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بیان مسئله
6

عوامل پیشبرنده تغییر سازمانی به چالش دو دهۀ گذشته سازمانها تبدیل شده و
انطباقپذیری سازمانها با تغییرات گوناگون بهعنوان یک نگرانی عمده در جهان معرفی شده
است .این مشکل در سازمانهای چندملیتی فارغ از نوع صنعت ،حجم فروش ،اندازه و نظامها،
بهصورت اساسی وجود دارد .دراینبین ،سازمانهای پیشرفته از سطح یادگیری بسیار باالیی
برخوردار هستند و خود را سریعتر با تغییرات وفق میدهند (زیمرمن .)6 :2962 ،2توسعۀ آمادگی
برای تغییر سازمانی یکی از دالیلی است که باعث میشود سازمانها از سطح معینی از
انعطافپذیری سازمانی برخوردار باشند تا توانایی انجام فرایندهای کلیدی سازمانی را که شامل
یکپارچهسازی و سازگاری در سازمان است ،انجام دهند .تغییر سازمانی برای مدیران و سازمانها
بهمنزلۀ رقابت بسیار نزدیک است و شامل مفاهیمی ازقبیل :تنظیمات بیوقفه در سازمان ،سادگی
در اجرای تنظیمات و مدیریت سریع تنظیمات برای تصمیمگیری است (بلکمن و همکاران،9
 )69 :2969و بدینترتیب ،یکی از جنبههای مهم برنامهریزی راهبردی ،تغییر سازمانی است.
آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی بهعنوان کلیدیترین نکته در تغییر سازمانی است و سازمانها
سعی میکنند مدیرانی را انتخاب کنند که از سطح باالی آمادگی برای تغییر داشته باشند
(آرمناکیس و هریس .)613 :2992 ،7بههمیندلیل ،طراحان سازمانی برای شرکتهای بینالملل
یک نوع خاص از مدیریت را پیشنهاد میدهند تا مدیران ،توانایی مقابله با حوادث غیرمنتظره را
داشته باشند و هدایت سازمانی را در شرایط بحران انجام و سازمان را به سمت اهداف از پیش
تعیینشده سوق دهند (آنجینی.)917 :2969 ،1
شایستگی بینفرهنگی یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار است که رابطهای نزدیک با
برنامهریزی راهبردی و پیادهسازی برنامهها دارد .بهخصوص در سازمانهای بینالمللی ،برنامهریزی
1. Organizational Change
2. Zimmermann
3. Blackman et al.
4. Armenakis & Harris
5. Anjani
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راهبردی به شایستگی بینفرهنگی وابسته است که در دو سطح فردی و سازمانی بیان میشود؛ در
سطح فردی شامل دانش و مهارت فرد در سطح حرفهای بینالمللی است؛ بهگونهای که فرد
توانایی تعامالت بینالمللی را دارا باشد و در سطح سازمانی ،با موفقیت کسبوکار از طریق
مدیریت مؤثر در عرصه کسبوکار بینالملل همراه است (مورلی و کردین )291 :2969 ،6و در هر
دو سطح فردی و سازمانی باید ابعاد قابلیتهای شناختی ،2تواناییهای عاطفی ،9مهارتهای
رفتاری و اجتماعی 7مورد توجه قرار گیرد (ایروسا و گارسیا.)694 :2961 ،1
تاکنون در ایران ،کسبوکارهای بینالملل از جنبههای گوناگونی برای موفقیت مورد توجه
قرار گرفتهاند و پژوهشهایی نیز در این زمینه صورت اجرا شده است ،ولی به عوامل اصلی و
غیراصلی شایستگی بینفرهنگی که زمینهساز موفقیت بسیاری از کسبوکارهای بینالملل بوده و
همچنین آمادگی مدیر برای تغییر سازمانی بهعنوان عنصری تحولساز و مهم ،و تأثیرپذیری آن از
شایستگی بینفرهنگی ،توجه چندانی نشده است .در این پژوهش سعی بر آن است تا به عوامل
اصلی و غیراصلی شایستگی بینفرهنگی و آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی پرداخته شود.
ازاینرو این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا متغیرهای اصلی و غیراصلی
شایستگی بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی در کسبوکارهای بینالملل مؤثر
است؟

