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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی معلمان است .روش
تحقيق حاضر ،توصيفی -همبستگی با رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری بود .نمونه پژوهش ،شامل  911نفر از معلمان
ابتدایی شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است که به صورت تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها ،از پرسشنامههای سازگاری شغلی (پورکبيریان ،)1936 ،سرمایه اجتماعی (بردبار )1931 ،و هوش
فرهنگی (ارلی و انگ )1009 ،استفاده شد .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی به صورت مستقيم ،با ضریب رگرسيون
 ،0/75قادر به پيشبينی سازگاری شغلی است؛ همچنين ،هوش فرهنگی به صورت مستقيم ،با ضریب رگرسيون ،0/19
سازگاری شغلی را پيشبينی نمود .تحليل نقش ميانجی سرمایه اجتماعی نشان داد هوش فرهنگی به واسطه سرمایه
اجتماعی ،دارای نقش غيرمستقيم نيز در تبيين سازگاری شغلی هست و با افزودن سرمایه اجتماعی به مدل پيشبينی ،به
واسطه نقش ميانجی سرمایه اجتماعی ،قدرت پيشبينی سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی ،افزایش مییابد.
همچنين ،ضریب همبستگیهای چندگانه ( 0/991 ،)R2به دست آمد .در مجموع ،پيشبينیکنندههای حاضر در مدل،
توانستند  99/1درصد واریانس سازگاری شغلی را تبيين نمایند .از یافتههای این پژوهش ،میتوان نتيجه گرفت که برای
افزایش سازگاری شغلی معلمان ،باید زمينه و بستر مناسب را برای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی
در ميان این قشر فراهم نمود.
واژههای کليدی :سازگاری شغلی ،هوش فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،مدلیابی معادالت ساختاری.
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مقدمه
بدون شک ،شروع فعاليت شغلی ،شرایط ویژهای را پيش روی فرد شاغل قرار میدهد و فرد شاغل
نيز ،با توجه به ویژگیهای فردی که دارد ،در تعامل با این شرایط قرار میگيرد .از جمله جنبههایی از
محيط شغلی که فرد شاغل ،خواه یا ناخواه در تعامل با آنها قرار خواهد گرفت ،مسائل فرهنگی محيط
شغلی و نحوه ارتباطات و مسائل اجتماعی مربوط به آن است؛ زیرا اگر فرد شاغل بهخوبی فرهنگ
محيط شغلی را نشناسد و با آگاهی کافی وارد آن نشود ،چه بسا که در تعارض با آن قرار گرفته و
زمينه برای ایجاد تنش و ناسازگاری در شغل ایجاد شود .در محيطهای کاری متنوع قرن حاضر ،الزم
است فشارهای روانی ناشی از شوک فرهنگی و اختالالت و پيامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به
نحو مطلوب اداره شود .برخی از جنبههای فرهنگ؛ از جمله هنر ،موسيقی و سبک رفتاری را بهراحتی
میتوان دید؛ اما بيشتر بخشهای چالشانگيز فرهنگ ،پنهان است .عقاید ،ارزشها ،انتظارات،
نگرشها و مفروضات ،عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمیشوند؛ اما بر رفتار افراد مؤثرند و گاهی
موجب تعارضات و تناقضات کاری میشوند .برای این منظور ،به سازگاری و تعدیل مؤثر فرهنگها
نياز است .یکی از عواملی که در این زمينه بسيار مورد توجه قرار گرفته و عامل تعدیلکننده لقب
گرفته است ،هوش فرهنگی است .هوش فرهنگی ،دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسياری با
محيطهای کاری متنوع دارد .هوش فرهنگی به افراد اجازه میدهد تا تشخيص دهند که دیگران
چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند؛ در نتيجه ،موانع ارتباطی بين فرهنگی
را کاهش داده ،به افراد ،قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را میدهد (هادیزاده و حسينی.)1935 ،
همچنين ،اگر محيط شغلی ح مایت اجتماعی الزم را از فرد شاغل به عمل نياورد و اعتماد و روابط
مستحکم در محيط شغلی وجود نداشته باشد ،شرایط الزم برای ناسازگاری و تنش در شغل ایجاد
خواهد شد .از نظر حقيقتيان و مرادی ( ،)1930سرمایه اجتماعی میتواند این حمایت را فراهم آورد؛
زیرا شامل ذخایر ارزشمندی چون :اعتماد ،همکاری ،صداقت و نظایر این موارد است.
شرایط شغلی کارکنان ،چه به لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روانی؛ بهویژه در چند دهه اخير ،مورد
توجه کارشناسان و متخصصان امور قرار گرفته و تالشها برای ارتقای کيفيت زندگی کاری و ایجاد
شرایط مناسب برای کارکنان ،افزایش یافته است .در این ميان ،پژوهشهای زیادی برای شناسایی و
برطرف نمودن عوامل ایجاد شرایط نامساعد کاری انجام شده است .طی پژوهشهای مختلف ،شغل
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معلمی به عنوان یکی از مشاغل پرتعارض و پرتنش شناخته شده و میتوان انتظار داشت که در ميان
