدیرانکارامرهمینونیستمشاهدهقابلراحتیبهمواقعبیشتردرکهاستاینانوشته
صورتاینبهسازیجهانیعصردرفرهنگجایگاهدرباره.(1995)یونسکواعالمیه.کندمیمشکلموثر
:استشدهبیان

نگهایفرهدرموجودغنیتنوعبرایاحتراموارزشوفرهنگیتفاوتهایوتنوعدرکوپذیرشدرگیری،"•
."مختلف

ایناستهگردیدانجامفرهنگیمبانیباهاانسانسازگاریوفرهنگرویبرکهمطالعاتیبااخیرسالهایدر•
هایهنگفروخودفرهنگباتوانندمیموثرترینحوبهاشخاصبعضیکهآیدمیدستبهگیرینتیجه
.دهندقرارپذیرشموردرافرهنگیتنوعاتبهترینحوبهوشدهسازگاردیگر
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محیطبازیادیبسیارارتباطکهاستهوشازجدیدییدامنهفرهنگیهوش•

عوامل.دیدتوانمیراحتیبهرافرهنگهایجنبهازبرخی.داردمتنوعکاریهای

چالشایبخشهبیشتراما.اندجملهاینازرفتاریسبکوموسیقیهنر،مثلآشکاری

ناصریعمفروضاتونگرشها،انتظاراتارزشها،عقاید،.استپنهان،فرهنگبرانگیز

افرادهبفرهنگیهوش.موثرندافرادرفتاربراماشوندنمیدیدهکههستندفرهنگاز

ایالگوهبهچگونهوکنندمیفکرچگونهدیگراندهندتشخیصتادهدمیاجازه

قدرتفرادابهوکاهشرافرهنگیبینارتباطیموانعنتیجهدردهند،میپاسخرفتاری

.دهدمیفرهنگیتنوعمدیریت
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تاریخچه هوش فرهنگی
C)فرهنگیهوشواژه• I)کسبمدرسهازمحققان(2003)“انگوایرلی”ابتداتوسط

.شدمطرحوکارلندن
ائهوارفرهنگیدرتعامالتجدیدالگوهاییادگیریراقابلیتفرهنگیهوشدواین•

.اندکردهتعریفالگوهااینبهصحیحرفتاریپاسخهای
ونشانهمعالئتوانمیزحمتبهجدیدفرهنگیباموقعیتهایدرمواجهکهآنهامعتقدبودند•

بهوجهفردبایدبات.سودجستارتباطدربرقراریازآنهابتوانکهیافتآشناییهای
ردیفازعهدهتدوینواینکندتدوینمشترکشناختیچارچوبیکموجوداطالعات

.برخورداراستباالییفرهنگیازهوشکهآیدبرمی
طمحیدرتواناییهاومهارتهاکارگیریبهاستعدادرافرهنگیهوش(2004)پیترسون•

.کردتعریفمختلفهای
هایشکلشاملکهاستفراهوشیکفرهنگیهوشکهکندمیاشاره(2004)فرمن•

استهوشازمختلفی

39
khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه

مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



دوتعریف دیگر ازهوش 
فرهنگی

،فرهنگیکفهمتوانکهاستاکتسابیمهارتیکفرهنگیهوش-1•
سازشایبرتفکرفردطرزدهیشکلوبتدریجآندرموردفزایندهیادگیری

رفتاردیگرفرهنگهابابرخوردهنگامبهتاکندمیایجادرافرهنگآنبا
.دهدوفقآنبهترباخودرا

خهایپاسوارائهفرهنگیجدیددرتعامالتالگوهاییادگیریقابلیت-2•
.انددانستهفرهنگیهوشراالگوهااینبهصحیحرفتاری
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ابعاد هوش فرهنگی
:دانندمیجزبرسهمشتملرافرهنگیهوش(2004)کوفسکیموساوایرلی•

دررایفرهنگهوشدیگربایدعبارتبهانگیزشی–احساسیوفیزیکی،شناختی
انمندتواندازهیکبهزمینهسههرردمدیراناغلباگرچه.کردجستجوقلبوبدن،سر
.ودشمیمواجهمانعباجدیطوربهدیگرقابلیتدوبدونهرقابلیتماا.نیستند

هوشدارایافراد.استمختلفیتمایزاتدارایبعدسهاینازکدامهرهمچنین•
غیررکاتحطریقازرفتارشانانطباققادربهمنبعسهاینازستفادهاباالبافرهنگی
گهایفرهنبادیگرانرفتاریعاداتباخودانطباقیاوکردنمحبت،روشهایکالمی
.بودخواهندمختلف

دردرککههستندساختاریدارایوبودهیکساناهمیتدارایبعدسهاین•
میمابهراراتیاختیانتیجهبهبودبرایوکردهکمکمابهفرهنگیبینعمیقتررویارویی

صرفایفرهنگموفقهارویاروییکهکندمیتاکیدفکرطرزاینرویتعریفایندهد
به((یگرد))فرهنگنیستنددرکبیگانهخاصفرهنگیکمورددرآگاهیداشتنمسئله

برایپیشرفتدرحالمهارتهایوهاروشوکردهتوجهخودمانفرهنگیهنجارهای
.هستندفرهنگیهوشاصلیقسمتهایاختالف،بردنبیناز
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هنگیفروتابوهایرسوم،باورهاوارطوطییادگیری:(سر)شناختیبعد•
پیشهکمتنوعیفرهنگیموقعیتهایبابرخوردرایبهرگزفردرا،خارجی
ومهلکفرهنگیاشتباهاتجلویوکندنمیآماده،اوستروی

تواننمیراحتیبهرارسومازبعضیحالاینبا.گیردنمیراوحشتناک
یانهستندوازبدارتوموارداینکشورهادرازبسیاریمردمزیراشناخت،
خودحتیگاهییاکنندمیاجتنابخارجیهابهخودفرهنگیویژگیهای

.عاجزندفرهنگشانتبیینوتحلیلنیزاز
در،داردنیازخارجیفرهنگبهورودبدودرکسهر،دیگرسویاز•

کسبراالزماطالعاتفرهنگآندرونیهایالیهبهنفوذراههایمورد
قاطنیافتنارتباطبرقراریدرنکتهمهمترین،آنکهخصوصبه.کند

میزهاجافردبهفرهنگیهوش.وتاکیدبرآنهاستمقابلطرفبااشتراک
.یردگبهرهارتباطبرقراریدرآنهاازکندودرکرافرهنگیدهد،اشتراکات
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رهنگفازخودشناختدادننشانباتوانیدمیشما:(بدن)فیزیکیبعد•
ارورفتعمال.کنیدسالحخلعراآنها،همکارانتانیامیهمانان،میزبانان

ازسیاریب.باشدآنهادروندنیایبهورودبرایتانبیانگرآمادگیبایدشما
تماس.دیابنمیتبلورفیزیکیمشاهدهقابلاعمالدرفرهنگیتفاوتهای
کایآمریمانندنقاطبعضیدر.استاعمالاینمهمترینازیکیفیزیکی
آغوشدرراریکدیگهمکارانکهاستاینبررسمفرانسهوالتین
موردبیمیتصمییاادبیرفتار،بیدیگراینفرهنگهایازبعضیدر.بگیرند
.شودمیتلقی

درشماتواناییعنوانبهتواندمیقهوهدادنسفارشیادادندستنحوه•
وشودتلقیمقابلطرفهایمطلوبرفتارهایورسوموآدابرعایت
خرجهبتالشآنانفرهنگباشدنسازگاربرایکافیاندازهبهدهدنشان
کدروشناختمسیردردیگرانرفتارهایوعاداتپذیرشبا.دهیدمی
اعتمادماشبهبیشترنیزآنها،مقابلدروگیردمیقرارآنانفرهنگبهتر
.دهندمیبروزخودازتریبازرفتاروکنندمیپیدا
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هوشزجترینظریفوترینسختاین:(قلب)انگیزشی–احساسیبعد•
(تماعیاج)واحساسیعاطفیهوشبهراشباهتبیشترینواستفرهنگی

تیمشکالوموانعبرغلبهمستلزمجدیدفرهنگیکباسازگاریدارد
زیادیانگیزشازکهآیندمیربکارییازعهدهزمانیتنهاافراد.است

بامواجههدرآنهااگر.دارندباوروایمانخودتواناییبهوبرخوردارند
بهماداعت،باشدکردهعملموفقگذشتهدربرانگیزچالشهایموقعیت
کاریدرتبحرازهمیشهنفسبهاعتمادزیرا،یابدمیافزایشنفسشان
.گیردمیسرچشمهخاص

نداردایمانخودهایتواناییبهدیگرفرهنگهایبادربرخوردکهشخصی•
تتفاهماسووخصومتبه،ارتباطبرقراریدراولیهناکامیبااغلب
،داردباالیییانگیزهکهکسیمقابلدر.آوردمیرویترعمیق

.زایدافمیخودتالشبر،شکستحتییامشکالتیاموانعبادرمواجهه
انگیزشوبرمبناینیستندپاداشکسبدنبابهمشتاقوانگیزهباافراد

.ندکنمیادراکیوانحرافاتموانعبرداشتنبهاقدامفعاالنهخوددرونی

44
khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه

مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



مولفه هوش فرهنگی3
:شناختی-1•
رایبافرادذهنیمهارتشامل،کهاستفرهنگیهوشازمثلثضلعاولین•

رهنگفیکماهیتجدید،دانستنهایدرمحیطرفتارهاوتبیینتوصیف
کنند،بروزمیچگونهفرهنگیورفتارهایچیستفرهنگهاتفاوتاینکه
.شودمی

فرهنگهایاساسیوقواعدارکانودرکدرشناختافرادتوانمندیبه•
ومقابلفرهنگدربارهکلیاتیرادرآموختنوفردداردمختلف،اشاره

کندمیخود،یاریفرهنگیوذهنیاترفتارهاباآنتفاوتهایبهبردنپی
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:انگیزشی-2•

رایبکهدچارمیشودوموانعیمشکالتبهمتفاوتومحیطفرهنگدرفرد•
.داشتنیازخواهدباالییوانگیزشیروانیبعدبهباآنهاسازگاری

جدید،دوامدرمحیطهایافرادتاکندمیکمکفرهنگیبعدازهوشاین•
دیگرانابسازگاریرابرایآنانوانگیزهباشندداشتهبیشتریوپایداری

.مدنظردارداهدافبهرسیدنبرای
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:رفتاری-3•

ردآومیبدستمقابلفرهنگازکهآگاهیهاییشناختبراساسفرد•
نشانیمناسبالعملعکسموقعیتهابهتوجهباتاکندمیتالش
یحصحرفتارهایکاملفهرستیکازمناسبرفتارانتخابوایندهد
لشامرافرهنگیازهوشبعداینمختلففرهنگیهایموقعیتبرای

.شودمی

.اندوابستهیکدیگربهپارامتر3این•
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موضوع مهم درهوش 
:فرهنگی

وسپسباشیمداشتهخودوهنجارهایفرهنگرویراالزماشرافابتدا•
مختلففرهنگهایوفهمیدندرکبرایالزممهارتهایکسبدرپی

.برآییمومتفاوت
پیداکردهزیادیاهمیتجهانیدرتجارتامروزهفرهنگیهوش•

دربههستند،شایدقافرهنگیازهوشپایینیسطحدارایکهافرادی.است
هایودرفعالیتنباشندخودواطرافیانهمکارانموثرباارتباطبرقراری
.شونددچارمشکلجهانیدرمحیطخودتجاری

گراندیرفتارهایافرادآنبوسیلهکهفراتراستعاطفیازهوشهوشاین•
خودرفتاررویراالزموتعدیالتکنندمیتفسیرناآشنارادرمحیطهای

.دهندمیانجام
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تقویت هوش فرهنگی
•

شپرورشخصیتهایجنبهسایرهمچونتوانمینیزرافرهنگیهوش
تنهاکاریچنیناینکهنخست.کرد تاکیدنکتهدوبربایدزمینهایندر.داد 
مدو.آیدبرمیایحرفهروانشناسانهمچونصالحیتواجدافرادعهدهاز

