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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :اين پژوهش در نظر دارد مولفههاي تاثير گذار بر ارتقاي هوش فرهنگـي مـديران شـهري در
تعامل فرهنگي با شهروندان را تبيين و رهنمود هايي را جهت بهبود و ارتقاي ابعاد رفتاري مديران با شهروندان را ارايـه
نمايد.
روش پژوهش :نوع پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه انجام توصيفي ،تحليلي است و اطالعات بـه دو شـيوه
اسنادي ( کتابخانه اي) و پيمايشي ( ميداني) جمع آوري گرديده است.
يافتهها :در بررسي روابط بين ابعاد چهارگانه هوش فرهنگي ,نتايج حاکي از رابطه معني دار بين بعد اسـتراتژي هـوش
فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي است .همچنين مشخص شـد تاثيرگـذاري هـوش فرهنگـي بـر عملرـرد
وظيفه اي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگي است.
نتيجه گيري :نتايج پژوهش نشان ميدهد عوامل شناختي و فرا شناختي تاثير زيادي در ارتقاي هوش فرهنگي مديران
شهري دارد.
واژگان كليدي :هوش فرهنگي ،مديريت شهري ،شهرداري تهران ،فرهنگ ،هوش
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شهر بر فرهنگ تاثيردارد و هم خود تحت تاثير آن
است .شهر تعداد زيادي از فرهنگهاي مختلف را
درفضاي محدودي جمع ميکند که اين تعامل سبب
پيدايش نوآوري و ظهوراشرال فرهنگي جديدي ميشود.
اما همين ويژگي ميتواند تضاد و تنش را نيز سبب شود.
(شارع پور )1387 ,211 ،کلود فيشردر نظريه ي خرده
فرهنگي خود ,شهر نشيني را عامل تقويت و تشديد
هويت گروههاي خرده فرهنگي ميداند .درنظريه ي
فيشر ,فضاي شهر محيط مناسبي براي رشد ,تعامل
وتمايزبين گروههاي مختلف مردم که منافع و جهت
گيريهاي مشترکي دارند فراهم ميآورد؛ برخي ازاين
گروه ها ,اعضاي گروههاي قومي يا افراد داراي عالئق
فرهنگي خاص هستند .به تعبير وي هر قدر يک مران
شهري تر باشد ,تنوع خرده فرهنگي درآن بيشتر خواهد
بود به عبارت ديگرهرقدرجمعيت بيشتر باشد ,تجربه ي
خرده فرهنگي شديدتر است (همان.)156:
در تهران به دليل تعدد فرهنگهاي متفاوت
شهروندان ،مديران شهري بايد توان کنش سازنده واثر
بخش در اين محيط چند فرهنگي را داشته باشند تا
بتوانند رضايت شهروندان را کسب کنند .بنابراين در اين
پژوهش به بررسي مفهوم ،هوش فرهنگي واهميت ارتقاي
آن در مديران شهري ميپردازيم .منطقه ده شهرداري
تهران از حيث جمعيتي فشرده و داراي بافت فرسودهي
گسترده و تمرکز گروههاي مختلف فرهنگي است .در
سالهاي اخير به دليل توسعه بزرگراه شهيد نواب و
يادگار امام (ره) در ضلع شرقي و غربي و همچنين
مداخالت مديريت شهري در نوسازي بافتهاي فرسوده
شاهد تحوالت فرهنگي در ابعاد مختلف بوده است .به
دليل استقرار گروههاي جمعيتي با فرهنگ خاص خود
در نواحي منطقه ده شهرداري تهران ،مديران شهري
براي انجام وظايف اداري خود وافزايش اثر بخشي و
کارآمدي وظايف روزانه به تعامل با شهروندان نيازمندند:
اما به دليل تمرکز گروههاي قومي و خرده فرهنگها در
برخي از نواحي ،مديران شهري با مشرالت عديده اي
مواجه ميشوند .به همين دليل بررسي عوامل موثر بر
ارتقاي هوش فرهنگي مديران شهري در تعامالت
فرهنگي آنها با شهروندان ميتواند راهگشا بوده و بويژه
در نواحي منطقه ده شهرداري تهران بسيار تاثيرگذار
خواهد بود .مسئله اصلي اين پژوهش مبتني بر شناخت و
طبقه بندي عوامل موثر بر ارتقاي هوش فرهنگي مديران
شهري منطقه ده در سطوح مختلف در تعامالت فرهنگي

