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 چكیده

« توکّل»و دینی مفهوم  کلیدی  :که تبیین روشمندانه پاسخ این پرسش است ،هدف این تحقیق

و هوش فرهنگی بر ابعاد گرایش زمانی « اعتماد به خدا و واگذاری کارهای خویش به او»مثابه  به

اندازه و  ها چه سازماناتخاذکنندگان تصمیمات راهبردی « گرایی گرایی، حال و آینده گذشته»یعنی 

نفر از  162ای بین  گیری طبقه طریق پرسشنامه با روش نمونهها از گذارد؟ داده میه اثر چگون

طریق معادالت استان گیالن و زنجان توزیع و از ی منتخب از دوها سازمانگیران راهبردی  تصمیم

تحلیل شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه و تجزیه PLS2و  spss21افزارهای  ساختاری و با نرم

شده )آنگ و  های آن ازطریق پرسشنامه بومی (، هوش فرهنگی و مؤلفهتوکّل )نیکناماستاندارد 

ای  گزینه و از مقیاس چهار انداز زمانی )زیمباردو( که توسط محقق بازنگری شدههمکاران( و چشم

ب همسانی برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد. اعتبار این سه پرسشنامه با استفاده از ضری

دهد  های تحقیق نشان می یافتهتأیید شد.  77/0و 77/0، 58/0ترتیب برابر با  فای کرونباخ بهدرونی آل

. گذارد اثر می گیران گرایی تصمیم آیندهبر ، ل به خداوندلفه توکّؤهوش فرهنگی و سه م  که سه نوع

رهنگی درصد( و هوش ف 74گیران را توکّل رفتاری با ) گرایی تصمیم بیشترین اثرگذاری بر آینده

 درصد( دارد. 85فراشناخت با )

 گیران تصمیم ؛گراییآینده ؛گرایش زمانی ؛هوش فرهنگی ؛توکّل :ها كلیدواژه
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 مقدمه
 وري بهره .هاستآنوري  در گرو بهره ها سازمانبقا و رشد است. بقا و رشد  الدنب به سازمانیهر 

تابع  ،توانمندي اتخاذ تصمیمات درست ست.گرا نتیجه  گرو تصمیمات درست و ر د هر سازمانی نیز

 ثر برؤبا شناختن عوامل م .استمدیران  ها گرایش زمانیعوامل متعددي است که یکی از آن

 کمک کرد و هدف نهایی آنها ها سازمانوري  سطح بهره يتوان به ارتقا مدیران می گرایش زمانی

گیري  یکی از عوامل حیاتی اثرگذار بر تصمیم ،. گرایش زمانیستدر گرو آنهاکه بقا و رشدشان 

که ایران  د بررسی علمی قرار گرفته است. ازآنجاتر مور مدیران است. این مفهوم در ایران بسیار کم

المللی خود  طور روزافزون روابط بین گرایش زمانی متفاوت دارد و هم بههایی با  هم در درون، نسل

تعامل پیدا  ،هاي زمانی گوناگون ي ایرانی با فرهنگها سازماندهد و مدیران  را گسترش می

 یابد. گیري اهمیت بسیار می کنند، شناخت گرایش زمانی و عوامل اثرگذار بر آن در  تصمیم می

مورد چنین درهاي زمان حال و آینده ما بسیار مهم است و هم براي برنامه انداز زمانی چشم

چنین چگونگی عملکرد ما دیدگاه نسبت به خود در زمینه گذشته، آینده و دیگر افراد و هم

نخستین محققانی بود که  از( 1591) 0(. لوین0222 ،1تأثیر بسیار زیادي دارد )لنینگ ،حاضر درحال

در حوزه علوم اجتماعی تأکید و بیان کرد که رفتار، احساس و انگیزش  3مانیانداز ز بر اهمیت چشم

کننده این است که برخی از افراد به  گیرد. شواهد، بیان تحت تأثیر قرار می انداز زمانی چشم توسط

که افراد دیگر به زمان آینده گرایش  حالیان گذشته تمایل بیشتري دارند، درهاي زم گیري جهت

هاي فرهنگی آنها بستگی دارد. کلوجون  زمینه پیش ها و تمایالت به میزان زیاد به  گرایشدارند، این 

ها یاد  عنوان یکی از چهار گرایش اساسی بین فرهنگ مانی به( از گرایش ز1591) 4و استرودبک

ش اند. گرایش زمانی در تشکیل انتظارات، اهداف و امکانات مربوط به حوادث آینده نقکرده

مثال، تمرکز بر گذشته، حال یا آینده(  عنوان بر چارچوب زمانی )به د. تمایل فرد به تمرکزمهمی دار

تواند با عواملی  می ،. گرایش زمانیشتگیري و رفتارهاي آینده او تأثیر خواهد گذ بر فرایند تصمیم

تحت تأثیر قرار گیرد  ،مانند فرهنگ، دین، سطح اجتماعی، تحصیالت، تربیت خانوادگی و سن

 

1 - Lenning 

2 - Lewin 

3 - Time Perspective (TP) 

4 - Kluckhohn and Strodtbeck 
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 (.1555، 1)زیمباردو و بوید

به حد  ،، اماگذارد اي است که روزانه در تصمیمات مهم مدیران اثر می پدیده ،گرایش زمانی

  دهد، هوش قرار نگرفته است. در دنیایی که دیدگاه ذوب فرهنگی رخ میمورد تحلیل  ،کفایت

عنوان متغیر  فرهنگی به یابد. انتخاب هوش اهمیت روزافزون می ،گیري فرهنگی و اثرش بر تصمیم

طریق فیزیکی، اینترنتی و علمی هاي دیگر از نظر تعامل روزافزون فرهنگ ایران با فرهنگمستقل از

باوري و  هاي دین ترین متغیر یکی از اساسیعنوان  شود. توکّل، به اي تلقی می زاویه نگاه تازه

خت آن اهمیت اعتقادي و علمی اثر شدید دارد و شنا ،گرایی در جامعه ایران بر تصمیمات ایمان

فراوان دارد. انتخاب متغیر کلیدي )توکّل( از دیدگاه مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی که 

