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  چکیده
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 مقدمه 

ظایف و رفتارهای فراتر از آن، از و کارکنان، توجه به انجام دقیق و هاسازمانبا توجه به افزایش رقابت میان 

ند رفتارهایی را در ستند که بتوانبه دنبال این ه هاسازمانو اعضای آن است.  هاسازمانهای مهم دغدغه

های کاری داشته زمینهکارکنان ایجاد کنند که بتوانند با همان میزان حقوق، عملکرد و کارایی بهتری در 

المللی کمتر مشاهده بین هایشرکتبخصوص  هاسازمانرفتارهای فرانقش در برخی از  متأسفانهباشند. 

 خبره نیروهای نگهداری و جذب در سازمان توان افزایشباعث  تواندمی. رفتار شهروندی سازمانی شودمی

 محیطی به سازمان تا شودمی سبب سازمان یک در شهروندی رفتارهای بودن سطح شود. باال و کارآمد

 هاآن در شهروندی رفتارهای سطح که ییهاسازمان روازاین و شود تبدیل فعالیت کار و برای جذاب

 توجه لیکن. (Tabarsa et al., 2010)داشت  خواهند بهتری کردعمل کارآمدتر، نیروهای با جذبباالست، 

 هایویژگی برخی و کندنمی بروز شرایطی هر در سازمانی رفتارهای شهروندی که است الزم نکته این به

در این  .(Rajabbeigi et al., 2013) کندمی کمک رفتارها این گسترش ظهور و به سازمانی و فردی

کنند تا رفتارهای فرانقش را در بین کارکنان افزایش دهند، بدین سعی می المللیبین هایشرکتراستا، 

کنند. هرچند توجه به سازی میمفهوممتغیرهای متعددی را برای افزایش رفتارهای فرانقش  هاآنمنظور 

له برای حل مسئ هاآنافزایش یافت اما  المللیبینی هاسازمانهای اخیر در بین هوش فرهنگی در سال

افزایش رفتار فرانقش، باید به متغیرهایی مثل هوش فرهنگی و نقش میانجی همدلی فرهنگی توجه کنند. 

ی هاسازماناست که در  خألهاییاین عدم توجه به نقش هوش فرهنگی به همراه نقش تقویتی همدلی از 

و  ایکار حرفه نیاز به وشدن جهانی روند با توجه به افزایش . در این راستا،شودمی مشاهده المللیبین

به خود  دانشمندان را های مختلف، هوش فرهنگی توجه بسیاری ازافرادِ فرهنگ همچنین تعامل سازنده با

 مختلف هایبه فرهنگ که دارد افرادی به نیاز کار امروز، محیط .(Presbitero, 2016)جلب کرده است 

های یکی از نیازمندیمنظور،  کنند. بدین برقرار مناسب باطارت ها،فرهنگ سایر افراد با بتوانند و باشند آشنا

یک چالش بزرگ که مؤثری  طوربه تواندمی باال با هوش فرهنگی فردیک فرهنگی است.  هوش افراد،

حل برای حل بحران، مثالً در ارائه راهآورند، هدایت کند. به وجود می را آنفرهنگی مختلف  هایفاصله

 & Maldonado)شود می هاآن یهاشنهادیپباعث ایجاد تفاوت در  ،ر مدیراناختالف هوش فرهنگی د

Vera, 2014).  های مرکزی که ، برای انجام وظایف موردنیاز بخشهاسازماناز طرفی، هوش فرهنگی در

توجه به این نکته ضروری است  .(Presbitero, 2016)دارند، مهم هست ها بخشهای زیادی با سایر تماس

گذارند، نزاکت، در راستای بروز نمییی که برخی کارکنان، به همکاران خود احترام هاسازمانکه در 

رفتاری فردی و داوطلبانه است که  رفـتار شهروندی سازمانی،، مـعتقد اسـت ارگان رفتار شهروندی است.
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 ی و کارآییباعث ارتقای اثربخش وجودنیباا رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده، هایسـیستم در

بزرگی که کارکنان آن از اقشار  هایشرکتدر  .(Cohen & Kol, 2004) شودعملکرد سازمان می

های متفاوت هستند، هدایت هوش و همدلی فرهنگی در راستای افزایش مختلف؛ با سطح سواد و فرهنگ

 فرهنگ ملی، یک یهافرهنگخرده مورد رفتار شهروندی مهم است. یک فرد، با هوشِ فرهنگیِ باال، در

 اغلب بلکه نیستند، بارهمیشه زیان تنهانه فرهنگی تناقضاتِ گاه و تضادها که شودغافل نمی این نکته از

 احیای و حراست و حفظ جهت در است الزم که باشندمی خود خاص اصالت و پیشینه هرکدام دارای

فرهنگی بیشتر متوجه تعامالت هوش گرچه، به عبارتی .(Alaei & Mirmohammadi, 2014) کوشید هاآن

را نژادی و قومی درون فرهنگ ملی  هایفرهنگخردهپذیری به های بیگانه بوده، اما قابلیت تعمیمبا فرهنگ

 فرهنگ بر عالوه جوامع همۀ با توجه به هدف این تحقیق، باید گفت در .(Livermore, 2011)نیز دارد 

 ها،ارزش با ترکوچک فرهنگ مثابۀبه هافرهنگاین خرده دارد. وجود هم فرهنگتعدادی خرده ملی،

 انواع دارند، مانند جای جامعه تربزرگ فرهنگ درون در خود مخصوص به اصول و قواعد هنجارها،

قومی و... . کارکنان جامعۀ آماری این تحقیق، از افرادی  روستایی، ای، شهری،منطقه هایفرهنگخرده

 ورسومآدابها و هایی با فرهنگیفهطاهای مختلف و رهای مختلف، قومیتکه از کشو اندشدهتشکیل 

افزایش رفتارهای  منظوربهمتفاوت هستند. کار کردن در میان افرادی با خصوصیات فرهنگی متفاوت 

-همان انجام صحیح وظایف محوله است(، به کارکنانی با توانایی هوش هاسازمان)که در برخی  فرانقش

و کارا، با افراد مراوده کنند و در نزدیک شدن به اهداف  مؤثر صورتبهنیازمند است تا بتوانند فرهنگی باال 

المللی است، بین هاآنی بزرگ که برند هاسازماندر این نفعانِ داخلی و خارجی سازمان، کمک کنند. یذ

 عمل و بیگانه یهافرهنگ شناخت و درك قابلیت لحاظ از مدیران کرد که تأکیدباید بر این موضع 

کمک باشد و  عنوانبهنیستند. لذا ممکن است یک نوع از رفتار، از دید کارکنان  یکسان ،هاآن با متناسب

توهین باشد و باعث کاهش  عنوانبهباعث افزایش رفتار شهروندی شود و نسبت به یک فرد دیگر 

را بر همدلی  تأثیریمورد مطالعه چه  فرهنگی در جامعهبررسی اینکه هوش روازاینرفتارهای فرانقش شود. 