ردیراهبپرورشجامعبرنامهراستایدربایدفرهنگیهوشبهبوداینکه
.ردگیصورتبرنامهاینهایجنبهسایردرکناروسازمانانسانیمنابع

•
ورادافدرهوشاینسنجشازپساستالزمفرهنگیهوشتقویتبرای
:شودبرداشتهگامهاییسرییک،آنهاضعفوقوتنقاطتعیین

(E arley P .C&Mosakowfski;2004)
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ردخودضعفوقوتنقاط،فرهنگیهوشپرورشبرایتالششروعدرفرد.1گام•
درگیفرهنهوشاندازه گیریازحاصلنتایجگامایندر.کندمیبررسیرازمینهاین

گیردمیقرارفرداختیار
.ندکمیانتخابراالزمآموزشیهایبرنامه،ضعفشنقاطبامتناسبشخص.2گام•

رفتارهبمربوطکالسهایدر،استفیزیکیفرهنگیهوشفاقدکهفردی،مثالبرای
قیاسیوراییاستقاستداللتوان،داردضعفشناختیبعددرکهکسییاکندمیشرکت
میدهدپرورشراخود

فردگرا.شودمیگذاشتهاجرامرحلهبهشد،تعیینپیشنگامدرکهآموزشی.3گام•
یمدادهسادهتمرینهایسرییکاوبهاست،مشکلدارایانگیزشیجنبهلحاظاز

.بیابدراموردنظرشمیخواهدروزنامهازکجاوچگونهکشورغریبیکدراینکهمانندشود ،
قصدواستکردهانتخابکهرویکردیازپشتیبانیبرایراالزممنابعفرد.4گام

میکندراداردفراهمآنتقویت
لتکمیبهفرد،باقیماندهضعفنقاطوقوتنقاطمبنایبرگامایندر.5گام•

بایدتنخس،داردتحلیلیجنبهضعفنقاطاگر،مثالبرای.کندمیاقداممهارتهایش
.گیردرارقمورداستفادهبایدالگوهاییچهکهکندتشریحسپسوببیندرارویدادها

آنهغریبجوبربایدشود،میجدیدفرهنگیموقعیتیکواردکهشخصی.6گام
میمککاوبه،فرهنگیجدیدموقعیتهایبافردکردنمواجهبابنابراین.کندغلبه
پس.دهدقرارمجددموردارزیابیراآنهاکارگیریبهنحوهوشدهکسبمهارتهایکنیم
بیندببیشتریآموزشنیازمندراخودخاصیهایحوزهدراستممکنارزیابیایناز

.
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یهوش فرهنگی درمدیریت منابع انسان
کتهایشربصورتوسازمانهاشرکتهاتاشدهباعثشدنوجهانیجهانیتجارت•

بقابرایشانسکهاستدراینصورتچوندرآیندوچندملیتیالمللیبین
دادنپیوندسازمانهااینگونهبرای.داشتراخواهندجهانیرقابتدرعرصه
وبمحسبزرگیچالشملیدرسطحوهمجهانیدرسطحهمفرهنگیتفاوتهای

روشیکعهالمللی،توسبیندرفعالیتهایسازمانهاموفقیتکلیدمیشود،ازاینرو
.استجهانیمدیریت

کهدهدراپرورشمدیرانیبایدمدیریتعلمکهاستبرایناعتقادامروزه•
وآگاهیدانشاینوبراساسدرکرابخوبیازافرادهریکوهنجارهایارزشها
رمایهسمهمترینتواندمیکهاستانسانیمنابعمدیریتواینکنندمیعمل

تنوعابرادرمحیطهاییرقابتیمزیتکنندهایجادمنبعترینواصلیسازمانی
.یابددستالزموریبهرهوبهکندسازماندهیفرهنگی
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نسجامفرهنگی،امتنوعدرمحیطهایکهاستچسبیمانندفرهنگیهوش•

موفقیتایبرمالکیبعنوانآنبهبایدمدیران.کندمیایجادوپیوستگی

چالشامروزه.کنندنگاهالمللیبینورقابتدرتجارتواثربخشی

تبدسرافرهنگیازهوشباالییسطحچگونهکهاستاینسازمانها

یستیباامراینتحققبرای.کنندونگهداریدادهرشدآنراوچگونهآورده

سیلهبوراآورندرابدستمهماینتوانندمیکارکنانکهراههاییمدیران

.دکننارزیابیدهندمیافرادبهکهآموزشهاییبایادقیقانتخاب
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اقداماتی برای نهادینه کردن
هوش فرهنگی درسازمان

:شودبکاربردهدراستخدامانتخابمالکبعنوانفرهنگیهوش-1•

وشیهبهرهکهیافترابتوانازافرادزیادیتعدادکهانتظارداشتنباید•
.باشندداشتهرافرهنگیازهوشباالیی

درمیانوالمللیبیندرمحیطانسانیمنابعمدیریتاساسیوظیفهاولین•
استمناسبافرادانتخابتفاوتها
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ویژگیهایی که می توانند درانتخاب نیروها
:موثرباشند

تحمل ابهام-•

(توانایی تطبیق سریع باتغییرات محیطی)انعطاف رفتاری-•

هدف گرا بودن -•

روابط اجتماعی باال وگشادگی دربرخوردها-•

نداشتن تعصبات بی جهت نسبت به عقاید ونگرشها ورفتارهای خاص-•
همدلی-•
توانایی کنترل وهدایت مذاکرات وگفتگوهای دشوار وحل مسائل ومشکالت-•

ارتباطی
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توسعه طراحی برنامه های آموزشی هدفمند برای-2
هوش فرهنگی

مثبتیتاثیر(cross-cultural)فرهنگیبینآموزشهایاستدادهنشانتحقیقات•

میندهستپرهزینهآموزشهااینچون.داردالمللیبیندرمحیطازناکامیدرجلوگیری

.آوردفراهمرامهارتایناییپایهسطوحفقطتوان

سباماکداردفرهنگیهوشسطحدرباالبردنموثریبطوربالقوه،نقشآموزشهرچند•

ناآشنایهایدرمحیطقرارگرفتنازطریقافرادفرهنگیهوشتواناییرفتنوباالتجربه

هستندیفرهنگتفاوتهایدارایکهافرادیبابرخوردبا(ناخودآگاهیاخودآگاه)فرهنگی

.داردصرفازآموزشبیشتریارزش
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مراحل مختلف فرآیند توسعه وگسترش هوش
فرهنگی درعمل

:بیرونیمحرکهایبهمناسبالعملعکس(اولمرحله•
اصولوقواعدبهنسبتتعصبیفرهنگی،بیهوشتوسعهشروعنقطه•

نای.استمتفاوتفرهنگیالگوهایبامناسبوبرخوردخودفرهنگی
عالقهدارند،یاکمیدیگرارتباطفرهنگهایباکهاستافرادیخاصمرحله
.ندارندفرهنگیبرخوردهایبهچندانی

رییادگیبرایوانگیزهدیگرانفرهنگیهنجارهایتشخیص(دوممرحله•
:آنهادرمورد

شودیمبرانگیختهکنجکاویفرهنگی،حستفاوتیکتجربهدرهنگام•
ازییجدابرایافرادمرحلهدراین.شوندبیشترمییادگیریخواهانوافراد

تاتندهسکلیدیقواعدوبدنبالکنندمیتالشخودمحیطپیچیدگیهای
.کنندراکنترلرفتارشان
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:دیگرفرهنگهایقواعدوهنجارهاباسازش(سوممرحله•
.شودمیایجادفرهنگیتفاوتهایازعمیقوشناختکنارمیرودتعصبمرحلهدراین•

بروزاکند،اممیرشدمختلففرهنگیموقعیتهایسازگاربافرهنگیرفتارهایشناخت
چهوبگویندچهبایددانندمیمرحلهدراینافراد.طلبدمیزیادیرفتارسازگار،تالش

.رسدنمیبنظرطبیعیچندانسازگارشدهرفتارهایولیبدهندانجامرارفتاری

:جایگزیندررفتارهایمختلففرهنگهایهنجارهایسازیشبیه(چهارممرحله•

ستیفهرافراد.نداردمضاعفتالشبهدیگرنیازیمختلفباشرایطمرحله،سازشدراین•
خاصفرهنگیموقعیتهایباهرکدامکهرادرنظردارندبروزدهندتوانندمیکهازرفتارهایی

.استمتناسب

راازحدبیشوفشاریبرخوردارندخاصتالشبدونفرهنگهااززیادیتعدادباآنها•
دانشدارایانسانهایوبعنوانپذیرندشاننیزمیفرهنگهادیگرافرادوکنندنمیتحمل

.شناسند،میفرهنگی
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:پویش گری(مرحله پنجم•
درکهقادرببراحتیدیگرانکهفرهنگیتفاوتهایهاینشانهتشخیص•

.استبودنوپیشروپویشگرینیستند،بیانگرآنهاوشناسایی

اهفرهنگی،گهگتفاوتهایدرکباال،قادربهفرهنگیهوشافرادبابهره•
یفرهنگدرتعامالتافرادیچنین.هستندفرهنگهمانسریعترازاعضای

اروخودکناخودآگاهکهطوریشوندمیهماهنگتفاوتهاهمباکوچکترین
.کنندمیتنظیمتغییراتبارارفتارخود

همههکاستسطحیاینهستند،اماکمرشد،نسبتاازمرحلهایندارایافراد•
.دارندراآنبهرسیدنآرزوی

بینهایآموزشازطریقمطلوبوبطورباالدرسطوحفرهنگیهوشبنابراین•
مهارتهایمیرود،بلکهباالافرادفرهنگیدانشتنهایابد،نهفرهنگی،توسعه

.یابدنیزتوسعهشانشناختی
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نمدیراوبخصوصکارکناندرسطحفرهنگیهوشتوسعه-3
میشودمحسوبرقابتیمزیتبعنوانتواندمیعالی

ایمنیونیازهایمالیپاداشهایکمترتوسطکهاستمطرحYنسلاعضایبیشتربرای•

خوشنامیوشهرتکسب.هستندالمللیبینودیدگاهیتمرکزودارایشوندمیانگیخته

نتیجهکندمیگذاریخودسرمایهکارکنانفرهنگیهوشتوسعهرویکهسازمانیبرای

.شودمیتلقیسازمانبرایمطلوبای
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افراد توجه به عامل  هوش فرهنگی دربکارگیری-4
درجایگاههای مختلف سازمانی

گاههایجایموثردرتصدیدرکنارسایرمالکهایبایدانسانیمنابعمدیریت•
.کندنیزتوجهفرهنگیهوشعاملبهسازمانی

ایماموریتهویابههستندصفیدرواحدهایکهنیروهاییمثالعنوانبه•
درخارجمسئوولیتیخواهدمیکهکهیافردیشوندمیاعزامخارجی

افیکاندازهبهبایدبگیردبعهدهقرارداردآنمادردرشرکتکهازکشوری
.باشدبرخوردارتواناییازاین
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جبران خدماتاستفاده ازمعیارهایی برای ارزیابی،ارتقاء و-5

بهوجهترابدون(فرهنگیباتفاوتهای)مختلفوگروههایافرادفعالیتهایکهمدیری•
کلمشدچارافرادباخودوارتباطاتوارزیابیتعبیرفرهنگهادرآنموجودهنجارهای

علتی،بهارسالارتباطیسیگنالهایایندرستتفسیردرتعبیروناتوانی.شدخواهد
وودسکاهشآنتبعوبهکارکناننارضایتیفرهنگی،موجبهایریشهازناآگاهی

ازبیمناسسطحبنیادی،وجودمشکلیچنینبروزبرای.شدخواهدسازمانیوریبهره
الزمانسانیمنابعمدیرانمیاندربویژهسازمانعالیمدیراندرسطحفرهنگیهوش