مبانی نظری پژوهش
 . 9آمادگی برای تغییر
کسبوکارهایی با محیطها و فناوریهای بهسرعت در حال تغییر ،نیازمند نیروهایی هستند
که ازلحاظ تخصصی ماهر بوده و عالوهبر قدرت یادگیری و ارتباطات باال ،منعطف بوده و بتوانند
1. Morley & Cerdin
2. Cognitive Capabilities
3. Emotional Abilities
4. Social Skills
5. Garcia & Erosa
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خود را با تغییرات محیطی وفق دهند (پورعابدی و همکاران .)22 :6931 :عموماً هدف از تغییر
سازمانی ،انطباقپذیری با محیط و بهبود عملکرد است (افجه و رضایی .)297 :6932 ،لکن تغییر
در سازمان نمیتواند بدون همراهی و همکاری افراد سازمان صورت گیرد و تغییر فردی شکل
نمیگیرد ،مگر فرد برای آن آمادگی داشته باشد .آمادگی فردی برای تغییر ،یک ساخت ذهنی
تعریف شده است که تابعی از ویژگیهای فردی ،متغیرهای محیط کار و ویژگیهای سازمانی
است.
بنابراین برای افزایش سطح پذیرش کارکنان در قبال تغییر ،بایستی آمادگی الزم برای تغییر
را از همان گامهای ابتدایی مقدمهسازی ،ایجاد کرد .این آمادگی ،شامل ایجاد شرایط موردنیاز
برای تغییر و همچنین فرایند آمادگی برای تغییر است .شرایط آمادگی برای تغییر متأثر از باور نیاز
به تغییر و اهمیت و کفایت پشتیبانی محیط از تغییر است و فرایند آمادگی دربرگیرنده آگاهی
کامل از نیاز به تغییر ،مقایسه هزینه ـ فایده 6تغییر و برنامهریزی برای تغییر است (وطنخواه و
ظهوریان.)2 :6937 ،
در چارچوب سازمان ،اصطالح آمادگی برای تغییر نسبتاً جدید است و مطالعات عمیقی در
حوزه مدیریت و بیشتر در زمینه روابط انسانی توسط برخی محققان در طول بیست سال گذشته
صورت گرفته است (مادسن و همکاران .)267 :2991 ،2سوپارنت 9اصطالح آمادگی برای تغییر را
استعداد سازمان در تولید ،استفاده از راههای مکرر در بلندمدت ،پاسخهای هماهنگ و متنوع به
تحوالت محیط بیرونی /درونی و انتقال موارد ذکرشده به خارج از سازمان معرفی میکند
(سوپارنت.)176 :2966 ،

 . 2تغییر سازمانی
امروزه سازمانهایی موفق هستند که توانایی پیشبینی تغییرات محیطی را داشته باشند و
بتوانند سازوکارهای الزم را برای هماهنگی با این تغییرات تأمین کنند (عوض و شعبان:6923 ،
1. Cost - Benefit
2. Madsen et al.
3. Soparnot
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 .)29بااینحال توجه به این نکته ضروری است که اجرای تغییر خصوصاً در سازمان بهسادگی
محقق نمیشود .این مسئله مستلزم ایجاد آمادگی در افراد ،علیالخصوص مدیران و رهبران است.
تورن 6بهترین راهبرد برای آمادگی تغییر نیروها و مدیران را برنامهریزی برای تغییرات و ایجاد
فضای روانی و امنیت سازمانی میداند (تورن .)9 :6339 ،برخی پژوهشگران نیز برنامههایی نظیر
آموزش و توانمندسازی را در ایجاد آمادگی برای تغییر پیشنهاد میکنند (بنسبردی و معینفرد،
.)19 :6932
تغییر سازمانی بهعنوان تالشی برنامهریزیشده برای افزایش اثربخشی و سالمت سازمان از
طریق برنامهریزی فرایندهای سازمان ،با استفاده از دانش رفتار سازمانی است و همچنین تغییر
سازمانی را شکستهشدن روندها و ساختار موجود بهمنظور ایجاد ساختارهای جدید ازجمله فرهنگ
و راهبرد در سازمان تعریف کردهاند (ویکس و همکاران .)3 :2997 ،2تغییر سازمانی یک مفهوم
دوسوگراست که در یک سمت آن بهبود  /نوآوری و در سوی دیگر ،خطر ازدستدادن منابع و
قدرت است.
پدیدۀ تغییر ،همواره بهعنوان چالشی عمده و اساسی که بر افراد ،گروهها و سازمانها اثر
میگذارد ،مطرح و مورد توجه محققان مختلف بوده است .سازمانها از طریق مهندسی مجدد،
مدیریت کیفیت فراگیر ،کوچکسازی ،ادغام و مالکیت ،تغییرات فرهنگی ،تجدید ساختار و
سازماندهی مجدد ،توسعه نرمافزاری ،توسعه فناوری و دیگر مداخالت در سازمانها
سرمایهگذاری کردهاند تا بتوانند تغییرات موفقی را ایجاد کنند (لگزیان و ملکزاده.)692 :6923 ،