فرهنگی و رفتار شهروندی دارد حائز اهمیت است. این تحقیق در تالش است تا با بررسی این روابط، به 

نقش همدلی فرهنگی در بهبود رفتارهای شهروندی کارمندان بپردازد تا بتوان تشخیص داد آیا برای 

فرهنگی االیی داشته باشند یا داشتن هوشفرهنگی بها باید هوشافزایش رفتارهای فرانقشی، ضرورتاً افراد تن

 تواند به رفتار شهروندی کمک کند یا خیر.به همراه همدلی فرهنگی می
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 پیشینه نظری پژوهش

 هوش فرهنگی، همدلی فرهنگی و رفتار شهروندی

آن صورت گرفته  هوش، یکی از مفاهیم بنیادین در علم روانشناسی است که مطالعات بسیاری راجع به

هوشی توسط ترمن معرفی شد،  ۀبهرای به نام هوش توسط آلفرد بینه و اصطالح پدیدهاست. از زمانی که 

داشتهگذرد. از آن زمان تاکنون بسیاری از روانشناسان، تعاریف مختلفی از هوش مینزدیک به یک قرن 

های از قبل آموخته شده ایدهسازگاری  اند. گاردنر هوش را یک توانایی فردی برای حل مسائل، از طریق

اش را مسالهکند تا توانایی حل میهای مختلفی را برای یادگیرنده فراهم فرصتداند. این گونه هوش، می

های هوشنشان دهد. هوش فرهنگی در راستای هوش عاطفی و اجتماعی است و نشات گرفته از نظریه 

نخستین بار توسط ایرلی و انگ مطرح شد و هوش فرهنگی را باشد. این مفهوم برای میچندگانه گاردنر 

از منظر  .(Karroubi et al., 2014)قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی تعریف کردند 

قابلیتو یکی از  وکارکسبهوش فرهنگی از جمله مفاهیم مرتبط با مدیریت  (2016)آندرسن و برجدلت 

 فرهنگی هایموقعیت با مواجهه در بودند معتقد ارلی و آنگ، رکنان است.های میان فرهنگی برای کا

سود جست  ارتباط برقراری در هاآن از بتوان که یافت آشنایی هاینشانه و عالئم توانزحمت میبه جدید،

(Earley & Ang, 2013).  ،هوش فرهنگی توانایی واکنش و فرآیندهای مختلف در طبق تعریف مالدونادو

که توانایی یک شخص را  ی استهوش عنوانبههوش فرهنگی  باشد. همچنینمی چندگانه هایفرهنگ

ارلی و  .(Maldonado & Vera, 2014) کندمی گیریاندازهمختلف  هایفرهنگبرای کار کردن در 

 هاسازمان( دو نوع عمده هوش فرهنگی را ارائه کردند هوش فرهنگی سازمانی برای 2004موساکوفسکی )

 مشتمل بر را فرهنگی هوش ،هاآنهوش فرهنگی نژادی و جغرافیایی جهت آگاهی از فرهنگ کشور. و 

یا  احساسی و جسم( یا رفتاری )بدن و فیزیکی ذهن(، یا دانند: شناختی )سرمی اساسی عنصر یا جزء سه

( و 2005ن )(، ون وای2003ارلی وانگ ) ،(2006دل(. همچنین انگ و همکاران ) یا روانی انگیزشی )قلب

انگیزشی و  شناختی، فراشناختی، چهار بخش به فرهنگی را هوش (،2005فرهنگی ) هوش مطالعات مرکز

 شناختِ منظوربه عمومی که افراد تفکر هایمهارت به بندی کردند. عنصر شناختی،رفتاری تقسیم

-د. عنصر فیزیکیدار اشاره کنند،استفاده می آن از جدید هایمحیط در فعالیت چرایی و چگونگی

کند می و سعی دارد عالقه طرف مقابل فرهنگ به که دهد نشان باید فرد سلوك و رفتاری یعنی، رفتار

و همچنین به  (Earley & Mosakowski, 2004)احترام بگذارد  آن به و بپذیرد را هاآن فرهنگی هایمؤلفه

 ,.Barbuto et al) ت فرهنگی انطباق دهداین موضوع اشاره دارد که فرد بتواند خود را با شرایط متفاو

 افراد، رفتارهای غیرشفاهی شخصی برای انتخاب مناسب و نمایش شفاهی و تواناییِ به ،عدبُاین  . (2015
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 احساسی یا عنصر .(Maldonado & Vera, 2003)شود، اشاره دارد میروبرو  دیگر هایفرهنگ وقتی با

 هایفرهنگ با را خود بتوانند تا پایدار باشند موانع، مقابل د درکنکمک می افراد به انگیزشی نیز-روانی

 ,Earley & Mosakowski)دهد می قرار نظر مدّ را شدن همدل که توانایی کنند. این عنصر سازگار دیگر

 ترین یامشکل است ممکن حالنیدرعاجتماعی( دارد، اما ) عاطفی هوش به شباهت را بیشترین  ،(2004

بعد فرهنگی نامفهوم است.  هوش کافی، انگیزۀ بدون داشتن باشد. فرهنگی هوش ءجز ترینمبهم

شود میپردازش این اطالعات گفته  به توانایی پردازش اطالعات و دانش هوش فرهنگی،فراشناختی 

(Maldonado & Vera, 2003) . باشد، ابعادی که برای هوش فرهنگی تر میاین ابعاد کامل که یآنجائاز

 باشد.می رفتاری و انگیزشی شناختی، فراشناختی، تحقیق استفاده شده است شامل چهار بعددر این 

 دارای که سطوح مدیرانی تمام در همدلی از برخورداری شامل که دیگران احساس و فکر تشخیص

همدلی یعنی وارد کردن  .(Goleman, 2001)باشد ضروری است می سازمانی و گروهی فردی، آگاهی

که آن احساسات را  ایارکنان در مالحظات اندیشمندانه و سپس اتخاذ تصمیمات هوشمندانهاحساسات ک

 سازد.افکنی را ممکن میطنیناز همه اینکه همدلی،  ترمهمدر پاسخ خود در نظر گرفته و به زبان بیاورد و 

متفاوت است. در ی فرهنگی هانهیزمهمدلی فرهنگی، ظرفیت شناسایی احساسات، افکار و رفتار افراد از 

و همدلی فرهنگی برای  باشدیممهم  هاآنی دیگر، ایجاد دركِ درست، از فرهنگ هافرهنگتعاملِ افرادِ 

تر قادر به . افرادی که از نظر سطح همدلی باالتر هستند، راحتکندیمرسیدن به این درك، کمک 

 .(Karen et al., 2000) باشندیمف یی فرهنگی مختلهاگروهشناسایی افکار، احساسات و رفتار افراد و 

های میان فردی یا اجتماعی است که نشانگر رابطه تمرکز اصلی احساسِ همدلی فرهنگی، عمدتاً بر مهارت

فردی است. عالوه بر  درون هایتوانایی دهندهنشان است و آن با عنصر رفتاری و احساسیِ هوش فرهنگی

های با سایرین در موقعیت های رفتاری در برخوردیعنی مهارت آن، همدلی فرهنگی بر توانایی میان فردی،

شده برای همدلی در این تحقیق، ابعاد تعیین .((Mendenhall & Oddou, 1985اجتماعی تأکید دارد 

انداز، همدلی عاطفی، نگرانی بین فردی و پریشانی. این ابعاد، فرهنگی، شامل چهار بعد هستند: اخذ چشم

 باشند که با نظر خبرگان برای همدلی فرهنگی انتخاب شدند. ( می1980دیویس )دلی جزئی از ابعاد هم

جهت بررسی ارتباط فرضیه ارتباط بین مفهوم همدلی فرهنگی و سایر متغیرهای تحقیق، ارلی و 