معلمان نيز ،نشانههایی از نارضایتی و ناسازگاری وجود داشته باشد .بر اساس تحقيقات صورت گرفته،
محيط کاری معلم ،سرشار از عوامل ایجادکننده تعارض و تنش است .از جمله میتوان به هنجارهای
اجتماعی باال برای همشکل شدن با جامعه ،کمبود احترام برای معلمان از طرف دانشآموزان ،والدین،
مدیران و جامعه ،شرایط نامساعد کاری ،تعارض با همکاران ،تنيدگی بيش از حد متوسط کار معلمی،
موانع موجود در فرهنگ سازمانی ،تغيير و تحوالت در حرفه معلمی ،ساختار محيط آموزشی ،روابط
کارکنان مدرسه ،انگيزه پایين دانشآموزان و فرسودگی شغلی (که ناشی از حجم زیاد کار ،کنترل
کم بر کار ،دانش کم ،نداشتن ارتباط اجتماعی در محيط کار ،تبعيض در محيط کار و تضاد بين
ارزشهای فرد و ارزشهای محيط کار است) ،فشار روانی بسيار باالی شغل معلمی و نظایر اینها
اشاره کرد .از عوامل فردی میتوان پایين بودن شایستگی و صالحيت حرفهای ،ضعيف بودن مهارت-
های تدریس ،عدم برآوردن نيازهای مادی و معنوی و نظایر این موارد را نام برد (گيوریان ،دیندار
فرکوش و سلطانی1930 ،؛ وفایی1953 ،؛ احياکننده ،شفيعآبادی و سودانی1935 ،؛ جپسون و
فورست1006 ،1؛ و ابراهيمی قوام.)1957 ،
جعفری ( )1935اشاره میکند که کيفيت زندگی کاری نامطلوب که تحت تأثير کار نامناسب
و ناسازگار با انسان پدید میآید ،شرایط روانی و اجتماعی نامتعادل را در کارکنان یک سازمان به
وجود میآورد .این مسأله ،نه تنها بیاعتنایی به اهداف سازمان ،کاهش بهرهوری ،افزایش غيبت،
جابهجایی و ترک خدمت را در پی دارد؛ بلکه سرانجام ،به از خودبيگانگی نيروی کار در سازمان
منجر میشود و اگر چارهای برای آن برگزیده نشود ،روزبهروز ،به عنوان یک عامل مخرب ،سازمان
را به نابودی بيشتر خواهد کشاند .در مورد شغل معلمی ،گوریان ،دیندار فرکوش و سلطانی (،)1930
مشکالتی چون غيبتکردن ،دیرآمدن و ميل به ترک سریعتر مدرسه ،کاهش بهرهوری در امر
تدریس؛ بهویژه برای معلمانی که در گذشته به شدت کارآمد بودهاند ،بهکارگيری عبارات منفی عليه
خود ،نشانههای جسمانی شامل سردرد و بروز مشکالت در صدا ،رعایت نکردن قوانين و مقررات در
مدرسه ،احساس از دست دادن کنترل شغلی یا زندگی شخصی و نيز بيشترین ميزان امراض نوروتيک
را به مقدار 77درصد ،در گروههای گوناگون شغلی در ميان معلمان ذکر کردهاند .در تالش برای
1- Jepson & Forrest
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ایجاد توانایی مقابله و نيز تحمل شرایط نامناسب فعاليتهای شغلی ،مفهومی با عنوان "سازگاری
شغلی" مطرح شده است .در تعریف سازگاری ،بر عوامل فردی ،حمایت اجتماعی و عوامل کاری
تاکيد شده است (کوآنکجی و یانگچی .)1005 ،1در ادامه ،توضيحات بيشتری در باره سه متغير
پژوهشی حاضر در تحقيق شامل سازگاری شغلی ،هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی ،ارائه میشود:
سازگاری شغلی :1سازگاری شغلی عبارت از حالت سازگار و مساعد روانی فرد ،نسبت به شغل
موردنظر ،پس از اشتغال است  .عواملی نظير ارتباط متقابل با سایرین ،دید مثبت نسبت به شغل ،درآمد
کافی و ارزشگذاری به کار ،باعث میشوند که فرد با شغلش ،سازگار شود .شفيعآبادی معتقد است
که سازش شغلی ،نتيجه و ترکيب مجموعهای از عوامل روانی و غيرروانی است .عوامل غيرروانی،
تمام ابزار و ادوات کار را شامل میشود که توسط فرد شاغل ،به نحوی از انحا ،برای انجام کارش،
استفاده میشود .علیرغم عوامل غيرروانی که ابزار و وسایلی را شامل میگردند که در بيرون از وجود
فرد قرار دارند ،عوامل روانی یا درونی ،احساسات و طرز تلقی فرد نسبت به شغلش را دربر میگيرد
و رابطهی فرد را با کارش ،مشخص مینمایند .به عبارت دیگر ،عوامل روانی ،ویژگیهای شخصی و
تجارب آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل میگردد (شفيعآبادی .)1930،کوآنکجی و
یانگچی ( )165 :1005نيز ،سازگاری شغلی را با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار ،مشخص
میکنند .از نظر آنان  ،سازگاری شغلی ،شامل شرح و توصيف رفتارهایی است که به اجرای خوب
وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید ،میانجامد .از اینرو ،در تعریف سازگاری ،بر
عوامل فردی ،حمایت اجتماعی و عوامل کاری تاکيد میشود .از نظر دیویس و الفکوئيست،)1331( 9
رضایت ،محرک رفتار ترميم و بازسازی ،و نارضایتی ،محرک رفتار سازگار است .از نظر احياکننده
و سودانی ( ،)1930دیدگاه دیویس و الفکوئيست ،نظریهای در زمينه تطابق فرد و محيط است و بر
سطح رضایت فرد از شغل و اینکه تواناییها و مهارتهای فرد ،به چه ميزانی ،با خواستههای سازمان
هماهنگ است ،تاکيد میورزد .در این نظریه ،اعتقاد بر این است که میتوان با تاکيد بر مسائل محيطی
و ایجاد طرحهایی برای کاهش عدم تطابق فرد و محيط ،با مشکالت شغلی مقابله کرد.