کارگیري  هاي به گرایش جدیدي در ایران است، سبب تقویت این نوع  نگاه و تحلیل علمی شیوه

 نوآورانه تلقی خواهد شد. مفاهیم دینی در حوزه مدیریت علمی خواهد شد که این بُعد نیز

فرهنگی و توکّل بر  در این پژوهش محقق بر آن است به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا هوش

فرهنگی و  یک از ابعاد هوش و کدام مطالعه تأثیر داردي موردها سازمانگیران  گرایش زمانی تصمیم

رد؟ شایان ذکر است تاکنون گذا ي منتخب اثر میها سازمانگیران  گرایی تصمیم توکّل بر آینده

 .پژوهشی در این زمینه در ایران و دیگر کشورها صورت نگرفته است

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هاي  گذارد. نگرش فرهنگ مربوط به زمان بر چگونگی رابطه ما با دیگران تأثیر می هاي هفرضی

، نیز متفاوت حال و آینده قائلندنظر میزان نسبی اهمیتی که افراد براي گذشته، مختلف به زمان از

بُعدي و  مان و گرایش زمانی به دو دسته یکمربوط به ز هاي ه، فرضی0اساس نظریه هالاست. بر

 (.92: 1331مهر، بُعدي قابل تقسیم است )خدایی چند

هاي آنگلوساکسون و اروپاي شمالی، زمان محدود است. زمان مثل  بُعدي: در فرهنگ زمان یک

، ها زمان رسد. در این فرهنگ پایان می شود و به رود که صرف می شمار می حدود به، منبعی مپول

بُعدي است و از ساختاري خطی برخوردار است و ابتدا و انتهایی دارد. تنها حرکت رو به جلو  یک

ناپذیر است. مدیرانی که در این کشورها رشد یافته و  میسّر است و حرکت به سمت عقب امکان

 

1 - Zimbardo & Boyd 

2 - Hall 
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کنند. این مدیران  ترین زمان نیز استفاده می ریزي و از کم اند براي ساعات خود برنامه آموزش دیده

به بهترین و مؤثرترین  ،سر موعد آغاز و از زمان اًوسواس عجیبی دارند که جلسات خود را دقیق

 شکل استفاده کنند.

محدود و ، ماهیتی ناهاي امریکاي التین و خاورمیانه، زمان بُعدي: در فرهنگ زمان چند

بُعدي است. مدیران این کشورها معتقدند که زمان براي رود یا اصطالحاً چند شمار می غیرمتوالی به

توان انجام داد. زمان در نظر  اجراي کامل کارها کافی است و در یک زمان چند کار را با هم می

وابط را بر زمان شوند و ر آنها قابل گسترش و کافی است. دیر سر قرار مالقات یا جلسه حاضر می

 شود. اصالً مهم تلقی نمی« بودن شناس وقت»دهند و مسئله  مشخص ترجیح می

ز نظم حیات اجتماعی خود آن را گفتن ا هومی و بنیادینی است که براي سخن، مقوله مف"زمان"

 :ض، به موردهاي زیر توجّه شده است(. در این فر191: 1333بریم )شاین،  کار می به

کنند  در گذشته توجّه میات ها به چگونگی موضوع زمان: برخی فرهنگ گیري اساسی جهت

طور درست در زمان حال توجّه دارند  دادن وظیفه خود به گرا(؛ برخی به چگونگی انجام ذشته)گ

 گرا( و برخی نیز نگران نتایج کار خود در آینده نزدیک هستند.  )حال

ریزي، ممکن است ساالنه یا  ن برنامههاي گوناگون زما : در فرهنگ1هاي تشخیص زمان افق

یافته براي وظایف  ، واحد زمانی تخصیص. بنابراینباشد اي ماهانه یا روزانه و یا ساعتی و حتی دقیقه

 در هر فرهنگی متفاوت است. پس هر فرهنگ افق تشخیص زمان خود را دارد.

هنگ افراد حاصل فر ،کنند که گرایش زمانی ( اشاره می1591کالک هان و استرودبک )

اي، به گرایش گذشته یا طریق فرایند اجتماعی پیچیدهطورمثال، یک فرد ممکن است از ؛ بهاست

طور مؤثر به گرایش زمانی  کند که جوامع سنتی به استدالل می( 1511) 0آینده متمایل شود. داب

کلی، طور بهگیري آینده توجه دارند.  که جوامع مدرن غربی به جهت ، درحالیگذشته متمایل هستند

، مردم کشورهاي خاور دور مانند چین، ژاپن و کره به گرایش زمانی گذشته تمایل دارند

ها و اروپاي شمالی(  ها )امریکاییگرا هستند و غربی که مردم امریکاي التین بیشتر حال حالیدر

جتماعی گیریم که تجربیات شخصی و اگیري زمانی آینده متمایل هستند. ما یاد می بیشتر به جهت

بندي کنیم که به درک ما از نظم و انسجام و معناي وقایع  را نسبت به گذشته، حال و آینده طبقه

 

1 - Discretionary Time Horizons  

2 - Doob 
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 (.1519کند )هال،  کمک می

 هوش فرهنگی

"بهر فرهنگی هوش"فرهنگی یا  هوش
1 (CQًاصطالح نسبتا )   جدیدي است که در مباحث

شگاهی استفاده پرورش و تحقیقات دان و ت و بازرگانی، امور دولتی، آموزشمربوط به تجار

هاي  شود. منظور از هوش فرهنگی، توانایی برقراري ارتباط و تعامل مؤثر با افرادي از فرهنگ می

مختلف و امکان کار و فعالیت در بسترهاي متفاوت فرهنگی است. هوش فرهنگی نتیجة 

بینی عملکردِ و پیش در زمینه ارزیابی 0هاي  افرادي چون سون آنگ و لین ون داین پژوهش

در  3توسط سون آنگ و کریستوفر ارلی 0223بار در سال  رهنگیِ افراد است که براي نخستینف یانم

شد که توسط دانشگاه استنفورد  معرفی« ها فرهنگ  فرهنگی، تعامالت فردي میان هوش»کتاب 

کار  فرهنگی به هاي میان عالیتچه این مفهوم ابتدا براي تعیین میزان توان افراد در فچاپ رسید. اگر به

توانایی افراد را در عنوان نوع جدیدي از هوش مطرح شد که  کوتاهی به رفت، پس از مدت می

قابلیت فردي براي  ،فرهنگی (. هوش11 :1352دهد )لیورمور،  فرهنگی نشان می تعامالت بین

، 4هایی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند )پیترسون درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

0224 :121.) 