 . 3شایستگی بینفرهنگی و متغیرهای اصلی شایستگی بینفرهنگی
شایستگی بینفرهنگی مدیران ،توانایی مدیران در سه سطح اصلی عاطفی ،ارتباطی و شناختی
است؛ اثربخشی بینفرهنگی ،یک مفهوم سهبعدی است که ابعاد آن شامل شایستگی ارتباطات،
همدلی فرهنگی و ارتباطات رفتاری است (چوی و فندنبرگ .)299 :6336 ،9هافستد 7بیان میکند
1. Thorne
2. Weeks et al.
3. Cui & Van den Berg
4. Hofstede
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که شایستگی بینفرهنگی بهمنزلۀ یادگیری سطح سوم (مشاهده) و بهمنزلۀ دریافت برنامۀ ذهنی
خاص از دیگران است .یک برنامۀ ذهنی شامل بخشهای مختلفی از قبیل کسب دانش از دیگر
فرهنگها با استفاده از تمرین است (هافستد )61 :6337 ،و ابعاد آن از قابلیتهای شناختی نظیر:
متغیرهای کشف دانش ،6احترام به مغایرتها ،2درک متون 9و هوش فرهنگی 7تشکیل شده است.
تواناییهای عاطفی که شامل متغیرهای تحمل ابهام ،1همدلی فرهنگی ،1قدرت عاطفی 4و
مهارتهای رفتاری که شامل متغیرهای انعطافپذیری رفتاری ،2آگاهی ارتباطات ،3گفتگو از
طریق همکاری ،69ارتباط اجتماعی 66است که بر آمادگی سازمان برای تغییر تأثیر میگذارند
(ایروسا و گارسیا.)662 :2961 ،

 . 4عوامل غیراصلی مؤثر بر آمادگی مدیر برای تغییر
عوامل غیراصلی مؤثر بر آمادگی مدیران برای تغییر عبارتند از:
ـ تجربۀ چندفرهنگی :62به معنی قرارگرفتن در معرض فرهنگهای مختلف است و میتواند
باعث افزایش خالقیت ،یادگرفتن راههای گوناگون و نهادینهشدن آمادگی برای تغییر در فرد شود.
عالوهبر این ،همبستگی مثبتی بین تجربۀ چندفرهنگی و فرایندهای شناختی مرتبط با آموزش و
ادغام ایدههای جدید که پیشفرض مفهوم بازبودن و انعطافپذیری است ،وجود دارد (لئونگ و
همکاران.)644 :2992 ،69
ـ سطح مدیریت :67سطوح مدیریت که به سه سطح عالی ،میانی و عملیاتی تقسیم میشود
1. Knowledge Discovery
2. Respect For Otherness
3. Contextual Understanding
4. Cultural Mindfullness
5. Tolerance for Ambiguity
6. Cultural Empathy
7. Emotional Strength
8. Behavioral Flexibility
9. Communicative Awareness
10. Collaborative Dialogue
11. Social Rapport
12. Multicultural experience
13. Leung et al.
14. Level of management
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(رضائیان .)26 :6921 ،عموماً مدیران عالی باتوجهبه دسترسی به اطالعاتی داخلی و خارجی و
تحلیل محیط ،درک بهتر و بیشتری نسبت به اهمیت و ضرورت تغییر داشته و ازاینجهت آمادگی
بیشتری از آنها انتظار میرود.
ـ نوع مدیریت :6اینکه مدیر در داخل یک کشور مدیریت کند یا در کشور دیگر ،شامل پنج
نوع است .مدیریت در داخل کشور که شامل ،مدیریت در یک منطقه خاص و مدیریت در همه
کشور است .مدیریت در خارج کشور شامل مدیریت در یک کشور خارجی ،مدیریت در کشور
پدر یا مادر و مدیریت در یک کشور سوم است .فرض پژوهش این است که آمادگی پذیرش
مدیرانی که در کشور دیگری زندگی میکنند ،بیشتر است.
ـ آموزش بینفرهنگی :2بهمنظور یادگیری جنبههایی از فرایندهای شناختی ،انگیزشی و
عاطفی است؛ یادگیری موفق آموزش بینفرهنگی از طریق آگاهی فرهنگی میسر میشود و به
بهبود واقعی شایستگیهای بینفرهنگی منجر میشود (کلینگ و همکاران.)194 :2993 ،9

