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 مقدمه

 در موثر درگيري و مداخله براي هوشمند فرهنگي لحاظ از کارکنان نيازمند امروز، کار محيط

که توجه ( به طوريCaputo,  Ayoko and  moo, 2018است ) فرهنگي متقابل تعامالت

اعضاي  عملکرد و رضايت بر مستقيمو تاثير غير جهاني هايپروژه در به نقش هوش فرهنگي

( بيش از پيش نمايان شده Henderson,  Stackman and  Lindekilde, 2018) پروژه

ها را به ناچار در محيط بسيار هاني شدن در دنياي امروز، سازمانچالش نه چندان جديد ج است.

هاي متفاوت جهاني است پوياي رقابت جهاني وارد کرده و که اين محيط نقطه تالقي فرهنگ

(Rahimnia, Mortazavi & Delaram, 2001.)  از اين رو مديريت منابع انساني دريافته

هاي فرهنگي را به زمند افرادي است که تفاوتاست که براي کار کردن در محيط جهاني نيا

هاي چندفرهنگي به ارمغان ها و سازمانکنند و اثربخشي باال را در محيطخوبي درک مي

آورند، زيرا نخستين قابليت يک مدير خوب منابع انساني، قابليت مالحظات راهبردي است مي

(Nazari, Ehsani, Ganjevi, & Ghasemi, 2011)ها به ايطي، سازمان. درچنين شر

دنبال افرادي هستند که بتوانند به صورت گروهي عملکرد خوبي داشته باشند و از سوي ديگر 

هاي مختلف را دارا باشند. بنابراين توانايي برقراري ارتباط و تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگ

ها ارتباط برقرار فرهنگ هاي مختلف آشنا باشند و بطور مناسب با افراد سايرالزم است با فرهنگ

 & ,Abzari, Etibariyan)کنند، براي اين منظور افراد به هوش فرهنگي نياز دارند 

Khani, 2010 .) 

هاي کاري متنوع دارد. هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است که ارتباط زيادي با محيط

کنند و چگونه به ر ميدهد تا تشخيص دهند، ديگران چگونه فکهوش فرهنگي به افراد اجازه مي

دهند، در نتيجه موانع ارتباطي ميان فرهنگي را کاهش و به افراد الگوهاي رفتاري پاسخ مي

توجه به مفهوم هوش  (.Pallvi & Neelu, 2010)دهد قدرت مديريت تنوع فرهنگي را مي

 و همچنين (Shu,  McAbee and  Ayman, 2017)در آموزش و پرورش   فرهنگي

مورد توجه  محققان بوده است.  (Brancu,  Munteanu and  Golet, 2016)عالي آموزش

 همچنين و فرهنگيبين ارتباطي هايمهارت بر فرهنگي هوش که دهدمي نشان هايافته

 مثبت تاثير فرهنگي بين ارتباطي هايمهارت و فرهنگي هوش بر شخصيتي هايويژگي

لعات نشان دهنده اين است که هوش مطا همچنين (.Yeke and Semerciöz, 2016)دارد

 و رمزگذاري عامل يک عنوان به ،(انگيزشي و رفتاري شناختي، فراشناختي،) بعد هر در فرهنگي

 کمک دانش انتقال روند در مديران به دانش، کدگذاري

در  مدرسه و رهبران معلمان ( وVlajčić,  Caputo,  Marzi and  Dabić ,2018)کندمي
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 يادگيري از طريق فرهنگي، چند مدرسه فرهنگ يک ايجاد براي دمت بايدهاي ضمن خکارگاه

 Vervaet,  Van Houtte and)باشند آماده الملليبين متعارض روابط با مقابله چگونگي

Stevens, 2018). 
با مباني فرهنگي انجام  هاآنهاي اخير با مطالعاتي که بر روي فرهنگ و سازگاري انسدر سال

توانند با فرهنگ خود و اهده شده که برخي اشخاص به نحو مؤثرتري ميگرديده است، مش

هاي فرهنگي را مورد پذيرش قرار دهند. بر هاي ديگر سازگار شده و به نحو بهتري تنوعفرهنگ

اين اساس مفهومي جديد، وارد عرصه تحليل رفتار و توجيه سازگاري افراد با يکديگر و با 

هاي متفاوت است؛ هوش هماهنگي و سازگاري با فرهنگ فرهنگ سازماني شد که به معني

هاي متفاوت بکار تواند براي مواجهه مناسب با فرهنگترين ابزاري است که ميفرهنگي مهم

هاي ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در گرفته شود. افراد هوشمند فرهنگي جزء دارايي