با شهروندان بويژه آناني که متعلق به خرده فرهنگها
هستند خواهد بود .اين پژوهش در صدد پاسخ به سوال
اصلي خود يعني :عوامل مؤثر بر ارتقاء هوش فرهنگي
مديران شهري در تعامالت فرهنگي با شهرومندان در
نواحي منطقه ده شهرداري تهران چيست و چگونه بر
روند اين تعامالت اثر ميگذارند ميباشد.
با اين مقدمه اين پژوهش اهداف زير را دنبال
مينمايد:
الف) بررسي مولفههاي تاثير گذار بر ارتقاي هوش
فرهنگي مديران شهري
ب) ارايه راهرارهايي جهت بهبود و ارتقاي ابعاد رفتاري
مديران با شهروندان
منطقه ده شهرداري تهران در مقياس نواحي خود
شاهد استقرار گروههاي قومي است که تعامالت آنان با
مديران سطح خرد و مياني مستلزم ارتقاء هوش فرهنگي
مديران است بنابراين از آنجا که بررسي اين موضوع و
نتايج حاصل از آن ميتواند بسياري از مشرالت مديران
شهري را در تعامل با شهروندان را در منطقه ده شهر
تهران براهد و راهنماي عملي براي چگونگي ارتباطات
اثربخش مديران شهري با ساکنان محالت باشد اهميت و
ضرورت پژوهش را نشان ميدهد.
نوع پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه
انجام توصيفي ،تحليلي است يعني ابتدا به بررسي متون،
منابع و تدوين چارچوب نظري موضوع پرداخته شده
است ،سپس از طريق كار ميداني ،شامل مشاهده،
مصاحبه و تهيه و ترميل پرسشنامه در راستاي سواالت
تحقيق ،گردآوري دادهها صورت گرفته است .در ادامه از
طريق آزمونهاي آماري ،دادهها مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفته و در نهايت بر اساس خروجي يافته ها ،نتيجه
گيري و ارايه راهبرد و پيشنهاد شده است .جامعه آماري
پژوهش را مديران شهري منطقه  10شهرداري تهران
تشريل ميدهد .که با توجه به محدود بودن مديران
شهري تالش شد تا براي همگي آنها پرسشنامه تهيه
گردد .دراين پژوهش از روش نمونه گيري غير احتمالي
از نوع قضاوتي استفاده شد .نمونه برداري قضاوتي
مستلزم انتخاب آزمودني هايي است که بهترين شرايط
براي ارائه ي اطالعات موردنيازدارند ( صائبي و شيرازي
 .)1388 ,310بنابراين  50نفر به عنوان حجم نمونه
انتخاب گرديد .تجزيه و تحليل دادههاي اين مطالعه در
سطح آمار استنباطي صورت گرفته است .ابزار تجزيه
وتحليل ،رايانه و نرم افزار  SPSSاست كه با استفاده از
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جداول و آزمونهاي آماري موجود در آن اطالعات خام
پردازش گرديد.
 -2بيان مساله:
فرهنگ مجموعه اي از باورها ,انديشهها وتراوشات
فرري بشردرطول تاريخ است که زمينه سازوتداوم بخش
رشدوتعالي انسان وشرل گيري هويتي خاص براي او
بوده است .شاين فرهنگ را مجموعه اي تبادل پذير و
مشترك ازمجموعه داشتهها و پيشينههاي جوامع انساني
ميداندکه درعين حال يري از رايج ترين و پيچيده ترين
مفاهيم بوده و به عنوان سرمايه اي قابل انتقال از نسلي
به نسل ديگرقابل بررسي است( .احمدي وشهبازي،1387
.)20
1
ادواردتايلور کلمات فرهنگ وتمدن رامترادف
يرديگربه کاربرده ودرتعريف آنهاآورده است:کلمه فرهنگ
يا تمدن به مفهوم وسيع کلمه که مردم شناسان به کار
ميبرند عبارت است از ترکيب پيچيده اي شامل علوم,
اعتقادات و هنرها ,اخالق ,قوانين ,آداب و رسوم و عادات
اعمال ديگري که به وسيله انسان در جامعه خود به
دست ميآيد( .حمدي و حائري  .)18 ،1386فرهنگ
چارچوب مناسبي براي جامعه سازي ,حيات اجتماعي,
هم بستگي خانوادگي ,تعلق ملي و تعهد سياسي بوده و
به ويژه در جوامعي که ترثرقوميت دارند داراي اولويت
باالتري خواهد بود (فرهنگي ,صمدي و اردشيرزاده
 .)1387:5هوش فرهنگي 2برگرفته از نظريه هوشهاي
چند گانه است که در سال  1993توسط گاردنر ارائه شد.
دونوع از هوش زيربناي هوش فرهنگي هستند :هوش
هيجاني و هوش اجتماعي .هوش هيجاني به تواناييهاي
فرد براي دانستن هيجانات خود ومديريت آنها ,انگيزش,
شناخت هيجانات ديگران واداره نمودن روابط اشاره دارد.
(گلمن .)53 ،1995هوش اجتماعي توانايي فرد براي فهم
و درك احساسات ,تفررات و رفتارها در موقعيتهاي بين
فردي و عملررد مناسب بر مبناي اين ادراك است( .مارلو
 .)13 ،1986اين دو نوع هوش نسبت به موقعيتها داراي
تنوع فرهنگي قابليت پيش بيني و آگاهي بخشي کمي
دارند .به همين دليل نياز به هوش فرهنگي احساس شد.
(النرف ومانف .)31 ،2009
هوش فرهنگي مفهوم جديدي است ,گرچه برمبناي
مفاهيم از پيش دانسته بنا نهاده شده است :ضريب هوش
منطقي ,هوش هيجاني که ايده اصلي آن چگونگي کنترل
احساسات و هيجانات آدمي است و هوش فرهنگي که به
توان کنش سازنده و اثربخش در محيطهاي چند فرهنگ

اشاره دارد .مفهوم هوش فرهنگي ساده است اما رشد
ارتقاء آن به زمان و تالش زيادي احتياج دارد .اگر کار از
سطوح پايين هوش فرهنگي آغازشود سالها مطالعه,
مشاهده ,بررسي نتايج رفتارو تجربه درپيش خواهدبودتا
به عملرردي ماهرانه پيچيده وموثر بيانجامد .هوش
فرهنگي درحين تجربيات عملي و به تدريج رشد مييابد.
ولي درپي رشد وارتقا آن فوايدبسياري نهفته است.
(توماس و اينرسن.)30 ،1387
مديران شهري براي تعامل با شهروندان نياز به
مهارتهاي مختلف دارند .گروههاي قومي،مذهبي و زباني
در سطح شهر پراکنده هستند .منطقه ده شهرداري
تهران به لحاظ ترکيب قومي و فرهنگي،نشاندهنده
استقرار گروههاي فرهنگي و قومي هستند .بنابراين بايد
نسبت به اين مهم آگاهي و مهارت کافي داشته باشند .به
نظر ميرسد دانش و مهارت مديران شهرداري در اين
منطقه در صدد مطلوبي براي تعامل فرهنگي با
شهروندان نيست.
 -2-2تعاريف و مفاهيم پژوهش:
الف) هوش :توانايي ذهني است و قابليتهاي متنوعي؛
هم چون استدالل ،برنامه ريزي ،حلّ مسئله ،تفرر
انتزاعي ،استفاده از زبان ،و يادگيري را در بر
ميگيرد .غالبا ًمعيارهاي معيني نظيرِ توانايي حلِّ
مسأله ،استدالل ،قدرتِ حافظه و مانند آن را تعيين
کننده هوش در هر فرهنگي ميدانند ،هرچند
عدّهاي شديدا ًبا اين عقيده مخالف اند (مايرل
آيزنک)2009،
ب) فرهنگ :فرهنگ ارزش ها ,ايدهها ونمادهاي
آگاهانه و ناآگاهانه اي است که رفتار انسان را شرل
ميدهدو ازنسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.
(مشبري و راموز )1385 ,3به عبارت ديگر فرهنگ
چارچوب مناسبي براي جامعه سازي ,حيات
اجتماعي ,هم بستگي خانوادگي ,تعلق ملي و تعهد
سياسي بوده و به ويژه در جوامعي که ترثرقوميت
دارند داراي اولويت باالتري خواهد بود (فرهنگي,
صمدي و اردشيرزاده .)1387
ج) هوش فرهنگي :توانايي يک فرد در راستاي
سازگاري موفقيت آميز با محيطهاي فرهنگي
جديدکه معموال بابافت فرهنگي خود فرد ناآشناست.
(ارلي و آنگ .)2003
د) شهر :به لحاظ فرهنگي ,شهر مجموعه اي است از
آداب و رسوم ,سنتها و مراني که روابط غير
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شخصي و ثانويه بر آن حاکم است ,شهر بزرگ بوده
و از تنوع اجتماعي و فرهنگي برخورداراست( .شارع
پور .)10 , 1387
هـ) مديريت شهري:مديريت شهري مجموعه اي
است ازفعاليت هايي که درصددتوسعه ي اجتماعي
واقتصادي محيط شهري هستند( .شارع پور ,1387
 )35مديريت شهري نوعي حرومت محلي ودر نوع
مطلوب آن نوعي دموکراسي و خودگرداني محلي
است که مردم در آن مشارکت بااليي دارندواين
مشارکت براي اداره ي شهر ميباشد( .لطيفي
.)11 ,1387