.بنظرمیرسد
فرهنگیتنوعکهسازمانهاییگیردصورتبدرستیاگرمدیریت•

همگنفرهنگهایکهبودخواهندازسازمانهاییورتردارند،بسیارخالقتر،پویاتروبهره
.دارندویکسانی

نخواهدممکنموارداینبهرسیدنتنهاالزم،نهفرهنگیدانشفقداندرصورتاما•
بهراحتیبسازمانیوریوبهرهکاراییوتناقضوتضادهافرهنگیمشکالتبود،بلکه
.رساندیکدست،خواهدفرهنگباسازمانهاییازترپائینسطحی
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:نوآوری
کهندهستمتنوعیهایایدهمتفاوت،دارایومحیطهایفرهنگهاباوافرادهاتیم•

.بردمیباالراجدیدهایایدهوخلقنوآوریبهرسیدنامر،ضریباین

:تمرکز جهانی•

امکانن،اینگوناگوازمناطقمختلفکارشناسانمتفاوتتجربیاتکردنترکیب•

.فراتربرویممنطقهکشوریایکازسطحکهدادراخواهد
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:اتحاد استراتژیک
عاملتریناصلیبعنوانفرهنگیتفاوتهایمشکلشدنحلبا•

تردهگسوفعالیتهایاستراتژیکاتحادهایبرایراوادغامهاراهمدنظردراتحادها

مدیرانکهاسترسیدهنتیجهاینبهمدیریتادبیات.بودهموارخواهد

رتتجاکهدرحالیومحدودمحلیدیدداشتنکهاندیافتهآگاهیدرسازمانها

رهنگیفودانشپذیرنیستگیرد،امکانمیصورتفرهنگیمیانوفعالیتهای

.داردحیاتیجایگاهیسازمانیوپیشرفتهایدرموفقیتوتمرکزجهانی

روشهایوانسانیمنابعومدیریتفرهنگرویتجربیومطالعاتبحثهاالبته•
یکشورهاوسهمداشتهتمرکزیافتهتوسعهدرکشورهایزیادیبطورآن

.استپائینتوجهاینازتوسعهدرحال
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انواع شخصیتها در هوش فرهنگی

•

اسبمتنعملوبیگانهفرهنگهایشناختودرکقابلیتلحاظازمدیران

ملینگفرهازراپااندکیکهزمانیمدیرانبرخی.نیستندیکسانآنهابا

اریناسازگوبی اطمینانی،ناراحتیدچارگذارند،فراترمیخودمحلیو

کهکنندمیرفتارچنان،مدیرانازدیگربعضی،مقابلدر.شوندمی

P).اندگرفتههبیگانفرهنگآنباسالهاستگویی eterson;2004)
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ر می توان دمدیران را بر حسب قابلیت هوش فرهنگی
:یکی از طبقات زیر قرار داد 

یفرهنگهایپیشینهباافرادیباکهباشداثربخشکامالتواندمیزمانی-محلی•
به.لگرتحلیخوردبرمیمشکلبهصورتاینغیردردارد،تعاملخودبامشابه
پیچیدهیرییادگاستراتژیهایبهتوسلبارافرهنگیانتظاراتوقوانینمنظمطور
کهشودمیدیدهکسانیدرتحلیلگرحالترایجترین.کندمیبررسیمفصلو

یتماه،چندمرحلهدرسپسوشوندمیآگاهبیگانهفرهنگیمحدودهازابتدا
دهدمیتشخیصراآنهاباتعاملنحوهوکاریالگوهای

بهدنظام منسبکیکازاستفادهجایبهکاملطوربهکهاستکسی-شهودی•
میباهاشتراخوداولیهنظروبرداشتبندرتاو.داردتکیهخودبینشوشهود
،استموقعیتکنترلنیازمندکهمبهمچندفرهنگیشرایطبامواجههدر.یابد
شپیدررایادگیریاستراتژینهزیرا،دادخواهدنشانمتزلزلشهودیفرد

.دهدوفقناآشنااحساساتباراخودتواندمینهواستگرفته
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دموردراستممکندیپلماتهاازبسیاریهمانندمدیراناینگونه-سفیر•
بهاما،باشندنداشتهچندانیاطالعاتشوندمیآنواردکهفرهنگی
ارتباطنفسبهاعتمادواطمینانباایمتقاعدکنندهصورت

شخصیترینشایعتسفیر،چندملیتیشرکتهایمدیراندرمیان.برقرارمی کنند
.تاسافرادایندرفرهنگیهوشویژگیمهمتریننفسبهاعتماد.است 

ازیریگبهرهباکهکسانیمشاهدهطریقازمدیرانبرخیدرسفیردیدگاه
چهبداندهاینکبرایبایدسفیر.استشدهحاصلاند،بودهموفقسبکاین

باشدداشتهفروتنیکافیاندازهبهداندنمیچیزهایی
اینغیردر،داردکنترلرفتارشواعمالبرزیادیمیزانبه-تقلیدی•

ازهنگیفرهاینشانهاهمیتبهنسبتمناسبشبینشخاطربههمصورت
انمیهمانانشومیزبانانبهتقلیدیافراد.آیدبرمیموقعیتادارهعهده

وکالمیرفتارهایسریعتقلیدباوکنندمیمنتقلخاصیآرامش
کنندیمایجاداعتمادوکردهتسهیلراارتباطاتمقابلطرفهایغیرکالمی
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نتیجه گیری
یتومدیرسازمانبرایفرهنگیهوشبطورکلیکهگفتتوانمیدرپایان•

:کههنگامیاستآشکاریاهمیتدارای
خارجیبامشتریانتجارتبرای•
واتحادهاالمللی،ادغامهابیندرمذاکرات•
باهمکارانمحلیکارکنانبینروابطدربرخورد•
ومیهمانمهاجر•
کارنیرویانگیزاندن•
افرادمیانواختالفاتمشاجراتفرهنگی،حلبینونزاعهایمشاجراتحل•

.موثرشانومدیریتمتفاوتفرهنگیزمینهباوگروهها
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مقدمه

ضریب هوشیمفهوممعموال می خوردماگوشبه«هوش»واژهکههنگامی•

(IQ)نیعقالبالقوهتوانائی هایعنوانبهمعموال هوش.می آیدذهنمانبه

قابلکهچیزیمی شویم،زادهآنباماکهچیزی.می شودتعریف

ال هایسدرامّا.استدشوارآندادنتغییرکهظرفیتیواستاندازه گیری

اینازیکی.استآمدهپدیدهوشبهنسبتدیگریدیدگاه هایاخیر

اسروان شنگاردنر،هاواردتوسطکهاستچندگانههوشنظریهدیدگاه ها،

.استگشتهارائههاروارد،دانشگاه
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70

نایاو.نمودمعرفیچندگانههوشعنوانتحتراخودتئوریگاردنرهاوارد،1983سالدر

چیزکیبعنوانوگرفتنظردرکلیعنوانیکتحتتواننمیراهوشکهکردایجادراایده

.کردگیریاندازهسادهابزاریکباآنراودانستمنفرد

.استعیفضومحدودبسیارهوش،بهنسبتسنتیروان سنجیدیدگاه هاینظریه،اینطبقبر

السدر،«چندگانههوشنظریه:ذهنیقاب های»کتابدربارنخستینرانظریه اشگاردنر

کتابدراو.هستندهوشازمختلفیانواعدارایانسان هاهمهاوعقیدهبه.کردارائه1983

وانعنبهنیزنهمینوعکهاستدادهاحتمالونمودهمعرفیراهوشمختلفنوعهشتخود،

.باشدداشتهوجود«هستی گراهوش»
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یکهایاستعدادوقابلیت هاتمامآوردندستبهبرایگاردنر،نظریهطبق•

 هایهوشانواعبلکهپرداختهوشیضریببررسیبهتنهانبایدفرد،

اییفض-تصویریهوشفردی،درونهوشموسیقیایی،هوشمثلاودیگر

.شودگرفتهنظردربایدنیززبانی-کالمیهوشو

.استشتهگروبرومربیانوروان شناسانسویازانتقاداتیباگاردنرنظریه•

واستهگستردووسیعبسیارهوشازگاردنرتعریفمی گویندمنتقدان

یاتخصوصاستعدادها،نشانگرفقطکردهتعریفاوکههوشینوعهشت

بهوانمی تگاردنرنظریهضعفنقاطدیگراز.توانائی هاستوشخصیتی

.کرداشارهآنپشتیبانعملیپژوهش هایکمبود
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وانمربیبیندرزیادیمحبوبیتچندگانههوشنظریهاین،وجودبااما•

خابانتدرنظریهاینازمعلمانازبسیاریواستکردهپیداآموزشگران

.می کننداستفادهخودتدریسشیوه

تاسکردهتعریفگاردنرکهمختلفیهوشنوعهشتبامبحثایندر•

.می شویمآشنابیشتر
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فضایی–هوش تصویری -1
قدرت تشخیص تصویری و فضایی: نقاط قوت•
این . تندفضایی باالیی دارند در تجسّم چیزها قوی هس-کسانی که هوش تصویری•

ر افراد معموال  جهت یابی خوبی دارند و با نقشه ها، نمودارها، عکس ها و تصاوی
.  ویدیویی مشکلی ندارند

فضایی-ویژگی های هوش تصویری•
لذت بردن از خواندن و نوشتن•
مهارت در درست کردن پازل•
مهارت در تفسیرعکس، گراف و نمودار•
لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی•
تشخیص راحت الگوها •
انتخاب های شغلی •
معمار•
هنرمند•
مهندس •
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زبانی–هوش کالمی -2
نویسندگیوزبانکلمات،-قوتنقاط•
زدن،حرفونوشتنهنگامبهکلمات،ازمی توانندخوبیبهدارندباالییزبانی-کالمیهوشکهکسانی•

.ددارنمهارتخواندنواطالعاتسپردنخاطربهداستان،نوشتندرغالبا افراداین.کننداستفاده
زبانی-کالمیهوشویژگی های•
شدهگفتهیانوشتهاطالعاتیادآوردنبهدرمهارت•
نوشتنوخواندنازبردنلذت•
کنندهمتقاعدصحبت هاییامباحثهدرمهارت•
مسائلدادنتوضیحدرتوانائی•
داستان هابیانهنگامبهشوخ طبعیازاستفاده•
شغلیانتخاب های•
روزنامه نگار/نویسنده•
وکیل•
معلم•
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ریاضی   –هوش منطقی -3

ریاضیعملیاتومسائلتحلیل-قوتنقاط•
قویمسائلمنطقیتحلیلوالگوهاشناساییاستدالل،دردارندباالییریاضی-منطقیهوشکهکسانی•

.عالقه مندندوالگوهاروابطاعداد،مفهومدربارهتفکربهافراداین.هستند
ریاضی-منطقیهوشویژگی های•
مسالهحلدرزیادمهارت••
انتزاعیایده هایدربارهتفکرازبردنلذت••
علمیآزمایش هایانجامبهعالقه مندی••
پیچیدهمحاسباتانجامدرمهارت••
شغلیانتخاب های•
دانشمند••
ریاضیدان••
رایانهبرنامه نویس••
مهندس••
حسابدار••
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جنبشی        -هوش اندامی-
حرکاتکنترلفیزیکی،تحرک:قوتنقاط•
وعملیاتانجامبدنی،درحرکت هایدارندباالییجنبشی-اندامیهوشکهکسانی•

ونددارمهارتدستوچشمسازیهماهنگدرافراداین.هستندقویفیزیکیکنترل
.هستندوتردستیچاالکافراد

جنبشی-اندامیهوشویژگی های•
رقصوورزشدرمهارت•
دستباچیزهاساختنازبردنلذت•
عالیفیزیکیهماهنگی•
دیدنیاکردنگوشجایبهآن ها،دادنانجامطریقازچیزهاسپردنخاطربه•
شغلیانتخاب های•
رقصنده•
هنرپیشه•
مجسمه ساز•
77پیمانکار•
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ریتمیک        / هوش موسیقی-5