قادر هستند به آساني  هاآن. (Seng, 2004) دهند خود را بيشتر نشان ميارزش زمان بحران 

افزايي( فرهنگي بوجود آورند. اين سينرژي نوعي ها را رفع نموده و سينرژي )هماختالف

ها و تنوعات مختلف در منديهاي نوين و افزايش عالقهافزايي براي حل مسائل، کسب ديدگاههم

هاي گوناگون و با افراد از فرهنگ . در اين راستا توانايي انطباق مداوماستدرون فضاي کاري 

شود که در قرن بيست و يکم در ميان هايي محسوب ميمديريت ارتباطات از جمله مهارت

هاي فرهنگي ما بر زمينه چرا که (Tristan, 2011) مديران مورد توجه قرار گرفته است

ران مؤثر ها و اعمال ديگي فکر کردن، عمل کردن و حتي بر تفسير ما از فعاليتنحوه

و اين مهارت و قابليت به شدت به فرهنگي سازماني ( Zamani & Tabarsa, 2009)است

 قوي نياز دارد که اين فرهنگ بتواند اين تنوع فرهنگي و پذيرش آن را در نظر بگيرد.

هاي مشترک که رفتار ها، ارزشها، باورها و گرايشفرهنگ سازماني الگويي است از مفروضه

تواند به عنوان فرهنگ هر سازمان مي (.Schein, 2004) دهدتأثير قرار مي سازماني را تحت

توان ترکيب دهيم تعريف شود. فرهنگ را مياي که ما بر اساس آن کارها را انجام ميشيوه

چگونه بايد  هاسازماناي از عوامل واقعي، ملموس و مفروضاتي در زمينه اين که افراد در پيچيده

شواهد حاکي از آن است  (.Hannagan, 2002)کنند، دانست نه رفتار ميرفتار کنند و چگو

که فرهنگ سازماني بسته به اين که چقدر قوي يا ضعيف باشد ممکن است بر ساختار سازمان 

پذيرند، استحکام هاي غالب را مييي که فرهنگ قوي دارند و ارزشهاسازماناثر بگذارد. در 

ها و نامهتواند جايگزين آيينيجه فرهنگ سازماني عمالً ميآيد و در نترفتاري به وجود مي

کند. بنابراين، هر چه فرهنگ سازماني مقرراتي شود که به طور رسمي کارکنان را راهنمايي مي

ها و مقررات دارند. اين در حالي نامهتر باشد، مديران نياز کمتري به گسترش و توسعه آيينقوي
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فرهنگ سازماني ضعيف باشد، يعني هيچ ارزش مشترک غالبي  است که در نقطه مقابل هرگاه

حال اگر به  . (Robbins, 2007)وجود نداشته باشد، اثر آن روي ساختار سازماني کمتر است

ي کوچکي موضوع فرهنگ سازماني در درون مدارس بپردازيم، مي توان گفت که مدرسه جامعه

کند. در واقع، آورد و انگيزش ايجاد ميمياست که فضاي اجتماعي مبتني بر تعامل را بوجود 

کنند، آموزان منتقل ميهايي که مدارس به صورت پنهان و نه به صورت رسمي به دانشنگرش

گيري انگيزه، تعهد، تالش و تمرکز در مدارس مؤثر است. بنابراين شکل هاآندر ميزان انگيزش 

فضاي حاصل از  . درنتيجه،ردگيبه فرهنگ مدرسه وابسته است و در بستر آن صورت مي

 ,Maqnizadeh)توان رهنگ مدرسه تلقي کرد تعامالت اجتماعي در سطح مدرسه را مي

ها، تشريفات و آداب و هاي مدرسه، مانند سنتهاي نمادي فعاليتجنبه 2به نظر اونز (.2002

اي رسي نانوشتههاي دآموزان برنامهرسوم مذهبي، بايد مورد توجه قرار گيرند. در مدرسه، دانش

گردد. در ريزي آگاهانه مشخص ميرسميت و نداشتن برنامه عدمکنند که با را نيز تجربه مي

اي خاص از هنجارهاي اجتماعي را دروني کنند تا کارکردي آموزان بايد برنامهواقع، تمامي دانش

داني مفيد براي اي کوچکتر، يعني مدرسه و بعدها به عنوان شهرونمؤثر به عنوان اعضاي جامعه

مدارس دولتي براي اينکه کارآيي داشته باشند  .(Wren, 1993)ي بزرگتر داشته باشندجامعه

هاي مختلف، آموزش کيفي يکساني را ارائه آموزان داراي فرهنگبايد براي تأمين نيازهاي دانش