هوش فضايي يا تصويري:
هوش تصويري يافضايي يعني توانايي تجسم
تقريبآًهرچيزي حتي تجسم افرار( .صديقيان کاشي
 .)19 ,1388اين نوع هوش در نقاشان ,معماران ,شطرنج
بازان ,خلبانان ,دريانوردان وجراحان نمود دارد
(مهرمحمدي )

 -3-2نظريه ي هوش چندگانه:

هوش حرکتي جنبشي:

هاواردگاردنر نخستين باربا انتشار کتابي در سال
 1983با عنوان "چارچوبهاي ذهن :نظريه هوش چند
گانه " 58تلقي سنتي از هوش را به چالش کشيد .گاردنر
هشت نوع هوش را توصيف کرد که در داخل مفهوم کلي
هوش
انواع
قرارميگيرند.
هوش
ازنظرگاردنرعبارتنداز:هوش منطقي رياضي ,هوش زباني,
هوش فضايي ,هوش بدني_حرکتي ,هوش موسيقي
(هنري)  ,هوش درون فردي ,هوش ميان فردي ,هوش
طبيعت گرا (تسليمي و ديگران )31 ,1388
گاردنر هفت نوع هوش را در قالب نخستين پردازش
از نظريه هوش چندگانه به شرح زير ارائه کرد:
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اين نوع هوش درموسيقيدانان ونوازندگان برجسته
است( .مهرمحمدي  .)15 ,1385کساني که زيرو بم
آهنگها ,ريتم وتن صداها ونغمهها حساس هستند از اين
هوش برخوردارند( .صديقيان کاشي )20 ,1388

اين هوش استعداد کنترل حرکات بدن و دستراري
ماهرانه اشياء ميباشد( .صديقيان کاشي  .)20 ,1388اين
نوع هوش در ورزشراران ,هنرپيشگان وجراحان مشهود
است( .مهرمحمدي )15 ,1385
هوش ميان فردي:
هوش ميان فردي  ,توانايي ارتباط برقرار کردن و
خوب ارتباط برقرار کردن و خوب درک کردن ديگران
است( .صديقيان کاشي  .)20 ,1388اين نوع هوش در
معلمان ,درمانگران ,فروشندگان وسياستمداران برجسته
است( .مهرمحمدي )15 ,1385

 هوش زباني يا زبان شناختي:
درواقع بخشي ازهمان چيزي است که ميان عامه
مردم هم بعنوان هوش پذيرفته شده است .داشتن
اطالعات عمومي زياد توانايي سخنوري زبان بازي ,توانايي
خوب نوشتن خوب خواندن ,روي هم رفته کسي که
بتواند از زبان به بهترين نحواستفاده کند( .صديقيان
کاشي )19 ,1388اين نوع هوش ازجمله درميان شاعران,
وکال ,روزنامه نويسان و رمان نويسان مشهود است( .مهر
محمدي )15 ,1385

ناظر برشناخت دقيق فرد از خويشتن (عاليق,
تمايالت ,ضعف ها ,قوتها ودل مشغولي ها) است وفرد
برخوردار از اين هوش اصطالحآً داراي قدرت برقراري
ارتباط با خويشتن است( .مهرمحمدي  )15 ,1385هوش
درون فردي يعني هوش درک کردن خود واستفاده از
خودشناسي براي هدفهاي زندگي( .صديقيان
کاشي)20 ,1385

هوش منطقي رياضي:

 -4-2جنبههاي هوش فرهنگي:

اين نوع هوش در علماي منطق ,دانشمندان علوم
تجربي ورياضيدانان نمود دارد( .مهرمحمدي .)15 ,1385
اين نوع هوش هم ازآن نوع هوشهايي است که درتستهاي
معمولي هوش سنجيده ميشود ودر مدرسه ودانشگاه
کاربرد زيادي دارد( .صديقيان کاشي )20 ,1388

آنگ ,ون داين ,کوه ( ,)2006ارلي و آنگ (,)2003
ون داين ( )2005-2006چهارجنبه از هوش فرهنگي را
به اين شرح بيان کرده اند:

هوش موسيقيايي يا ريتميک:

هوش درون فردي:

الف) استراتژي هوش فرهنگي :که به معناي
تجربيات گوناگون فرهنگي يک فرد است .افرادفرايندها و
تواناييهاي شناختي و فراشناختي خود رابراي کسب

بررسي مولفههاي تاثير بر ارتقاي هوش فرهنگي مديران شهري مطالعه موردي...

اطالعات فرهنگي و شرل دهي قضاوت و تصميم گيري
درباره خود و ديگران به کار ميگيرند .مثالي از استراتژي
هوش فرهنگي زماني است که افراد مفاهيم و تصاوير
ذهني خود را به اين دليل که تجارب واقعي با انتظارات
آنها تطابق ندارد تعديل ميکنند.
ب)دانش هوش فرهنگي :که مستلزم يادگيري
درباره تفاوتها و شباهتهاي بين فرهنگي باتوجه به
پارامترهاي فرهنگي است که يک گروه فرهنگي خاص را
تعريف ميکنند (مانند ارزشها و باورها درباره ي کار,
سالمتي ,زمان ,خانوادگي ,آداب ورسوم ,زبان و
گرايشهاي مذهبي و معنوي)( .گريفر و پرليس ,2007
)28 .27
دانش هوش فرهنگي آن چيزي است که به گفته
"چي" (")1978دانش اظهاري" است .اما عنصر محتواي
دانش فرهنگي در حوزه فرهنگ قارار ميگيرد .دانش
محتوايي خاص فرهنگ ,بنيان هوش فرهنگي است زيرا
مبناي درک ورمزگشايي رفتار خود وديگران را فراهم
ميآورد .شناسايي وجود سايرفرهنگها و تعريف ماهيت
متفاوت بين آنها شاخص فعاليتهاي ذهني هستند که
هسته تعريف سيستماتيک از هوش را تشريل ميدهند.
اين دانش امران درک بهتر منطق دروني و کيفيت رفتار
خود و ديگران را ميدهد .آگاهي از فرهنگ خود وديگران
اجزاي مهم هوش فرهنگي هستند .آگاهي از هويت,
ارزش ها ,نگرشها و عملرردهاي فرهنگي امران پيش
بيني بيشتر تعامالت اجتماعي را فراهم کرده و موجب
رفتارهاي بين فرهنگي اثربخش تر ميشود( .توماس و
ديگران )128 ,2008
ج)انگيزه هوش فرهنگي:که شامل عالقه فرد و
انرژي اوبه يادگيري درباره فرهنگ متفاوت و عملررد در
شرايط فرهنگي متنوع است .اين امرشامل اعتماد به
نفس فرد و استقبال از تجربه نسبت به تعامل با افرادي از
فرهنگهاي ديگر است.
د)رفتار هوش فرهنگي :که شامل توان فرد براي
ايجاد فهرست منعطفي براي استفاده در موقعيتهاي
فرهنگي گوناگون است .رفتار هوش فرهنگي شامل
توانايي براي وفق دادن و تعديل رفتارهاي کالمي
وغيرکالمي است تا براي مجموعه اي از شرايط خاص
هنگام تعامل با افرادي از فرهنگهاي ديگر مناسب
باشند( .گريفر و پرليس )28 .27 ,2007