موسیقیوریتم:قوتنقاط•
افراداین.دهستنقویصداهاوریتم هاالگوها،بهکردنفکردردارندباالییموسیقیاییهوشکهکسانی•

.دارندمهارتآهنگسازیوموسیقیسازهاینواختندرمعموال ومی برندلذتموسیقیاز
موسیقیاییهوشویژگی های•
موسیقیسازهاینواختنوآوارخوانیازبردنلذت•
موسیقینت هایوالگوهاآسانتشخیص•
ملودی هاوآهنگ هاخاطرسپردنبهتوانایی•
موسیقینت هایوریتمساختار،ازعمیقدرک•
شغلیانتخاب های•
موسیقیدان•
آهنگساز•
خواننده•
موسیقیمعلم•
ارکستررهبر•
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هوش میان فردی          -6

دیگراندرکوکردنبرقرارارتباط:قوتنقاط•
قویآن هادرکودیگرانباتعاملدردارندباالییفردیمیانهوشکهکسانی•

وردوکهکسانیمنظوروتمایالتانگیزه ها،هیجانات،سنجشدرافراداین.هستند
.دارندمهارتهستندبرشان

فردیمیانهوشویژگی های•
کالمیارتباطبرقراریدرمهارت•
غیرکالمیارتباطدرمهارت•
مختلفزوایایازموقعیت هابهکردننگاه•
دیگرانبامثبتروابطایجاد•
گروه هاداخلدراختالفاتنشاندنفرودرمهارت•
شغلیانتخاب های•
روان شناسی•
فیلسوف•
مشاور•
فروشنده•
79سیاستمدار•
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هوش درون فردی            -7

خودآزماییونگریدرون:قوتنقاط•
اساتاحسهیجانی،وضعیتازخوبیآگاهیدارند،باالییفردیدرونهوشکهکسانی•

روابطوکاوکردنکندروزانه،تخیلازخودآزمایی،افراداین.دارندخودوانگیزه های
.می برندلذتخودفردیتوانائی هایبرآوردودیگرانباخود

فردیدرونهوشویژگی های•
خودضعفوقوتنقاطتحلیلدرمهارت•
وایده هانظریه هاتحلیلوتجزیهازبردنلذت•
زیادخودآگاهی•
خوداحساساتوانگیزه هاریشهازروشندرکداشتن•
شغلیانتخاب های•
فیلسوف•
نویسنده•
نظریه پرداز•
دانشمند•
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هوش طبیعت گرا -8
داردوجودطبیعتباکهروابطیوالگوهایافتن:قوتنقاط•
مقاومتابوافزودهقبلینوعهفتبهخوددرنظریهگاردنرکهاستهوشینوعآخرینطبیعت گراهوش•

طبیعت گرایهوشدارایکهکسانیگاردنر،گفتهبه.استروبروگردیدهبقیهبهنسبتبیشتریومخالفت
دربارهیرییادگومحیطکشفپرورش،بهومعموال دارندطبیعتبابیشتریسازگاریهستند،باالیی

.می شوندآگاهمحیط شاندرتغییراتازجزئی ترینسرعتبهافراداین.عالقه مندندموجودات
انورشناسیجوزیست شناسیگیاه شناسی،قبیلازموضوعاتیبهعالقه مندطبیعت گراهوشویژگی های•
اطالعاتبندیفهرستوبندیرده درمهارت•
طبیعتدرزدنچادروپیاده رویطبیعت،کشفباغبانی،ازبردنلذت•
طبیعتبابی ارتباطموضوعاتیادگیریبهبی عالقگی•
شغلیانتخاب های•
زیست شناس•
زیستمحیطازحفاظت•
باغبان•
مزرعه دار•
یارروانالکترونیکیکلینیک•
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استمعتقدهاروارددردانشگاهوآموزششناختاستادگاردنرهاوارد•
توانش8دربرگیرندهبلکهنیست،اندازه گیریقابلواحدکمیتیکهوش
شاملراموسیقیوجنبشمنطق،زبان،همچونحوزه هاییکهاست

.می شود
همراهبهآثاریشد،مطرحچندگانههوش هاینظریهکهپیشدههدو•

انصاحب.شدطنین اندازدانشگاهیمحیط هایازفراتربسیارکهداشت
.کردنداستقبالگاردنرازنظریاتمشتاقانهنیزصنایع

رتا  ضروباالهوشیبهرهداشتنکهبودندشدهمتوجهقبلمدت هاازآنان•
تگذشازپسحاال.باشدخالقییامولدکارمندشخصنمی شودباعث
.استکردهمطرحجدیدیعلمینظریاتویل،سا23
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،«یکموبیستقرنبرایذهنپنج»عنوانباخودجدیدکتابدراو•
بهانندمی توکهداردتعلقکسانیبهیکموبیستقرنمی کنداستدالل
.بیندیشندخاصشیوه ای

ه ایآیندبادهند،پرورشراشناختیتوانایی هاینمی توانندکهکسانی•
کهودبخواهدنیروهاییدستدرسرنوشتشانکههستند روروبهتاریک

غرقباراطالعاتزیرافرادقبیلاین.کننددرکنمی توانندرامسائلاین
م هایتصمینمی توانندوباشندموفقکارمحیطدرنمی توانندمی شوند،
.بگیرندخودحرفه ایوشخصیدرامورعاقالنه ای

•
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ذهن های پنج گانه
:برمی شمردشرحاینبهراذهنپنج گانهگروهگاردنراین•
شدانتاریخ،قبیلازدرسیموضوع هاییادگیریمسئولیتکه:منضبطذهن-1•

.داردبرعهدهراپیشهیاحرفهیکبرتسلطآنوهنرومهمتراز
ندکاستخراجمعنااطالعات،پراکندهقطعاتازمی تواندکه:ترکیب کنندهذهن-2•

عصردرآناهمیتبرومی داندخوبمدیراناصلیصفاتازیکیرااینگاردنر)
.(می فشاردپااینترنت

.ندکپیداخالقانهپاسخ هایوبپرسدجدیدسؤاالتمی تواندکه:خلق کنندهذهن-3•
.می کنددرکرامختلففرهنگ هایکه:احترام آمیزذهن-4•
رفتارشهروندوشاغلدرمقامقادرمی کندراانسانکه:اخالقیذهن-5•

.باشدداشتهمسئولیت پذیرانه ای
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جهان فردا ، با موتورهای جستجو، روبات ها و سایروسایل »:گاردنر می نویسد •

باید برای . کامپیوتری ، نیازمند توانایی هایی خواهد بود که تا به حال اختیاری بوده است

«.مواجهه با این جهان، این توانایی ها را اکنون پرورش دهیم

ل اهمیت کمتری از سه نوع او( احترام آمیز و اخالقی )به نظر می رسد دو نوع ذهن آخر•

که از ذهنیت تنگ  نظرانه ای. این گونه نیست: اما گاردنر می گوید. برای موفقیت دارد

ه، در این دهکد. تکامل به ما رسیده است که برای بقا در دهکده جهانی خوب نیست

.شهروندان، پول، اطالعات و روندهای فرهنگی به سرعت از مرزها می گذرند
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انشکدهدانتشاراتراجدیدکتاب.استافتادهسرزبان هاتجاریجامعهدرگاردنرنظریه•

یزنسبهارواردنشریهراکنندهترکیبذهنموضوعواستکردهمنتشرهاروارداقتصاد

.استدادهلقب2007سال«تجاریپیشتازانهافکار»ازیکیریویو

رطوطی وایادگیریبرایهنوزکهامروزهآموزشیسیاست هایاستمعتقدگاردنر•

.می کندآمادهدیروزجهانبرایرابچه هااست،قائلارزش

ومی کنداشارهاست،فندکاندازهبهکهدیجیتالضبط  صوت هایبهوی•

جاددرخوبدانید،بایدکهرااطالعاتیهرمی تواندکوچکیاینبهچیزی»:می گوید

ازکسانیآیندهدر!می شودوقتاتالفباعثچقدرحقایقاینیادگیریپس.دهد

.وانندنمی تماشین هاکهدهندانجاممی توانندراکارهاییکهبودخواهندبرخوردارامتیاز

قدرنایماشین،ازدرستپاسخگرفتننهوخوبسؤالیپرسیدنتواناییاین رو،از

«.می کندپیدااهمیت
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فهداین.کردمکشفراآموزشهدفباالخرهگفتمشوخیبهاخیرا »:می افزایدوی•
آیا!احمقانه ایهدفچه.استبین المللیمقایسهجدول هایدرشماجایگاهبهبود
همینواقعا مدارسوجودیعلتآیاروند؟باالدرجهدوریاضیارقاماگردارداهمیت
ساحساچرا؟وچیستآموزشکلیهدفبپرسندکهداریمنیازافرادیبهمااست؟
اینازکهاستدادهمنبهراحقاین–دیگرچیزهاینگوییماگر–سنگذرمی کنم
چهدبای»بپرسمعوضدرو«ببریم؟باالراامتحاناتنمرهچگونه»بگذرمپرسش
نداردجودومهمتریبسیارچیزهایآیابپرسیمبایدهمچنین«کنیم؟ارزیابیراچیزی

«.سنجیدنمی توانکه
حالدرهاروارددانشگاه.استنبودهنتیجهبیگاردنریافته هایمی رسدنظربه•

دههبهآنتدوینسابقهکهاستدرسیبرنامه هایمشترکواصلیبخشدربازنگری
اینزاناشیبازنگریاین.بودندآنیادگیریبهملزمهمهدانشجویانومی رسد1970
راارغ التحصیالنفآمریکادانشگاهبانفوذترینوثروتمندترینقدیمی ترین،کهبودتلقی
.نمی کندآمادهجامعهدرزندگیبرایکافیاندازهبه
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مهارت به جای حافظه

بایدموزشآتاکیدنقطه:می گویدبازنگریطرحسرپرستسیمونز،الیسون•
استاینکردهتحصیلزنیامردبگوییمنمی کنیمسعی»:افزود وکندتغییر
صشخکهاستاینمی گوییمآنچه.بگیردیادراآنیاموضوعاینکه

مانندباشد،داشتهخاصتوانایی هایرشتهیکبایدتحصیلکرده
ورزیاندیشه وتوانایی هایمسئله،حلتوانایی هایتفسیری،توانایی های
«.بکشدبیرونآبازراخودگلیمبتواندتانقادیتوانایی های

وهارت هامیادگرفتناینکهدارد،گاردنرحرفبازیادیشباهتفلسفهاین•
تاریخردپادشاهاناسامییاتناوبیجدولیادگرفتنازبیشتفکرراه های

.استفرزندانماننفعبه
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ویند،کرده اقلمداداقتصادیکتابیکاخیرگاردنرراکتابکهوجودیبا•

هکداداجازهنبایدوی،اعتقادبه.استقائلبازاربرایمحدودیاحترام

اساسا بازارمی کندخاطرنشانگاردنر.بیایندپدیدبزرگثروتمندان

زرگ،ببرندگانوبازندگانآوردنوجودبهباومی توانداستغیراخالقی

.شودشدیدناخرسندیباعث

ازیگرددسته ایباشدناچارگاردنرآینده،برایذهنپنجنگارشهنگامبه•

مفاهیمازبرخیواداشتراوینهایتا کهروبه روشودمتعارضباورهای

.بردارددستدیرینه
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.نبودمتصورهمپیشسال20حتیکهمی کنیمزندگیزمانه ایدرما»:می گویدوی•

قتوهیچ.بنویسیدسایتیدرخودتانبهسرافکندگی آورراجعچیزیمی توانید

بودیمگونه ایما.کردخواهددنبالراشماآن،شبحهمیشهوکنیدپاکراآننمی توانید

.بشناسیمرانفر150فقطمی توانستیمتکاملروندطبقکه

شدیدیبسیارفرهنگیاختالف های.داردجهانیپیامدهایبگوییم،چههرحاالاما•

تماسدروقتیاما.ندارنداهمیتینباشند،تماسدرهمباآدم هاوقتیکهداردوجود

ندارمدوست.استساده لوحانهکرد،ایجادمانعدورشانمی توانکهفکراینباشند،مدام

«.تندهسمهمتربسیارحاالاخالقواحترامکهاستدلیلهمینبهوشودمنفجردنیا
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مقدمه
میقدرتیمابهکهدانستیتوانایهمانتوانمیراSQیامعنویهوش
.دهدمیرارویاهاآنآوردندستبهبرایکوششوتالشورویاهاودهد
رها،باونقشومعتقدیمآنهابهماکهاستچیزهاییآنتمامزمینههوشاین