فرهنگی  تحقیق دربارۀ هوش و تعامالت میانها  بر سال اي چهاربُعدي مبتنیفرهنگی برنامة هوش

که عبارت است از:  د اهمیت داردفرهنگی، هر چهار بُع مندي از مزایاي هوش است. براي بهره

فرهنگی که  فرهنگی و عمل هوش فرهنگی، راهبرد هوش فرهنگی، دانش هوش انگیزۀ هوش

فرهنگی  ، هوش9فرهنگی شناختی ، هوش9فرهنگی انگیزشی عنوان هوش معموالً در تحقیقات به

 (.0229شود )وان داین و آنگ،  ذکر می 3فرهنگی رفتاري و هوش 1فراشناختی

فرهنگی  شود. هوش فرهنگی فراشناختنی نیز گفته می به آن هوشکه فرهنگی  راهبرد هوش

آگاهی و هوشیاري فرهنگی فرد در جریان تعامالت و روابط متقابل با آن دسته از افرادي است که 

 

1 - Cultural Intelligence or Cultural Quotient (CQ) 

2 - Soon Ang and Linn Van Dyne 

3 - Christopher Earley 

4 - Peterson 

5 - Motivational Cultural Intelligence 

6 - Cognitive Cultural Intelligence 

7 - MetacognitiveCultural Intelligence 

8 - Behavioral Cultural Intelligence 
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حائز اهمیت  ،فرهنگی حداقل به سه دلیل زمینه فرهنگی متفاوتی دارند. عامل فراشناختی هوش

بخشد که زمینه فرهنگی هایی را ارتقا می است: اول اینکه این عامل، تفکر فعال درباره افراد و محیط

شده به هر فرهنگ را به  اره عادات، باورها و افکار محدودتفکر نقادانه درب ؛متفاوتی دارند. دوم

را ارزشیابی و هاي ذهنی خود  شهدهد تا نق دارد. سوم اینکه به افراد این اجازه را می تحرک وا می

کند )وان داین و آنگ،  نتیجه به افزایش درستی درک و شناخت آنها کمک میبازنگري کنند و در

0229 :123.) 

فرهنگی، شناخت و آگاهی فرهنگی فرد از  یا جنبه شناختی هوشکه فرهنگی  دانش هوش

گرفتن تنوع گسترده رنظرهاي مختلف فرهنگی است. با د حیطهنجارها، آداب و عرف در م

ها در جهان کنونی، هوش فرهنگی شناختی بر شناخت قضایاي کلی و عمومی فرهنگی و  فرهنگ

رکن اساسی  ،فرهنگی هاي فرهنگی داللت دارد. عامل شناختی هوش همچنین شناخت تفاوت

 یري و فعالیت درگ هاي فرهنگی اساس تصمیم ها و تفاوت است؛ زیرا آگاهی درباره شباهت

 (.125: 0229فرهنگی است )وان داین و آنگ،  هاي میان موقعیت

حکایت توانایی فرد در هدایت توجه و انرژي به سمت یادگیري و  ،فرهنگی انگیزشی هوش

فرهنگی  اخص، هوشطور هاي فرهنگی وجود دارد. به عمل در موقعیتی است که در آن تفاوت

هاي جدید اشاره دارد )وان داین و  باق با فرهنگانگیزشی به انگیزه درونی و خودکارایی در انط

 (.101: 0223آنگ، 

فرهنگی، بدین معناست که چگونه فرد  فرهنگی یا همان جنبه رفتاري هوش عمل هوش

از خود کنش کالمی  ،تواند هنگام رویارویی و تعامل با افرادي که زمینه فرهنگی متفاوتی دارند می

اي بزرگ یا دامنه وسیعی از  فرهنگی رفتاري، شامل مجموعه و غیرکالمی مناسب بروز دهد. هوش

زیرا  ،فرهنگی است فرهنگی رفتاري، مؤلفه اساسی هوش ست. هوشکارگیري آنها ا و بهرفتاره

رفتارهاي غیرکالمی حائز اهمیت  ،آن بر یژگی تعامالت اجتماعی است. عالوهرفتار غالباً بارزترین و

را دارد که معنی را به شکل ظریف و در لفافه انتقال « زبان غیرکالمی»که نقش العاده است؛ چرافوق

 (.103: 0223دهد )وان داین و آنگ،  می

ویکم کفایت  گیري در دنیاي قرن بیست سلیم و رهبري شهودي براي تصمیم دیگر رویکرد عقل

وناگون در اند، درک مشتریان گ کند. بزرگترین چالشی که مدیران ارشد امروز شناسایی کرده نمی

وجود رابطة  ها سازمانهاي خارجی، رهبران بسیاري از  مناطق مختلف است. با افزایش اهمیت بازار
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هاي دقیق، حتی با وجود  فرهنگی افراد و توانایی آنان را در اتخاذ تصمیم مثبت میان هوش

در  ها انسازمفرهنگی،  کنند. بدون شناخت هوش هاي فراوان فرهنگی تأیید و تصدیق می تفاوت

ها دچار مشکل  ویژه هنگام بحران ههاي روزمره و ب هاي راهبردي براي فعالیت گیري تصمیم

فرهنگی در  فرهنگی و راهبرد هوش مشخص، رابطة مثبتی میان ابعاد دانش هوشطور شوند. به می

 (.049: 1352وجود دارد )لیورمور،  ،گیري بهتر مدیران سو و تصمیم یک

 نیب دهیچیپ ايدهنده رابطه نشان ی،بر عملکرد و اثربخشفرهنگی  هوش ریثأت دربارۀ تحقیقات

. استرابطه  نیدر ا تطبیق و سازگاري و نقشفرهنگی  ي هوشفرد هاي جنبه تیاهم رها،یمتغاین 

بر عملکرد فرهنگی  هوش د کهنده ی( نشان م0213) 0و همکاران ی( و ل0211) 1چن و همکاران