تواند انگیزشیِ هوش فرهنگی در توانایی همدلی می-( بیان کردند که عنصر روانی2004موساکوفسکی )

آیا ، دهدیمکه شرکت در آن قرار دارد توجه شود. همدلی نشان  فرهنگی ۀ، منتها باید به زمینمؤثر باشد

یا در حین کار با  هاآناحساسات دیگران را هنگام رو در رویی با  ،تواند به طور صحیحمی یا کارمند مدیر
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های همدلی و مهارت ، بیان کرد،گلمن .(Moshabbaki & Tizroo, 2011)یا خیر  دهدمیتشخیص  ،هاآن

حالت روانی  در این حالت فرد همدل، از باشند.در هوش هیجانی می عناصر اجتماعیجزئی از  اجتماعی

با  افراداین کند. در مورد نحوه ارتباط نیز تفکر میو نیز  هوش فرهنگی( ریتأثدیگران آگاه هست )به دلیل 

برای  مهم نیازپیش یعنی؛ دهندتوجه نشان می های دیگرفرهنگبه نگرانی و عالئق هوش فرهنگی باال، 

است؛ یعنی  )از ابعاد هوش فرهنگی( یا هوش شناختی و احساسی بودن بر تفسیر زبان بدنمسلط ،همدلی

فرد پی ببریم و سپس در بیان  و فرهنگ باید باتوجه به چهره، صوت، سرعت گفتار و غیره به احساسات

وارد و  .(Goleman, 2001) او هماهنگ شویم و فرهنگ ساتکالمی و بیان غیرکالمی خود با احسا

( در مطالعه خود با استفاده از پرسشنامه شخصیت چندفرهنگی وان درزی و وان ادنهون 2009همکاران )

 پذیری وانعطاف( که شامل پنج بعد همدلی فرهنگی، ثبات عاطفی، ارتباطات اجتماعی، 2001و  2000)

ن هوش فرهنگی و شخصیت ارتباط وجود دارد. عالوه بر این، آنگ و همکاران تفکر باز، نشان دادند که بی

( در مطالعه خود هوش فرهنگی فراشناختی را به صورت آگاهی نسبت به فرهنگ در طول تعامالت 2004)

بدین ترتیب لزوم بررسی تأثیر یا به همدلی فرهنگی در ارتباط است تعریف کردند.  شدتبهفرهنگی که بین

و ارتباطِ عنصر شناختیِ هوش فرهنگی و همچنین، شناختِ  ریتأثهوش و همدلی فرهنگی، بررسی  ارتباط

باشد. دو بعدِ دیگرِ انداز مشترك افراد )که از ابعاد همدلی فرهنگی در این تحقیق است( نیز مهم میچشم

ش فرهنگی مرتبط همدلی فرهنگی )همدلیِ عاطفی و نگرانی بین فردی(، با عنصرِ روانی و انگیزشیِ هو

هوش فرهنگی باشد. شناخت افراد از  ریتأثتحت  تواندمیاست. همدلی عاطفی و نگرانی بین فردی نیز 

بتوانند در مشکالت احساسی و بروز  هاآنکه  شودمیها و احساسات قومیتی همکاران، باعث این فرهنگ

نند که برای یک عرب، مرگ پدر بسیار احساسات منفی، با همکاران همدل شوند. برای مثال اگر افراد بدا

کند با او همدل شود و خود را در عنصر شناختی هوش فرهنگی( در محیط کار سعی می) مهم است

دارد که وقتی  تأکیدبُعد نگرانی بین فردی نیز بر این موضوع  چراکهاحساساتی که او دارد، شریک بداند. 

را درك کنند.  هاآنکنند مینگران همکاران هستند و سعی  واقعی طوربهشوند، افراد میافراد دچار مشکل 

در هنگام بروز احساسات مثبت نیز با  هاآنکه  شودمیها باعث این همچنین شناخت افراد از فرهنگ

همکاران احساسات مثبت  شودمیهمکاران همدل شوند. برای مثال وقتی یک کارمند ایرانی دارای فرزند 

که ارلی و موساکوفسکی  طورهماندهند. میبروز  طوح مختلفی از همدلی راکنند و سمیاو را درك 

دهد. افرادی که این بُعد قرار می نظر مدّ را توانایی همدل شدن انگیزشی-( بیان داشتند، بُعد روانی2004)

این یعنی هوش  .دهند نشان توانند در قبال احساسات افراد واکنشمیتر راحتتر است قوی هاآندر 
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بدین منظور، کارکنان  همدل کند. از طریق ورود به مرکز بیان دروندادهای ایشان را افراد تواندمیفرهنگی 

گوش دادن و درك واقعی از  آن با به دنبالو  به فرهنگ او توجه کنند فرد، به با رعایت احترام باید

 یعنی مجزا مقیاس دو شامل جانیهی هایاز طرفی، واکنش .، بتوانند با او همدل شوندو هیجانات او فرهنگ

 طور به را هیجان هر بررسی که باشدمی( ناآرامی مثل)منفی  و( افتخار مثل)مثبت  هیجانی هایواکنش

 هاآنفرهنگی  هوش روانی عنصر که افرادی .(Earley & Mosakowski, 2004) سازدمی میسر مجزا

 رفتار ادراك تا همراه با دارند آن بر سعی و کنندمی درك بهتر را هاواکنش و احساسات این است، باالتر

. حالتی را در نظر بگیرید که دهند بروز دیگران احساسات برابر در نیز مناسبی احساسی هایواکنش هاآن

در  ی غمگیندایو ص ناراحتای انگیز است. او با چهرهغمیک مطلب  کردنبیاندر حال  یک کارمند

در این دهد. با صورت شاد به او گوش می او، مقابل فردکند ولی بت میصح ارتباط با ازدواج فرزندش

به اهمیت فرهنگ ازدواج  تنهانه کند چون شنوندهگوینده همدلی را از طرف شنونده احساس نمیحالت، 

 تشخیص نداده، به آن احترام نگذاشته است. افرادی که ناشی از این فرهنگ را احساسات توجه ندارد، بلکه

هباین امر مستلزم . از مقبولیت اجتماعی باالتر برخوردارند هاآنرهنگی باالتری دارند، همدلی هوش ف

های دیگر رشد ارتباط با فرهنگدر  آن را کارکناناست که  فرهنگی کارگیری سطوح مشابهی از آگاهی

 اول بدین صورت قابل طرح است: ۀدادند.  با توجه به مطالب بیان شده، فرضی

 هوش فرهنگی بر همدلی فرهنگی تأثیر دارد. :1ره فرضیه شما

شد که مبنای آن مفاهیمی چون  ( مطرح1983به وسیله ارگان )واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار 

 Rego)باشد تمایل به همکاری، تمایز بین عملکرد قابل اعتماد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش می

et al., 2012). شهروندی رفتار از بعدیپنج مقیاس( 1988) ارگانار شهروندی سازمانی در زمینه رفت 

ی، جوانمردی، فضیلت مدنی، ادب شناسفهیوظی، دوستنوع :ازاند عبارت عدبٌ پنج این که کرد ارائه سازمانی

 :دینمایم یبندمیرا در قالب چهار دسته تقس ( نیز رفتار شهروندی سازمانی1997) نت میرو نزاکت. 