 -5-2مراحل رشد هوش فرهنگي:

جهت ترامل هوش فرهنگي الزم است مراحل زير
پشت سر نهاده شود.
مرحله اول :واکنش به محرکهاي خارجينقطه شروع
تبعيت بي قيد و شرط از هنجارهاي فرهنگي خودي
است .افرادي که برخورد بسيار کمي با ساير فرهنگها
داشته اند يا عالقه اي به فرهنگهاي ديگر ندارند ،در اين
مرحله جاي ميگيرند.
مرحله دوم :شناخت هنجارهاي ديگر فرهنگها و
تمايل به داشتن مطالب بيشتري در مورد آنها افراد در
اين مرحله سعي ميکنند به نحوي پيچيدگي فرهنگي
محيط را درک کنند و در پي يافتن قوانين عملي باشند
که راهنماي رفتارشان باشد.
مرحله سوم :همراهي با قواعد و هنجارهاي ساير
فرهنگ هامطلق گرايي کنار ميرود و نوعي درک عميق از
تنوع فرهنگي آغاز ميشود .درک واکنش رفتاري مناسب
در موقعيتهاي فرهنگي مختلف عميق تر ميشود،ولي
تجلي آن در رفتار ،به تالش بيشتري نياز دارد و هنوز
رفتارها ناشيانه است .افراد در اين مرحله ميدانند که در
موقعيتهاي فرهنگي مختلف چه بايد برنند و چه بايد
بگويند .اما اين کار به تامل نياز دارد و رفتارهايشان غالبا
طبيعي به نظر نمي رسد.
مرحله چهارم :تلفيق هنجارهاي فرهنگي متمايز در
رفتارهاي جايگزين افراد هر لحظه مجموعه اي از رفتارها
را مد نظر دارند و به راحتي ميتوانند يري از آنها را
انتخاب کنند .آنها در برخي از فضاهاي فرهنگي متفاوت
چنان راحت برخورد ميکنند که گويا از همان فرهنگ
هستند.
مرحله پنجم :کنش رفتاري بر مبناي شناخت
دقيق شيوه تغيير فرهنگ بدون اينره کسي متوجه شود.
افرادي که از هوش فرهنگي بااليي برخوردار هستند
به سرعت متوجه تغييرات بستر فرهنگي ميشوند .اين
افراد به راحتي از عهده تفاوتهاي ظريف فرهنگي برمي
آيند و کنشهاي بين فرهنگي را خود به خود چنان
تنظيم ميکنند که منجر به تبادل بهتر و پيش بيني
تفاوتهاي اندک بين فرهنگي شود .آنها به طور
مشهودي ميدانند چه رفتاري مناسب است و چطور بايد
به طرز موثري از اين دانش بهره گيرند (توماس و
اينرسن.)7831
افرادي که از هوش فرهنگي بااليي برخوردار هستند
به سرعت متوجه تغييرات بستر فرهنگي ميشوند .اين
افراد بهراحتي از عهده تفاوتهاي ظريف فرهنگي برمي
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آيند و کنشهاي بين فرهنگي را خود به خود چنان
تنظيم ميکنند که منجر به تبادل بهتر و پيش بيني
تفاوتهاي اندک بين فرهنگي شود.
 -6-2مولفههاي هوش فرهنگي:
انگ ،ون داين و کوه ()Ang, van Dyne, & Koh
هوش فرهنگي را شامل چهار مؤلّفه ميدانند:
الف)مولفه فراشناختي :هوش فرهنگي
فراشناختي به توانايي و آگاهي فرهنگي براي کسب و
تحليل ادراک ,تفرروتفسيريک فرداشاره دارد( .آنگ
وديگران )2007فراشناخت يري ازجنبههاي مهم هوش
فرهنگي است زيرا موارد جديد فرهنگي را دريک الگو و
تصوير منسجم ارائه ميدهد( .ارلي )277 ,2002
ب)مولفه شناختي :جنبه دانشي هوش فرهنگي
مشتمل بر شناخت سيستمهاي اقتصادي و قانوني,
هنجارهاي تعامل اجتماعي ,عقايد مذهبي ,ارزشهاي
زيبايي شناختي و زبان ديگر است .بعد شناختي هوش
فرهنگي به دانش خاصي که فرد قادراست درباره يک
فرهنگ جديدکسب ادراک کنداشاره دارد( .ارلي وآنگ
)2003
ج)مولفه انگيزشي :هوش فرهنگي انگيزشي نشان
دهنده ي انگيزه و عزم دروني فرد براي يادگيري درباره
ي فرهنگهاي گونان درموقعيتهاي مختلف و عملررد
برمبناي دانش کسب شده است ( .النرف و مانف (,2009
)361
د)مولفه رفتاري:بعد رفتاري هوش فرهنگي به
ابزاررفتارهاي خاص ازسوي فرد اشاره دارد که براي
تعامل بين فرهنگي دريک زمينه خاص ضروري هستند.
(ارلي وآنگ)2003هوش فرهنگي رفتاري به صورت
توانايي براي حساس بودن به شرايط متغير در درون يک
موقعيت چندفرهنگي وانعطاف پذيري براي تعديل
رفتارها در صورت لزوم تعريف ميشود( .النرف و مانف
2
)361 ,2009
 -3نظريه مبنا و چارچوب مفهومي تحقيق:
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با بررسي پژوهش در زمينه ي هوش فرهنگي
مشخص شدکه هوش فرهنگي سازه اي متشرل از چهار
بعدفراشناختي ,شناختي ,انگيزشي ورفتاري است .هريک
از اين چهاربعد عالوه براينره با يرديگر ارتباط دارند
برهوش فرهنگي به صورت کلي نيز تاثير ميگذارند .ازآنجا
که در اين تحقيق ميزان هوش فرهنگي مديران شهري
به صورت کلي و ميزان هريک از ابعاد چهارگانه ي آن و