ي براي اينکه مدارس از لحافظ فرهنگ همچنين (.Banks, 2011؛ Stewart, 2005)دهند 

آموزان نه تنها از لحاظ قوميت بلکه از نظر عوامل ديگر مانند پاسخگو باشند بايد بين دانش

 ,Stewart) و عدالت را در نظر بگيرندجنسيت و وضعيت اقتصادي، زبان و ناتواني برابري 

دهند ولي بايد مطمئن اگرچه  مديران، فرهنگ سازماني را شکل مي(. Banks, 2011؛ 2005

 Lezotte,1991)پردازند آموزان ميدارس به شناسايي و تأمين نيازهاي تمام دانشباشند که م

براي تأمين نيازهاي  (Stewart, 2005؛  DuFour& Eaker, 2004؛ Banks, 1993؛ 

هاي متفاوت از لحاظ کيفيت آموزشي يکسان، مديران مدارس آموزان داراي فرهنگدانش

ها از معلمان تمام پايه (.Ang & Van Dyne, 2008)بايستي هوش فرهنگي داشته باشند 

که پاسخگوي  بپردازندتوسعه مدارسي  شود تا بهخواسته ميتا کارکنان ادارات آموزش و پرورش 

حال، تحقيقات مربوط به با اين (.Şahin, 2011؛  Lezotte,1991)باشند فرهنگي مي

دهند که ين فرهنگي، نشان ميهاي بصالحيت فرهنگي مديران مدارس، تعامل مؤثر در موقعيت

مديران اغلب از اثرات فرهنگي بر اثربخشي سازماني و کمبود دانش درباره اصطالحات پايه 

                                                           
1 .Owens 
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باشند و نسبت به مسئوليت خود در قبال توسعه فرهنگ سازماني صالحيت فرهنگي ناآگاه مي

مربوط هاي حل چالش (.Sparks, 2013؛ Hess & Kelly, 2005)مدارس آمادگي ندارند 

هوش فرهنگي در هاي متفاوت، نيازمند مديريت آموزان داراي فرهنگبه تأمين نيازهاي دانش

 (.Ang & Van Dyne, 2008؛ Stewart, 2005؛  Gay, 2002) استمدارس سطح 

، مديران داراي هوش فرهنگي، توانايي حمايت و هاسازماندر  چرا که تحقيقات نشان داده که

باشند رايط از نظر فرهنگي را دارند و بر اثربخشي سازمان تاثيرگذار ميي افراد واجد شتوسعه
(Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007  ؛

Cameron, 2008 ؛Habegger, 2008 ؛Ang & Van Dyne, 2008 ؛Dhaliwal, 

 (. Hernandez & Kose, 2012؛  2010
احترام  هاآنهاي فرهنگي را شناسايي کرده و به وتمدارس از نظر فرهنگي پاسخگو، تفا

 &Ang؛  Gay, 2002) هستندهاي گوناگون گذارد و قادر به مديريت در محيطمي

Inkpen, 2008  ؛Taewon, 2010).  تحقيقات نشان داده که مديريت مدرسه بعنوان

براي توسعه ي اصلي فرهنگ سازماني مدارس و درک مدير از فرهنگ سازماني توسعه دهنده

؛  Hoy, 1990؛  DuFour& Eaker, 1998)باشند مدارس پاسخگوي فرهنگي ضروري مي

(Thomas, 2006  ؛Dhaliwal, 2010.) هاي با اين حال، مديران مدارس احتماالً از تفاوت

هاي پاسخگوي فرهنگي آماده نباشند فرهنگي ناآگاه بوده و براي بررسي نيازها جهت ارائه محيط

(Hess & Kelly, 2005.)  از سوي ديگر، توسعه هوش فرهنگي بر آگاهي فرهنگي تأثيرگذار

پردازاني در زمينه هوش فرهنگي، تا به امروز کاربرد آموزش را است؛ با اين حال، بررسي نظريه

تواند در توسعه درک و مهارت هوش فرهنگي مي (.Dhaliwal, 2010)محدود ساخته است 

 & Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay)مديريت مهم باشد 

Chandrasekhar, 2007 ؛Şahin, 2011.)  آماده سازي مديران مدارس جهت درک

هاي فرهنگي و شناخت مسائل ارتباط و سازگاري بين فرهنگي در توسعه تناسب فرهنگي جنبه

 ,Ang؛ Gay, 2002؛  DuFour& Eaker, 1998)ي مدارس ضروري است هاسازمان

Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007 .) با توجه به

ي هوش فرهنگي مديران و فرهنگ تحقيقات انجام گرفته در طول چند سال اخير در زمينه

ي بين ابعاد هوش فرهنگي و رابطهشناسايي ي سازماني به ضرورت و اهميت تحقيق در زمينه

، تدوين و آزمون مدل معادله ساختاري هدف اين تحقيق و فرهنگ مدرسه افزوده شده است

 .استو فرهنگ سازماني مدارس رابطه بين هوش فرهنگي مديران 
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 شناسی تحقیقروش