پیشینۀ تحقیق
مولری و کردین ( )2969در پژوهشی باعنوان شایستگی بینفرهنگی در عرصه
کسبوکارهای بینالملل ،بیان میکنند که شایستگی بینفرهنگی ،یکی از تأثیرگذارترین عنصرها
بر بینالمللیکردن کسبوکارها بهشمار میرود .پژوهشی در سال  2997با عنوان اندازهگیری
شایستگی بینفرهنگی در فرانسه ،آلمان و کانادا ،سه بعد قابلیتهای شناختی توانایی عاطفی
مدیران و مهارتهای رفتاری اجتماعی را بررسی کرده است که قابلیتهای شناختی شامل دانش
منطقهای ،شناخت ابعاد فرهنگی ،شناخت از نظامهای فرهنگی ،تواناییهای عاطفی (شامل:
همدردی ،روشنفکری ،تمایل به یادگیری ،خود بازتابی ،انعطافپذیری ،همدلی قومی،
نسبیتگرایی ،مقابله با کلیشهها ،بردباری برای ابهام ،مقاومت در برابر استرس ،شوخی و طنز) و
1. Type of management
2. Intercultural training
3. Klinge et al.
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مهارتهای رفتاری اجتماعی (شامل :ترکیبی از نگرش و دانش) اندازهگیری نموده است (بارمیر،6
.)2997
دیردودف 2در پژوهشی که در سال  2991باعنوان شناسایی شایستگی بینفرهنگی برای
بینالمللیکردن دانشجویان انجام داد ،سه بعد اصلی را که شامل دانش ،نیاز و مهارتها است،
شناسایی کرد که بعد دانش شامل فرهنگی خودآگاه ،درک عمیق و دانش فرهنگ (شامل زمینه،
نقش و تأثیر فرهنگ و جهانبینی دیگران) ،اطالعات فرهنگ خاص و آگاهی از زبانشناسی
است .کلین و همکاران )2969( 9نیز در مقالهای به بررسی تأثیر شایستگی بینفرهنگی بر
کسبوکارهای فرانسه و آلمان پرداختهاند و سه بعد شایستگی شناختی ،شایستگی عاطفی و
مهارتهای رفتاری را بهعنوان شایستگیهای مؤثر بر کسبوکار ذکر کردهاند .زیمرمن ()2969
در پژوهش خود به تأثیر شایستگی بینفرهنگی بر موفقیت تیمهای جهانی اشاره کرده است.
سینیت و همکاران )2993( 7بیان میکنند که آمادگی برای تغییر ،درنتیجه شایستگی مدیران و
حمایت و تعهد به تغییر است.
موسوی بزار و همکارانش ( )6939در پژوهش خود باعنوان صالحیت بینفرهنگی ،ضرورتی
ناشناخته در آموزش علوم پزشکی ،با مرور  696مقاله دریافتند که ابعاد مختلف موضوع ،در
سهطبقه ،اهمیت صالحیت بینفرهنگی ،آموزش صالحیت بینفرهنگی و ارزیابی صالحیت
بینفرهنگی دستهبندی میشود .صالحیت فرهنگی ،مجموعهای از دانش ،نگرش و رفتارهای
مناسب است که همراه با هم بهکار میروند و فرد را قادر میسازند تا بهطور مؤثر در شرایط
متفاوت فرهنگی کار کند .در حوزه مراقبت ،پیوند واضحی بین صالحیت فرهنگی ،بهبود کیفیت،
پیشرفت پیامدهای سالمتی و حذف نابرابریهای قومی وجود دارد .در حوزه آموزش ،یک
دانشکده مناسب ازنظر فرهنگی ،مکانی است که برای توسعۀ فردی دانشجویان فرصتی فراهم
آورده و امکان توسعه گروههای مختلف فرهنگی را تسهیل نماید (موسوی بزار و همکارانش،
1. Barmeyer
2. Deardorff
3. Klein et al.
4. Cinite et al.
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.)6939
باتوجهبه بررسی ادبیات موضوع و همچنین پیشینۀ پژوهش ،متغیرهای اصلی و غیراصلی
شایستگی بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی در این پژوهش« :قابلیتهای
شناختی ،تواناییهای عاطفی ،مهارتهای رفتاری ،تجربه چندفرهنگی ،سطح مدیریت ،نوع
مدیریت و آموزش بینفرهنگی» در نظر گرفته شده است.

مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظاممند ،چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است .مدل
مفهومی تحقیق ،نشاندهندۀ روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است .در این تحقیق ،باتوجهبه
مبانی نظری پیشینه پژوهش مدل و فرضیههای ذیل ارائه شده است.

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش ،اقتباسشده از (گارسیا)2192 ،
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فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 . 6فرضیۀ  :H1قابلیتهای شناختی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 2فرضیۀ  :H2تواناییهای عاطفی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 9فرضیۀ  :H3مهارتهای رفتاری بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 7فرضیۀ  :H4تجربه چند فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 1فرضیۀ  :H5سطح مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 1فرضیۀ  :H6نوع مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.
 . 4فرضیۀ  :H7آموزش بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و از حیث روش بهدستآوردن دادهها از نوع
توصیفی ـ همبستگی است .همچنین نوع دادههای گردآوریشده از نوع کمی (پرسشنامه) است.
برای تحلیل دادههای پرسشنامه از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی ( )PLS-SEMو نرمافزار  SMART-PLS2استفاده شده است .متغیرها در روش
مدلسازی معادالت ساختاری در دو دسته پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند؛ متغیرهای پنهان
سازهها نیز در سطوح مختلف به کار برده میشوند (طالبی و همکاران )99 :6932 ،که در این
راستا سازههای متغیرهای اصلی و غیراصلی شایستگی بینفرهنگی با پرسشنامۀ استاندارد (گارسیا
 234 :2962،ـ  )233و آمادگی مدیران برای تغییر با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد (هولت و
همکاران 272 :2994 ،6ـ  )279سنجیده شد .جامعۀ آماری ،کلیه مدیران عالی ،میانی و عملیاتی
شرکتها بینالملل استان فارس به تعداد  971نفر است که بهوسیلۀ فرمول کوکران تعداد 629
انتخاب شد و به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی نسبتی توزیع شد.
1. Holt et al.
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جدول  .9بررسی وضعیت دموگرافیک جامعۀ آماری
نوع
جنسیت
وضعیت تحصیلی

تجربه مدیریتی

سطح مدیریتی

درصد

وضعیت
مرد

%21

زن

%61

دکتری

%2

فوقلیسانس

%71

لیسانس

%19

کمتر از 6سال

%1

بین  6تا  9سال

%26

بین  9تا  1سال

%61

بین  1تا  69سال

%99

بیش از  69سال

%22

عالی

%61

میانی

%12

عملیاتی

%92

برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از معیارهای روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که
شامل آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRاست .درصورتیکه  CR>0.6باشد ،از پایایی
قابلقبولی برخوردار است و همچنین اگر آلفای کرونباخ بزرگتر از  9.4باشد ،پایایی خوبی
دارد .در جدول  2میزان پایایی مرکب و آلفای کرونباخ نشان داده شده است که به میزان قابلقبول
است.
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جدول  .2پایایی ابزار اندازهگیری پژوهش
تعداد
سؤاالت

ضریب آلفای كرونباخ
)(Alpha>0.7

ضریب پایایی مركب
)(CR>0

آمادگی برای تغییر

4

9/241

9/229

قابلیتهای شناختی

7

9/297

9/242

تواناییهای عاطفی

1

9/299

9/213

مهارتهای رفتاری

9

9/299

9/223

تجربه چندفرهنگی

7

9/434

9/212

نوع مدیریت

2

9/412

9/271

آموزش بینفرهنگی

1

9/267

9/242

سطح مدیریت

1

9/411

9/117

متغیر

9

روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا با استفاده از روش حداقل مربعات
جزئی بررسی شد .در مورد روایی ،ابتدا روایی سازه مورد آزمون قرار گرفت .روایی سازه به دو
نوع روایی همگرا و روایی واگرا تقسیم میشود .برای روایی همگرا از معیار ( 2 AVEمیانگین
واریانس استخراجشده  )9/12استفاده شد .مقدار مالک برای سطح قبولی  9/1 ،AVEاست
(هالند .)632 :6333 ،9همانگونهکه از جدول  9مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به
سازهها از مقدار  9/1بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگرایی پرسشنامۀ حاضر
در حد قابلقبول است.
جدول  .3مقدار  AVEبرای سازههای پژوهش
متغیرها
AVE