ی. در ابعاد ذکر شده برای رفتار شهروندی، برخی از دوستکاری؛ نوعوجدان آداب اجتماعی؛ نمردی؛جوا

کاری، ابتکار فردی، وجدانابعادِ مربوط به رفتار شهروندی، مرتبط با سازمان )مثل حفظ منابع سازمان، 

دیگر مرتبط با شخصی، ابتکار فردی( و برخی  ۀتوسعتعهد سازمانی(، برخی مرتبط با فرد )همچون 

در این پژوهش، هوش  کهییازآنجا. باشدیمی( دوستنوعهمچون جوانمردی، نزاکت و همکاران )

ابعادی از رفتار  شودیمفرهنگی، همدلی سازمانی و رفتار شهروندی در ارتباط با همکاران بررسی 

دارند. ابعادی که برای  یرتأث هاآنو بر  باشدیمشهروندی انتخاب شدند که در ارتباط با همکاران مطرح 
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رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شامل سه بعد جوانمردی، نزاکت و 

از این میان نیز سواالتی انتخاب شد که مرتبط با همکاران باشد. اکنون باید بررسی  ؛ وباشدیمدوستی نوع

های وقتی مدیران قادرند احساسات و نگرشیا خیر. همدلی قرار دارند  تأثیرکرد که این عوامل تحت 

ها و کردار آنان را در گفتهاند که دیگران را درك کنند، به سیستم رهنمون هیجانی نیرومندی دست یافته

باشد. افراد همدل دهد. بنابراین، همدلی امر جدانشدنی و اثربخش اجتماعی در کار میمسیر مناسب قرار می

کنند. آنان در دسترس العاده عمل میبه نیازهای ارباب رجوع و یا زیردستان، فوق در شناخت و رسیدگی

هایی را که دیگران باید بزنند، بشنوند. آنان با دقت گوش خواهند حرفآیند، به نحوی که میبه نظر می

دهند. به عالوه اسخ مییابند و با توجه به همه اینها پدهند و آنچه را که افراد واقعاً از آن نگرانند، در میمی

داری را ممکن توان گفت خودآگاهی، همدلی و خویشتنهمدلی کلید جذب استعدادهاست. مختصراً می

 .(Modiryar, 2011) کند و این دو با هم باعث به وجود آمدن مدیریت روابط تأثیرگذار خواهد شدمی

باشد و عالوه بر آن، حس جوانمردی و  های متفاوت چاره سازتواند در کارکنان با فرهنگروابطی که می

 مراعات حال دیگران را تقویت کند.

رسد اگر نظر می تواند تأثیر بگذارد، بههمدلی بر هر یک از ابعاد مرتبط با رفتار شهروندی همکاران می

ا دهند، از طرفی همدلی در ارتباط ب توانند به دیگران نیز اهمیت بیشتریافراد همدلی داشته باشند می

کارمند وقتی با صورت که )یکی از ابعاد رفتار شهروندی(، تأثیر دوگانه بر افراد دارد. بدین دوستینوع

طور اثربخش ارتباط برقرار شود. گاهی اوقات، در ، باید طوری رفتار کند که بهشودمیهمکار خود همدل 

کننده، خودش درگیرِ کمکهمدلی باید از تعامالت اثربخش با همکاران جلوگیری شود، چراکه فردِ 

همدلی بر نوع دوستی ممکن است معکوس باشد( و گاهی همدلیِ  ریتأثشود )یعنی احساسات می

یعنی شخصی که در اثر ارتباطات ؛ قوت باشد، منبع ضعف است ۀدوستانه، بجای اینکه یک نقطنوع

صیت را ندارد، بیشتر شود، نسبت به شخص دیگر که این خصوعاطفی، احساساتش بیشتر برانگیخته می

 نمراتی، هیجان هوش در که کسانیدر برخی تحقیقات  .(Doaei, 2012, P.96) شوددچار استرس می

 که دریافت چاربونیو. دادند نشان خود دوستان به نسبت بیشتری مشارکتی هایپاسخ کردند، کسب باالتری

مؤلفه از جزء دو عنوان به اطاعت و وستیدنوع بااز جمله همدلی،  هیجانی هوشابعاد  بین مثبتی همبستگی

 و دیگران و خود عواطف از آگاهی تواناییل دلی به افراد. دارد وجود سازمانی شهروندی رفتار های

 سازمانیی شهروند رفتار بروز به متمایل عواطف، این از مندیبهره و ارزیابی کنترل، توانایی همچنین

، داد نشان، سازمانی شهروندی رفتار با هیجانی هوش گانهسه هایحیطه ارتباط زمینه در هایافته. بود خواهند
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. است داشته رابطه سازمانی شهروندی رفتار باکه همدلی نیز از ابعاد آنست( ) هیجانی هوشه حیط سه هر

 ,.Keramati et al) دارد ارتباط هاآن هیجانیِ هوش حیطه سه با، سازمانی شهروندی رفتار بروز بنابراین،

برخورد که اغلب دیدگاه مثبت در زندگی دارند و افرادی که ویژگی همدالنه و کارکنان خوش .(2011

ناپذیر را جزء جداییدهند و آندوستانه دارند، رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان مینوع

کردند، برخی از یان ( ب2009زاده و فرجیان )از طرفی هادی .(Modiryar, 2011)کنند کارشان تلقی می

مدیریتی و مدیریت روابط با تأثیرگذاری بر تعهد عاطفی، بر رفتار شهروندی  ابعاد هوش عاطفی، خود

سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند، اما تأثیرگذاری سایر ابعاد هوش عاطفی، ازجمله خودآگاهی و 

مورد تأیید قرار نگرفت. مداسیر و سینگ  همدلی( از راه تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی) اجتماعیآگاهی

دوستی زیردستان، رابطه هیجانیِ مدیران، با فضیلت مدنی، وجدان و نوعهوش(، نشان دادند که 2008)

هیجانی و رهبری تحولی رابطه وجود نداشت. نتایج نشان دادند که تمامی ابعاد هوشدارد، اما بین  مثبت

-دوستی را پیشدو بعد رفتار شهروندی سازمانی یعنی وجدان و نوعهیجانی مدیران از جمله همدلی، هوش

توانند با های دیگران دارند و به خوبی میصحبتکند. افرادِ همدل، گوش شنوایی برای شنیدن بینی می

-آنان همدردی کنند. این افراد در زندگی شخصی و شغلی با دیگران رابطه دوستانه و صمیمی برقرار می

گذار است. از طرفی، فقدان همدلی تاثیردوستی که یکی از ابعاد رفتار شهروندی است، نوع کنند و این در

خود توجه دارند. چنین افرادی،  یهانگرشهای افراد خودبین و مغرور است که فقط به نظرات و از ویژگی

م وظایف فراتر به احساسات سایرین، توجهی ندارند و در محیط کار نیز داوطلبِ کمک به سایرین یا انجا

توانند رفتار شهروندی سازمانی را به نمایش بگذارند. در صورتی که اگر از نقش خود نیستند و نمی

و احساسات و نظراتشان به وسیله مدیر و همکاران درك شود میتوجه  هاآنکارکنان احساس کنند که به 

روز رفتارهای شهروندی سازمانی و ساز بگیرد که زمینهشود، اعتماد متقابل در محیط کار شکل میمی

بررسی تاثیراتِ بین این متغیرها، با متغیر رفتار لذا  .(Karimi et al., 2013)جوانمردانه در محیط کار است 

 :باشدیمزیر  صورتبهدوم، سوم و چهارم نیز  ۀیفرضبنابراین ؛ شهروندی سازمانی، ضروری است