و تحليل  هاداده آوريجمعشيوه  لحاظ ازاربردي و ع کنو از  لحاظ هدف، ازحاضر  شپژوه     

مدارس ر آموزشي کادجامعه آماري اين پژوهش کليه  است.  يگتهمبس - يتوصيف روش، هاآن

 نفر 073 هاآنبود که آمار  2031 -2031دوم شهرستان مهاباد در سال تحصيلي  متوسطه دوره

نفر و مديران و معاونين  84نفر، مديران و معاونين مرد  221نفر، دبيران زن  212دبيران مرد )

گيري تصادفي نفر به روش نمونه 222که از اين تعداد  ؛است دوم متوسطه( دورهاز  نفر 81زن 

نفر، دبيران  33دبيران مرد بين که از طوريبه انتخاب شدند.اي اي چند مرحلهو خوشهاي طبقه

 دوره دوم متوسطهاز  نفر 24نفر و مديران و معاونين زن  23نفر، مديران و معاونين مرد  71زن 

 انتخاب شد. صورت تصادفيبه

که شامل  استفاده گرديد؛( Lezotte,1991)مه گيري فرهنگ مدرسه از پرسشنابراي اندازه     

از محيط منظم و امن، جو انتظارات عالي موفق،  اندکه عبارت استمؤلفه اصلي  7گويه و  23

آموزان و روابط خانه و مديريت آموزشي، مأموريت متمرکز و شفاف، کنترل دائمي پيشرفت دانش

 دارد. سؤالآموزان براي تکاليف دو و فرصت يادگيري و زمان دانش سؤالسه  هرکداممدرسه 

هاي کامالً که شامل گويه استليکرت  ايدرجههفتاساس مقياس  گذاري اين پرسشنامه برنمره

چند نفر از  ازنظرروايي صوري پرسشنامه با استفاده  .است( 7) ( تا کامالً موافقم2) مخالفم

سه از روش آلفاي کرونباخ استفاده براي تعيين پايايي پرسشنامه فرهنگ مدر شد و تائيداساتيد 

 ) ,Angاز پرسشنامه 2گيري هوش فرهنگيبراي اندازه .آمد دست به/. 30 که مقدار آن شد

Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007 ) استفاده

، سؤالشش  شناختي ،سؤالشامل چهار  فراشناختيمؤلفه اصلي  8گويه و  23که شامل  گرديد؛

اساس مقياس  گذاري اين پرسشنامه برنمره .است سؤالپنج  و رفتاري سؤالپنج گيزشي ان

روايي . است( 1) ( تا کامالً موافقم2) هاي کامالً مخالفمکه شامل گويه استليکرت  ايدرجهپنج

براي تعيين پايايي پرسشنامه شد و  تائيدچند نفر از اساتيد  ازنظرصوري پرسشنامه با استفاده 

همچنين  .آمد دست به/. 32 که مقدار آن فرهنگي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدهوش 

/. 41(، بعد انگيزشي )= α/. 41(، بعد شناختي )= α/. 42بعد فراشناختي )آلفاي کرونباخ براي 

α =( و بعد رفتاري )44 ./α = )آمد دست به. 

و مدل معادالت  يعامل ليلتح شامل يامرحلهدو  کرديرو ها ازداده ليوتحلهيجهت تجز

 .و همچنين ضريب همبستگي پيرسون استفاده شدي ساختار

                                                           
1 . Expanded Cultural intelligence scale 
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 هایافته

 گیریههای اندازبخش اول: بررسی و تحلیل عاملی تأییدی مدل

براي ورود به مدل  هاآنقبول بودن گيري و قابلجهت بررسي مطلوبيت الگوهاي اندازه

هاي برازشي ضعيفي گيري در ابتدا، داراي شاخصزههاي انداساختاري، نتايج نشان داد که مدل

ها به حد موردقبول هاي سؤاالت، اين شاخصهستند و نياز دارند با بررسي واريانس وکورايانس

هاي خود در ها بر روي مؤلفه( بارهاي عاملي گويه2) برسند. مطابق با نتايج آمده در جدول

ها باهم بوده و روايي باالي مؤلفه هاآني باالي ي همبستگدهندهباشد که نشانسطح بااليي مي