1- Kuang Chih & Ying Chu
2 - job adjustment
3- Dawis & Lofqist
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معموال ،سازگاری به دنبال یکی از دو حالت کنش (فعال) یا واکنش (غيرفعال) ،حاصل میشود
(دیویس و الفکوئيست .)1331 ،بر اساس نظر سوانسون و فواد ،)1931( 1در روش فعال ،افراد سعی
دارند با تغييراتِ ملزومات محيطی و یا پاداشهای موجود در محيط کار ،عدم تطابق را کاهش دهند؛
ولی در روش واکنشی ،افراد سعی در تغيير خود دارند .از نظر دیویس و الفکوئيست ( ،)1331هم
رضایتمند بودن و هم رضایتبخش بودن ،به صورت مساوی ،دو جزء در پيشبينی سازگاری شغلی
است .شارف )1010( 1نيز معتقد است رضایتمندی ،9به شروع فرایند راضی شدن فرد از کاری که
انجام میدهد و نيز ميزان تامين نيازها و احتياجات فرد با کاری که انجام میدهد ،اشاره دارد و رضایت-
بخشی 1نيز ،ارزیابی دیگران ،معموال سرپرستان ،از ميزان تکميل کار از طرف فرد شاغل است.
همچنين ،میتوان گفت سازگاری شغلی عبارت است از تطبيق فرد با وظایف جدید شغلی ،نقش-
های حرفهای ،مسؤوليتها و محيط جدید در یک موقعيت فرهنگی تازه (بالک .)1330،7افراد با هوش
فرهنگی باال ،دارای انگيزش درونی توسط باورهای باکفایتشان و قابليت سازگاری برای برخورد با
تجارب جدید فرهنگی هستند و برای حل مسائل مربوط به موقعيت جدید شغلیشان ،پافشاری میکنند
و سطوح باالتری از سازش شغلی را تجربه میکنند (ارلی و آنگ .)1009 ،6افزون بر این ،افراد با
هوش فرهنگی باال ،بيشتر آماده سازگاری با تقاضاهای جدید هستند که در موقعيت جدید کاری ،از
آنها انتظار میرود (ترییاندیس.)1006 ،5
هوش فرهنگی :بسياری از محققان ،هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظيفه ،به طور
اثربخش ،در موقعيتهای متفاوت فرهنگی معرفی میکنند (رحيمنيا ،مرتضوی و دالرام.)1933 ،
مطابق با تعریف پيترسون ،)1001( 3هوش فرهنگی بينشهای فردی را دربر میگيرد که برای انطباق
با موقعيتها و تعامالت ميانفرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چندفرهنگی الزم است .از
سوی دیگر ،ارلی و انگ ( ،)1009هوش فرهنگی را قابليت یادگيری الگوهای جدید ،در تعامالت
فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحيح به آن الگوها تعریف کردهاند .کرون ،)1003( 3ارلی و انگ،
1 -Swanson & Foad
2 -Sharf
3 -satisfaction
4 -satisfactory
5- Black
6 -Earley & Ang
7 -Triandis
8 -Peterson
9- Crowne
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هوش فرهنگی را ساختار مستقلی از فرهنگ میدانند که در شرایط خاص فرهنگی به کار میرود و
درک و فهم تعامالت بين فرهنگی را بهبود میبخشد .در این پژوهش ،بيشتر تعریف ارلی و انگ مورد
نظر پژوهشگران بوده است.
در واقع ،فردی که دارای هوش فرهنگی باالیی است ،توانایی یادگيری در محيط فرهنگی جدید
را دارد و از رویارویی با فرهنگهای جدید ،لذت میبرد (دنگ و گيبسون .)1003 ،1به طور مشخص،
میتوان گفت که هوش فرهنگی ،شيوهای از اندیشيدن و عمل را به مدیران و افراد آموزش میدهد؛
به طوری که آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی ،به طور اثر بخشتری عمل کنند .فردی که از هوش
فرهنگی برخوردار است ،در درک روشهای تصميمگيری و معيارهایی که در سایر فرهنگها به کار
میرود ،تواناتر است (توماس و اینکسن.)1935 ،1
افراد با هوش فرهنگی(انگيزشی) باال ،سطوح باالتری از سازش شغلی را تجربه میکنند .آنها
دارای انگيزش درونی توسط باورهای باکفایتشان و قابليت سازگاری برای برخورد با تجارب جدید
فرهنگی هستند و برای حل مسائل مربوط به موقعيت جدید شغلیشان ،پافشاری میکنند (ارلی و آنگ،
 .)1009افزون بر این ،افراد با هوش فرهنگی باال ،بيشتر آماده سازگاری با تقاضاهای جدید هستند که
در موقعيت جدید کاری ،از آنها انتظار میرود .پژوهشها نشان دهنده باال بودن سطح انتظار مدیران
دارای هوش فرهنگی است؛ بهگونهای که خطرپذیر و مخاطرهجو بوده و درونی عمل میکنند و در
انجام وظيفه خود در موقعيتهای چندفرهنگی یا بينالمللی نيز ،موفقتر هستند (ترییاندیس.)1006 ،
براساس نظر ارلی و انگ (پيترسون ،)1001 ،9هوش فرهنگی شامل چهار عامل است .1 :راهبرد