همچنين ارتباط عوامل چهارگانه با يرديگر و با هوش
فرهنگي کلي مورد نظر است .نظريه مبناي اين تحقيق
برگرفته از ديدگاه انگ و ارلي ميباشد که هوش فرهنگي
را در  4بعد آن مورد بررسي قرارداده اند .اين چهار بعد
شامل بعد رفتاري،بعد شناختي،بعد فراشناختي،و بعد
انگيزشي است .اين ابعاد در ارتباط با يرديگر و مبتني بر
مجموعه اي از عقايد و آداب،دانش و تالش با پشترار و
هدف معني پيدا ميکند .به عبارت ديگر هوش فرهنگي
در اين چهار بعد به مثابه چهار چوبه اي براي درك
مديران از وضعيت خود و محيط پيرامونشان است .دراين
پژوهش هدف ما بررسي هوش فرهنگي در سطح يک
شهر است ,شهري چون تهران که خرده فرهنگهاي
بسيار متفاوت قومي و مذهبي را درخود جاي داده است.
به ويژه در سالهاي اخير که روند مهاجرت ازساير
مناطق کشور به شهرتهران افزايش يافته است و اين
تعداد مهاجران با هنجارها وارزشهاي فرهنگي متفاوت
در کنار حفظ فرهنگ بومي خودبايد بتوانند با فرهنگ
زندگي در يک کالن شهر سازگار شوند .ازاين رو بهتر
است مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره
کنندگان شهر ,توانايي هوش فرهنگي را درخود شناخته
و تقويت کنند و درنتيجه ي آن تعامل بهتري با
شهرونداني با فرهنگهاي متفاوت و حتي با کارکنان
خود شهرداري که داراي فرهنگي متفاوت هستند ,داشته
باشند .همانطور که نتايج تحقيقات مختلف نشان داده
است هوش فرهنگي بر بسياري از عوامل مرتبط با
سازمان مانند بهبود عملررد ,اثربخشي ,رهبري و نوآوري
موثر است ,لذا مديران شهري با شناخت و ارتقاي هوش
فرهنگي عالوه بر ارائه ي بهتر خدمات شهري به
شهروندان از فرهنگهاي متفاوت  ,ميتوانند عملررد
واثربخشي سازمان خود و ارتباط با کارکنان را نيز بهبود
بخشند .ميتوان چارچوب مفهومي تحقيق را بصورت زير
نمايش داد:
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 -4محدوده مورد مطالعه:
محدوده مورد مطالعه منطقه ده شهرداري تهران
ميباشد بررسي رشد جمعيت وتحوالت جمعيتي منظقه
 10نشان ميدهد که اين منطقه پذيراي مهاجران زيادي
ازسايرنقاط کشور بوده اندو اين منطقه طي ده تا بيست
سال اخير به سرعت پذيراي جمعيت زيادي شده است.
بررسي ويژگيهاي جمعيتي واجتماعي اين منطقه نيز
نشان دهنده ي نوعي نا همگني درويژگيهاي اجتماعي
واقتصادي جمعيت آنهاست واز نظر تراکم جمعيتي اين
منطقه جزءمناطق پر تراکم شهرتهران هستند.

ج) بعد انگيزشي:
 ميزان عالقه به ارتباط با افرادي با فرهنگهاي متفاوتاز ساير شهرهاي کشور
 ميزان غلبه بر استرس در ارتباط با افراد ناآشنا بافرهنگ آنها از ساير شهرهاي کشور
 ميزان جذابيت زندگي در شهرهايي با فرهنگ متفاوتو رايج در شهر خود
 توانمند بودن هنگام خريد با فرهنگ شهر خودم درشهرهاي داراي فرهنگ متفاوت.
د) بعد رفتاري:

 -5يافتههاي تحقيق:
با عنايت به اينره ارتقاي هوش فرهنگي بر تعامالت
فرهنگي مديران با شهروندان تاثير گذار ميباشد  .لذا در
اين راستا مهمترين عوامل تاثير گـذار بـر ارتقـاي هـوش
فرهنگي در چهار بعد از نگـاه مـديران منطقـه  10مـورد
بررسي قرار گرفتـه اسـت .نتـايج حاصـل از پرسشـنامه
مديران در جدول شماره يک ارايه شده است.
الف) بعد فراشناختي:
 ميزان آگاهي با فرهنگ افراد ديگر شهرهاي کشورهنگام تعامل با آنها :
 ميزان عدم بازبيني اطالعات در صورت داشتناطالعات از فرهنگ افراد ديگر شهرهاي کشور هنگام
تعامل با آنها
 عمل کردن با توجه به دانش خود درباره فرهنگ افرادديگر شهرها هنگام تعامل با آنها
 بررسي درستي يا نادرستي دانش خود درباره فرهنگافراد ديگر شهرها جهت تعامل با آنها
ب)بعد شناختي:
 ميزان آشنايي با گويشهاي رايج در ساير مناطقکشور (لغات و دستور زبان).
 ميزان آشنايي با ارزشها و باورهاي مذهبي رايج درساير شهرها
 ميزان آشنايي با اداب و رسوم ازدواج در ساير مناطقکشور
 ميزان آشنايي با صنايع دستي و هنرهاي رايج درسايرشهرها

 لزوم تغيير لهجه و لحن خود هنگام ارتباط با افرادي ازشهرهاي ديگر
 لزوم استفاده از مرث و سروت براي ايجاد ارتباط دربهتر صحبت کردن با افرادي از ساير شهرها
 تغيير سرعت صحبت کردن هنگام ارتباط با افرادي ازساير شهرها در صورت الزم بودن
 تغيير رفتارهاي غير کالمي خود (حاالت چهره وحرکات بدن) هنگام ارتباط با افرادي از شهرهاي ديگر
در صورت الزم بودن.
-6تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق:
دراين تحقيق با استفاده از پرسشنامه هوش فرهنگي
و توزيع آن ميان مديران و کارشناسان شاغل به خدمت
در منطقه ده نتايج بدست آمده حاوي نرات ارزنده اي
است که در چهار بعد فراشناختي،شناختي،انگيزشي و
رفتاري مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن به ترتيب
زير آورده ميشود.
)1بعد فراشناختي:
-1هنگام ارتباط با افرادي از ديگر شهرهاي کشور
ميدانم که چه مقدار با فرهنگ آنها آشنايي دارم.
پاسخ دهندگان در اين سوال به گونه اي واکنش
نشان داده اند که محقق دريافته که بيشتر آنان نمي
دانند که مراجعه کنندگان به شهرداري از چه خرده
فرهنگي هستند .در نتيجه آگاهي مديران از فرهنگ
حاکم بر رفتار تعامل کنندگان با شهرداري در حد پايين
است.
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پاسخ سوال يک بعد فراشناختي
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