( 0214) 3دارد. بوکر و همکاران میدار مستق یمثبت و معن ریتأث یمتقابل فرهنگ یو اثربخش یشغل

د. انگ نده ینشان مرا ارتباطات  یو اثربخشفرهنگی  هوش نیبي دار یارتباط مثبت و معن نیچنهم

هاي  مؤلفه کنند که یم يریگ جهینت ،فرهنگی ي هوشفرد هاي جنبهبر  تمرکزبا( 0221) 4و همکاران

 و مالک ن،یا بر عالوهکند.  ی مینیب شیپرا اي  عملکرد وظیفهفرهنگی،  ي هوشو رفتار یفراشناخت

 ملکردع ،میمستقطور به فرهنگی ي هوشو رفتار یزشیانگهاي  مؤلفه که یابند میدر( 0213) 9بودوار

 د تانک یعناصر به افراد کمک م نیکه ا دنریگ یم جهیدهد و نت یم قرار ریثأاي را تحت ت زمینه

اي را  عملکرد وظیفه ،میرمستقید غنتوان یکه پس از آن م رندیعهده بگررا ب یفنریغ يها تیمسئول

 د. نده شیافزا

 توكّل

عریف و ابعاد این مفهوم بسیار مبانی علمی یعنی ت ،رو ، مفهومی دینی است؛ ازاین«توکّل»

به وجه  تعریف توکّل باتوجهکنیم.  آن بیان میاز قر اًاهمیت در مدیریت اسالمی را ابتدا مستقیمبا

واگذاري اختیار کارهاي خود به »و « کردن به خدااعتماد»یدگاه علماي بزرگ اسالم، اشتراک د

عمران، یونس، هود و  بار ذکر شده است. در سوره آل 33 در قرآن،« توکّل»است. مفهوم « خدا

هاي نساء،  بار( و در سوره 0بار(، در سوره شورا، احزاب، ابراهیم، توبه، نحل، مائده ) 3انفال )

 

1 - Chen et al 

2 - Lee et al 

3 - Bucker  et al 

4 - Ang et al 

5 - Malek and Budhwar 
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اعراف، یوسف، فرقان، رعد، عنکبوت، زمر، مجادله، ممتحنه، نمل، شعرا، فرقان، تغابن، طالق و 

 ملک )یک بار(.

اساس این شاخه توحید، عمالً انسان از کس توحید، توحید در استعانت است. بریکی از انواع 

به این نوع توحید، توکّل و اعتماد به خدا خواهد. در اخالق اسالمی  دیگري جز اهلل کمک نمی

دیگري است و بر اعتماد و تکیه بر  "و ک ل"(. توکّل از ریشه 93: 1350یزدي، گویند )مصباح می

نوعی اظهار ناتوانی نیز وجود دارد؛ یعنی  ،رو در معناي توکّل کند. ازاین در کارها داللت می

نداشتن از سرانجام کار به  ازجمله آگاهی ناتوانی در خود و شخص متوکل به سبب درک نوعی

شود که توان جبران ضعف او را دارد و او را از سوي خود براي پیگیري شخص دیگري متوسل می

 (.1350نیا،  کند )سبحانی اندازد و نماینده خویش معرفی می کارهاي خویش جلو می

ز خود نشان دهد. این هاي متفاوتی ا هاي گوناگون زندگی ممکن است واکنش انسان در صحنه

ها به تناسب سن، جنسیت، فرهنگ اجتماعی، اعتقادات دینی و بسیاري از عوامل دیگر در  واکنش

  ان پاسخ فرد را به موقعیتتو ها می نظر از تفاوتاما صرف ،افراد مختلف یکسان نخواهد بود

هاي طبیعی  ر برابر موقعیتها و...( یا اساساً د برانگیز )نظیر بیماري، بالهاي طبیعی، شکست تهدید

ها ممکن است  یک از این موقعیتو...( مورد توجه قرار داد. در هرفردي  )کار، فعالیت، روابط بین

ها، رویدادها و حوادث را به  بینی فرد: اینکه پدیده جهان ـ 1سه بُعد کلی را از هم متمایز ساخت:  

ها فرد ممکن است به خود  هریک از موقعیتاقدام و رفتار فرد: در  ـ 0 ،دهد چه عاملی اسناد می

ها،  این، فرد در تمام موقعیتبر یرد یا به خدا متوسّل شود. افزونمتّکی باشد یا از دیگران کمک بگ

حاالت و احساساتی مانند اضطراب، افسردگی، ناامیدي، ناتوانی و ناکارامدي یا اطمینان و آرامش 

(. فیض کاشانی براي 33: 1331کند )شجاعی،  یقلبی، خشنودي و رضایت از زندگی را درک م

افزاید که اصل توکّل  گیرد و در توضیح آن مینظر میبُعد شناختی، حالتی و رفتاري در سه ،توکّل

هاي  ثمره آن است. سازه ،امّا شناخت و علم، ریشه آن و رفتار متوکّالنه ،همان حالت قلبی است

اختی، عاطفی و رفتاري مورد بررسی قرار داد. در این توان در قالب ابعاد شن توکل به خدا را می

ی و اعتقادي، عاطفـ  کاشانی، ابعاد شناختیپژوهش، ابعاد سازه توکّل برگرفته از الگوي فیض

 (.93: 1331نظر گرفته شده است )شجاعی، رفتاري در

عد شناختی، یابد. توکّل در بُ بینی فرد ارتباط میبه حیطه ادراک و جهان ،بُعد شناختی توکّل

اوند و ها و علل و معلوالت، فعل و کار خد سنت ،ها یعنی درک و شناختن اینکه جهان با همه نظام
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هاي  کریم، آثار فاعلاساس، قرآن همین چیز وجود استقاللی ندارد. بر ناشی از اراده اوست و هیچ

را درک کنند که در طول دهد تا مردم این استناد به خدا  طبیعی و غیرطبیعی را به خداوند نسبت می

 (.35: 1331هاي طبیعی است )شجاعی،  فاعل

بُعد عاطفی توکّل این است که فرد با تکیه و اعتماد بر خدا، آرامش و اطمینان قلبی را در 