 مردیِ رفتار شهروندی تأثیر دارد.: همدلی فرهنگی بر بعد جوان2فرضیه شماره 

 دوستی رفتار شهروندی، تأثیر دارد.: همدلی فرهنگی بر بعد نوع3فرضیه شماره 

 : همدلی فرهنگی بر بعد نزاکتِ رفتار شهروندی تأثیر دارد.4فرضیه شماره 
 نقش میانجی همدلی

 با رویارویی در برخی ه است،همرا آدمی با بشر تاریخ درطول همواره که است خصلتی هاناشناخته از ترس

 با تجربه و آموزش شهود، و مکانیسم کشف طریق از تا تالشند در مدام و گرفتهپیش را مقابله راه آن
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 پناه و فرار و گریزراه دیگر برخی اما گیرند دست خویش در را دنیا بیشتر هایآگاهی و هاناشناخته کشف

های همکاران، بیگانه افرادی که از فرهنگ .(Rajab beige et al., 2013) کنندمی انتخاب را انزوا به پردن

حس جوانمردی داشته باشند، و بدانند چگونه باید نزاکت و  هاآنتوانند نسبت به میکمتر  احتماالًهستند 

را درك کنند. افرادِ موفق در همدلی، در  هاآنرعایت کنند و احساسات  هاآناحترام را در ارتباط با 

توانند عواطف و احساسات دیگران را درك نمایند و متناسب با آن واکنش ات خود، به خوبی میارتباط

گردد. از طرفی افراد نشان دهند و این توانایی، باعث ایجاد بستر و فرهنگ سازمانی مناسب در سازمان می

های نند در حیطهتواست، بهتر میا های هوش هیجانی که همدلی یک از ابعاد آنبرخوردار از توانمندی

 Samooei et)مختلف، روابط مناسب برقرار نمایند و از کمترین امکانات موجود بیشترین استفاده را ببرند 

al., 2014)های مختلف با یکدیگر تواند کمک کند تا افراد با فرهنگ. به عبارتی همدلی فرهنگی، می

نوعد نسبت به یکدیگر جوانمردی بیشتر، نزاکت و تعامل سازنده داشته و همدل شوند، تا از این طریق بتوانن

این افراد همدل، با هوش ( بیان داشتند 2014داشته باشند. در این راستا، سموعی و همکاران ) دوستی بهتری

 هاآن یهاییتواناهای هیجانیِ مناسب که بر ها و مهارتها و شایستگیهیجانی باال و داشتن قابلیت

و باورهای موجود در سازمان یعنی فرهنگ افراد  هاسر ارزش بر با توافق نندتوایم است، تأثیرگذار

امور را به  سازمان، تطابق با تغییر، هماهنگی در کار و همسوکردن اهداف فرد در راستای اهداف سازمانی،

 هاآنی مناسب انجام دهند بطوریکه باعث شود بین افراد متفاوت فرهنگی، همدلی ایجاد شود تا شیوه

بتوانند نسبت به یکدیگر، با احترام برخورد کنند و نسبت به همکاران متفاوت فرهنگی و یا حتی درون 

 ها ونیز با فرهنگ فرهنگی چند کاریمحیطیک  فرهنگی حس جوانمردی داشته باشند. در این راستا، در

یعنی ؛ ا پیش گیرندکاری رهای مختلف و سطح پایینِ هوش فرهنگی، کارکنان، راه محافظهفرهنگخرده

 روند و به دنبال آنکنند و به نوعی در خود فرو میهای سازنده برقرار میکمتر با یکدیگر تماس و ارتباط

وقتی  به عبارتیشود. تمایلشان نسبت به بروز افعال اختیاری نظیر رفتارهای شهروندی سازمانی کمتر می

 ریتأثها باعث افزایش رفتار شهروندی شود، این تماس افراد با یکدیگر تماس فرهنگی داشته باشند، و این

تواند از طریق همدلی فرهنگی بهتر صورت گیرد و نتایج بهتری را در افزایش رفتار شهروندی داشته می

یکدیگر  مسلک و دین و زبان و فرهنگ به نسبت یگاه باشد. اگر تعامالت در محیط کار بیشتر شود،

به کارگیری آن در محیط کار جهت بررسی درستی  فرهنگی و دانش کسب برای شد. اشتیاق خواهد بیشتر

تر  و در همدلهای چالشی یافته و افراد با یکدیگر در موقعیت فراشناختی( افزایش یا نادرستی کارها )بعد

 شوندتر میشناسپذیرتر و وظیفهتحمل، ترمؤدبخوتر، نتیجه به خودی خود نسبت به همنوع، خوش
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2012)  (Ansari et al., . هوش فرهنگی از طریق همدلی باعث افزایش جوانمردی، نزاکت و  به عبارتی

 به نسبت باشد، آنان بیشتر کارکنان فرهنگی هوش میزان شود. بدین معنی که هر چهنوع دوستی می

 نحوه ،زبان ومعنوی، مادی باورهای اعتقادات، ها،ارزش با باشند، داشته یکدیگر اطالعات بیشتری فرهنگ

و غیرکالمی  کالمی رفتارهای دستی،صنایع و هنرها قانونی، حقوقی اقتصادی، هاینظام شیوه عمل، تفکر،

 به نسبت لذا تمایلشان بهتری نسبت به یکدیگر خواهند داشت، درك باشند )بعدشناختی( یکدیگر آشنا

دوستی(، نوع ر )بعدیکدیگ شدن در محیط کار و به تبع آن کمک به)همدلی( و اجتماعی سازگاری

، هاآن کاریحیات بر خود شخصیاقدامات تأثیر و همکاران دیگر کاری سرنوشت به حساسیت نسبت

 ارتقاء و بروز و ظهور کار نباشد و در عمدی که وقتی کار محیط کنندهناراحت و سخت شرایط تحمل

به  5شماره  لذا فرضیه .(Rajab beigi et al., 2013) شد بیشتر خواهد سازمانی شهروندی رفتارهای سایر

 شود:زیر مطرح میصورت 

 دارد. ریتأث: هوش فرهنگی، به واسطه همدلی فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی 5فرضیه 

طور کلی ارتباط بین برخی از متغیرهای مدل این تحقیق در بندهای قبل توضیح داده شد، اما مدل به

 باشد:صورت زیر میاست به ترسیمی تحقیق که یک مدل محقق ساخته

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

گرا است. افزون بر این، از حیث رویکرد نیز های اثباتاین پژوهش از حیث مبنای فلسفی از نوع پژوهش

معه های موردنظر را از جاپیمایشی و ابزار پرسشنامه داده رویکردی کمی داشته و با استفاده از روش

دهند که در بخش میموردنظر گردآوری نمود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنانی تشکیل 

که  المللیبینهای بخشفعالیت دارند. البته  الملل یک شرکت فعال در زمینه تولید محصوالت لبنیبین

 همدلی فرهنگی هوش فرهنگی

 جوانمردی

 نزاکت

 دوستینوع

 ازمانیرفتار شهروندی س
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لملل سازمان را ابینکاری در بخش  واحدهایکارکنانِ آن چندفرهنگی هستند. لذا از آنجائیکه بخشی از 

هایی پخش شد که کارکنان ایرانی به همراه کارکنان قسمتدادند پرسشنامه در میکارکنان ایرانی تشکیل 

بخشعراقی و سایر کشورهای عرب زبان، تُرك و اروپایی در حال فعالیت بودند. همچنین نه تنها در این 