2

3,3

3,3

3,3

کم

28

46,7

46,7

50

متوسط

4

6,7

6,7

65,7

زياد

26

43,3

43,3

100,0

جمع کل

60

100,0

100,0

پاسخ سوال دو بعد فراشناختي
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

2

3,3

3,3

3,3

کم

16

26,7

26,7

30,0

متوسط

8

13,3

13,3

43,3

زياد

32

53,3

53,3

96,7

خيلي زياد

2

3,3

3,3

100,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

-2هنگام ارتباط با افرادي از شهرهاي ديگر،اگراحساس
کنم اطالعاتي که درباره فرهنگ آنها داشته ام صحيح
نبوده،آن اطالعات را بازبيني ميکنم:
باتوجه به آمار دريافت شده در اين گزارش،اين
موضوع نشان ميدهد که مديران در صورت عدم دريافت
اطالعات صحيح،درصدد اصالح امور هستند در نتيجه
تشويق و ترغيب به بازبيني اطالعات خود هستند.
-3هنگام ارتباط با افرادي از شهرهاي ديگر،با توجه به
دانش خود درباره فرهنگ آنها عمل ميکنم.

پيرو اطالعات بدست آمده مديران بايد نسبت به
آگاهي از خرده فرهنگهاي ايراني تسلط کافي داشته
باشند.
-4براي ارتباط با افرادي از شهرهايي با فرهنگ
متفاوت،درستي يا نادرستي دانش خود درباره فرهنگ
آنها را بررسي ميکنم.
نتيجه حاصل از پاسخ مديران و کارشناسان به
افزايش دانش خود به خرده فرهنگها نشان ميدهد اکثر
آنان عالقه مند به شناخت بيشتر نسبت به خرده
فرهنگها هستند و در نتيجه تالش خود را براي ترميل
اطالعات و تصحيح يافتهها برار ميبندند.

One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
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Upper

Lower

Mean
Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

3.16

2.64

2.900

000.

59

22.020

a1

3.53

3.01

3.267

000.

59

25.148

a2

3.15

2.65

2.900

000.

59

23.612

a3

3.80

3.20

3.500

000.

59

23.429

a4
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جدول پاسخ سوال يک بعد شناختي
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

8

13,3

13,3

13,3

کم

6

10,0

10,0

23,3

متوسط

12

20,0

20,0

43,3

زياد

34

56,7

56,7

100,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

جدول پاسخ سوال دو بعد شناختي
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

2

3,3

3,3

3,3

کم

6

10,0

10,0

13,3

متوسط

2

3,3

3,3

16,7

زياد

24

40,0

40,0

56,7

خيلي زياد

26

43,3

43,3

100,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

خيلي کم

)2بعد شناختي:
-1با گويشهاي رايج در ساير کشور (لغات و دستور
زبان) آشنا هستم.
با توجه به درصد فراواني پاسخ دهندگان به اين
سوال مشخص ميشود مديران آگاهي نسبتاً خوبي از
گويشهاي رايج از ساير نقاط کشور دارند و تالش آنان
براي برقراري ارتباط منطقي با مراجعه کنندگان برقرار
است.
-2با ارزشها و باورهاي مذهبي رايج در ساير شهرها
آشنايي دارم.
نتيجه حاصل از پاسخ به سوال فوق نشان ميدهد که
مديران شناخت کافي نسبت به باورهاي مذهبي رايج در
کشور داشته و ميتوانند ديدگاههاي مذهبي و ارزشي
اقوام ايراني را درک نمايند .در چنين وضعيتي ميتوان
گفت مديران در تعامل با شهروندان مولد تنش و
ناسازگاري نخواهند بود.

-3باآداب و رسوم ازدواج در ساير مناطق کشور آشنايي
دارم.
آداب رسوم ازدواج در کشور ما يرسان نيست و هر
منطقه ويژگيهاي خاص خودش را دارد .آگاهي از اين
مسئله در تعامالت فرهتري نقش اساسي ايفا ميکند.
محقق دريافته است مديران فرهنگي آگاهي بااليي نسبت
به اين وضعيت دارند.
-4با صنايع دستي و هنرهاي رايج در ساير شهرهاي
کشور آشنايي دارم.
در طول سالهاي اخيرنمايشگاههاي متعدد از صنايع
دستي و هنرهاي رايج بين ايرانيان در تهران برگزار شد
که بخش زيادي از اين فعاليتها را شهرداري تهران سامان
داده است .درنتيجه بيش از هشتادو سه درصد از پاسخ
دهندگان گزينه زياد و خيلي زياد را در پاسخ به اين
سوال انتخاب کرده اند.

جدول  12-4آزمون تي تست براي سواالت بعد شناختي
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

)Sig.(2-tailed

df

4.48

3.92

4.200

000.

59

t
29.953

b1

4.38

3.82

4.100

000.

59

29.282

b2

4.13

3.40

3.767

000.

59

20.567

b3

4.58

4.02

4.300

000.

59

30.889

b4
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جدول پاسخ سوال يک يعد انگيزشي
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

18

30,0

30,0

30,0

کم

14

23,3

23,3

53,3

متوسط

4

6,7

6,7

60,0

زياد

24

40,0

40,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

100,0

جدول پاسخ سوال دو بعد انگيزشي
فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

4

6,7

6,7

6,7

کم

12

20,0

20,0

26,7

متوسط

4

6,7

6,7

33,3

زياد

32

53,3

53,3

86,7

خيلي زياد

8

13,3

13,3

مجموع کل

60

100,0

100,0

)3بعد انگيزشي:
-1به ارتباط افرادي با فرهنگهاي متفاوت ازساير شهرهاي
کشور عالقه دارم.
نزديک به نيمي از پاسخ دهندگان عالقه مندي خود
را به فرهنگهاي متفاوت در کشور نشان داده اند .در
نتيجه ميتوان گفت تفاوتهاي فرهنگي در ايران ماهيتاً
موجب ايجاد محيط رقابتي خواهند شد.
-2هنگام ارتباط با افرادي از شهرهاي ديگر که با فرهنگ
آنها آشنا نيستم ميتوانم بر استرس ناشي از اين آشنايي
غلبه کنم.
درصد فراواني پاسخ دهندگان نشان ميدهد مواجهه
با افرادي از شهرهاي ديگر که با فرهنگ آنها آشنا
نيستند موجب استرس نسبي ميشود و در نيجه در
کيفيت عملررد مديران و کارشناسان اثر خواهد گذاشت.