هوش فرهنگی :این بعد ،بدین معناست که افراد ،چگونه تجربيات ميانفرهنگی را درک میکنند .این
راهبرد  ،بيانگر فرایندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی ،به کار میبرند .1 .دانش

هوش فرهنگی :این بعد ،بيانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و
نقشههای ذهنی و شناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان میدهد .9 .انگيزش هوش فرهنگی :این بعد،
ميزان عالقه فرد را برای آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف ،نشان
می دهد .این انگيزه ،شامل ارزش درونی افراد ،برای تعامالت چندفرهنگی و اعتماد به نفس است که

1- Deng & Gibson
2- Thomas & Inkson
3- Peterson
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به فرد این امکان را میدهد تا در موقعيتهای فرهنگی مختلف ،به صورت اثربخش عمل کند .1 .رفتار

هوش فرهنگی :این بعد ،قابليت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کالمی و غيرکالمی را دربر
میگيرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف ،مناسب هستند.
سرمایه اجتماعی :1عالوه بر عوامل فردی ،عوامل محيطی نيز بر شرایط مربوط به شغل مؤثر است.
از عوامل محيطی مربوط به شغل که در ساليان اخير مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته ،سرمایه
اجتماعی است .صاحبنظران عقيده دارند در غياب سرمایه اجتماعی ،سایر سرمایهها ،اثربخشی خود
را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی ،پيمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،
ناهموار و دشوار میگردد (صالحی و مهرعلیزاده.)1931 ،
فوکویاما در سال  1337نيز ،به این نتيجه رسيد که سرمایه اجتماعی ،مجموعه هنجارهای موجود
در سيستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایينآمدن سطح
هزینههای تبادالت و ارتباطات میشود (به نقل از :صيدایی ،احمدی ،و معينآبادی .)1933 ،لينچ و
کاپالن )1335( 1نيز در این راستا ،سرمایه اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه و شبکههایی معرفی کرده-
اند که همبستگی اجتماعی ،تعهد اجتماعی و در نتيجه ،نوعی رضایتمندی را در سازمانها به وجود
میآورد (به نقل از حقيقيان و مرادی .)116 :1930 ،روز )1000( 9نيز بر این باور است که سرمایه
اجتماعی ،به طور خاص ،با فراهم آوردن حمایتهای عاطفی و روانی ،نقش مؤثری در ارتقای رضایت
افراد دارد (به نقل از :حقيقيان و مرادی.)116 :1930 ،
پاتنام ( )1001نيز سرمایه اجتماعی را مجموعهای از مفاهيم ،مانند :اعتماد ،هنجارها و شبکههایی
میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضای یک اجتماع شده و درنهایت ،منافع متقابل
آنها را تأمين خواهد کرد .از نظر وی ،اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه ،به عنوان منابعی هستند
که در کنشهای اعضای جامعه موجود است .به زعم او ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی ،نظير:
اعتماد ،هنجارها و شبکهها را شامل میشود که با تسهيل اقدامات از طریق آنها ،کارایی جامعه بهبود
مییابد (به نقل از :عباسزاده و مقتدایی .)10: 1933 ،بنابراین ،به طور خالصه میتوان گفت که سرمایه
اجتماعی ،دربرگيرنده روابطی در بين مردم است که به نوعی ،کنش را تسهيل میکنند .این سرمایه تا
1- social capital
2- Lynch & Kaplan
3- Rose
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حدی ناملموس است؛ زیرا دربرگيرنده روابط شخص نيز بوده ،میتواند در سطح فردی ،درونگروهی
و بين گروهی ،کاربرد داشته باشد (کرومينا سولر.)1006 ،1
بازنگری پيشينه نظری و تجربی براساس پژوهشهای گيوریان و دیندار فرکوش ( ،)1930دالویز
(  ،)1931حقيقتيان ،ربانی و کاظمی ( )1935و ساالرزاده و حسنزاده ( )1937نشان داد که میتوان
مؤلفههای  )1اعتماد )1 ،شبکهها و هنجارهای مشترک )9 ،همکاری متقابل )1 ،همبستگی جمعی)7 ،
همدلی ،درک و احترام متقابل -همياری و مشارکت داوطلبانه و  )6هویت جمعی را برای تبيين ميزان
سرمایه اجتماعی در ميان معلمان ،در نظر گرفت.
ساالرزاده و حسنزاده ( )1937در مطالعهای دریافتند که بين ميزان سرمایه اجتماعی و رضایت
شغلی معلمان ،رابطه معنادار وجود دارد .عالوه بر این ،صادقيان ،عابدی و باغبان ( ،)1935در مطالعه
خود نتيجه گرفتند که بين عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی ،رابطه معنادار
وجود دارد؛ ولی بين عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی ،با لحاظکردن
متغيرهای جنسيت ،سن ،سابقه کار و تحصيالت ،رابطهای مشاهده نشد .نتایج پژوهش صادقيان ،عابدی
و باغبان ( )1930نشان داد که مشاوره حکایی بر سازگاری شغلی و بازخورد سازمانی تاثير معناداری
داشته است .حاجيان و همکاران ( )1931نيز در تحقيق خود با عنوان« رابطه بين شفافيت نقش با
سازگاری شغلی» به این نتيجه رسيدند که بين شفافيت نقش با سازگاری شغلی ،رابطه وجود دارد.
هابارد ،)1001( 1در مطالعهای موردی ،به بررسی استفاده خودمراقبتی ،گرفتن حمایت از دیگران،
تاکيد بر چالشپذیری کاری ،خودگویی مثبت ،کسب اطالعات از دیگران ،تمرکز بر فرصتهای
خارجی و رشد حرفه ای بر افزایش سازگاری شغلی پرداخت .نتایج نشان داد که تمارین و فعاليتها،
باعث ماندگاری و ابقای فرد در درون سازمان میگردد .لئونگ ،)1001( 9در پژوهشی نشان داد که
سازگاری شغلی با استرس شغلی ،رابطه منفی داشته و در مقابل ،با رضایت شغلی ،رابطه مثبت دارد.
نتایج پژوهش وین داین ،ارلی و کامينگز 1005( 1به نقل از رحيمنيا ،مرتضوی و دالرام ،)1933 ،نشان
داد که ابعاد هوش فرهنگی با سازگاری ،تصميمگيری ،انطباق فرهنگی و عملکرد وظيفهای ارتباط
1- Coromina Soler
2- Hubbard
3- Leong
4- Vandyne, Earley & Cummings
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دارد و در واقع ،هوش فرهنگی به عنوان عامل پيشبينیکننده این متغيرها معرفی شده است .تمپلر و
تای ،)1006( 1به این نتيجه رسيدند که رابطه مثبت بين مؤلفه انگيزشی هوش فرهنگی با هر سه نوع
سازگاری عمومی ،سازگاری بين فرهنگی و سازگاری شغلی وجود دارد.
بنابراین ،با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه
اجتماعی در سازکاری شغلی معلمان است .برای این منظور ،به سه سؤال زیر پاسخ داده شد:
 .1آیا سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی قابل تبيين است؟
 .1آیا سازگاری شغلی بر اساس سرمایه اجتماعی قابل تبيين است؟
 .9آیا سرمایه اجتماعی دارای نقش ميانجی در تبيين سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی
است؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع تحقيقات توصيفی بوده و با توجه به هدف ،ماهيت و موضوع پژوهش ،روش
تحقيق از نوع همبستگی با رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه مورد بررسی ،شامل کليه
معلمان ابتدایی شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است که بر اساس آمار اداره کل آموزش و
پرورش استان آذربایجان غربی ،تعداد کل آنان  1703نفر ( 331نفر زن و  711نفر مرد) در سال
تحصيلی  31-31است .حجم نمونه آماری ،براساس فرمول کرجسی و مورگان ( 906 ،)1350تعيين
شد .برای جلوگيری از افت نمونه به علت احتمال وجود دادههای پرت ،تعداد  911نفر آزمودنی از
بين معلمان زن و مرد ،با توجه به حجم نسبی جنسيت و شهر ( 101نفر معلم زن و  110نفر معلم مرد)
به شيوه تصادفی خوشهای چند مرحلهای ،از ميان مدارس ابتدایی شهرهای چالدران ،ماکو و خوی،
انتخاب شدند و مورد تحقيق قرار گرفتند .برای اندازهگيری متغيرهای هوش فرهنگی ،سرمایه اجتماعی
و سازگاری شغلی ،سه پرسشنامه شامل پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبيریان ( ،)1936پرسشنامه ارلی
و انگ ( )1009و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بردبار ( )1933به کار گرفته شد که در ادامه ،توضيحاتی
پيرامون آنها ارائه میشود:
 -1پرسشنامه سازگاری شغلی :پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبيریان ( )1936شامل  91است .در
پژوهش شجاعی ( ،)1935پایایی درونی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/56 ،و در
1- Templer & Tay
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پژوهش صادقيان ،عابدی و باغبان ( )1935نيز ،پایایی درونی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ 0/37 ،بهدست آمد .در این پژوهش ،پایایی درونی این پرسشنامه نيز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای هوش فرهنگی ،0/33 ،محاسبه شد .همچنين ،روایی سازه این
پرسشنامه نيز با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی توسط نرمافزار  spssبررسی و پنج عامل رضایتمندی،
شخصيت شغلی ،رضایتبخشی ،واکنشی بودن و تطابق بين شخصيت و محيط شغلی شناسایی شد.
نتایج این تحليلها در شکل  1بخش یافتهها ارائه شده است .پرسشنامه سازگاری شغلی شامل گویه-
هایی ،چون" :وقتی وارد محيط کاری میشوم ،احساس مثبتی دارم" و "وظایفم را در محيط کار با آرامش