 (.42: 1331خویش احساس کند )شجاعی، 

ن درباره ترین مباحث مربوط به آن است که از دیرزما تبیین بُعد رفتاري توکّل، یکی از پیچیده

باب توکّل نیز همین بوده است. پرسش اصلی ی شده و خاستگاه نظریات متعدد درآن بحث و بررس

در این بُعد این است که آیا توکّل با کوشش، تدبیر در کارها و استفاده از وسایل و امکانات طبیعی 

ملی توکّل منافی اقدام و عمل نیست. آیات، روایات و سیره ع ؟قابل جمع است یا خیر

باید به خداوند توکّل  ریزي در کارها، معصومین)ع( حاکی است که ضمن کوشش و تدبیر و برنامه

عین استفاده از ابزار و امکانات، پیروزي و کامیابی خویش را از یاري و حمایت خداوند کنیم و در

 (.43: 1331گویند )شجاعی،  می« مدارانه بینش توکّل»م که اصطالحاً به آن ناشی بدانی

در اینجا هاي دیگر انجام نشده است.  اي درباره حوزۀ این تحقیق در کشورمان و کشور مطالعه

 : شودهاي این پژوهش اشاره می هاي چند مطالعه مربوط به متغیر به نتایج و یافته

 گیري با هوش هاي تصمیم اي به بررسی رابطه سبک ( در مقاله1359مهران مولوي و همکاران )

هاي  دار بین سبک هاي نهایی پژوهش حاکی از ارتباط معنی بانک ملی پرداختند. یافتهفرهنگی در 

 جز سبک اجتنابی با هوش هگیري و ابعاد آن )سبک عقالیی، شهودي، آنی و وابستگی( ب تصمیم

( در پژوهشی به 1354مطالعه بود. مجتبی بذرافشان مقدم و همکاران )فرهنگی در ادارات مورد

 براساس برگزیده روایات و آیات پرداختند. و روایات آیاتدر  توکّل هاي مؤلفه و ابعاد شناسایی

 به اعتقاد) مؤلفه هفت با (عاطفی ـ رفتاري و اعتقاديـ  )شناختی عدب دو قالب در توکّل موضوع

 و آرامش بلندطبعی، و نیازيبی افعالی، احساس توحید توکّل، بودن فطري خداوند، مطلق ربوبیت

شد. در مقاله دیگري  بنديدسته شاخص وسهبیست و( قاطعیت و شجاعت صدر، شرح نشاط،

مرتضوي و همکاران گیري حکیمانه، سعید  هاي توکّل، مدخلی بر تصمیم عنوان بازنمایی شاخصبا

شاخصِ  13اساس،  تاري و نگرشی توکّل پرداختند. براینهاي رف کردن شاخص ( به مشخص1351)

گري، تفحص و تعقل در  گرایی و اجراي وظیفه، اهتمام(، حساب ه )اقداممصّر به تالش و اداي وظیف

بودن، استفاده از  پذیري و پاسخگو هش خطر(، مسئولیتپذیري و کا نگري، خطر ها )آینده کار
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هاي مادي و معنوي(، صالبت اندیشه )ثبات رفتاري،  کارگیري ظرفیت ها )به امکانات و ظرفیت

صدر(، توانمندي  ي، صبوري و شرحبودن و پایدار امت )راسخپذیري و استق یت(، تحملقاطع

 هاي درست(، رسیدن به پیروزي یا رستگاري، روابط انسانی/ گیري گیري )تصمیم تصمیم

مداري )فضایل اخالقی، دوري از رذایل، عدم توجیه وسیله توسط هدف(،  دوستی، اخالق انسان

اي به  ( در مقاله1354جاللیان و همکارانش ) رشد و کمال، شجاعت، طمأنینه و وقار استخراج شد.

 معنویت، :ترتیب به که است حاکی ،پرداختند. نتایج کارافرینانه رفتار و گرایی آینده بررسی

 مشارکت، گرا و شناختی آینده مهم روان هاي ویژگی از امیدواري و آوري تاب خودکارامدي،

 هاي ویژگی از العمرمادام یادگیري و نوآوري خطرپذیري، همدلی، تغییر، از استقبال پذیري، آینده

 رابطه ،گرا آینده شناختی روان هاي ویژگی و فرهنگ بین همچنین گراست؛ آینده فرهنگ مهم

 .دارد وجود داري یمعن و مثبت

اعتقادي، عاطفی، ـ  به ابعاد سازه توکّل )شناختی پس از بررسی ادبیات پژوهش و باتوجه

فرهنگی )فراشناخت، شناخت، انگیزش و رفتار(، سؤاالت و  هوش رفتاري( و الگوي چهاربُعدي

 شود: می مطرحهاي زیر  فرضیه

 االتؤس

اثر  ،گیران می( تصمییگرا ندهیحال و آ ،ییگرا اندازه بر گرایش زمانی )گذشته توکّل  چهـ  1

 دارد؟

 (ییگرا ندهیحال و آ ،ییگرا اندازه بر گرایش زمانی )گذشته چه یفرهنگ هوشـ  0

 اثر دارد؟ ،گیران میتصم

 یاصل یها هیفرض

 .گذارد یاثر م ،رانیگ می( تصمییگرا ندهیحال و آ ،ییگرا توکل بر گرایش زمانی )گذشته ـ 1

 .دداراثر  ،رانیگ می( تصمییگرا ندهیحال و آ ،ییگرا فرهنگی بر گرایش زمانی )گذشته هوش ـ 0

 یفرع یها هیفرض

( ییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته ياعتقادـ  یتوکل شناخت ـ 1

 .گذارد یاثر م ،رانیگ میتصم

اثر  ،رانیگ می( تصمییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته یتوکل عاطف ـ 0

 .ددار
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اثر  ،رانیگ می( تصمییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته يتوکل رفتارـ  3

 .ددار

( ییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا فراشناخت بر گرایش زمانی )گذشته یهوش فرهنگـ  4

 .گذارد یاثر م ،رانیگ میتصم

( ییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته یشناخت یهوش فرهنگـ  9

 .دداراثر  ،رانیگ میتصم

( ییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته یزشیانگ یهوش فرهنگـ  9