ربدرگیریممیعهدهبرکهراهاییفعالیتدرراهاارزشوعقایدهنجارها،
ویاساسمسائلباارتباطدرسازیسوالآنواسطهبهکههوشی.گیردمی
راتغییراتیخودزندگیدرآنوسیلهبهوپردازیممیمانزندگیدرمهم
ایگاه،جبهتوجهبامشکالتحلبهمعنویهوشازاستفادهبا.کنیممیایجاد
وهاکاربهآنتوسطقادریمکههوشی.پردازیممیمشکالتآنارزشومعنا

ردمانعملکمعنایبرآنازاستفادهباوبخشیدهمفهومومعناهایمانفعالیت
تریبیشاعتبارازرفتارهایمانواعمالازکدامیککهدریابیموشویمآگاه

ولگواراآنتااستترعالیوباالترمانزندگیدرمسیرکداموبرخوردارند
.سازیمخودزندگیاسوه
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میتهگرفکاربههوشاینتوضیحدرمعموالکهنمادهاییازیکی
موجوددعقایوسنتتلفیقباآندرکهاستنیلوفرگلنمادشود،
ولمسقابلمدلیعلمی،مسائلازاستعانتباوغربوشرقدر
یکیهاگلبرگازسطحهرمدلایندر.دادارائهSQبرایزیبا
ها،گلبرگترینبیرونی.هستندبشردرایپایهتوانسهاز

هوششداشارهکهطورهمان.است«خود»نوعششنشانگر
کهاستانساندرفطریوذاتیهایتواناییازیکیمعنوی
تواندمیگیردقرارتوجهموردچنانچههاهوشسایرهمانند
وتوصیفقابلSQعبارتیبه.یابدتوسعهویافتهپرورش
توانمیهوشاینگیریاندازهبرای.استگیریاندازهوتوضیح

استهوشاینازناشیکههاییتواناییوهامهارتسنجشبه
.بپردازیم
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Spiritual ecnegilletnI

:اشاره دارد به مهارتها، توانائیها و رفتارهای الزم برای

توسعه و حفظ ارتباط با منشأ غایی همه موجودات-

کامیابی در جستجوی معنی زندگی-

یافتن یک مسیر اخالقی که به هدایت ما در زندگی کمک نماید-

درك معنویات و ارزشها در زندگی شخصی و روابط بین فردی-
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یهاجنبهمورددرمیدهداجازهمابهکهبصیرتنورشهودیعقل-1

وبتهیدركحسویژگیاینهمچنین.کنیمخیالبافیواقعیت،ازخاصی

.نمایدمیامکانپذیرراشناسیخودحسوخلقتعظمت

جزء را مطرح نموده 10برای هوش معنوی 

:(Kravitz,1998)اند
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ادراک مستدل -2

تحلیلوتوسعهترسیم،شاملفرآینداین.استشهودیعقلمقابلنقطه

یاتجزئومعناکردنروشنبخاطرشهودطریقازآمدهبدستبصیرت

.استمابصیرتخاص
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:آگاهی بر خواست و نیت-3

التحیکبهکهبودخواهیمقادرمامستدلادراكوشهودیعقلترکیببا

.خواستهایمانهدفکاملدانستنشویم،وارددانستن
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عشق و شفقت-4

.نعمت عشق بیانگر جریان نامحدود عشق و انرژی الهی است
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قدرت و عدالت متمرکز-5

ظهورمثبتشکلدرزمانیکه.استمحدودیتوزورعشق،مقابلنقطه

نظمدهکننایجادویژگی،این.بودخواهدانصافوعدالتنشاندهندهیابد

شخصودخرفتارهایارزشیابیوکنترلتواناییومسئولیت،احساسو

.است
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شفا و بخشش  -6

هنتیجشوندمتعادلمطلوب،بطورمحدودیتوزوروعشقوقتی

خودشبخششامل.نشدهمتعادلهایانرژیتعدیلوبهبودازعبارتست

ریمحشکستنبدونعصبانیتکردنخارجدلسوزی،ابرازدیگران،و

.دیگران
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زندگی با شوق -7

ایبرتواناییفردشخصیتدرعشقکاملبروز
.استشوقوباشادیزندگی
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زندگی با وقار، یکدلی و تعهد  -8

ایندونب.استخودشمتعالینیرویوشخصیاصولبهپایبندیبصورت

راوسوسهتواندمیشخصاینحالتدر.میشودالقیدیدچارشخصحس

اننشراشخصیارزشهایبهتعهدهایشصحبتورفتارهادروکندرد

.بودخواهدکاروکسبوزندگیدرویراهنمایاخالقیمسیرودهد
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پیوند و خدمت خالق   -9

یگریدوخالقیتداشتنیکی.دارداشارهعملکرددوبرویژگیاین

حضورازترکیبیشخصاینجادر.دیگرانباداشتنپیوندوارتباط

خودازاشروزانهزندگیعادیاموردرراوقاروعشقخداوند،

متعهدانهومثبتکارهایبراساساورفتارهایودهدمینشان

.است
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:  زندگی با هوش معنوی مطلوب/ شادی و تکمیل/ پادشاهی خداوند-10

دداروجوددنیادراساسا  یاداردسروکارآنبازندگیدرراهرچهشخصیعنی

وبدانداعمالشبراونظارتوخداوندحضوروخداوندوجودازاینشئهرا

.میگیردانجامخداوندارادهوخواستبهچیزهمهاینکه
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یتموجودوشودمیگفتهشناختچندگانههایروشبهمعنویهوشدیگرجاییدر•

دتوانمیآن،کندمیادغامجهاندرکاربیرونیموجودیتباراروحیهوذهندرونی

وخردوعقلطریقازمعنویتبلوغ.یابدگسترشتمرینوکاوشجستجو،طریقاز

اتانتخابدرتشخیصبرایمعنویهوششود،مینمایانجهاندرآمیزشفقتاعمال

المسمعنویتوسعهوکردنعملخوبروشدرروانشناسبهکهاستضروریمعنوی

Vaughan).کندمیکمکجانبههمه ,1998)
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افرادی که دارای هوش معنوی هستند دارای ▪
:  این صفات می باشند

قدرت مقابله با سختی ها، دردها و شکست ها -•

باال بودن خودآگاهی در این افراد -

حسی که این افراد را هدایت درونی می کند -

درس گرفتن از تجربیات و شکست ها -

از دشواری های زندگی فرصتی می سازد برای دانستن -

توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم -

«  چرا؟»گفتن -

پرداختن به سجایای اخالقی و اهمیت دادن به آنها -

توانمند بودن در خودداری و کنترل خویش -

برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری باال -
106
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هوش معنوی در سازمان
بخشدمیقدرتاوبهکهتواناییوپذیرتحولهوشیاست،برخوردارمعنویهوشازکهاستانسانتنهااین•

ورددگشماربیاصالحاتانجامبهقادرنماید،خودتغییراتدستخوشرانقشهاوقوانینوباشدخالقتا

همهواستیپیچیدگورقابتعصرامروزهدانیدمیکههمانطور.کندمتحولشکلبهترینبهراشرایطبتواند

بهراهنهاتبنابراینهستند،بینیپیشقابلغیررفتارهایدارایکهدارندسروکارهاانسانباهمهاسازمان

در.تهسرهبرانتوسطآنزمینهایجادطورهمینومعنویاتشانتوسعهبهآنهاترغیبافرادآوردندرخدمت

ردایگونهبهوایجادسازمانآیندهازاندازیچشمخود،فردبهمنحصرویژگیهایبامعنویرهبرواقع،

د،باشنامیدوارسازمانآیندهبهوآورندایمانسازماناندازچشمتحققبهآنانکهکندمینفوذکارکنان
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فرهنگرواجابدیگرطرفاز.دهدمیافزایشبیشترتالشبرایراکارکناندرونیانگیزهترتیباینبه

وابطروباشندداشتهخودگذشتهزندگیوخودبهعمیقیتوجهافرادکهشودمیموجبنوع دوستی

دركراودخشغلواقعیمعنایکارکنانکهشودمیموجبرهبریچنین.کنندقراربردیگرانبامطلوبی

ازانشغلشکهدهدمیدستاحساساینآنهابههمچنین.شوندقائلاهمیتدارندکهشغلیبرایوکنند

برایمشترکیارزشهایواندازچشمرهبراناین.استاهمیتداراینیزهمکارانسایروسازماننظر

اهرفسطحنهایتدرکهکنندمیفراهمراآنانسازمانیوتیمیتوانمندیموجباتوایجادکارکنان

و.یافتخواهدافزایشآنانسازمانیتعهدووریبهرههمچنینوکارکنانتندرستیوسالمتیوزیستی

.یافتخواهدافزایشآنهاکارایینتیجهدر
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مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای
:هوش معنوی ضعيف

ضعیفمعنویهوشدارایافراد
مانندملیتچیزهاییشناساییحس-1

نبنابرایوهستندموقعیتورقابت
یهاشناساییاینازکدامهرکهموقعی
وناراحتباشند،آمیزتهدیدغلط

.شوندمیعصبانی
بهسرمیزند،خطاییازدیگرانکهموقعی-2

وشدنشناختهمسئولازترسخاطر
راآنهاشانموقعیتدادندستاز

راندیگازبنابراینوکنندمیسرزنش
دیرمازکهاینبرای.گیرندمیتأییدیه
بهدستحاضرندبگیرندتأییدیهخود
.بزنندکاریهر

قویمعنویهوشدارایافراد•
شناسیخودحسفاقدهرگزآنها-1

،لیتم،جنسیتکهدانندمیونیستند•
وهستندبرچسبمانند...،اعتقادات

.نیستندهستممنکهچیزیآن
چیزیهربرایرادیگرانهرگز-2•

تمسئولیهمیشهوکنندنمیسرزنش
برایراچیزیپذیرند،میرااعمالشان

کهاندکردهدرکندارند،دادندستاز
وباشندچیزیهرمالکتوانندنمی
مورددرخوبیحسکهاینبرای

بهنیازیباشندداشتهخودشان
.ندارندتأییددیگران
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وندشومیوابستهشغلشانبهافراد-3•
پولاطمینانآوردندستبهبرای

دستازصورتدر.کنندمیپرداخت
هایافسردگی،بیماریدچارشغلشاندادن
بهحتیگاها یاوشوندمیروانی

.زنندمیدستخودکشی

هنوز.کنندمیزندگیبقاءبرای-4•
اءبقکههستندتصورغلطاینتحت

آنشماکههستچیزیترینشایسته
.کنیدمیجستجواولوهلهدررا

از همه وابستگی ها آزاد هستند و در-3•
درون خود احساس اطمینان ایجاد می 

بر احساس آنها از اطمینان مبتنی. کنند
دادها توانایی هایشان ، نقاط قوت ، استع

نوان به ع. ، و شایستگی های ذاتی است
یک انسان چیزی که آنها می دهند بر 
مبنای چیزی که دیگران به آنها می 

.دهند نیست
دوست دارند که خدمت کنند به -4•

ای دیگران و دریافته اند که تنها راه بر
توسعه توانایی های شخصی اشان 

استفاده از آنها در خدمت به دیگران 
ارتباط خوبی با ارباب رجوع .هست

.برقرار می کنند
110
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وشوندميمضطربآسانيبه-5•
بهيشخصطوربهکهکنندمياحساس