و لذت انجام میدهم" است.
 -1پرسشنامه هوش فرهنگی :1پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ ( )1009شامل 10سؤال و
چهار عامل راهبردی ،شناخت ،انگيزش و رفتار است .در تحقيق رحيمنيا ،مرتضوی و دالرام (،)1933
روایی این پرسشنامه توسط صاحبنظران تایيد شده و پایایی آن نيز ،با استفاده از ضریب آلفای
کرانباخ 0/39 ،به دست آمده است .در این پژوهش ،پایایی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای هوش فرهنگی ،0/33 ،محاسبه شد .همچنين ،روایی سازه این
پرسشنامه نيز با استفاده از تحليل عاملی تایيدی توسط نرمافزار  Amosتایيد شد .پرسشنامه هوش
فرهنگی شامل گویههایی ،چون" :وقتی در تعامل با مردمی از فرهنگی متفاوت هستم ،از دانش
فرهنگی آنان آگاهی دارم" و "من ارزشهای فرهنگی و اعتقادات مذهبی دیگر فرهنگها را
میشناسم" است.
 -9پرسشنامه سرمایه اجتماعی :پرسشنامه سرمایه اجتماعی بردبار ( )1933شامل  91سؤال با شش
بعد اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تعاون و همکاری ،همبستگی جمعی ،درک -همياری -مشارکت و
هویت جمعی است .پایایی درونی این پرسشنامه نيز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
پرسشنامههای هوش فرهنگی ،0/31 ،محاسبه شد .همچنين ،روایی سازه این پرسشنامه نيز با استفاده از
تحليل عاملی تایيدی با نرمافزار  Amosتایيد شد .پرسشنامه سرمایه اجتماعی شامل گویههایی ،چون:
"اطمينان دارم همکارانم به کاميابی و موفقيت من توجه دارند" و "معتقدم موفقيت جمعی ،بهتر از
موفقيت فردی است" است.
1- Cultural Intelligence Questionnaire
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شایان ذکر است که روایی صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه ،با استفاده از نظرهای پنج استاد
متخصص در زمينه مدیریت و روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان تایيد شد.
همچنين ،تجزیه و تحليل دادهها ،با استفاده از نرمافزارهای  SPSS18و  Amos18در دو بخش توصيفی
و استنباطی انجام شد.

یافتهها
در این قسمت ،ابتدا یافتههای توصيفی و سپس ،یافتههای استنباطی به همراه مدلهای معادالت
ساختاری ارائه میشود .جدول  ،1خالصهای از شاخصهای توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهشی را
نشان میدهد.
جدول  :1شاخصهای توصیفی برای متغیرهای سازگاری شغلی ،سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی
متغیرها

فراوانی

خطای معیار

انحراف

میانگین

معیار
11/50

حداقل

حداکثر

میانگین

هوش فرهنگی

213

22/00

32/00

76/54

0/75

سرمایه اجتماعی

213

62/00

144/00

131/73

0/88

14/45

سازگاری شغلی

213

44/00

110/00

31/53

0/44

3/66

آزمودنیها

جدول  ،1شاخصهای آمار توصيفی را برای متغيرهای سازگاری شغلی ،سرمایه اجتماعی و هوش
فرهنگی نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،ميانگين سازگاری شغلی 31/13 ،است .ميانگين
سرمایه اجتماعی 111/63 ،است .همچنين ،ميانگين هوش فرهنگی  65/17است.
جدول  ،1ماتریس ضرایب همبستگی پيرسون را برای متغيرهای سازگاری شغلی ،سرمایه اجتماعی و
هوش فرهنگی نشان میدهد.
جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای سازگاری شغلی ،سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی
سرمایه اجتماعی

متغيرها

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

1

سرمایه اجتماعی

**0/96

1

سازگاری شغلی

**0/16

**0/11

سازگاری شغلی

** -روابط در سطح  1/10معنادارند.

1
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،همه ضرایب همبستگی ،مثبت و از لحاظ آماری
معنادار هستند .بنابراین ،میتوان مدل معادالت ساختاری را برای متغيرهای حاضر در مدل رسم نمود.
بعد از بررسی وجود همبستگی معنادار بين متغيرهای حاضر در پژوهش ،برازش مدل ساختاری
پيشبينی سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی ،براساس رویکرد دو مرحلهای
برازش مدلهای اندازهگيری و برازش مدل معادله ساختاری (قاسمی )1933،بررسی شد .برازش مدل-
های اندازهگيری هوش فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و سازگاری شغلی ،براساس سه نوع شاخص برازش
مطلق ( ، )CMINتطبيقی ( CFIو  1)IFIو مقتصد ( 1RMSEAو ( )CMIN/DFهرینگتون،
 ،)1931انجام و هر سه مدل اندازهگيری ،برازش مطلوب و کامل را با دادهها نشان داد .مدلهای
اندازهگيری ،به همراه ضرایب عاملی استاندارد ،در شکل  ،1نشان داده شدهاند.

ج
الف
ب

شکل  :1مدل اندازهگيری متغرهای هوش فرهنگی (الف) ،سرمایه اجتماعی (ب) و سازگاری شغلی (ج) ،به همراه
ضرایب عاملی استاندارد

1- comparative fit index & incremental fit index
2- root mean square error of estimate

بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی79/ ...

بنتلر و چو )1335( 1و بنتلر ( ،)1333خاطر نشان کردهاند که ویژگی ناهمبسته بودن کليه خطاها در
یک مدل ،به ندرت با دادههای واقعی متناسب است؛ بنابراین ،الحاق چنين خطاهایی در مدلهای
تحليل عاملی تأیيدی ،نه تنها به اعتبار عاملی پرسشنامه لطمهای نخواهد زد؛ بلکه بازنمایی واقعگرایانه-
تری را از دادههای مشاهده شده فراهم میکند (بدری ،مصرآبادی ،پلنگی و فتحی.)1931 ،
در مرحله دوم ،مدل معادله ساختاری بر اساس سؤالهای مطرح شده در پژوهش ،طراحی و برازش
شد.
سؤال .1آیا سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی قابل تبيين است؟

شکل  ،1مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی را براساس هوش فرهنگی به همراه
برآوردهای استاندارد نشان میدهد.

شکل  :1مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی براساس هوش فرهنگی به همراه برآوردهای استاندارد

جدول  ،9شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش را برای تبيين سازگاری شغلی براساس هوش
فرهنگی نشان میدهد.