آمادگی قابلیتهای تواناییهای مهارتهای
برای تغییر

شناختی

عاطفی

رفتاری

9/411

9/179

9/123

9/479

تجربه

نوع

آموزش

سطح

چندفرهنگی مدیریت بینفرهنگی مدیریت
9/412

9/134

9/417

9/179

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
3. Hulland
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برای روایی واگرا از روش فورنل و الرکر 6استفاده شد .طبق جدول  7مشخص شد که
مقادیر قطر اصلی ماتریس (جذر  )AVEاز مقادیر پایین (ضرایب همبستگی هر سازه با سازه دیگر)
بیشتر است و این نشاندهندۀ قابلقبولبودن روایی واگراست.
جدول  .4ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی شاخصها (روایی واگرا)
متغیرها
آمادگی برای
تغییر
قابلیتهای
شناختی
تواناییهای
عاطفی
مهارتهای
رفتاری
تجربه
چندفرهنگی
نوع مدیریت
آموزش
بینفرهنگی
سطح مدیریت

آمادگی قابلیتهای تواناییهای مهارتهای
برای تغییر

شناختی

عاطفی

رفتاری

تجربه

نوع

آموزش

سطح

چندفرهنگی مدیریت بینفرهنگی مدیریت

9/249
9/166

9/494

9/496

9/197

9/299

9/292

9/722

9/629

9/216

9/196

9/291

9/423

9/719

9/249

9/219

9/194

9/979

9/297

9/429

9/449

9/179

9/119

9/791

9/194

9/729

9/417

9/213

9/499

9/192

9/194

9/174

9/732

9/474

9/919

9/292

یافتههای پژوهش
بعد از بررسی روایی و پایایی پژوهش ،برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از نرمافزار
 SMART-PLS2استفاده شد .در  PLSدو مدل وجود دارد :مدل بیرونی 2از مدل اندازهگیری،

1. fornell and larcker
2. Outer Model
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مدل درونی 6مشابه مدل ساختاری در مدلهای معادالت ساختاری است که در این مدل متغیر
آمادگی برای تغییر بهعنوان متغیر درونزا و عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بینفرهنگی
بهعنوان متغیرهای برونزا ترسیم شده است .در این مدل برای محاسبه معنیداری مسیرها از روش
 Zو مقدار ) (t-valueاستفاده شد که برای اثبات معنیداربودن مسیرها باید مقدار آنها از

+6.31

بیشتر باشد (هیر و همکاران)2962 ،2؛ همانگونهکه در شکل  2نمایش داده شده است ،مقدار عدد
 ،tصحت رابطهها را نشان میدهد و مقدار ضریب تعیین  R2مقدار تأثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر درونزا را میسنجد .درصورتیکه این ضریب نزدیک به  9/14باشد ،مطلوب ،نزدیک به
 ،9/99معمولی و نزدیک به  9/63باشد ،ضعیف به حساب میآید (شاهمحمدی و بردبار:6931 ،
 )219که در شکل  9مشخص شدهاند.

شکل  .2خروجی نرمافزار  SMART-PLS2در حالت ()t-value
1. Inner Model
2. Hair et al.
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شکل  .3خروجی نرمافزار  SMART-PLS2در حالتR2

قابلیتهای شناختی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و
مقدار بار عاملی آن برابر با  9/292است؛ این مقدار بار عاملی نشاندهندۀ این است که 9/292
درصد تغییرات در آمادگی مدیران برای تغییر توسط قابلیتهای شناختی تبیین میشود و باتوجهبه
مقدار  tکه برابر  69/21است ،در سطح اطمینان  31درصد معنیدار است؛ تواناییهای عاطفی با بار
عاملی ( )9/197و آماره ( ،)62/91مهارتهای رفتاری با بار عاملی ( )9/179و آماره (،)7/92
تجربه چندفرهنگی با بار عاملی ( )9/417و آماره ( ،)64/29سطح مدیریت با بار عاملی ( )9/197و
آماره ( ،)4/19نوع مدیریت با بار عاملی ( )9/141و آماره ( )67/92و آموزش بینفرهنگی با بار
عاملی ( )9/191و آماره ( )2/791نشاندهندۀ تأثیر مثبت همه متغیرها بر آمادگی سازمان برای تغییر
است و همچنین در سطح اطمینان  31درصد باتوجهبه آنکه همه مقادیر ( )tاز  +6.31باالتر هستند،
رابطه مثبت و معنیداری برقرار است.
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جدول  .5نتایج فرضیهها
ردیف

فرضیه

ضریب مسیر مقدار  tنتیجه

6

قابلیتهای شناختی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/292

69/21

تأیید

2

تواناییهای عاطفی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/197

62/91

تأیید

9

مهارتهای رفتاری بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/179

7/92

تأیید

7

تجربه چندفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/417

64/29

تأیید

1

سطح مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد

9/197

4/19

تأیید

1

نوع مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/141

67/92

تأیید

4

آموزش بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأثیر مثبت دارد.