های مختلفی هستند. با انِ آن نیز از قومیتها، کارکنان از کشورهای مختلفی فعالیت داشتند بلکه کارکن

الملل بینهایی از بخش بخشتوجه به این موضوع تعداد اعضای جامعه آماری موردمطالعه یعنی کارکنان 

گیری از سرشماری نفر هستند و برای نمونه 190جمعاً  کردند،میها باهم فعالیت غیرایرانیها و ایرانیکه 

پرسشنامه  152میان تمامی اعضای جامعه آماری توزیع گردند؛ درنهایت تعداد  هااستفاده شد و پرسشنامه

 ها مورداستفاده قرار گرفت. گردآوری و در تحلیل

شناختی جنسیت، سن، میزان متغیر جمعیت 4دهندگان در این مطالعه با استفاده از مشخصات پاسخ     

 7/72ی قرار گرفت. موردبررسها، آزمودنی اشتغال و صرفاً جهت گزارش سیمای زمانمدتتحصیالت و 

 1/34سال،  30تا  20درصد بین  7/49زن بودند.  هاآندرصد از  3/27دهندگان مرد و درصد از پاسخ

 3/11سال سن داشتند.  50درصد بیش از  6/3سال و  50تا  40درصد  بین  6/12سال،  40تا  30درصد بین 

درصد  2/34درصد لیسانس و  5/54، پلمید ریزت دیپلم و دهندگان دارای سطح تحصیالدرصد از پاسخ

تا  5درصد بین  9/16سال،   5سابقه کاری کمتر از  دهندگانپاسخدرصد از  32و باالتر بودند.  سانسیلفوق

کاری باالتر از  درصد سابقه 9/1سال و  20تا  15درصد بین  12 سال، 15تا  10درصد بین  2/37سال،  10

 سال داشتند. 20

های رایج که متناسب با ای از پرسشنامهسنجش متغیرهای مورد مطالعه از مجموعه منظوربهافزون بر این، 

اند، استفاده گردید. به این صورت که برای سنجش هوش فرهنگی جامعه مورد بررسی ویرایش شده

سؤال  12ن از (، برای سنجش رفتارهای شهروندی کارکنا2006سؤال از پرسشنامه پرادو ) 28کارکنان، 

ارگان  که این پرسشنامه نیز برگرفته از پرسشنامه رفتار شهروندی( 2004پرسشنامه مارکوزی و کاترین )

سؤال  16و برای سنجش همدلی فرهنگی نیز از  ( است1997همکارانش )همچنین فارح و  ( و1988)

و نحوه پاسخگویی با طیف  ستهاز نوع ب هاپرسشنامهاین ( استفاده گردید. 1980پرسشنامه همدلی دیویس )

نفر از  3ای از خیلی کم تا خیلی زیاد بوده است. روایی صوری پرسشنامه با توجه به نظرات گزینهپنج 

 ای باشند ارزیابی گردید. روایی سازهمی اساتید دانشگاه که در زمینه منابع و رفتار سازمانی دارای تخصص

ارزیابی مورد  Smart PLSیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار نیز با استفاده از تکنیک تحل نامهپرسش

و آزمون  KMO شاخص ها برای تحلیل عاملی از دادهقرار گرفت. ابتدا برای اطمینان از مناسب بودن 
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و سطح  5/0برای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از  KMOبارتلت استفاده شد. با توجه به اینکه مقدار شاخص 

ها برای تحلیل دادهتوان نتیجه گرفت که باشد، میمی 05/0از  ترکوچکبارتلت  ری در آزموندامعنی

 3/0د. همچنین با توجه به اینکه مقدار بارهای عاملی برای تمام متغیرهای آشکار باالی نعاملی مناسب هست

گیری، پایایی و دازههای انجهت اطمینان از برازش مدلها کنار گذاشته نشدند. گویههیچ کدام از  بود

های ضریب آلفای روایی ابزار گردآوری بررسی شد. بدین منظور، جهت بررسی پایایی از شاخص

های هر مفهوم را نشان کرونباخ، پایایی مرکب و بار عاملی استفاده گردید که سازگاری درونی گویه

دانند که میامی اثبات شده ها را هنگسازگاری درونی گویه( 2011)دهند. هایر، رینگل و ساستد می

باشند. از  7/0و  8/0، 7/0های ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و بار عاملی به ترتیب بیشتر از شاخص

ای کمتر از هایی گردید که بار عاملیها اقدام به حذف گویهرو، در ابتدا با بررسی بارهای عاملی گویهاین

های سازگاری درونی و روایی ات از قبیل بررسی سایر شاخصرا دارا بودند. سپس، سایر اقدام 7/0

ها از آزمون روایی همگرا استفاده گردید. وجود ها، انجام شدند. جهت اطمینان از روایی گویهگویه

ها، کافی تواند در اثبات وجود روایی همگرا در میان گویهمی 5/0میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از 

 . (Hair et al., 2011) باشد
 

 *یساختار و یریگاندازه یهامدل برازش تیوضع: (1) جدول

 متغیرها

 

 برازش مدل ساختاری گیریهای اندازهبرازش مدل

آلفای 

 کرونباخ
 پایایی مرکب

میانگین واریانس 

 مستخرج

واریانس 

 تبیین شده

ارتباط 

 بینپیش

ی
ش فرهنگ

هو
 - - 81/0 95/0 92/0 مؤلفه اصلی 

 - - 75/0 92/0 88/0 شناختیبعد فرا

 - - 71/0 91/0 86/0 بعد انگیزشی

 - - 73/0 93/0 91/0 بعد شناختی

 - - 72/0 93/0 90/0 بعد رفتاری

ی
ی فرهنگ

همدل
 04/0 04/0 57/0 81/0 71/0 مؤلفه اصلی 

 - - 66/0 79/0 61/0 بعد عاطفی

 - - 81/0 89/0 76/0 بعد نگرانی

 - - 55/0 79/0 62/0 زاندابعد اتخاذ چشم

 - - 66/0 79/0 71/0 بعد پریشانی

ی
رفتار شهروند

 

 04/0 06/0 66/0 85/0 75/0 جوانمردی

 09/0 11/0 65/0 88/0 82/0 دوستینوع

 03/0 02/0 83/0 91/0 80/0 نزاکت
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تباط های واریانس تبیین شده و قدرت اربررسی برازش مدل ساختاری پژوهش نیز از شاخص منظوربه

 50/0، 25/0بین مدل استفاده گردید. میزان شاخص واریانس تبیین شده در صورتی که میزانی بیش از پیش

دهنده توانایی اندك، متوسط و قابل توجه متغیرهای مستقل در تبیین را داشته باشد، به ترتیب نشان 75/0و 

بین مدل بیشتر از صفر باشد، باط پیشتغییرات متغیر وابسته است. همچنین، در صورتی که میزان شاخص ارت

 (1)جدول شماره . (Hair et al., 2011)دهند کنندگی مدل را نشان میبینیاهمیت مطلوب قدرت پیش

دهد. طبق جدول گیری و ساختاری را به تفکیک نشان میهای اندازههای برازش مدلوضعیت شاخص

گیری و ساختاری پژوهش اطمینان های اندازهمدلتوان نسبت به کیفیت و توضیحات فوق، می (2)شماره 

 ها اقدام کرد.توان با اطمینان، به تحلیل داده، میروازاینحاصل نمود. 