1- Bentler & Chou
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جدول :9شاخصهای برازش مدل ساختاری تبيين سازگاری شغلی براساس هوش فرهنگی
نوع

عالمت

شاخص

اختصاری

مطلق
تطبيقی

مالک برازش مطلوب

معادل فارسی

سطح

اندازه

(هرینگتون)1931 ،

معنیداری

CMIN

کای اسکوئر

کوچک بودن و عدم معنیداری

11/71

0/007

CFI

شاخص برازش تطبيقی

مقادیر نزدیک به  0/37یا بيشتر

0/37

ــــــ

IFI

شاخص توکر -لویس

مقادیر نزدیک به  0/37یا بيشتر

0/35

ــــــ

مقادیر نزدیک به  0/06یا کمتر

0/077

ــــــ

RMSEA

مقتصد
CMIN/DF

ریشه ميانگين مربعات
خطای برآورد
کای اسکوئر بهنجار

مقادیر بين  1تا 1

شده

ــــــ

1/31

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،مقدار شاخص برازش مطلق خیدو ،1برابر با 11/71
بوده و به نسبت ،کوچک ؛ اما معنیدار است ( .)p ≥0/007بر این اساس ،برازش مدل کامل نيست؛
اما براساس نظر هرینگتون ،)1931( 1آماره خیدو به شدت تحت تأثير حجم نمونه قرار دارد و در
نمونههای بزرگ ،تقریبا همواره معنیدار میگردد و با تکيه بر آن ،نمیتوان برازش مدل با دادهها را
بررسی کرد؛ لذا باید شاخصهای تطبيقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد .همانگونه که مشاهده
میشود ،مدل ساختاری پژوهش ،بر اساس شاخصهای تطبيقی و مقتصد ،برازش مطلوب را با دادههای
تجربی دارد .جدول  ،1ضریب رگرسيون را برای پيشبينی متغيرهای سازگاری شغلی بر اساس هوش
فرهنگی نشان میدهد.
جدول  :1ضرایب رگرسيون برای تبيين و پيشبينی سازگاری شغلی براساس هوش فرهنگی

برآورد

مسير
هوش فرهنگی

استاندارد
سازگاری شغلی

0/19

سطح معنیداری

توضيح

0/001

وزن رگرسيونی هوش فرهنگی
بر سازگاری شغلی

1- CMIN
2- Harrington

بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی77/ ...

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب رگرسيون هوش فرهنگی برای پيشبينی
سازگاری شغلی 0/19 ،و معنادار است (.)p ≥0/001
همچنين ،مجذور همبستگیهای چندگانه ( )R2برای سازگاری شغلی 0/071 ،است .این برآورد
نشان میدهد که هوش فرهنگی 7/1 ،درصد واریانس سازگاری شغلی را تبيين میکند .به عبارت
دیگر 31/3 ،درصد واریانس سازگاری شغلی ،بهوسيله سایر عوامل که در مدل حاضر نيستند ،تبيين
میشود.
سوال .1آیا سازگاری شغلی بر اساس سرمایه اجتماعی قابل تبيين است؟
شکل  ،9مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی را براساس سرمایه اجتماعی به همراه
برآوردهای استاندارد نشان میدهد.

شکل  :9مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی براساس سرمایه اجتماعی به همراه برآوردهای استاندارد

جدول  ،7شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش را برای تبيين سازگاری شغلی براساس سرمایه
اجتماعی نشان میدهد.
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جدول  :7شاخصهای برازش مدل ساختاری تبيين سازگاری شغلی براساس سرمایه اجتماعی
مالک برازش مطلوب

نوع

عالمت

شاخص

اختصاری

مطلق

CMIN

کای اسکوئر

CFI

شاخص برازش تطبيقی

معادل فارسی

(هرینگتون)1931 ،
کوچک بودن و عدم
معنیداری

تطبيقی
شاخص توکر -لویس

IFI

RMSEA

مقتصد

CMIN/DF

مقادیر نزدیک به  0/37یا
بيشتر
مقادیر نزدیک به  0/37یا
بيشتر

ریشه ميانگين مربعات

مقادیر نزدیک به  0/06یا

خطای برآورد

کمتر

کای اسکوئر بهنجار شده

مقادیر بين  1تا 1

سطح

اندازه

معنیداری

66/79

0/001

0/33

ــــــ

0/35

ــــــ

0/013

ــــــ

1/51

ــــــ

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود ،مقدار شاخص برازش مطلق خیدو ،برابر با  66/79و به
نسبت ،کوچک؛ اما معنیدار است ( .)p ≥0/007بر این اساس ،برازش مدل کامل نيست؛ اما براساس
نظر هرینگتون ( ،)1931آماره خیدو به شدت تحت تأثير حجم نمونه قرار دارد و در نمونههای بزرگ،
تقریبا همواره معنادار میگردد و با تکيه بر آن ،نمیتوان برازش مدل با دادهها را بررسی کرد؛ لذا باید
شاخصهای تطبيقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد .همانگونه که مشاهده میشود ،مدل ساختاری
سؤال  ،1بر اساس شاخصهای تطبيقی و مقتصد ،برازش مطلوب را با دادههای تجربی دارد.
جدول  ،6ضرایب رگرسيون را برای پيشبينی متغيرهای سازگاری شغلی بر اساس سرمایه اجتماعی
نشان میدهد.
جدول  :6ضرایب رگرسيون برای تبيين و پيشبينی سازگاری شغلی براساس سرمایه اجتماعی
مسير
هوش فرهنگی

سازگاری شغلی

برآورد استاندارد

سطح معنیداری

توضيح

0/75

0/001

وزن رگرسيونی هوش فرهنگی
بر سازگاری شغلی

بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی75/ ...

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،ضریب رگرسيون سرمایه اجتماعی برای پيشبينی
سازگاری شغلی 0/75 ،و معنادار است (.)p ≥0/001
همچنين ،مجذور همبستگیهای چندگانه ( )R2برای سازگاری شغلی 0/153 ،است .این برآورد
نشان میدهد که هوش فرهنگی 15/3 ،درصد واریانس سازگاری شغلی را تبيين میکند .به عبارت
دیگر 51/1 ،درصد واریانس سازگاری شغلی ،بهوسيله سایر عوامل که در مدل حاضر نيستند ،تبيين
میشود.
سؤال .9آیا سرمایه اجتماعی دارای نقش ميانجی در تبيين سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی است؟

شکل  ،1مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی را بر اساس هوش فرهنگی با ميانجيگری
سرمایه اجتماعی به همراه برآوردهای استاندارد نشان میدهد.