 دهد.را نشان مي

 
أییدیعاملی پرسشنامه هوش فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی ت ها و بار: گویه(1)جدول  

 رفتاری انگیزشی شناختی فراشناختی هاگویه

1 43/3    

2 73/3    

3 42/3    

4 71/3    

5  72/3   

6  72/3   

1  70/3   

8  43/3   

1  17/3   

19  73/3   

11   14/3  

12   78/3  

13   13/3  

14   77/3  

15   78/3  

16    72/3 

11    18/3 

18    77/3 

11    47/3 

29    40/3 

پس از انجام تحليل عاملي در ابعاد چهارگانه،  مي شود،( مشاهده 2) که در جدول طورهمان

، در 73/3باالي  فراشناختيي برازش گرديد و بار عاملي تمامي سؤاالت در مؤلفهتأييدي مدل 
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نيز  رفتاريي و در مؤلفه 13/3نيز باالي انگيزشي ي ، در مؤلفه13/3بيش از  شناختي يمؤلفه

 باشند.ها، در سطح عالي و بسيار خوب مياند. بارهاي عاملي در اين مؤلفهبوده 13/3باالي 

 
ا گیری باندازههای فرهنگ مدرسه  بعد از اصالح مدلعاملی مولفه ها و باریهگو :(2)جدول

 استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

مديريت  هاگويه

 آموزشي

متمرکز و  ماموريت

 شفاف

امن  محيط

 و منظم

انتظارات  جو

 يعال

 يدائم کنترل

 يشرفتپ

 آموزاندانش

 -مثبت خانه روابط

 مدرسه

و  فرصت يادگيري

آموزان نشزمان دا

 يفتکال يبرا

1 71/3       

2 42/3       

3 42/3       

4  11/3      

5  71/3      

6  12/3      

8   70/3     

1   78/3     

11    43/3    

12    40/3    

13     13/3   

14     41/3   

15     77/3   

16      71/3  

11      41/3  

18      77/3  

11       77/3 

29       12/3 

 

سؤال شماره  2، نشان داد که با حذف فرهنگ مدرسه نتايج تحليل عاملي تأييدي در پرسشنامه

گيري به برازش خوبي رسيد. بارهاي عاملي سؤاالت بر مؤلفه از پرسشنامه، مدل اندازه 23و  7

ي محيط امن مؤلفه ،13/3ي مرکز و شفاف باالمؤلفه ماموريت مت ،73/3مديريت آموزشي باالي 

مؤلفه کنترل دايمي پيشرفت  ،43/3مؤلفه جو انتظارات عالي باالي  ،73/3و منظم نيز باالي 

و مؤلفه فرصت  73/3مدرسه نيز باالي  -ي روابط مثبت خانهمؤلفه ،13/3آموزان باالي دانش
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هاي سؤاالت با عاملدهد که نشان مي 13/3يف باالي تکال يآموزان براو زمان دانش يادگيري

ها، در سطح خوب، بسيار ( و بارهاي عاملي در اين مؤلفه2 جدول) خود همبستگي بااليي دارند

 باشند.خوب و عالي مي

 

 بخش دوم: مدل ساختاری پژوهش

عنوان در اين پژوهش ابتدا سؤاالت مربوط به هرکدام از ابعاد را که برازش شده بودند، به     

بعد از انجام تحليل عاملي اکتشافي با چرخش واريماکس  شده، رسم نموديم.متغيرهاي مشاهده

 8شد. بعد فراشناختي با  شدهييشناساي، هوش فرهنگي داراي چهار عامل دييتأو تحليل عاملي 

نشانگر وارد مدل شد. فرهنگ  1نشانگر و رفتاري با  1نشانگر، انگيزشي با  1نشانگر، شناختي با 

 0با مؤلفه ماموريت متمرکز  نشانگر، 0با  مديريت آموزشي به ترتيب مولفه مدرسه با هفت عامل

مؤلفه  نشانگر، 2با مؤلفه جو انتظارات عالي  نشانگر، 2با ي محيط امن و منظم نيز مؤلفه نشانگر،

 0با مدرسه نيز  -ي روابط مثبت خانهمؤلفه نشانگر، 0با آموزان کنترل دايمي پيشرفت دانش

وارد مدل شدند. نشانگر  2با يف تکال يآموزان براو زمان دانش فه فرصت يادگيريو مؤل نشانگر

دست آوريم اصالح نموديم که در شکل  هاي برازندگي مناسبي بهمدل را تا زماني که شاخص

مدل نهايي و  8و  0و جدول  2در شکل شده است.  ( مدل نهايي ذکرشده، نشان داده2)

 است. شدهارائهبرازش  هاي نيکوييبرآوردها و شاخص

 