9/191

2/79

تأیید

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در پژوهش حاضر ،تأثیر شایستگیهای بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی
مورد بررسی قرار گرفت .شایستگی بینفرهنگی مدیران را میتوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار
برای رشد کسبوکارهای بینالمللی دانست .لذا باید عوامل اصلی و غیراصلی مؤثر بر شایستگی
بینفرهنگی که شامل قابلیتهای شناختی ،تواناییهای عاطفی ،مهارتهای رفتاری ،تجربه
چندفرهنگی ،سطح مدیریت ،نوع مدیریت و آموزش بینفرهنگی را به سطح قابلقبولی در مدیران
رساند و باتوجهبه تغییرات کنونی جهان ،آمادگی مدیران برای تغییر را به سطح قابلقبولی رساند.
باتوجهبه موضوع مورد پژوهش و درنظرگرفتن تأثیر عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی
بینفرهنگی بر آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی ،طبق نتایج بهدستآمده از بارهای عاملی و
توضیحدادهشده در قسمتهای تحلیلی این پژوهش ،عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی
بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر ،تأثیر مثبت و معنیداری دارند .این بدان معناست که
عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بینفرهنگی که شامل قابلیتهای شناختی ،تواناییهای عاطفی،
مهارتهای رفتاری ،تجربه چندفرهنگی ،سطح مدیریت نوع مدیریت و آموزش بینفرهنگی از
ملزومات آمادگی مدیر برای تغییر در کسبوکارهای بینالملل است .در ادامه هرکدام از
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فرضیههای پژوهش بهصورت تطبیقی با سایر پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیۀ اول بر تأثیر قابلیتهای شناختی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی اختصاص
داشت .سوبولویا و اوبادولوا )2967( 6نیز با تأیید تأثیر قابلیتهای شناختی بر آمادگی مدیران برای
تغییر ،تأکید میکنند که قابلیتهای شناختی ،تأثیرگذار بر آمادگی مدیر برای تغییر سازمانی
هستند و از قابلیتهای شناختی بهعنوان یکی از متغیرهای اصلی برای تأثیرگذاری بر پذیرش تغییر
برای مدیران نام میبرد .قابلیتهای شناختی به موارد متعددی اشاره میکند که میتوان از ظرفیت
برای یادگیری و تغییر ،مهارتهای مدیریت استرس ،مهارتهای درگیری صریح ،رابطه
میانفرهنگی ،دانش زبانی ،دانش فرهنگی و ...نام برد .قابلیتهای شناختی باید در مدیران به حد
قابلقبولی رسیده باشد تا برای تغییر ،آمادگی کسب شود.
فرضیۀ دوم بر تأثیر تواناییهای عاطفی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی اختصاص
داشت .دالیب و همکاران )2967( 2با تأکید تأثیر تواناییهای عاطفی بر آمادگی مدیران برای تغییر
بیان می کند ارتباطات که ناشی از توانایی عاطفی هستند ،تأثیر بسیار و مهم بر آمادگی مدیران
برای تغییر سازمانی دارند .تواناییهای عاطفی مدیر بخشهای گوناگونی دارد که میتوان به
همدردی ،روشنفکری ،تمایل به یادگیری ،خود بازتابی ،انعطافپذیری ،تحمل ،همدلی ،مقابله با
کلیشهها ،بردباری برای ابهام ،مقاومت در برابر استرس اشاره کرد .اگر سطح تواناییهای عاطفی
مدیر باالتر باشد ،یقیناً پذیرش برای تغییر ،بسیار راحتتر خواهد بود.
فرضیۀ سوم این تحقیق بر تأثیر مهارتهای رفتاری بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی
اختصاص دارد .ایرسو و گارسیا ( )2961نیز در پژوهش خود تأکید کردند که مهارتهای رفتاری
بر آمادگی مدیر برای تغییر سازمانی مؤثر و رابطه معنیداری دارد .مهارتهای رفتاری نقش
بسیاری مهمی در مدیریت دارند؛ ازاینرو اگر مدیری بخواهد برای تغییر آماده شود ،باید
مهارتهای رفتاری که شامل گوشدادن ،مشاهده ،تفسیر ،تجزیهوتحلیل ،ارزیابی ،ارتباطدادن،