شکل  :1مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی بر اساس هوش فرهنگی با ميانجيگری
سرمایه اجتماعی به همراه برآوردهای استاندارد
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جدول  ،5شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش را بعد از اعمال اصالح نشان میدهد.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل ساختاری تبيين سازگاری شغلی براساس هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی بعد از
اعمال اصالحات
نوع

عالمت

شاخص

اختصاری

مطلق
تطبيقی

مقتصد

مالک برازش مطلوب

معادل فارسی

(هرینگتون)1931 ،

اندازه

سطح
معنیداری

CMIN

کای اسکوئر

کوچک بودن و عدم معنیداری

171/15

0/001

CFI

شاخص برازش تطبيقی

مقادیر نزدیک به  0/37یا بيشتر

0/36

ــــــ

IFI

شاخص توکر -لویس

مقادیر نزدیک به  0/37یا بيشتر

0/36

ــــــ

مقادیر نزدیک به  0/06یا کمتر

0/079

ــــــ

مقادیر بين  1تا 1

1/36

ــــــ

RMSEA
CMIN/DF

ریشه ميانگين مربعات
خطای برآورد
کای اسکوئر بهنجار شده

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار شاخص برازش مطلق خیدو ،برابر با 171/15
و به نسبت ،کوچک است؛ اما معنادار است ( .)p ≥0/001بر این اساس ،برازش مدل کامل نيست؛ اما
براساس نظر هرینگتون( ،)1931آماره خیدو بهشدت تحت تأثير حجم نمونه قرار دارد و در
نمونههای بزرگ ،تقریبا همواره معنادار میشود و با تکيه بر آن ،نمیتوان برازش مدل با دادهها را
بررسی کرد؛ لذا باید شاخصهای تطبيقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد .همانگونه که مشاهده
میشود ،مدل ساختاری پژوهش ،بر اساس شاخصهای تطبيقی و مقتصد ،برازش مطلوب را با دادههای
تجربی دارد .جدول  ،3ضرایب رگرسيون را برای پيشبينی متغيرهای سازگاری شغلی و سرمایه
اجتماعی نشان میدهد.
جدول  :3ضرایب رگرسيون برای تبيين و پيشبينی سازگاری شغلی براساس سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی
برآورد استاندارد

سطح معنیداری

توضيح

مسير
هوش فرهنگی

سرمایه اجتماعی

0/17

0/001

وزن رگرسيونی اثر هوش

سرمایه اجتماعی

سازگاری شغلی

0/75

0/001

فرهنگی بر سرمایه اجتماعی
وزن رگرسيونی سرمایه
اجتماعی بر سازگاری شغلی

بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی73/ ...

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،ضریب رگرسيون هوش فرهنگی برای پيشبينی
سرمایه اجتماعی 0/17 ،و معنادار است ( .)p ≥0/001همچنين ،ضریب رگرسيون سرمایه اجتماعی
برای پيشبينی سازگاری شغلی 0/75 ،و معنادار است(.)p ≥0/001
جدول  ،3تأثيرات کلی ،مستقيم و غيرمستقيمِ هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی را نشان میدهد.
جدول  :3تأثيرات کلی ،مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای حاضر در مدل معادله ساختاری پيشبينی سازگاری شغلی
بر اساس هوش فرهنگی با ميانجيگری سرمایه اجتماعی
نوع تأثير
کلی
مستقيم
غير
مستقيم