 استانداردشدهمدل نهایی به همراه ضرایب مسیر  (:1)شکل 
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/. بر فرهنگ مدرسه تاثير مثبت 07دهد که هوش فرهنگي نتايج حاصل از مدل باال  نشان مي

هاي فرهنگ مدرسه و هوش فرهنگي و معناداري دارد و تمامي ضرايب استاندارد ابعاد و مولفه

 نشان از تناسب مدل دارند.  دار بوده کهمعني
 

 برآوردها و مشخصات کلی مدل :(3)جدول 

 برآوردهای مسیرها

دغیراستاندار  

 برآوردهای

 استاندارد

داریسطح معنی Tکمیت   

فرهنگ مدرسه -هوش فرهنگی  138./  07./  473/0  332./  

/.401  مدیریت آموزشی -فرهنگ مدرسه   17./  214/7  332./  

237/2 ریت شفافمامو  -فرهنگ مدرسه   44./  214/7  332./  

238/2 محیط امن و منظم  -فرهنگ مدرسه    41./  323/7  332./  

012/2 جو انتظارات -فرهنگ مدرسه   72./  082/7  332./  

کنترل دایمی -فرهنگ مدرسه   818/2  70./  142/7  332./  

روابط مثبت -فرهنگ مدرسه   202/2  72./  342/7  332./  

یادگیری فرصت -فرهنگ مدرسه   282/2  32./  234/4  332./  

282/2  فراشناختی -هوش فرهنگی   11./  311/1  332./  

/.471  شناختی -هوش فرهنگی   17./  311/1  332./  

214/2  انگیزشی -هوش فرهنگی   43./  282/1  332./  

304/2  رفتاری -هوش فرهنگی   14./  301/1  332./  

 

ی نیکویی برازش مدلهاشاخص :(4)جدول   

هاخصشا  Df  
 

P RSMEA NFI IFI AGFI CFI 

731/2083 110 مقادیر  317/2  332./  37./  41./  41./  41./  41./  

      

دهد که خي دو نشان مي 8هاي نيکويي برازش مدل در جدول از شاخص آمدهدستبهنتايج    

شاخص معتبري  دوخي اگرچه؛ (P≤32/3باشد )دار ميبا توجه به درجه آزادي معني آمدهدستبه

مقدار  که باشددو بر درجه آزادي تقسيم شود شاخص معتبرتري مياگر مقدار خي لينيست و

شاخص  0مقدار کمتر از  چراکه ،حاکي از برازش خوب مدل است و باشدمي 31/2 آمدهدستبه

( RSMEA). همچنين ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب استخوبي براي برازش مدل 
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هاي و براي مدل 31/3هاي خوب کمتر از است، اين شاخص براي مدل 37/3براي مدل 

بنابراين براي مدل  ؛ واست 23/3از  تربزرگهاي ضعيف ، براي مدل34/3کمتر از  قبولقابل

، شاخص نرم41/3براي مدل  (AGFI)برازندگي  افتهيليتعداست. شاخص  قبولقابلحاضر 

ها است. اين شاخص 41/3( CFI) يقيتطبو شاخص برازندگي  41/3 (NFI) يبرازندگشده 

باشد و در مدل مي 43/3 قبولقابلهاي يا باالتر است و براي مدل 33/3هاي خوب براي مدل

توان گفت که اين مدل از برازش نسبي قابل ها مي. با توجه به شاخصاست قبولقابلحاضر 

 قبولي برخوردار است.

 
مبستگی ساده بین ابعاد هوش فرهنگی با فرهنگ مدرسهضرایب ه:(5)جدول   

 

 

 

 

 **     

 

 درصد معنادار است)دوطرفه( 1درصد معنادار است)دوطرفه( * همبستگي در سطح  2در سطح همبستگي    

(،  R/. =81دهد که ابعاد هوش فرهنگي به ترتيب بعد فراشناختي )نتايج جدول باال نشان مي

( با فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و R/. =24(، و رفتاري )R/. =21(، انگيزشي )R/. =28شناختي )

 رند.معناداري دا

 

 گیریبحث و نتیجه

هاي کاري و متنوع جهاني امروز، کار تيمي بدون هوش فرهنگي غير ممکن است و در محيط     

. از اين رو شناخت هوش فرهنگي استبرداري از تنوع فرهنگي کليدي براي نوآوري و رشد بهره

. تحوالت تاسو همچنين شناخت عوامل فرهنگي مرتبط با آن از اهميت بسزايي برخوردار 

هايي را بوجود آورده است و چالش هاسازماني اخير، در عظيم علم و تکنولوژي چند دهه

جانبه در سازمان براي حفظ بقاي خود در محيط رقابتي امروز، بايد تغييراتي عميق و همه

يي که داراي فرهنگ، جو سالم، نيروي خالق و نوآور هاسازمانفرهنگ سازماني خود ايجاد کند. 