رضدرمعوبوميجهانيتغييراتواسطه
بهيسازمانتغييراتبرابردر.تهدیدند

.مقاومندشدت
وعشقدرجستجویهنوزافراداین-6•

وهستنددیگرانوجهاندرشادی
هنوزنااميدیمكررتجربهبابنابراین
.اندمواجه

جهانتغييراتواسطههرگزبه-5•
نچوشوندنميمضطربخودپيرامون

درو.دانندميطبيعيچيزیآنراکه
مينمقاومتسازمانيتغييراتبرابر
.کنند

ردآنهاکهچيزیکهانددریافته-6•
کردندجستجوميبيرونجهان

در(آرامش،عشق،خشنودی،رضایت)
وقتهيچتوانندميوآنهاستدرون

ندهنددستازراآنها
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خستهعملیکعنوانبهراکار-7•
لمحبهمیروندکهدانند،میالزمکننده
پرداختبرایپولمقداریوکار

.گیرندمیهاصورتحساب
انجامدرابزاریعنوانبهافرادبه-8•

یدستیابواهداف،بهشغل،رسیدندادن
.کنندمینگاههدفبه

.یدآمیارتباطاتازقبلاغلبوظیفه•
کامال زندگییکداشتنبهتمایل-9•

نهاآبرایشخصیمنافعو.دارندتجاری
داردقراراهمیتاولدرجهدر

،خالقیتوسیلهیکعنوانکاررابه-7•
راولپوبینندمییادگیریوخودابراز
.آورندمیحساببهدومپاداشیک

ندکهبینمیانسانعنوانبهراافراد-8•
ها،ضعفها،نیازها،مالحظاتقوتدارای

.هستندهاییخواستهو
.یدآمیوظیفهازقبلاغلبارتباطات•
آرامزندگییکداشتنبهتمایل-9•

ونقشایفایبرایفرصتیکدارند،
.خالقیت
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:نتيجه گيری
مامغزذاتیوپایهتوانایییکاین. شویممیمتولدباالمعنویسرمایه یکباماهمه •

قویتتویافتهتوسعهنیزتواناییاینبایدذاتی، هایتوانمندیهمه هماننداما.است
فعالیتایبراعتمادبهنیازشدنشدیدتربهتوجهباشویممیسازمانواردوقتی.شود
افرادبیندرمعنویهوشتوسعهومعنویتبهنیازامروزیجهانهایسازماندر

ساسا اوبودهاخالقیاتومعنویاتهمینافرادبیندراعتمادریشه.یابدمیافزایش
بهبرخوردارندمعنویهوشازکهکارکنانی.هستمتزلزلسازمانهایشالودهآنبدون
کهموضوعاتیجملهاز.شوندمیمحسوبسازمانبرایارزشباایسرمایهعنوان
آنبههاسازماندرپیچیدهومتالطمهایمحیطبهپاسخدروسیعی،طوربهامروزه
طریقازوبودهانسانخاصمعنویهوش.استاخالقومعنویتشودمیتوجه
خالقاتبخشدمیقدرتاوبهکهپذیرتحولهوشیآید،میمتعالیبعدیکازآگاهی
بیاتاصالحانجامبهقادرنماید،خودتغییراتدستخوشرانقشهاوقوانینوباشد
کارکنانیارعتمامخودبروز.کندمتحولشکلبهترینبهراشرایطبتواندوگرددشمار

.بودخواهدمیسرسازمانبهمعنویتورودباکاردربرتررفتارهایو
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بهدیجصورتیبهتجارتومدیریتعرصهدرکهتوجهینخستین

تاداسمایوالتونبهگشتولمبذانسانیعواملبامناسبرفتار

شرکتدرکهتحقیقاتیدروی.می شودمربوطهاروارددانشگاه

نتیجهاینبهشدمعروفهاثورنتحقیقاتبهودادانجاموسترنبرق

یزشانگرشددرابزارترینمهمانسانیعاملبهتوجهکهرسیدمهم

.استآنهاکارکنانوسازمان هابهره وریو
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یطشرادرواجتماعیروابطدرکهاستآنبیانگرهیجانیهوش

ردفاینکهیعنی.استنامناسبعملیچهومناسبعملیچهخاص

با،داردنگهزندههمیشهخوددرراامیدبتواندمختلفشرایطدر

ستدبهبرایبشنود،رادیگراناحساساتنماید،همدلیدیگران

ذاردنگانگارد،نادیدهراکوچکپاداش هایبزرگتر،پاداشآوردن

برابردرنماید،مختلرااواستداللوتفکرقدرتنگرانی

.دنمایحفظراخودانگیزهحالهمهدرونمایدپایداریمشکالت
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The  History of Emotional Intelligence
E Q Thorondik’s Wechs ler  Ohio S tate Howard Gardner’s

“S ocia l Intelligence ” “Non - intelligective ” s tudies ”task” “F rames
versus  “cons ideration” of mind”
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1900 1918 1930 1940 1950 1958 20031983

IQ Alfrred Binet begins

administering tests 

to French 

schoolchildren for 

intwlligence

First large scale 

administration of 

IQ tests to US 

Army recruits

David Wechsler 

developed WAIS 

(Wechsler adult 

Intelligence)
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 توانندمیبهتردارندقطعیتواطمینانخوداحساساتمورددرکهافرادی:شخصیعواطفشناخت-
.کنندهدایتراخودزندگی

توانایي اصلي             5در توصيف از هوش هيجاني به ( 1998)گلمن
:اشاره مي نماید

اناییتواینلحاظبهکهافرادی.خوداحساساتتنظیمقدرتیعنی:هیجان هادرستکارگیریبه-
آندرهکافرادیکهحالیدرگریبانندبهدستافسردگیوناامیدیاحساسبادائما ضعیف اند
.دبگذارنسرپشترانامالیماتمی توانندبیشتریبسیارسرعتبادارندزیادیمهارت

بخشراثومولدبسیارمی گیرندعهدهبهکهکاریهردرمهارتایندارایافراد:خودبرانگیختن-
را هاهیجانرهبریسکاناستالزمبودنخالقبرایوخودنفسبهتسلطبرای.بودخواهند

.گرفتدستدر
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کستانی کته از. استتاساسیهمدلی، یکی از مهارت های :شناخت عواطف دیگران-
یازها یتا همدلی باالیی برخوردار باشند به عالیم اجتماعی ظریفی که نشان دهنده ن

ا ایتن امتر تتوان آنهتا ر. خواسته  های دیگران است توجه بیشتری نشان می دهنتد
وفتق درحرفه های مدیریت و فروش که مستلزم مراقبت و توجه به دیگران استت م

. می سازد
گران بخش عمده ای ازهنربرقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در دی:حفظ ارتباط  ها-

وبی عمل این افراد درهر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران بازمی گردد به خ.است
.می کنند و افراد بسیار مقبول جامعه اند

khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه
مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



ارکنتان نیازمنتد ک،امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند وهرگونته تغییتر
میان تعامل دراین.تغییرات سازگار شوندومدیرانی است که انطباق پذیر بوده وبا

ن بته عنتوان اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبرا
. عنصتتر کلیتتدی درمتتدیریت تغییتترات ستتازمانی اهمیتتت فزاینتتده ای دارد

تواننتد بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد کته ب
درایتن . نتدبتاط برقرارکنتاربه طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی ختود

انتد کی ازمؤلفه هایی است که می تویزمینه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی
ه گفته مهمی ایفا کند و بش به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نق

. شتترط حتمتتی واجتنتتاب ناپتتذیر درستتازمان بتته حستتاب متتی آیتتدگلمتتن
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بهارهخی ازدانشمندان نیز دریافته اند که هوش عااطفی بااهمیات تارازرباخیرا •
اماروزه هاوش عااطفی باه عناوان . برای یک مدیر و رهبر است( IQ)هوشی 

هم نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درك دقیق هیجانات خود شخص و
جاانی هوش عااطفی ،فارد را از نظرهی.تعبیر دقیق حاالت هیجانی دیگران است 

ات ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چاه میزانای ازهیجاناات واحساسا
نکتاه قابال توجاه در. خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کناد

بلکه ند، تواناییهای هوش عاطفی ذاتی نیست"راستای هوش عاطفی این است که 
". مااااااااااااای توانناااااااااااااد آموختاااااااااااااه شاااااااااااااوند
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عاطفیهوشگیریشکلنحوه
وانمحققبرایانسانهاهوشوذهنیتوانائیهایسنجشدیرباز،از

کهشدمیتصورمدتها.استبودهتوجهجالبدانشمندان
وتداللیاسمنطقی،توانائیهایبهمنحصرفقطانتزاعیقابلیتهای
وشهآزموناولینگفتتوانمیدیدگاههمینبا.شودمیریاضی

(IQ)مخصوصبینهآزمون.شدطراحی1900درآلفردبینهتوسط
نسخةبینهآزموناصالحوتوسعهبا1918در.بودآموزاندانش

1985سالتا.شداستفادهامریکاارتشدرآنشدةبازنگری
رفتگانجامهوشیبهرهارزیابیزمینةدردیگریمتعددتالشهای

(...وثراندیکنظریات،وکسلرتالشهایاوهایو،مطالعاتمثل)
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را(عاطفی)هیجانیهوشهواژگاردنر،بندیطبقهبرتکیهبا:(1990)رمایوسالووی•
رتباطی،اهوشوفردیدرونهوشدستهدوترکیبباآنها.کاربردندبهباراولینبرای
ارزیابی،تواناییراعاطفیهوشیر،اموسالووی.دادندتوسعهراهیجانیهوشمفهوم
دیدگاهازدکرده انتعریفآنازکارامداستفادهودیگرانوخودعاطفهتنظیموبیان

:شودمیعضو5شاملهیجانیمایرهوشوسالووی
است،وقوعحالدرکهزماندرهماناحساستشخیصیاخودآگاهی:خودآگاهی(1•

بههلحظادارهوکنترلتوانایی.دهدمیتشکیلراعاطفیهوشکلیدیومهمبخش
دخوواقعدر.داردشناسانهروانبصیرتوخویشتندرکازنشاناحساساتلحظه
دکنمیبروزکهصورتیهمانبهرااحساسیهرفردکهاستمعنیاینبهآگاهی

نشبیآوردندستبهبرایلحظههردراحساساتبرنظارتتوانایی.دهدتشخیص
احساساتتشخیصدرناتوانی.داردکنندهتعییننقشخویشتن،ادراکوشناختیروان

کندمیدچارسردرگمیبهرافردنیز،راستین
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کل کنترل و اداره احساسات مهارتی است که برپایه خود آگاهی شت: ( خود مددیریتی)خودنظم دهی ( 2

ردگی ها و بی این توانایی عاطفی به ظرفیت شخص برای تسکین دادن خود، دور کردن اضطرابها، افس. می گیرد

مینه آزمایش جالبی در این ز. تأخیر انداختن ارضای نیاز بستگی داردحوصلگی های متداول و قابلیت او در به

ساله رابرای آزمون انتخاب کرد و 4او تعدادی از کودکان . توسط والتر میشل، روان شناس آمریکایی انجام شد 

20-15دریافتت کننتد و یتا یا االن، یک قطعه شیرینی: از آنها خواست تا یکی از این دو وضعیت را برگزینند

، در ستنین چهارده سال بعد، وقتتی همتان کودکتان. میشل نتایج آزمون را ثبت کرد. دقیقه بعد، دوقطعه بگیرند

دقیقه تحمل کنند، هم از نظر اجتمتاعی 20-15نوجوانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، دسته ای که توانسته بودند 

S)کارآمدتر بودند و هم در آزمون استعداد تحصیلی AT )متدیران و رهبتران . نمرات باالتری دریافتت کردنتد

یترا در عامل خود نظم دهی به دالیل رقابتی بسیار مهم استت، ز. قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند

فقط افرادیکته. دمحیطی که سازمانها مستهلک می شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یاب