 .گذارد یاثر م ،رانیگ میتصم

( ییگرا ندهیآ ،ییگرا حال ،ییگرا بر گرایش زمانی )گذشته يرفتار یهوش فرهنگـ  1

 .دداراثر  ،رانیگ میتصم

 شود: ارائه می 1ها، الگوي مفهومی پژوهش در قالب نمودار  به این فرضیه باتوجه

 
 نگارندگان( :الگوی مفهومی پژوهش )منبع :7نمودار 

 

 روش پژوهش
 زمان، مقطعیازحیث  ؛نتیجه، کاربرديازحیث  ؛تبیینیـ  اساس هدف، توصیفیاین پژوهش، بر

اساس روش تحقیقات غیرآزمایشی و برشرایط پژوهش )میزان دخالت پژوهشگر( از نوع ازحیث و 

گیران چهار سازمان از  نفر از تصمیم 1929پژوهش، پیمایشی است. اعضاي جامعه هدف پژوهش، 

هاي گیالن  فرهنگی استانکل میراث  عبارتند از: اداره ها سازماندو استان گیالن و زنجان بودند. این 

 فراشناخت

 شناخت

 انگیزش

 رفتار

 یشناخت

 عاطفی

 فتاریر

 هوش فرهنگی

 توكل

 گراییگذشته

 گراییآینده

 گرایش زمانی گراییحال
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هاي  کل ارشاد اسالمی استان ن و زنجان، ادارههاي گیال پرورش استانوکل آموزش و زنجان، اداره

اي گیري طبقه گیالن و زنجان، دانشگاه گیالن و دانشگاه زنجان. در این پژوهش از روش نمونه

به  ستفاده شده است. باتوجهاسان به کل( امتناسب با حجم )نسبت حجم و تعداد مدیران و کارشن

 091نفر بود که محقق توانست  312طریق جدول مورگان حجم جامعه آماري، تعداد نمونه از

افزار  شده با نرم آوري پرسشنامه معتبر جمع 091هاي  آوري کند. از تحلیل داده پرسشنامه جمع

SPSSدست آمد: ، این نتایج به 
 

 میزان تحصیالت و حاظ جنسیت، سنلدهندگان از : توزیع آماری پاسخ7 جدول

 درصدفراوانی فراوانی جنسیت

 4/24 81 زن

 2/50 104 مرد

 0/200 162 جمع کل

 درصد فراوانی فراوانی سن

 2/6 26 سال 80 از تر کم

 2/84 201 سال 70تا  82

 8/77 217 سال 80تا  72

 8/7 24 سال 80بیش از 

 0/200 162 جمع کل

 فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

 4/2 8 کاردانی

 5/84 207 کارشناسی

 8/71 222 ارشد

 6/28 72 دکتری

 0/200 162 جمع کل
 

هاي  فرهنگی و مؤلفه (، هوش1352 ،در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد توکّل )نیکنام

( 1555 ،انداز زمانی )زیمباردو(  و چشم0224شده آنگ و همکاران ) آن ازطریق پرسشنامه بومی

استفاده  ،اي براي سنجش متغیرهاي تحقیق گزینه قق بازنگري شده و از مقیاس چهارکه توسط مح

سته فرهنگی و متغیر واب هاي این پژوهش شامل متغیرهاي مستقل توکّل و هوش شده است. متغیر
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هاي  هاي آمار توصیفی و هم از روش ها، هم از روش تحلیل دادهو گرایش زمانی است. براي تجزیه

هاي آمار توصیفی  ابتدا متغیرهاي تحقیق به کمک روش ،واقعار استنباطی استفاده شده است. درآم

افزار آماري  ها در سطح توصیفی از نرم تحلیل دادهو رد آزمون قرار گرفت و براي تجزیهمو

SPSS21 افزار  ها از نرم تحلیل استنباطی دادهو و براي تجزیهPLS2  بخش استفاده شده است. در

و در بخش آمار  فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار :هاي آماري نظیر آمار توصیفی شاخص

یابی معادالت ساختاري با کمک  ها و صحت الگو از روش الگو منظور تأیید یا رد فرضیه استنباطی به

 .روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است

ي سنجش هر متغیر مکنون و ضریب آلفاي شده برا هاي طراحی سنجه ، تعداد0در جدول 

معیار میانگین  PLSدر الگوي  1شود. براي بررسی روایی همگرا ها ارائه می کرونباخ پرسش

است که هر سازه دهنده میزان واریانسی  شود. این شاخص نشان تحلیل می 0شده واریانس استخراج

واریانس استخراج شده ذیرش مقدار مالک براي سطح پ 4/2آورد.  دست می از نشانگرهایش به

 است.
 

 های متغیرهای پژوهش آلفای كرونباخ و پایایی تركیبی و روایی همگرای سازه معیار :6 جدول

 كرونباخ یآلفا پایایی تركیبی میانگین واریانس متغیرها

 58/0 57/0 68/0 توکل

 71/0 51/0 75/0 اعتقادیـ  شناختی

 72/0 52/0 72/0 عاطفی

 74/0 57/0 7041/0 رفتاری

 77/0 78/0 77/0 فرهنگیهوش

 78/0 57/0 68/0 فراشناخت

 78/0 57/0 68/0 شناخت

 71/0 57/0 67/0 انگیزش

 78/0 58/0 67/0 رفتار

 72/0 50/0 81/0 گراییگذشته

 71/0 76/0 72/0 گرایی حال

 70/0 76/0 76/0 گراییآینده

 

1 - Convergent validity 
2 - Average variance extracted (AVE) 



 

 6317پاییز ، 3، شماره 61سال  / فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی 61

 1/2متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار ، ضریب پایایی کرونباخ تمام 0به جدول  باتوجه

را براي  9/2استاندارد بیش از  1ها پایایی زیادي دارد. همچنین باگازي و ییبیشتر است و سنجه

بیشتر شود،  1/2که مقدار پایایی ترکیبی براي هر سازه از  کند. درصورتیبیان می 0پایایی ترکیبی

 ،(. بنابراین1350 گیري دارد )داوري و رضازاده،اندازه نشان از پایداري درونی مناسب براي الگوي

میانگین واریانس  گیري از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار است. همچنین تمام مقادیر الگوي اندازه