100,0

-3زندگي در شهرهايي که فرهنگ آنها با فرهنگ رايج
در شهر من تفاوت دارد برايم جالب است.
نتيجه حاصل از پاسخ به اين سوال نشان ميدهد
ايرانيان ترجيح ميدهند بيشتر در شهري زندگي کنند که
فرهنگ رايج در آن با فرهنگ پاسخ دهنده يرسان باشد.
در عين حال پاسخ دهندگان بيشتري عالقه مندي خود
را به زندگي با فرهنگهاي رايج اعالم کردند و در نتيجه
بعد انگيزشي رفتار آنان جالب به نظر ميرسد.
-4هنگام سفر به شهرهايي داراي فرهنگ متفاوت با
فرهنگ شهر خودم،مي توانم از عهده خريد کردن برآيم.
پاسخ دهندگان به اين موضوع اذعان دارند که
سختيهايي براي ارتباط با فرهنگهاي متفاوت در تامين
نيازمنديها وجود دارد و تالش انان براي غلبه بر مشرل و
تامين نياز مستمر است.

جدول آزمون براي سواالت بعد انگيزشي
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
the Difference
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Upper

Lower

Mean
Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

2.90

2.23

2.567

.000

59

15.369

c1

3.77

3.17

3.467

.000

59

23.216

c2

3.89

3.25

3.567

.000

59

22.278

c3

3.42

2.71

3.067

.000

59

17.261

c4
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جدول پاسخ سوال يک بعد رفتاري
فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

خيلي کم

2

3,3

3,3

3,3

کم

16

26,7

26,7

30,0

متوسط

8

13,3

13,3

43,3

زياد

32

53,3

53,3

96,7

خيلي زياد

2

3,3

3,3

100,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

جدول پاسخ سوال سه بعد رفتاري
خيلي کم

فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

درصد فراواني تجمعي

4

6,7

6,7

6,7

کم

10

16,7

16,7

23,3

متوسط

6

10,0

10,0

33,3

زياد

18

30,0

30,0

63,3

خيلي زياد

22

36,7

36,7

100,0

مجموع کل

60

100,0

100,0

)4بعد رفتاري:
-1هنگام ارتباط با افرادي از شهرها اگر الزم باشد براي
ايجاد ارتباط بهتر لهجه و لحن خود را تغيير ميدهم.
سازش پذيري،ايجاد ارتباط،تصحيح لحن و لهجه
براي برقراري ارتباط اهميت دارد و لذا پاسخ دهندگان به
اين مهم توجه داشتند به هنگام برقراري ارتباط لحن و
لهجه خود را با مخاطب هماهنگ کنند و اين قاعده
تعاملي در بعد رفتاري بسيار اهميت دارد.
-2هنگام ارتباط با افرادي از ساير شهرها،اگر نياز باشد
براي ايجاد ارتباط بهتر درصحبت کردن خود از مرث و
سروت استفاده ميکنم.
پاسخ دهندگان به اين سوال به گونه اي ضعف خود
را در يري از فنون اصلي ارتباطي بيان کرده اند .فنون
ارتباطي مرث و سروت باعث ميشود درک بهتري نسبت
به خواستههاي مخاطب داشته باشيم .بنابراين مديران در
اين قسمت نياز به افزايش و ايجاد مهارت دارند.

-3هنگام ارتباط با افرادي از ساير شهرها،اگر الزم باشد
سرعت صحبت کردن خود را تغيير ميدهم.
پاسخ دهندگان به سوال فوق براين باورند که براي
ايجاد ارتباطي بهتر و سازنده تر ميتوان تعامالت مفيدي
جهت برقراري ارتباط با خرده فرهنگهاي متفاوت داشت.
لحن و لهجه و گويشهاي خرده فرهنگهاي مختلف
متفاوت است .تغيير در سرعت صحبت باعث ايجاد
ارتباط بهتر در روابط افراد با يرديگر ميگردد.
 -4هنگام ارتباط با افرادي از شهرهاي ديگر اگر نياز
باشد رفتارهاي غيرکالمي خود (حاالت چهره و حرکات
بدن)را تغيير ميدهم.
يري از شيوههاي کارآمد در برقراري ارتباط با
فرهنگهاي متفاوت با استفاده از حرکات چهره و بدن
است .مديران به تجربه دريافتند که ارتباط غير کالمي از
جمله حالت چهره و حرکات بدن ميتواند در تعامل با
مراجعه کنندگان از فرهنگهاي متفاوت اثر گذار باشد.

One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

3.53

3.01

3.267

000.

59

25.148

ERTEBAT

4.71

4.29

4.500

000.

59

42.873

x2

4.07

3.40

3.733

000.

59

22.242

x3

4.32

3.68

4.000

000.

59

24.812

x4
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مبتني بر يافتههاي کتابخانه اي و ميداني اين
تحقيق پاسخ به سواالت مطرح شده به صورت زير ارائه
ميشود.
 -1عوامل ارتقاي هوش فرهنگي مديران شهري
در تعامالت فرهنگي با شهروندان شامل چه مواردي
است؟
يافتههاي کتابخانه اي اين تحقيق نشان ميدهد که
فرهنگ صرفاً يک مولفه شناختي نيست بلره شامل
الگوهاي رفتاري و مصنوعات فيزيري نيز ميشود.فرهنگ
مجموعه اي از الگوهاي رفتاري،شناختي و احساسي است
که در ميان گروهي از مردم مشترک است .اگر هوش را
توانايي ذهني و قابليتهاي متنوع همچون استدالل،برنامه
ريزي ،حل مسئله،تفرر انتزاعي،استفاده از زبان و
يادگيري بدانيم غالباً مفهوم هوش از فرهنگي به فرهنگ
ديگر متفاوت است .دراينجاست که مقوله بهره هوشي و
انواع کارکرد هوش مطرح ميشود .انديشمندان مختلفي
در حوزه هوش و مزاياي هوش فرهنگي تحقيق کرده اند.
و البته انگ و ارلي هوش فرهنگي را شامل چهار فعاليت
فرري به ترتيب مشاهده،داليل،پيامد و انتقال ميدانند.
هوش فرهنگي در چهار بعد رفتاري،شناختي،فراشناختي
و انگيزشي مورد توجه قرار ميگيرد و هر کدام از اين
ابعاد داراي شاخصهاي عملرردي هستد که برتعامالت
فرهنگي مديران و شهروندان اثر ميگذارند .اين عوامل به
ترتيب،شامل آشنايي با فرهنگ،دانش نسبت به خرده
فرهنگ،درک تفاوتهاي فرهنگي،آشنايي با گويشهاي
رايج،شناخت ارزشها و باورها،آشنايي با آداب و
رسوم،آگاهي از هنرهاي رايج و صنايع دستي،درک
تفاوتهاي فرهنگي،فرهنگهاي غالب و رايج،استفاده از
ابزارهاي غير کالمي و امثال آن ميباشد.
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-2هوش فرهنگي چگونه برتعامالت فرهنگي مديران
شهري با شهروندان اثر ميگذارد؟
براساس يافتههاي اين تحقيق هوش فرهنگي در
ابعاد چهارگانه خود ميتواند به هنگام برنامه ريزي در
مقياس محالت شهري و شناخت نيازهاي فرهنگي
شهروندان به منظور تامين بستههاي مادي و معنوي
فرهنگي اثرگذار باشد .مرحله بعد از شناخت به برنامه
ريزي براي سطح محالت شهري مربوط است .به همين
سبب ميتوان گفت که در اين مرحله هوش فرهنگي
مديران را متقاعد ميکند که برنامههاي متناسب فرهنگي
را براي هر يک از محالت تدوين نمايد .مرحله اجراي
برنامههاي فرهنگي و يا مواجهه مديران با گروههاي