 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

آزمون فرضیات و  جهت یابی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئیدر این پژوهش از مدل

 3مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد و در شکل  2شماره  برازندگی مدل استفاده شده است. در شکل

 داری پارامترها آورده شده است.معنیمدل تحقیق در حالت 

 
 : مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد2شکل 

 

آن کمتر از  P-value باشد، فرضیاتی که میزانمی 05/0داری در این پژوهش معنیبا توجه به اینکه سطح 

 خالصه نتایج حاصل از تحقیق آورده شده است. 3گیرد. در جدول شماره میقرار  دییتأمورد بوده  05/0
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  : مدل تحقیق در حالت معنی داری پارامترها3شکل 

 

 گریتحلیل میانجی

گر تأیید نقش متغیّر میانجی منظوربهتحلیل رگرسیون  ۀگری، در واقع انجام مرحله به مرحلتحلیل میانجی

ین متغیّرهای مستقل و وابسته است. گذراندن چهار گام برای تأیید نقش یک متغیّر به عنوان متغیّر ب ۀدر رابط

معنادار داشته باشد.  ۀباشد. گام اوّل این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطگر، ضروری میمیانجی

بین متغیّرهای  ۀر گام سوّم معناداری رابطگر، و دبین متغیّرهای مستقل و میانجی ۀدر گام دوّم معناداری رابط

گر وارد معادالت شود. گام چهارم این است که وقتی متغیّر میانجیگر و وابسته بررسی میمیانجی

بین متغیّر مستقل و وابسته غیرمعنادار شود که در این حالت متغیّر مورد نظر،  ۀشود، رابطرگرسیونی می

/.[ ولی 10گر کاهش یابد ]حداقل ین رابطه در حضور متغیّر میانجیگر کامل است و یا اینکه امیانجی

 گر، جزئی خواهد بود.همچنان معنادار باقی بماند، که در این حالت نقش متغیّر میانجی

با فرضیه پنجم تحقیق، یعنی تأثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی به واسطه همدلی  در ارتباط

هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی  ریتأثمقدار ضریب مسیر در  ازآنجاکهرفت توان نتیجه گفرهنگی می

باشد، لذا فرضیه پنجم تحقیق و نقش دار میسازمانی از طریق نقش واسط همدلی فرهنگی مثبت و معنی

نشان  3گونه که در جدول گیرد. لذا همانعنوان متغیر میانجی مورد تائید قرار میهمدلی فرهنگی به

گام بوده است و با ورود همدلی فرهنگی به  4است، نتایج حاکی از معناداری ضرایب در  شدهداده

کاهش یافته و  702/0به  835/0معادالت رگرسیونی اثر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی از 

ره گری جزئی است. در جدول شمابنابراین نقش همدلی فرهنگی میانجی؛ است ماندهیباقکماکان معنادار 
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های مستقیم تحقیق فرضیهنتایج آزمون  3گری برای همدلی فرهنگی و در جدول شماره میانجیتحلیل  (2)

 آورده شده است.  
 گری برای همدلی فرهنگیتحلیل میانجی :(2)جدول 

 β C.R Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 034/0 835/0 رفتار شهروندی سازمانی هوش فرهنگی 1

 000/0 024/0 519/0 همدلی فرهنگی فرهنگی هوش 2

 000/0 045/0 724/0 رفتار شهروندی سازمانی همدلی فرهنگی 3

4 
 هوش فرهنگی

 همدلی فرهنگی
 000/0 035/0 702/0 رفتار شهروندی سازمانی

 

 گونه که در جدولمستقیم اثر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی همانجهت محاسبه میزان اثر غیر

و  519/0هوش فرهنگی بر همدلی فرهنگی برابر  ریتأثگردد به ترتیب مقدار ضریب مسیر در مالحظه می 2

گونه که در زیر بنابراین، آن محاسبه گردید؛ 724/0همدلی فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی برابر  ریتأث

واسطه همدلی فرهنگی برابر محاسبه شده است، میزان اثر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی به 

 375/0است با 

 Bindirect = a × b = 375/0  =724/0  ×519/0  

 

 های مستقل پژوهشنتایج مربوط به آزمون فرضیه .(3) جدول

 فرضیه

 متغیرها

 ضریب مسیر
(β) 

 داریعدد معنی

(t) 
 نتیجه

 وابسته مستقل

 تائید 825/4 590/0 همدلی فرهنگی  هوش فرهنگی 1

 تائید 058/1 123/0 جوانمردی  دلی فرهنگیهم 2

 تائید 062/14 658/0 نزاکت  همدلی فرهنگی 3

 تائید 828/11 852/0 دوستینوع  همدلی فرهنگی 4

 

 ی ریگجهینتبحث و 

 هوش فرهنگی، پایین سطح و مختلف هایفرهنگخرده و هافرهنگ فرهنگی، با چند کاریمحیطیک  در

توانند نسبت به همکاران خود رفتارهای مناسبی بروز دهند، این رفتارها نمی ان،کارکن که است بدیهی
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باشد و یا کمک در کارهای مرتبط با نقش و یا فرانقش. افرادی که هوش  هاآنتواند همدلی کردن با می

 خود در نوعی به و کنندبرقرار می سازنده هایو ارتباط تماس همکارانشان با فرهنگی پایینی دارند، کمتر

 کمتر سازمانی شهروندی رفتارهای نظیر اختیاری افعال بروز به تمایلشان نسبت آن دنبال به و روندمی فرو

ای در میان کارکنان یک شرکت تولیدی، اثرات شود. در این پژوهش، هدف این بود که با انجام مطالعهمی

با همکارانشان مورد بررسی قرار  هاآنهوش فرهنگی بر همدلی فرهنگی کارکنان و رفتارهای شهروندی 

که در این میان، تأثیر همدلی فرهنگی به عنوان یک متغیر واسط بررسی شد. در این راستا فرضیاتی  گیرد؛

 مطرح شد تا تأثیر این متغیرها را با توجه به اهداف تحقیق، بتوان بر یکدیگر سنجید.

پژوهش مورد تائید قرار گرفتند؛ در پژوهش حاضر  هایها بحث شد، تمامی فرضیهگونه که در یافتههمان 

مشاهده شد که بین هوش فرهنگی و همدلی فرهنگی ارتباط مؤثری وجود دارد. این مورد با پژوهش 

( 2004( و ارلی و موساکوفسکی )2004(، آنگ و همکاران )2001(، گلمن )1985مندنهال و اودو )

لی فرهنگی و هوش فرهنگی ارتباط وجود دارد که این امر بیان داشتند که بین همد هاآنهمخوانی دارد. 