یفراشناخت فرهنگ مدرسه  یانگیزش شناختی   رفتاری 

     1 فرهنگ مدرسه

46/9** فراشناختی  1    

24/9** شناختی  **41/9  1   

16/9* انگیزشی  **51/9  **51/9  1  

18/9** رفتاری  **21/9  **43/9  **69/9  1 
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. کننداستفاده مي هاآنترين شيوه از شناسند و با مناسبها را ميهستند، تهديد و محدوديت

فرهنگ سازماني عامل مهمي در ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش در  توان گفت کهدرنتيحه مي

 مدارس است.

نگي هدف از انجام اين پژوهش، تدوين و آزمون مدل معادله ساختاري رابطه بين هوش فره     

مديران مدارس و فرهنگ مدرسه از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد 

،  بين ابعاد هوش فرهنگي و فرهنگ داد کهبوده است. نتايج مدل معادالت ساختاري نشان 

داري وجود دارد. وجود رابطه ميان هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و معني

که به هر ميزان مديران داراي هوش فرهنگي باالتري در ابعاد  استن موضوع سازماني بيانگر اي

گانه فرهنگ چهارگانه هوش فرهنگي باشند به همان ميزان فرهنگ مدرسه در تمامي ابعاد هفت

تواند در راستاي نيل به اهداف آموزش تري خواهد بود و بهبود فرهنگ سازماني ميسازماني قوي

 يبخشي و کارآيي مدرسه تأثيرگذار باشد و با توجه به تنوع و تکثر فرهنگو پرورش و افزايش اثر

اي برخوردار است. آموزان مدارس، توجه به هوش فرهنگي مديران مدارس از اهميت ويژهدانش

توان مشاهده کرد که ارتباط اين متغيرها با در ادبيات تحقيق مربوط به اين دو متغير مي

است اما رابطه بين اين دو متغير مورد بررسي قرار نگرفته است. متغيرهاي زيادي بررسي شده 

هاي اين تحقيق تالش شده است تا نتايج بدست آمده با نتايج تحقيقات با تأکيد بر نتايج و يافته

پرداخته شود. نتايج بدست آمده در اين تحقيق با نتايج  هاآنمشابه مقايسه و سپس به تبيين 

همسو است.  (Karaköse, 2008  ؛ Matear, 2009؛  Dhaliwal, 2010)تحقيقات 

هاي رهبري مديران و سطوح هوش ي قوي ميان سبک( رابطهDhaliwal, 2010پژوهش )

ي مهمي توان استدالل نمود که هوش فرهنگي مؤلفهکند. بنابراين ميفرهنگي آنان را تأييد مي

ي سطوح که دربرگيرنده (Karaköse, 2008)ي . مطالعهاستدر رابطه با رفتارهاي فرهنگي 

کننده بر اين باور رفتار رهبري فرهنگي مديران مدرسه در عمل بود، نشان داد که معلمان شرکت

هستند که مديران رويکردهاي غير مؤثر در رابطه با کاربست رفتارهاي رهبري فرهنگي را در 

مان را اقتباسي و نهادينه ها و هنجارهاي سازدهند. مديران بايستي ارزشعمل از خود نشان مي

هاي رهبري فرهنگي مبادرت ورزند. مديران بايستي خود، الگوي خوبي باشند نمايند تا به نقش

کنند و ديگران را نيز به عمل به ها و هنجارهاي فرهنگي را در رفتارهايشان منعکس که ارزش

از سوي ديگر  .(Şahin, 2011)کنند تا به پيشبرد فرهنگ مدرسه کمک نمايد ترغيب  هاآن

وجود روابط نشان از  (Khairi, Naeeji, & Abbasalizadeh, 2009) نتايج تحقيق

هاي کارآفريني )توفيق طلبي، مرکز کنترل دروني، همبستگي قوي ميان هوش فرهنگي و ويژگي
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 ,Abbasalizadeh) واست تمايل به مخاطره پذيري، تحمل ابهام، خالقيت، استقالل طلبي( 

طلبي را که يکي از ابعاد يز وجود ارتباط معنادار بين هوش فرهنگي و انگيزه توفيقن (2007

اين نکته از آن جا حايز اهميت است که گرايش به کارآفريني است در پژوهش خود تأئيد کرد. 