دهد و این مطلب گویاي حد  را نشان می 4/2ها مقداري بیش از  مربوط به سازهاستخراج شده 

 ژوهش است. پرسشنامه پقبول براي روایی همگراي  قابل

 

 های پژوهش یافته
یابی معادالت ساختاري و روش حداقل مربعات جزئی براي آزمون  در این پژوهش از الگو

 4و  3هاي  و جدول 0و  1ها در شکل  ها و برازندگی الگو استفاده شد. نتایج تحلیل داده فرضیه

دار است  یهاي پژوهش معن دهد که آیا فرضیه نشان می ،داري مسیرهاي الگو یآید. ضرایب معن می

( مسیرهاي میان متغیرهاي الگوي پژوهش از t-valuesداري ) یکه ضریب معن یا خیر. درصورتی

% دارد و باعث تأیید 59بودن تأثیر متغیرها در سطح اطمینان دار بیشتر باشد، حکایت از معنی 59/1

 (.1350زاده، شود )داوري و رضا هاي پژوهش می فرضیه

 

 

1 - Bagozzi & Yi 

2 - Composite Reliability (CR) 
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 شده در حالت تخمین استاندارد الگوی ترسیم :7 شكل

 

شده بار عاملی میان متغیرهاي  دبراي تعیین شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر، ضرایب استاندار

اه با مقادیر ضرایب بار شده همر الگوي ترسیم 0پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل 

 تصویر کشیده شده است.  عاملی به
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 شده همراه با مقادیر ضرایب استاندارد شده بارهای عاملی الگوی ترسیم :6شكل 

 

( 35/2گرایی ) شده مسیر میان متغیر توکّل و آینده، ضریب استانداردنمونهطور مطابق شکل به

کند.  را تبیین می گرایی درصد از تغییرات متغیر آینده 35بیانگر این است که متغیر توکّل به میزان 

 دهد. خالصه روابط متغیرهاي این پژوهش را نشان می 4و  3هاي  جدول
 

 های اصلی پژوهش نتایج بررسی فرضیه :3جدول 

 نتیجه فرضیه داری یعدد معن ضریب مسیر بر متغیر اثر متغیر

 رد شد. 704/0 -067/0 گرایی گذشته توکل

 تأیید شد. 854/1 -118/0 گرایی حال توکل

 تأیید شد. 756/7 844/0 گرایی آینده توکل

 رد شد. 765/0 -088/0 گرایی گذشته فرهنگی هوش

 رد شد. 086/0 007/0 گرایی حال فرهنگی هوش

 تأیید شد. 078/1 278/0 گرایی آینده فرهنگی هوش
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 های فرعی پژوهش نتایج بررسی فرضیه :4جدول 

 نتیجه فرضیه داری یعدد معن ضریب مسیر بر متغیر اثر متغیر

 رد شد. 674/0 048/0 گرایی گذشته توکل شناختی

 رد شد. 78/2 -224/0 گرایی حال توکل شناختی

 تأیید شد. 74/1 245/0 گرایی آینده توکل شناختی

 رد شد. 027/2 -048/0 گرایی گذشته توکل عاطفی

 تأیید شد. 15/1 -180/0 گرایی حال توکل عاطفی

 تأیید شد. 02/5 718/0 گرایی آینده توکل عاطفی

 رد شد. 77/2 -220/0 گرایی گذشته توکل رفتاری

 تأیید شد. 87/7 -157/0 گرایی حال توکل رفتاری

 تأیید شد. 68/4 748/0 گرایی آینده توکل رفتاری

 رد شد. 85/2 -285/0 گرایی گذشته فرهنگی فراشناخت  هوش

 رد شد. 26/2 -247/0 گرایی حال فرهنگی فراشناخت هوش

 تأیید شد. 48/6 851/0 گرایی آینده فرهنگی فراشناخت هوش

 رد شد. 477/0 -204/0 گرایی گذشته فرهنگی شناختی هوش

 رد شد. 544/0 -251/0 گرایی حال فرهنگی شناختی هوش

 تأیید شد. 88/8 126/0 گرایی آینده فرهنگی شناختی هوش

 رد شد. 575/0 -275/0 گرایی گذشته فرهنگی انگیزشی هوش

 رد شد. 565/0 -280/0 گرایی حال فرهنگی انگیزشی هوش

 تأیید شد. 77/1 271/0 گرایی آینده فرهنگی انگیزشی هوش

 تأیید شد. 01/1 284/0 گرایی گذشته فرهنگی رفتاری هوش

 رد شد. 60/2 285/0 گرایی حال فرهنگی رفتاری  هوش

 رد شد. 517/0 278/0 گرایی آینده رفتاریفرهنگی  هوش

 

و شاخص بررسی اعتبار حشو  0از بررسی اعتبار اشتراک 1منظور بررسی کیفیت یا اعتبار الگو به

سنجد.  بلوک را میگیري هر استفاده شد. شاخص اشتراک، کیفیت الگوي اندازه 3با افزونگی

گیري کیفیت، الگوي ساختاري را براي هر بلوک گرفتن الگوي اندازهشاخص حشو با درنظر
 

1 - Cross-validation 

2 - CV-Communality 

3 - CV-Redundancy 
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قبول  ها نشانگر کیفیت مناسب و قابل کند. مقادیر مثبت این شاخص گیري میاندازه ،زاد درون

هاي مربوط به  یک از شاخص، مقادیر هر9گیري و ساختاري است. در جدول الگوي اندازه

 .آید متغیرهاي مستقل و وابسته می
 

 های حشو های اشتراک و شاخص یا اعتبار الگو با شاخص بررسی كیفیت :1جدول 

 اعتبار افزونگی اعتبار اشتراک متغیر

 158/0 158/0 توکل

 112/0 118/0 اعتقادیـ  شناختی

 884/0 255/0 عاطفی

 140/0 177/0 رفتاری

 067/0 067/0 فرهنگی هوش

 187/0 828/0 فراشناخت

 877/0 828/0 شناخت

 817/0 157/0 انگیزش

 174/0 876/0 رفتار

 008/0 268/0 گرایی گذشته

 028/0 287/0 گرایی حال

 076/0 271/0 گرایی آینده

 