. تستتتتلط یافتتتتته  انتتتتد، قتتتتادر بتتتته انطبتتتتاق بتتتتا ایتتتتن تغییرهتتتتا هستتتتتندبرهیجانهایشتتتتان
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ایجادوتوجهتمرکز،برایخاصهدفیجهتدراحساساتهدایت:انگیزشیخود(3
وکندبرانگیختهراخودداردنیازاهداف،بهرسیدنبرایفردهر.استمهمبسیارخوددرانگیزه
عالیقازنهباشد،آگاهخودواقعیعالیقواحساساتازفردکهاستاینخودانگیختگیالزمه

خودآگاهیدرریشهنیزخودانگیختگیدیگرعبارتبه.شدهگرفتهیادوشدهآموختهتمایالتو
ساتاحساقادرندکهکسانیواستوموفقیتمهارتنوعهرساززمینهاحساساتکنترل.دارد
.باشندثرومؤمولدکنندمیسعیشود،واگذارآنانبهکهکاریهردربرانگیزانند،موقعبهراخود

واژهکلید.کنندمیحرکتدیگرهرکسوخودانتظاراتماورایبهرسیدنبرایانگیزهبارهبران
وشدهدرونیهاآندرپیشرفتبهمیلهستند،رهبربالقوهکهرهبرانی.استپیشرفترهبران،این
بهکهاستهانگیزبارهبرانعالمتاولینشور،.شوندمیبرانگیختهپیشرفتبهرسیدنبرای
تگیخسانرژییکوکنندمیمبادرتشغلخوبانجامبهدارند،یادگیریبهعشقآنوسیله
افرادوقتی.استدیگرعالمتسازمانیتعهد.دهندمینشانکارهادادنانجامبهتربرایناپذیر

میدتعهاحساسکارند،بهلغومشآندرکهسازمانیبهدارند،دوستخودشبرایراشغلشان
.ندنمامیباقیخوش بینآنهاست،ضدبرعالیمکهموقعیایمالحظهقابلطوربهوکنند
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نوعیکهاستدیگرانباهمدلیگیرد،میشکلهیجانیخودآگاهیبراساسکهدیگریتوانایی:همدلی(4•

ودیگرانعاطفینیازهایوهیجاناتاحساسات،درکمعنیبههمدلی.شودمیمحسوبمردمیمهارت

درونافرادازترراحتگرابرونافراداحساساتدرکمعموال  .آنهاستبرابردرمناسبواکنشانجام

موال  معزیراکند،میکمکمابهدیگران،واقعیاحساساتفهموشناختدربدنزبانازآگاهیاماگراست،

.ابدیمیانعکاساواعضایواندامهاهایتکانهورفتارهادرحرکات،ناخواستهطوربهفرد،احساساتتمام

برانره.باشدمؤثرتواندمینیزاحساساتدهندةانعکاسعضومهمترینعنوانبه«چهرهحاالت»ازآگاهی

دراملعوسایرباهمراهراکارکناناحساساتفکر،ومالحظهباآنها.کنندراضیراهمهکنندمیسعیهمدلی

دلهمرهبراناست،مهمبسیاررهبریازجزئیعنوانبههمدلیامروزه.گیرندمینظردرگیریهاتصمیم

بهنسازمانشاپیشرفتبرایراخوددانشازآنها.دهندمینشاناطرافشانافرادباراهمدردیبیشترین

.کنندمیاستفادهاهمیتبااماظریفروشهای
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:دیگرانباروابطتنظیمیااجتماعیهایمهارت(5
.استدیگراناحساساتادارهوکنترلمهارتزیاد،مقداربهمردمباارتباطهنر

میتقویتراشخصینفوذورهبریقوهمحبوبیت،کهاستتوانایینوعیمهارتاین
.ستندهروحیهبااغلبوباشندمیهیجانیتواناییهایباالیسطوحدارایرهبران.کند
ایجادبرایمهارتهاهمچنینوآشناییهاازوسیعیحوزهبهاجتماعینظرازماهرافراد
میاجتماعیمهارتهای.هستندماهرگروههامدیریتدرافراداین.دارندتمایلرابطه
وظیفهزیراشود،گرفتهنظردرسازمانهااکثردررهبریقابلیتهایکلیدعنوانبهتواند
روابطموثرمدیریتبهرهبرانراستاایندر.استدیگرافرادطریقازکارانجامرهبر
.سازدمیممکنراآناجتماعیومهارتهایدارندنیاز
قابلهایتالشبهعاطفیهوشزمینهدرکهاستصاحبنظرانیدیگرازنیزگلمندانیل

ناختیشروانجنبهبیشترمایر،وسالوویدیدگاهحالیکهدر.استزدهدستتوجهی
دوهراساسالبته.استنزدیکترمدیریتیمفاهیمبهگلمنتوسطشدهارائهمفاهیمدارد،
.استمشابهکامال تعریف
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E Q(2001)گلمندیدگاهاز:
،خودآگاهیطریقازمی تواندآندارندهکهمهارتی:استگفتهعاطفیهوشدرتعریفگلمن،

همدلیقطریازبخشد،بهبودراآنمدیریتیخودطریقازکند،کنترلراخویشروحیات
وخودیهروحکهکندرفتارشیوه هاییبهروابط،مدیریتطریقازوکنددرکراآنتأثیر

ببردباالرادیگران
(ارتباطیهوش)اجتماعیقابلیتهای-2(فردیدرونهوش)فردیقابلیتهای-1
:فردیقابلیتهای-1
(قابلیتهابراعتماداحساسات،تمایزاحساسات،شناخت)خوداگاهی1-1
کسببرایاشتیاقپذیری،انعطافمسئولیت،پذیرشکنترلی،خود)مدیریتیخود1-2

(بینیخوشابتکار،موفقیت،
:اجتماعیقابلیتهای-2
(دیگراننیازهایازآگاهیسازمانی،آگاهیهمدلی،)اجتماعیآگاهی-1-2
سرعتتواناییالقایی،رهبریدیگرانتوانائیهایگسترش)اجتماعیروابطمدیریت-2-2

(همکاریوکارگروهیتعارضات،مدیریتگذاری،تأثیرتغییر،بهبخشیدن
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Eتفاوت QباIQ

Eتفاوتبهاشارهبا QوIQاهمیتE Qنمایانبیشترافرادسازمانیعملکردورفتاردر
هاپژوهشنتایجحالیکهدراستموروثیواکتسابیغیرزیادیحدتاIQ-1:شدخواهد
Eتوانمیمناسبتربیتیبسترکردنفراهموالزمآموزشهایدادنبادهدمینشان Q

.دادارتقاراافراد

Eنقشتردیدبدونسازمانهادراجتماعیروابطاهمیتبهتوجهبا-2 Qشغلیموفقیتدر
وابسته%80سازمانهادرافرادموفقیتهایشودمیگفتهامروزه.استتررنگپرافراد

Eبه Qازمندیبهرهگرودر%20تنهاوIQهایتواناییبافردیمثالعنوانبهباالست
بناراوبیخاجتماعیروابطیاکندکنترلرااحساساتشنتواندکهباالهوشیبهرةومنطقی

نعیدروعادیهوشیبهرةبافردیولیشود،میروبرومشکلبااشکاریمحیطدرکند
Eازبرخورداریحال Qداشتنوهمدلی،برانگیختگیخوداحساساتبرمدیریتباباال

وبهترجایگاههایبهتواندمیبیشتریاحتمالباسازماندرمطلوباجتماعیروابط
.کندپیدادسترسیبیشترموفقتیهای
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ویژگی های هوش هیجانی باال و 
پایین
هوش هیجانی باال•

با انگیزه بودن1.

موفقیت در ایجاد روابط2.

صمیمیت3.

راحتی خیال4.

تعادل5.

آگاهی6.

.7...

پایینهیجانیهوش•
تنهایی1.
ترس2.
ناکامی3.
گناه4.
اخالقیبد5.
ناامیدی6.
.7...

130
khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه

مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



The  S tructure  of Emotional Intelligence
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هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان

رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی-1شکل
132

رهبری

عملكرد 
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انساني
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نیمعارتباطاتقالبدرهیجانیهوشمفهومشده،دادهنشانشکلدرکههمانگونه
یستنممکنهیجانیهوشبررسیباشدنداشتهوجوداگرارتباط.کندمیپیدا

وفضاوانسانیمنابععملکردرهبری،عاملتأثیرسهتحتسازماندرارتباطات
بهاستعاملسهاینمتقابلارتباطوتعاملمهمنکتهاستسازمانیفرهنگ

وموثرسازمانفرهنگوفضاگیریشکلدرهمسازماندررهبریمثالعنوان

کردعملبر،انسانینیرویسیاستهایاتخاذباهمواستموثرسازمانفرهنگ

باالهیجانیهوشازکهرهبریگذارداثرمیسازمانانسانیمنابعسیستم

کارآییوهبودببرایرامناسبیانسانیمنابعسیاستهایتواندنمینباشدبرخوردار

ازهمارسازمانفضایهمچنیننهد،بناآنهابالقوههایتواناییازاستفادهوافراد

کرداهدخوتبدیلرسمیوخشکفضاییبهوکردهدورنوآورانهوخالقانهفضای
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بهبودجهتدرتالشیهرکهداشتتوجهبایدعاملسهاینتعاملبهتوجهبا•
متقسسههربرباید(استارتباطاتنتیجهکه)سازماندرهیجانیهوش
برحاکمهبریرسبکبهتوجهبدونانسانی،منابعسیستمتغییرکند؛تمرکز

اطاتارتبحال.شدنخواهدمنجرمثبتینتایجبهسازمانفضایوسازمان
.است(گروهی)اجتماعیوفردیزمینهدوهردرهیجانیخوشمبنای
ولفداردقرارسازمانبخشیاثربامستقیمارتباطدرنیزهیجانیهوش
Eباازافرادیمتشکلکاریگروههایکهکندمیبیان Qکه)باال

باعثشکبدون(شودمینمایانخالقیتوباالتعهدمطلوبدرهمکاری
آزمایشیدربرمکنامبهمحققی.شدخواهندسازمانبخشیاثرارتقاء
وردم...وولووام،بیآیپپسی،نظیربرجستهسازمان15دررامدیرصدها
(یجانیههوش)عاطفیقابلیتهایکهرسیدنتیجهاینبهودادقراربررسی

دراستبودهارشدمدیراناینموفقیتاصلیعاملموارددرصد75در
بهاینوکردارزیابیسازمان121درراشغل181گلمن،دیگرآزمایشی

یتهایقابلسازمانها،درعادیافرادوهاستارهاصلیتفاوتکهرسیدنتیجه
.آنهاستعاطفی

134
khooyeh.ir        مشاور و مدرس |  علی خویه

مدیریت، بازاریابی، فروش و برندسازی



رهبریومدیریتدرعاطفیهوشابعاد
:ازعبارتندکهانددادهتشخیصچهاربعدعاطفیهوشبراینیز(1990)وکارسومایر،سالووی

ازکهتاساینعاطفیهوشبامرتبطتواناییترینضروری:دیگرانوخوددرهیجاناتشناسایی(1
وتقونقاطتادهدمیاجازهمدیرانبهخودآگاهیتوانایی.باشیدخودآگاهاحساساتوهیجانات
قدقیآزمونبرایآگاهخودمدیران.کنندپیدااعتمادخودارزشبهوبشناسندراخودضعف

کهدداننمیمستقیمدرکراهازوشهودیطوربهوکنندمیاستفادهآگاهیخودازخودروحیات
.دهندقرارثیرأتتحترادیگرانچگونه

،حللوبمطنتایجکسببهدرکمکهیجانهاازاستفادههیجانات،تواناییکاربرد:هیجاناتکاربرد(2
.استسازمانیبینشوهمدلیمهمتواناییشاملمهارتاین.ازفرصتهاستواستفادهمسایل
تاازندسمیعملیبیشتررادیگراناحساسهایوهیجانها.برخوردارندتواناییاینازکهمدیرانی
ناختشزمینهدرآناناین،برعالوه.هستندمراقبکهدهندمینشانآنان.کنندحسراآنهااینکه
دانندمیا  دقیقاجتماعیآگاهیازبرخوردارمدیرانبنابراین،.دارندتخصصاداریسیاستهایروند
رفتارشانوکالماگرکههستندحساسقدرآنوگذاردمیتأثیربردیگرانکردارشانوگفتارکه