کند. نتایج پژوهش حاضر نیز مؤید این یشان بیشتر صدق میهاسازمانبیشتر در مورد تطابق افراد مهاجر با 

های مؤلفه ۀتواند بر همدلی تأثیر بگذارد. دلیل این تأثیر را باید در رابطمطلب است که هوش فرهنگی می

ختی و احساسیِ هوش فرهنگی با همدلی جستجو کرد. اگر افراد، احساساتِ همکاران را در رفتاری، شنا

بُعد احساسی و شناختی( و واکنشی متناسب با آن احساسات، به همکاران ) شرایط مختلف درك کنند

کنند.  را درك هاآنشود، توانند در شرایطی که فرد با همکارانش همدل میبُعد رفتاری(، می) داشته باشند

دانند تا چه حد باید با همکارانِ خود، همدلی فرهنگی داشته باشند تا خودشان می هاآندر این شرایط 

شوند که چنان با مشکالت یا مسائل همکاران همدل میآید که افراد آنآسیب روانی نبینند. گاهی پیش می

ختی و احساسیِ درست از همکاران، شوند. لذا دركِ شناخودشان از نظر احساسی و روانی دچار مشکل می

تواند در همدل شدن و رفتار درست که خود جزئی از متغیر رفتاری هوش فرهنگی است، بسیار کارساز می

( انجام شد، عکس این فرضیه نیز تائید شد یعنی 2013باشد. البته در تحقیقی که توسط احمدی و قاسمی )

و در تحقیق حاضر تأثیر هوش بر  را مورد تائید قرار دادندفرهنگی بر هوش  این نویسندگان تأثیر همدلی

 همدلی نیز مورد تائید قرار گرفت.

همدلی فرهنگی بر ابعاد رفتار شهروندی  ریتأثدوم، سوم و چهارم تحقیق، یعنی  یهاهیفرضدر ارتباط با 

ارد و نتایجِ تائید این سازمانی نشان داده شده که بین متغیر همدلی و ابعاد رفتار شهروندی ارتباط وجود د

( همخوانی دارد. 2011(، کرامتی و دیگران )2014فرضیه، با نتایج مطالعاتی همچون عیدی و همکاران )
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نشان دادند که بین متغیر همدلی و رفتار شهروندی کارکنان ارتباط وجود دارد. در تحلیل این یافته  هاآن

دهد و در این تحقیق نیز، ابعادی مکاران، خود را بروز میباید بیان کرد که همدلی فرهنگی، در ارتباط با ه

باشند. ابعاد عاطفی و از رفتار شهروندی مورد بررسی قرار گرفتند که در ارتباط با همکاران مطرح می

دوستی در افراد بیشتر یا کمتر شود. اگر افراد برای تواند باعث شود تا جوانمردی و نوعنگرانی همدلی می

-انتظار داشت که حس نوع هاآنتوان از همدل باشند، می هاآنیش نگران و در عواطف همکارانِ خو

نیز زیاد باشد و نسبت به همکاران جوانمردی داشته باشند. همچنین در طیف دیگر ممکن  هاآندوستی 

 است نگرانیِ زیاد برای همکاران، مانع انجام رفتار شهروندی شود. چون کارکنان، درگیری زیادی با

انداز( توجه داشته باشند. این چشمبُعد اتخاذ ) توانند به چشم انداز سازماناحساساتِ همکاران دارند و نمی

برای مشکالت همکارانِ خود، پریشان  هاآنتواند صادق باشد. اگر مشکل در مورد بُعد پریشانی نیز می

کمتر توجه کنند و بیشتر درگیر انداز سازمان به چشم هاآنباشند ممکن است پریشانی باعث شود تا 

دوستی را نیز همکاران باشند تا اهداف سازمان. از طرفی ممکن است پریشانی در حد بسیار کم، حس نوع

دلیل  تواند باعث افزایش رفتار شهروندی شود. بهاما نتایج این تحقیق نشان داد که همدلی می تقویت کند؛

ی دیگر، باید با احتیاط رفتار کرد و به هاسازماناین فرضیه به  ۀیجتوضیحاتی که بیان شد، در تعمیم دادنِ نت

 ای در این موارد توجه ویژه داشت.عوامل زمینه

هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی  ریتأثفرضیه پنجم تحقیق یعنی نقش واسط همدلی فرهنگی در 

(، سموعی و همکاران 2013ی و همکاران )قرار گرفت و این یافته با مطالعاتی همچون کریم دییتأنیز مورد 

توان بیان نمود، هوش فرهنگی ( در یک راستاست. در این مورد می2012( و انصاری و دیگران )2014)

تواند موجب افزایش بروز رفتارهای و همکارانشان، می هاآنکارکنان با ایجاد همدلی فرهنگی در میان 

ای، جهت تقویت همدلی فرهنگی و . نظر به تحقق چنین نتیجهدر برابر همکارانشان گردد هاآنشهروندی 

های عملیاتی الزم باید حول تقویت و بهبود هوش رفتارهای شهروندانه در محیط سازمان، طبیعتاً برنامه

 فرهنگی کارکنان طراحی شوند. 

ی اولیه شکل سازلی براساس شرطیرفتار همداز آنجائیکه در سازمان،  شودمیدر این راستا، پیشنهاد 

هایی که ، مدیران باید در بخشآموزندلی را مییگران همدهای دالعملها از رفتار و عکسو انسان گیردمی

کنند، سعی کنند تا همدلی را آموزش دهند. از طرفی با تیم سازی میافرادِ متفاوتِ فرهنگی باهم فعالیت 

های خود را بیان کنند تا ایدهتر بتوانند احساسات و راحتبین کارکنان فرهنگی، به افراد فرصت دهیم تا 

میهمدلی که نیز افزایش یابد. از آنجائی هاآنبیشتر شود، رفتار شهروندی  هاآنعالوه بر اینکه همدلی 
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نسبت به همجنس خود رفتارهای  افراد اغلبو  تواند متناسب با جنسیت افراد، شکل متفاوت به خود بگیرد

، دهندمی)همجنس خود( قرار  دهند و خود را از نظر جنسی جای دیگراننشان می ی بیشتریهمدالنه

های جداگانه فعالیت کنند، در این ها هرکدام بصورت تیمها یا بخشگردد، مردان و زنان در تیممیپیشنهاد 

ن نیز ، همدلی ناشی از درك همکاراشودمیراستا عالوه بر اینکه همدلی گروهی به دلیل رقابت بیشتر 

فرد با که باعث افزایش رفتارهای شهروندی شود. از طرفی از آنجائی تواندمی تاًینهایابد و میافزایش 

ها قادر خواهد بود رفتار همدالنه را از موقعیتشناخت و درك احساسات خود و دیگران و تفسیر  آموزشِ

هایی برای یابد، لزوم آموزشمیو همچنین هوش فرهنگی نیز از طریق آموزش افزایش  خود نشان دهد

در  افزایش هوش فرهنگی و همدلی فرهنگی وجود دارد تا از این طریق بتوان رفتار شهروندی را بهبود داد.

توان ارتباط همدلی فرهنگی و ادراك از عدالت سازمانی را بررسی کرد. های آینده نیز میپژوهش

های مختلف از شهرها و کشورهای عضایی با فرهنگتواند ای مجازی میهاسازمانکه  همچنین از آنجایی

 هاسازمانی مجازی نیز انجام داد، چون در این هاسازمانتوان همین تحقیق را در دیگر داشته باشد، می

تواند متفاوت باشد. چون معموالً همکاران برخی از ابعاد هوش فرهنگی، رفتار شهروندی و همدلی می

ی غیرمجازی متفاوت هاسازمانبا تعامالت  هاآنگر نیستند و تعامالت صورت فیزیکی در کنار یکدیبه

که کارکنان کنترل  کنند و از طرفی از آنجائیبا یکدیگر تعامل برقرار می هاآناما در هر صورت،  است؛

تواند رفتارهای فرانقش را افزایش دهند یا خیر. شوند، باید متوجه شد که آیا این متغیرها میدقیق نمی

ی مجازی را نیز مورد هاسازمانوری در توان تأثیر هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر بهرهمچنین میه

 بررسی قرار داد.
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