ها مثبت و از صفر بزرگتر است؛ لذا الگو داراي اعتبار  شود، شاخص که مشاهده میطور همان

 .مناسبی است

 شود. مالحظه می 0گرایی در نمودار  اساس نتایج پژوهش، متغیرهاي اثرگذار بر آیندهبر
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 گرایی الگوی تارعنكبوتی متغیرهای اثرگذار بر آینده :6نمودار 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
« توکّل»دینی و که: مفهوم کلیدي  پاسخ این پرسش بود  تبیین روشمندانه ،هدف این تحقیق

فرهنگی بر ابعاد گرایش زمانی   و هوش« اعتماد به خدا و واگذاري کارهاي خویش به او»مثابه  به

اندازه و چگونه اثر  چه ها سازمانگیران راهبردي  تصمیم« گرایی گرایی، حال و آینده گذشته»

یکی از  گیران تأثیر دارد. گرایی تصمیم بر آینده ،ها نشان داد توکّل گذارد؟ آزمون فرضیه می

ریزي  داوند است. توکّل با برنامهگیري در فرهنگ اسالمی، توکّل به خ ترین ابزارهاي تصمیم مهم

از حالت سرگردانی و تردید بیرون  ،گیران به خدا توکّل کنند براي آینده منافاتی ندارد. اگر تصمیم

ت و توانمندي أدا، افراد با جرتوانند قاطعانه تصمیم بگیرند. در حالت توکّل به خ آیند و میمی

خداوند، آنها را یاري خواهد کرد. خداوند در قرآن دانند که  چون می ،کنند تمامتر اقدام می هرچه

/ عمران ، بر خدا توکّل کن )آلکه تصمیم گرفتی اهللِ: هنگامی وَکَّل عَلَیَفرماید: فَإذا عَزَمتَ فَتَ می

رفتاري( بر ـ  عاطفیـ  تر نتایج نشان داد که هر سه بُعد توکّل )شناختی (. تحلیل جزئی195

هاي توکّل در بُعد عاطفی این است که فرد با  تأثیر دارد. یکی از جلوه ،گیران گرایی تصمیم آینده

کند و با امیدواري به آینده  تکیه و اعتماد بر خدا، آرامش و اطمینان قلبی را در خویش احساس می

0
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0/3

0/4

0/5
 اعتقادی-توکل شناختی

 توکل عاطفی

 توکل رفتاری

 هوش فرهنگی فراشناخت

 هوش فرهنگی شناختی

 هوش فرهنگی انگیزشی
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تواند با توکّل بر خدا براي آینده  یابد و می به تفسیر درست از رخدادهاي زندگی دست می

ها نشان  وسایل مناسب براي رسیدن به آن استفاده کند. همچنین نتایج آزمون فرضیهریزي و از  برنامه

تأثیر  ،گیران گرایی تصمیم فرهنگی و سه بُعد آن )فراشناخت، شناخت، انگیزش( بر آینده هوش ،داد

اي وجود ندارد. در تفسیر این نتایج  رابطه ،فرهنگی رفتاري و گرایش زمانی اما بین هوش ،دارد

گیري، الزم شمرده  نیاز مدیران براي تصمیمعنوان ویژگی مورد فرهنگی بهتوان گفت، هوش می

هاي  هاي راهبردي براي فعالیت گیري در تصمیم ها سازمانفرهنگی،  شود. بدون شناخت هوش می

دهد، رابطة  شوند. نتایج این پژوهش نشان می ها دچار مشکل می ویژه هنگام بحران هروزمره و ب

 ،گیران گرایی تصمیم سو و آینده ازیکفرهنگی  میان ابعاد دانش، راهبرد و انگیزش هوشمثبتی 

اي براي  توان ویژه ،فرهنگی گیران داراي هوش مؤید این است که تصمیم، وجود دارد. این امر

 وجهی امروزي را دارند.وخم و چند ي و هدایت عرصة جذاب جهان پر پیچنگر آینده

تنهایی با موارد دیگر مورد بررسی قرار  رکدام از متغیرهاي این تحقیق بههاي قبلی ه در پژوهش

( 1354قیق جاللیان و همکاران )اما پژوهشی با موضوع این تحقیق مشاهده نشد. در تح ،گرفته است

شناختی  هاي مهم روان آوري و امیدواري از ویژگی معنویت، خودکارامدي، تاب :ترتیب به

پذیري، استقبال از تغییر، همدلی، خطرپذیري، نوآوري و یادگیري  ندهگرا و مشارکت، آی آینده

  تأثیر و ارتباط هوش ،هاي قبلی ست. در پژوهشگرا هاي مهم فرهنگ آینده از ویژگی العمرمادام

اي و عدم  گیري، انطباق فرهنگی، عملکرد وظیفه سازگاري، تصمیم :فرهنگی بر مواردي همچون

 أیید شد.بررسی و ت ،اطمینان محیطی

ها و در  گیريگیران در تصمیم شود تصمیم گرایی، پیشنهاد می به تأیید اثر توکّل بر آینده باتوجه

کریم، تقویت اساس رهنمود قرآنگیري به خدا توکّل کنند؛ زیرا بر همه مراحل فرایند تصمیم

کند و  گیرنده فراهم می بصیرت و عدم ابهام را در فرد تصمیم ،زمینه یقین، افزایش آگاهی ،توکّل

 فرهنگی بر به تأیید اثر هوش باتوجه دهد. میزان خطرپذیري مطلوب را در تصمیماتش افزایش می

 ها و توان هوش توجهی از مهارت بودن بخش قابل دلیل اکتسابی شود به گرایی، پیشنهاد می آینده

اي براي  هاي آموزشی خود، جایگاه ویژه این پژوهش در برنامهالعه مورد مطي ها سازمانفرهنگی، 

جهت هاي رسمی و غیررسمی در گیري از آموزش نظر بگیرند و با بهرهتقویت این نوع از هوش در

انتها به سازان گام بردارند. در ن و تصمیمگیرا هاي شناختی و رفتاري تصمیم بهبود مهارت

گر عوامل یهاي آینده به بررسی د شود در پژوهش ه، توصیه میمند در این حوزپژوهشگران عالقه
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