متغيرها

استاندارد
هوش فرهنگی

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

0/17

0/001

سازگاری شغلی

0/13

0/75

سرمایه اجتماعی

0/17

صفر

سازگاری شغلی

صفر

0/75

سرمایه اجتماعی

صفر

صفر

سازگاری شغلی

0/13

صفر

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،تأثير کلی هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی0/17 ،
و بر سازگاری شغلی 0/13 ،است .همچنين ،تأثير کلی سرمایه اجتماعی بر سازگاری شغلی0/75 ،
است .تأثير مستقيم هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی 0/13 ،و تأثير مستقيم سرمایه اجتماعی بر
سازگاری شغلی 0/75 ،است .ضریب تأثير غيرمستقيم هوش فرهنگی بر سازگاری شغلی 0/13 ،است.
در واقع ،ضریب تأثير هوش فرهنگی بر سازگاری شغلی با ميانجيگری سرمایه اجتماعی 0/06 ،افزایش
یافته است.
همچنين ،مجذور همبستگیهای چندگانه ( )R2برای سازگاری شغلی 0/991 ،است .این برآورد
نشان میدهد که پيشبينیکنندههای سازگاری شغلی 99/1 ،درصد واریانس آن را تبيين کردهاند .به
عبارت دیگر 66/3 ،درصد واریانس سازگاری شغلی ،به وسيله خطای اندازهگيری و سایر عوامل که
در مدل حاضر نيستند ،تبيين میشود.
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بحث و نتيجهگيری
بر اساس مدل برازششده پژوهش ،هوش فرهنگی به صورت معناداری ،سازگاری شغلی را پيشبينی
نمود .همچنين ،سرمایه اجتماعی نيز به صورت معنادار ،سازگاری شغلی را پيشبينی کرد .همچنين،
هوش فرهنگی به صورت غيرمستقيم و با ميانجيگری سرمایه اجتماعی ،سازگاری شغلی را پيشبينی
کرد .در کل ،پيشبينیکنندههای سازگاری شغلی (مستقيم و غيرمستقيم) 99/1 ،درصد واریانس آن
را تبيين کردند .به عبارت دیگر 66/1 ،درصد واریانس سازگاری شغلی ،به وسيله خطای اندازهگيری
و سایر عوامل که در مدل حاضر نيستند ،تبيين میشود.
نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،با یافتههای پژوهش حقيقتيان و مرادی ( )1930که در آن،
سرمایه اجتماعی شامل مؤلفههای شبکههای بين افراد ،اعتماد ،مشارکت و تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی را بر اساس مجموعهای از احساسات سازگار و ناسازگار کارکنان نسبت به کار خود اندازهگيری
شده بود ،به صورت معنادار پيشبينی کرد ،همسویی نشان میدهد .یافتههای مربوط به این سؤال ،با
بخشی از نتایج پژوهش ساالرزاده و حسنزاده ( )1937که به صورت معناداری ،رضایت شغلی را بر
اساس سرمایه اجتماعی (شامل مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،پيوندهای همسایگی و بها دادن به زندگی)
پيشبينی نمود ،همسوست .یافتههای مربوط به این سؤال ،با بخشی از نتایج پژوهش حقيقتيان ،ربانی و
کاظمی ( )1931که بر اساس نتایج آن ،سرمایه اجتماعی (شامل مؤلفههای اعتماد و شبکه ارتباطات)
به صورت معناداری فعاليت شغلی دبيران را پيشبينی نمود ،همسوست .یافتههای این سؤال با نتایج
پژوهش تمپلر و تای ( )1006که همبستگی مثبت و معنادار بين هوش فرهنگی با هر سه نوع سازگاری
عمومی ،سازگاری بين فرهنگی و سازگاری شغلی ،روابط مثبت و معنادار به دست آورده است،
همسوست.
در مورد پيشبينی سازگاری شغلی توسط هوش فرهنگی به صورت مستقيم ،میتوان گفت هوش
فرهنگی به فرد کمک میکند تا دانش و آگاهی الزم را در باره فرهنگ محيط شغلی به دست آورده،
نقشهها و راهبردهای مناسب را در مواجهه با تعارضات فرهنگی اتخاذ کند .در واقع ،هوش فرهنگی،
با ایجاد انگيزش درونی در افراد ،به آنان در قابليت سازگاری برای برخورد با تجارب جدید فرهنگی
کمک میکند و آنان را برای حل مسائل مربوط به موقعيت جدید شغلیشان ،یاری میرساند.
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در تبيين تأثير مستقيم سرمایه اجتماعی بر سازگاری شغلی ،میتوان گفت وجود سرمایه اجتماعی
بين کارکنان می تواند به طور رسمی و یا غيررسمی ،آثار فشارهای محل کار را با افزایش اعتماد و
روابط م تقابل کاهش دهد و از طرف دیگر ،حس امنيت شغلی ،عدالت سازمانی ،احترام متقابل و عزت
نفس و در نتيجه رضایت شغلی را در ميان آنها افزایش دهد .بر اساس مباحث نظری این پژوهش،
میتوان گفت در صورت وجود سرمایه اجتماعی ،کارکنان در قالب چارچوبهای ارتباطی و
پيوندهای اجتماعی که در جریان تعامالت اجتماعی به وجود میآید ،قابليتهای خود را افزایش
میدهند و در عين به دست آوردن رضایت شغلی خود ،از اعتماد اجتماعی که در شبکههای ارتباطی
آنها به وجود آمده است ،برخوردار میشوند و لذا قدرت سازگاری آنها با وضعيت شغلیشان افزایش
یافته ،به لحاظ روانی از آرامش و آسایش مطلوبی برخوردار خواهند شد (حقيقتيان و مرادی.)1930 ،
در تبيين تأثير غيرمستقيم هوش فرهنگی بر سازگاری شغلی ،میتوان گفت که از نظر انگ و داین
( ،)1003عامل استراتژی هوش فرهنگی ،با ارتقای تفکر فعال درباره مردم و موقعيتها ،چالشهای
جدی را برای وابستگی سفت و سخت به مرزبندی تفکر فرهنگی و پيشفرضهای فرهنگی ایجاد
میکنند .همچنين ،از نظر ارلی و انگ ( ،)1009هوش فرهنگی برای ایجاد رابطه خوب کاری بين
اعضای یک سازمان که در کنش متقابل حرفهای با هم هستند ،الزم است .مهمترین ویژگی هوش
فرهنگی ،تأمل در قضاوت تا جمعآوری اطالعت به حدّ کافی است که به افراد کمک میکند تا به
خود فرصت دهند به درک متقابلی از فرهنگ یکدیگر دست یابند .بنابراین ،هوش فرهنگی باعث
تسهيل ،تسریع و مؤثر بودن ارتباطات در محيط کاری میشود و این امر میتواند باعث ارتقای عامل-
های سرمایه اجتماعی ،چون :اعتماد ،هبستگی جمعی ،همدلی -همياری -مشارکت ،تعاون و همکاری
و هنجارهای مشترک گردد و در نتيجه ،باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و در نهایت ،بهبود سازگاری
شغلی شود.
باید توجه داشت که معلمان ابتدایی ،به لحاظ برنامه کاری ،مدت زمان زیادی را نسبت به سایر
معلمان در کنار هم و در یک مکان هستند و آشنایی زیادی با هم در طول سال بهدست میآورند؛ لذا
می توانند هوش فرهنگی خود را در جهت هر چه بهتر شدن ارتباطات موجود در ميان همکاران و نيز
دانشآموزان و سایر اوليای مدرسه ،بهکار گيرند تا زمينه مناسب برای تقویت مؤلفههای سرمایه
اجتماعی در ميان آنان فراهم شود و از آنجایی که سرمایه اجتماعی شامل ذخایر ارزشمندی ،چون:
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صداقت ،سالمت نفس ،همدردی ،اعتماد ،همبستگی ،فداکاری و نظایر این موارد است ،میتواند نقش
حمایتی بسزایی را فراهم نماید و این امر نيز به نوبه خود ،باعث بهبود و ارتقای سطح رضایت و
سازگاری شغلی گردد.
با عنایت به نتایج حاصل از این پژوهش ،پيشنهاد میشود که نقش هوش فرهنگی و سرمایه
اجتماعی در سازگاری شغلی در ميان کارکنان دیگر ارگانها نيز انجام پذیرد .از آنجایی که پژوهش
حاضر ،ویژگیهای دموگرافيک ،همچون :سن ،سابقه و جنسيت را در نظر نگرفته است ،انجام پژوهش
در زمينه نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی با در نظرگرفتن این ویژگیها،
ضروری به نظر میرسد .چون در این پژوهش ،از فرمهای خودگزارشدهی استفاده شده است ،امکان
تأثير مطلوبيت اجتماعی بر نتایج بهدست آمده وجود دارد؛ بنابراین ،توصيه میشود بررسی نقش هوش
فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سازگاری شغلی با سایر ابزارها همچون مصاحبه نيز انجام شود .از
یافتههای این پژوهش ،میتوان نتيجه گرفت که برای افزایش سازگاری شغلی معلمان ،باید زمينه و
بستر مناسب را برای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی در ميان این صنف فراهم
نمود .به این منظور ،پيشنهاد میشود برنامهریزی برای آموزش هوش فرهنگی که قابل آموزش است
(نائيجی و عباس علیزاده ،)1936 ،مدّ نظر قرار گيرد .همچنين ،پيشنهاد میگردد هوش فرهنگی به
عنوان یکی از مالکهای گزینش معلمان به کار گرفته شود و زمينه مشارکت معلمان در تصميمسازی
و تصميمگيریهای مدرسه و سازمانهای آموزش و پرورش فراهم آید و نيز ،شرایط مناسب برای
فعاليتهای گروهی در زمينه شغلی و تفریحی در بين معلمان ،ایجاد گردد.
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