ایجاد اعتماد و تفاهم ،استفاده از کانالهای ارتباطی مناسب است را در خود به سطح قابلقبولی
1. Soboleva & Obdalova
2. Dalib et al.
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رسانده باشد.
فرضیۀ چهارم تجربه چندفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی تأکید دارد .زندگی
در فرهنگهای مختلف و تجربیات گوناگون باعث شناخت بینفرهنگی میشود که از این رهگذر
مدیرانی که در بین فرهنگهای گوناگون زندگی کردهاند ،آمادگی آنها برای تغییر سازمانی در
مقایسه با مدیرانی که چنین تجربهای را ندارند ،بیشتر است که وینر )2993( 6در پژوهش خود به
تفضیل به آن اشاره کرده است .لذا سازمانها در شرایطی که تغییرات ،بهشدت در حال افزایش
است ،باید مدیرانی را انتخاب کنند که تجربه زندگی در فرهنگهای مختلف را داشته باشند؛
چراکه این مدیران قابلیت انعطافپذیری بیشتری دارند و همچنین زندگی در فرهنگهای
گوناگون ،موقعیتشناسی فرد را به سطح باالتری میرساند.
فرضیۀ پنجم نیز تأیید شد که سطح مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی مؤثر
است؛ آنجینی ( )2969بیان میکند که هر اندازه سطح مدیریت باالتر برود ،سطح آمادگی برای
تغییر بیشتر میشود .مدیران عالی سازمان که در باالترین سطح سازمانی قرار دارند ،آمادگی بسیار
باالیی برای پذیرش تغییرات در سازمانها دارند؛ لذا سازمانها تغییرات را باید از باالترین سطح
مدیریت در سازمان آغاز کنند .مدیران عالی بهدلیل آنکه در مرز سازمانی قرار دارند و تغییرات را
رصد میکنند  ،درک کاملی از تغییرات محیطی دارند که این خود عاملی برای شناخت بهتر و این
عامل باعث میشود که مدیران عالی آمادگی بیشتری برای تغییر سازمانی داشته باشند.
فرضیۀ ششم پژوهش به تأثیر نوع مدیریت بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی اشاره دارد
که در این راستا ایرسو ( )2961در مقاله خود تأکید میکند که اینکه مدیر چه نوعی مدیریت
داشته باشد ،بر آمادگی وی برای تغییر سازمانی ،بسیار مؤثر خواهد بود .لذا مدیری که در کشور
خود مدیریت کند ،آمادگیاش برای پذیرش تغییر کمتر از مدیری است که در کشور دیگری
زندگی میکند .این بدان معناست که اگر مدیری در کشور بهجز کشور خود زندگی یا مدیریت
کند ،آمادگی برای تغییر بیشتری دارد و همچنین هرچه گستره مدیریت بزرگتر شود و تجربه
1. Weiner
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فرهنگهای مختلف وجود داشته باشد ،مدیر توانایی بیشتری برای پذیرش تغییرات دارد.
درخصوص فرضیۀ هفتم که بیان میکند آموزش بینفرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر
سازمانی مؤثر است ،در تجربیات کسبوکارهای بینالملل ،فراوان به آن اشاره شده است .موالری
و کاردین ( )2969در پژوهش خود آموزش بینفرهنگی را یکی از راهکارهای اصلی برای
باالبردن آمادگی مدیر جهت تغییر سازمانی برشمرده است.آموزشهای بینفرهنگی ترکیبی از
فرایندهای شناختی ،انگیزشی و عاطفی است که به بهبود شایستگی بینفرهنگی در افراد منجر
میشود؛ لذا اگر سازمانها بهدنبال توسعه شایستگیهای بینفرهنگی هستند ،باید آموزشهای
بینفرهنگی را توسعه دهند.
درنهایت پیشنهاد میشود پژوهشهای مکملی در زمینههای طراحی الگوی توسعه شایستگی
بینفرهنگی ،تأثیر شایستگیهای بینفرهنگی در بینالمللیکردن کسبوکارها ،بررسی رابطه
شایستگی بینفرهنگی و موفقیت کسبوکارها ،صورت پذیرد.
برای کاربردیسازی نتایج پژوهش نیز میتوان اقدام به برگزاری دورههای کاربردی برای
مدیران ،عالقهمندان و فعاالن در بخشهای گوناگون صنعتی ،خدماتی و عمومی در حوزه
شایستگی بینفرهنگی صورت گیرد و در یک بازۀ معین ،نتایج آن را موردبررسی و مقایسه قرار
داد .همچنین میتواند بهعنوان یک سرفصل مهم در دانش مدیریت مورد بحث و تدریس قرار
گیرد.
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