.دهندمیتغییرراآنباشد،داشتهمنفیتأثیر
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:توانایی درک و فهم هیجانات( 3

غییرتوچگونگیآنهاازعللوآگاهیپیچیدههیجاناتدرکتوانایی
.نامندمیهیجاناتدرکرادیگرحالتبهحالتازیکهیجانات
جهتدرمهارتهااینازبرخوردارند،تواناییاینازکهمدیرانی
ابرازوشوخیطریقاختالفهاازحلوخودواشتیاقشورگسترش
وانندتمیتواناییهااینکمکبهآنها.کنندمیاستفادهمهربانی
یاافرادنبرانگیختعدمیابرانگیختنموجبچیزیچهکهبفهمند
بارابهتریهمکاریتوانندمینتیجهدروشودمیگروهها
.کنندریزیبرنامهدیگران
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:مدیریت هیجانات( 4•

ووددرخهیجانهاکردنوادارهکنترلهیجانات،تواناییمدیریت•
میناجازههستند،داراراتواناییاینکهمدیرانی.استدیگران
نانآ.سربزندآنهاازروزطولدربیگاهوگاههایبدخلقیدهند
کهدکننمیاستفادهمنظوراینبههیجانهامدیریتتواناییاز

اینکنندواردادارهوکاریمحیطبهرابدروحیهوبدخلقی
یحتوضمردمبرایمنطقیایشیوهبهراآنبروزعلتومنشأ
وتکجاسهابدخلقیاینمنشاکهدانندمیآنهابنابراین،.دهند
انجامدطولبهاستممکنمدتچه
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نقش هوش عاطفي در سازمان
هبعاطفیهوشامروزهکههستندنظربرایننظرانصاحبازبرخي

واستگرفتهقرارهاسازمانوهاشرکتتوجهموردسرعت
دهشبیشترتکنیکیدانشهایوشناختیهایتواناییازآناهمیت
اینازکهانددریافتهمدیرانکه،استآنامرایندلیلواست

پیداافزایشسازمانیوشخصیتعادلودرونیپیوستگیطریق،
گروههاازایمجموعهسازمانهادانیممیکههمانطور.کردخواهد
پذیریانعطافبههاگروهاینآمیزموفقتعامالتکههستند

.کندمیکمکسازماندرتغییراتاعمالوپذیریوانطباقسازمانی
ازرندببباالراسازماناثربخشیاینکهبرایسازمانهااینبنابر

.کنندمیاستفادهباشند،میعواطفبرمبتنیکهنرمهایمهارت
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رهتا را از متغییبرستد بایتد یکستریاینکه به توانمندیسازمان برا•
از این متغیر هتا از کنتترل متا ختارج یمورد توجه قرار دهد که بعض

ازمان را تتوان آینتده ستنمیهارهستند و با تجزیه و تحلیل این متغیی
در یعتاطفیتواند از مهارت هابنابراین سازمان می. کرد یپیش بین

رحتوستعه کارمنتدان طتیبترایاین زمینه کمک بگیرد تا برنامه هتای
. بتردستازمان بتا ال بیکند و عملکرد افراد و در نتیجه اثر بخشیریز

فتظ و ، حیچتون بکتارگیریهتایبا تاثیر بر زمینهیالبته هوش عاطف
ش نافتراد مستتعد و نیتز در گتزیینگهداری کارکنان، توسعه و بهساز

یآنتان و غیتره، بته اثتر بخشتیشغلیو ارتقاافراد برای احراز شغل
یتک یبته معرفت2000کارسو و ولف در سال .کندمی سازمان کمک 

یغلرا با پیشرفت شتیپرداخته اند که هوش عاطفیمرحله ا3فرایند 
:سازدی مرتبط م
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تالزاماوشرایطتمامیکهاستالزمشغلتوصیفهنگامدر:شغلتوصیف-اولمرحله
یهامهارتتاداردضرورتوشودبیانیعینشکلبهویرفتارعباراتقالبدریشغل
عنونهب.شودفهرستوگفتهیکبهیکودقیقصورتبهشغلآناحرازبراینیزمورد
وشخصیتبهمربوطیپژوهشهایخوببهبایدمشاورانمرحلهاینتحققازیبخش

.کنندمرورراعملکرد
:ارزیابیبرایمناسبابزارانتخاب-دوممرحله
بایدییابارز.کرداتخاذرایمناسبابزارتوانیم،رمداخصیصهیشغلتوصیفیککمکبه

یاهالیستچک)یفعلیگزینشیهاشیوهطریقازکهباشدییهاجنبهبرمتمرکز
.اندشدهیشناسای(مصاحبه

برایرایدارافنهایتدرکنندگانارزیابیاکثر:شایستهافرادیمعرفویارزشیاب-سوممرحله
رد.کنندیماعالمراآنانیاسامونمودهبندیجهرددانند،یممناسبشغلیکاحراز
رفطازیموثریراهبردهاتااستالزمشغلحرازابرایصالحیتباافرادیمعرفهنگام
دیدجکارکنانیاحرفهیهایشایستگافزایشویفردرشدیبراکنندگانیارزیاب

وشغلاحرازبرایافرادگزینشدریمهمعاملیعاطفهوشاینجادر.شودپیشنهاد
راگیرفرویکردوجریانیکازیبخشکهیشرطبهالبتهشود،یممحسوبآنانیارتقا
.داردیبسزایبسیارنقشسازمانبودنکارادریعاطفهوشبراینهاعالوه.باشد
شاننمدیریتیکارایویعاطفهوشپیرامونشدهانجامیپژوهشهاازحاصلنتایجزیرا
یکارایبروزدر“یاجتماعیهامهارت"معیاریعاطفهوشیمعیارهابیندرکهدهدمی
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د، رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییترات و بته منظتور بقتا و رشتد در محیطهتای جدیت
اری مواجته ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموما  مدیران برای پاسخ به آنها با مشکالت بسی

یتن یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند بته رهبتران و متدیران در پاستخ بته ا. می شوند
ر هوش عاطفی موضتوعی استت کته ستعی د.است( عاطفی)کند، هوش هیجانیتغییرات کمک

دیران مت. تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات، احساسات و عواطف در توانمندیهای انستانی دارد
برخوردار از هوش عاطفی، رهبتران متؤثری هستتند کته اهتداف را بتا حتداکثر بهتره وری ، 

یت، این با توجه به اهمیت هوش هیجانی درمدیر. رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند
ش مقاله به بررسی ابعاد هوش هیجانی درمدیریت، رشد وتوستعه رهبتری درمحتیط کتار و رو

.در سازمان می پردازدآموزش هوش هیجانی
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روش 6بنابراین، توصیه می شود که سازمان ها برای ارتقای هوش عاطفی مدیران ختود، •
:این روش ها، عبارتند از. را مورد استفاده قرار دهند« ویزینگر»یپیشنهاد

رشد و توسعه خودآگاهی-1•
مدیریت عواطف و احساسات -2
ایجاد انگیزش در خود--3
توسعه مهارت های ارتباط مؤثر-4
توسعه مهارت های فردی-5
یریاخودبرای دیگران بهکمک-6

انتایی همچنین، تحقیقات نشان می دهند که متؤثرترین متدیران کستانی هستتند کته تو
چتار شناخت احساسات کارکنان را درباره وضعیت کاری خود داشته و زمانی که آنان د

صته، بته طور خال. یاس و ناامیدی یا نارضایتی می شوند، وضعیت آنها را بهبود می دهنتد
سازمان مدیرانی که با هوش عاطفی مدیریت می کنند، باعث می شوند تا کارکنان آنها در

.باقی بمانند
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هوش عاطفی و رهبری
یدستوریهامهارتویاپایهیهامهارتشاملیعاطفهوش(1999)فلدمنیهاگفتهطبقبر

ویدرستبهدیگراندرک،یکنترلخود،یآگاهخود:شاملخودیاپایهیهامهارت.باشدمی
،یرپذیمسئولیت:شاملیدستوریهامهارتوباشدیمیپذیرانعطافباهمراهارتباطات

.باشدیممیمتصدادنشرحوبیانوداشتنجراتدیگران،دیدگاهپذیرشانتخاب،توسعهیتوانای
ارتهامهاینکهچون.شودیممنجربخشاثریرهبربهیدستورویاپایههایمهارتترکیب
اثرطوربهدیگرانینیازهابهیپاسخگوییتوانایوآنهااحتیاجاتودیگرانازیآگاهنوعیک

P)(1999سالدر.دهدیمنشانرامختلفیموقعیتهادربخش ries tیهایشایستگ
:کردیبندطبقهنوعسهدررایرهبر

یامهارتهویعملیمهارتهاشاملکهگرددیبرمیتکنیکیمهارتهابهاغلب:سختیمهارتها-1
.باشدیمیمحیطیمهارتهاویامنیت

ینسازماویآموزشیمهارتهاشاملکهگرددیبرمیفردمیانیمهارتهابهاغلب:نرمیمهارتها-2
.باشدیم

.باشدیمقضاوتویگیرتصمیم،مسئلهحلیمهارتهاشامل:متامهارت-3
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بامتقابلدرکوصحیحتعامالتنقشواهمیتبهرهبرانومدیرانامروزه،
ازیاریبسآمار،طبقبروبردهپیعاطفیهوشطریقازغیره،وکارکنان

برمدیریتطریقازعاطفیهوش.آورده اندرویآنبهسازمان ها
برایزیادیبسیارمزایایدیگران،برمدیریتودرکوخویشتن
راسازمانعملکردنتیجهدرورهبرانومدیراناثربخشیوداردسازمان ها

زموفق آمیتعامالتکههستندگروه هاازمجموعه ایسازمان ها.می بردباال
ابراین،بن.می کندکمکسازمان،درتغییراتاعمالوانعطاف پذیریبهآنها،

منرمهارت هایازببرند،باالراسازماناثربخشیاینکهبرایسازمان ها
اطفیعمهارت هایازمی تواندسازمان.می کننداستفاده(عواطفبرمبتنی)
رح ریزیطکارمندانتوسعهبرایرابرنامه هاییتابگیردکمکزمینهایندر
.دهندارتقاراسازماناثربخشینتیجهدروافرادعملکردو
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ازیشبآنهزینهچونداد،انجامنبایدکهاستکارهاییدارداعتقادگاردنر•
نای»:می افزایدوی.هوشدرن ژادیتفاوت هایبررسیماننداست،فایده
تدوسونمی رومآندنبالمشوقیهیچبامنامااستجالبیعلمیسؤال
ازترکممراتببهآندانستنبهرهچوننروند،همدانشمندانبقیهکهدارم
ندمانمی کنند،تحقیقاینصرفراعمرشانکهکسانی«.استآنزیان

ژادهایندرهوشاستمعتقدکهانگلیسیروانشناس)براندکریستوفر
.هستندساده لوحومی کننداشتباه(می کندفرقمختلف

هنیذبهزیادینیازکهمعناستاینبهاطالعاتبهدسترسیگسترش•
بی ربطزارامربوطوتخیلازراحقیقتبتواندکهداردوجودترکیب کننده

آنتواناییوروبات هاستازجلوترقدمیکخلق کنندهذهن.کندجدا
ویدعقاکهمی دهدخودصاحببهراامکاناینقواعدازفراترتفکربرای

کارانتزاعی ترشیوه ایبهاخالقیذهن.کندمطرحتازه ایدیدگاه های
.کندکمکجامعهبهبودبهچگونهکهاستآنصدددرومی کند
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منابع
تارگنجی،ویراسمهدیبرادبری،ترجمهتراویسهیجانی،دکترهوش•

1384تهران،ساواالنگنجی،نشرحمزهدکتر:
پارسا،نسرینگلمن،ترجمهدانیل:هیجانی،نویسندههوش•

1389رشدانتشارات
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