فرهنگي در مقياس محالت و نيز در فضاي عملرردي
کارشناسان و مديران،هوش فرهنگي تعيين کننده خواهد
بود .اگر هدف غايي مديران شهري انسجام اجتماعي در
فضاي شهري باشد هوش فرهنگي در يک فرايند چند
مرحله اي اثرات مثبت و سازنده اي در تحريم پيوندهاي
اجتماعي و کاهش تنشها خواهد داشت.
-3عوامل اثر گذار برارتقاء هوش فرهنگي مديران
شهري در ابعاد شناختي،فراشناختي،رفتاري و انگيزشي
در تعامالت فرهنگي با شهروندان در منطقه ده شهرداري
تهران چيست؟
منطقه ده شهرداري تهران با حدود  817هرتار
مساحت يري از مناطق کوچک شهرداري تهران است.
محالت قديمي نظير سلسبيل،بريانک،و قصرالدشت از
شاخصهاي اصلي اجتماعي و فرهنگي منطقه ميباشد.
جمعيت اين منطقه حدود  300هزار نفر و با تراکم باال
ميباشد .اين منطقه داراي سه ناحيه و ده محله
ميباشدکه البته گروههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي
در آن ساکن هستند .بنابراين ارتقا هوش فرهنگي
ميتواند به تعامالت فرهنگي مديران با شهروندان کمک
موثري بنمايد .نتايج کتابخانه اي وميداني اين تحقيق
نشان ميدهد که عواملي از قبيل اطالعات فرهنگي،آداب
و رسوم،دانش فرهنگي،شناخت گويشها،شناخت صنايع
دستي و هنرها،عاليق فردي،سبک زندگي،تفاوتهاي
فرهنگي،رفتارهاي غير کالمي عوامل اصلي ارتقاء هوش
فرهنگي هستند.
 -7نتيجه گيري:
نتايج حاصل از يافتههاي کتابخانه اي و ميداني نشان
ميدهد منطقه ده شهرداري تهران متشرل از سه
ناحيه،ده محله با ترکيب جمعيتي متفاوت و الگوهاي
فرهنگي مختلف مديران شهري را به تامل بيشتر در
برنامه ريزي فرهنگي فرا ميخواند به گونه اي که ميتوان
گفت برنامه ريزي فرهنگي از محله اي به محله ديگر با
تفاوتهايي همراه است .مديران و کارشناسان حوزه
فرهنگي و اجتماعي در پاسخ به سواالت ابعاد چهارگانه
هوش فرهنگي،به گونه اي معنادار واکنش نشان داده اند.
در بعد فراشناختي نيمي از پاسخ دهندگان آشنايي خود
را نسبت به فرهنگ مراجعه کنندگان کم توصيف کرده
اند و البته اکثر آنان معتقدند به هنگام مواجهه با مراجعه
کنندگان چنانره اطالعاتشان از فرهنگ آنان کم باشد
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سعي بر بازبيني و ترميل اطالعات ميکنند .همچنين
اکثر آنان گفته اند که به دانش بيشتري نسبت به خرده
فرهنگها نياز دارند اما پاسخ دهندگان درباره درستي يا
نادرستي دانش خود درباره فرهنگ ديگران معتقد به
بهبود وضعيت آگاهي خود هستند .در نتيجه ميتوان
گفت رابطه معناداري بين سواالت بعد فراشناختي وجود
دارد.
در بعد شناختي اکثريت پاسخ دهندگان آشنايي
نسبي خود را به گويشهاي رايج در نقاط مختلف کشور
اعالم کرده اند و اين مسئله حاکي از توفيق نسبي
مديران در برقراري ارتباط با مراجعه کنندگان است.
همچنين بيشترين تعداد پاسخ گويان ارزشها و باورهاي
مذهبي رايج در منطقه را ميشناسند و همينطور با آداب
و رسوم مردم آشنايي کافي دارند .در عين حال اکثر آنان
با هنرهاي رايج در ساير شهرهاي کشور آشنا هستند .در
نتيجه رابطه معناداري بين سواالت بعد شناختي وجود
دارد .در بعد انگيزشي،ميزان عالقه مندي مديران به
فرهنگهاي متفاوت در حد پاييني ميباشد و اين مسئله
البته جزيي از رقابتهاي فرهنگي بين اقوام ايراني در
کليت زيستگاه ايرانيان است.
نرته قابل توجه اينره اکثر پاسخ دهندگان معتقدند
بر استرس خود ناشي از عدم آشنايي با خرده فرهنگها
غلبه کرده و همينطور اکثريت آنان به جالب بودن
تفاوتهاي فرهنگي در ايران اذعان ميدارند .پاسخ
دهندگان همچنين معتقدند ميتوانند نيازهاي خود را
درشهري که فرهنگ متفاوت باآنان را دارند تامين کنند
و نرته قابل توجه اينره اکثر آنان به دشوار بودن اين
فعاليت آگاهي دارند .باتوجه به نتايج بررسي اين بعد
ميتوان دريافت که رابطه معناداري بين سواالت بعد
انگيزشي وجود دارد .در بعد رفتاري اکثر پاسخ دهندگان
معتقدند قادر به ارتباط بهتر با لحن و لهجه به ارتباط
مواجهه با فرهنگهاي متفاوت هستند .همچنين،بخشي از
پاسخ دهندگان قادرند به هنگام صحبت کردن از ترنيک
مرث و سروت استفاده کرده و اکثريت نسبي آنان قادرند
سرعت صحبت کردن خود را تغببر دهند و البته اکثر
پاسخ دهندگان اذعان ميدارند قادرند رفتارهاي غير
کالمي خود را براي ارتباطات بهتر تغيير دهند .درنتيجه
رابطه معناداري بين سواالت بعد رفتاري وجود دارد.
درنتيجه گيري نهايي ميتوان گفت که مديران فرهنگي
منطقه ده شهرداري تهران در تعامالت فرهنگي
باشهروندان در بعد شناختي وضعيت مناسبي داشته اما
در بعد رفتاري نياز به افزايش و تصحيح رفتار دارند.
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