تواند ها ميهاي آن با فرهنگ سازماني به شدت رابطه قوي دارند و اين يافتهکارآفريني و ويژگي

 ين هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه را تائيد کندرابطه ب

فرهنگ و  يابعاد هوش فرهنگ بين يمثبت و معنادار يوجود رابطهي تحقيق هاافتهير از ديگ    

 يدر رفتارها يمهم عامل رانيمد ياستدالل نمود که سطوح هوش فرهنگ توانيم. است مدرسه

 يفرهنگ يرهبر يهاباورند که نقش نيبر ا رانيمد .دهندياز خود بروز م مديرانکه  يفرهنگ

معتقدند که  وهي. به همان شابدي شيآنان افزا يکه سطح هوش فرهنگ ابدييم شيافزا يآنان زمان

آنان  يکه سطوح هوش فرهنگ يزمان ابدييکاهش م رانيمد يفرهنگ يرهبر يهارفتارها و نقش

 تواننديم يطوح هوش فرهنگبودن س باالبسته به  رانيگفت که مد تواني. پس مابديکاهش 

 رانيمد يفرهنگ يرهبر يهانقش گرياز خود نشان دهند. به عبارت د يفرهنگ يرهبر يرفتارها

هوش فرهنگي  داد. حيآنان توض يبه سطوح هوش فرهنگ اتکاءبا  يتا حد توانيمدارس را م

ر گرفت. هوش هاي چندفرهنگي بکاتوان براي مواجهه با موقعيتترين ابزاري است که ميمهم

هاي فرهنگي مختلف، رفتاري کند تا با درک سريع و صحيح مؤلفهفرهنگي به مديران کمک مي

توجهي از بروز دهند. همچنين با توجه به اکتسابي بودن بخش قابل هاآنمتناسب با هر يک از 

ديران، هاي آموزش و توسعه مبايد در برنامه هاسازمانهاي هوش فرهنگي، ها و قابليتمهارت

هاي رسمي و گيري از آموزشاي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و با بهرهجايگاه ويژه

هاي شناختي و رفتاري هوش فرهنگي مديرانشان گام بردارند. غيررسمي در جهت بهبود مهارت

رشد  به کارکنان اثربخش و کارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت هاسازمانامروزه 

به کارآيي و اثربخشي  هاسازمانو توسعه همه جانبه دست يابند و بطور کلي کارآيي و اثربخشي 

بستگي دارد. از اين رو حرکت به سمت افزايش هوش فرهنگي در  هاسازماننيروي انساني در آن 

 .استبوده و ضروري  هاسازمانبين نيروي انساني از وظايف اصلي 

ي معنادار ميان ابعاد هوش فرهنگي با فرهنگ سازماني پيشنهاد رابطه وجودبا توجه به       

معطوف شود  هوش فرهنگيشود تا در گزينش و انتصاب مديران آموزشي، توجه بيشتري به مي

هاي ارتباطي را در افراد سازمان توسعه دهند، بيشتر مدنظر توانند مهارتهايي که ميو ويژگي

هاي اري کارگاههاي مديران آموزشي در مدارس قرار گيرند. برگزمديران عالي و انتخاب کننده

هوش  توسعههاي تواند سبب شود مديران آموزشي با شيوهي ضمن خدمت ميهاآموزشي و دوره

شود که مسئولين آموزش و پرورش با فرهنگي در مدارس بيشتر آشنا شوند. پيشنهاد مي
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را با ابعاد مختلف هوش فرهنگي و فرهنگ  هاي ضمن خدمت، کارکنان و مديران آنانبرنامه

آشنا سازند تا موجبات افزايش تعاون و همکاري بين  هاآنهاي ارتقاء سازماني مدارس و زمينه

کارکنان فراهم آيد. همچنين با توجه به اينکه نيروي انساني در هر سازماني مخصوصاً آموزش و 

آيد، پيشنهاد شرفت آن سازمان به شمار ميترين عامل تغيير و تحول و پيپرورش به عنوان مهم

ي اين نيروي عظيم آموزش و پرورش در جهت شکوفايي هاي بالقوهگردد تا از تواناييمي

 يهادر برنامه هاسازماناقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه استفاده بيشتري به عمل آيد. 

و با  رنديدر نظر بگ يهنگهوش فر تيتقو يبرا ياژهيو گاهيجا ران،يآموزش و توسعه مد

 يو رفتار يشناخت يهادر جهت بهبود مهارت يرسم ريو  غ يرسم يهااز آموزش يريگبهره

به روز شدن هوش فرهنگي، بررسي اهميت اين موضوع به عنوان يک راهکار  گام بردارند. رانيمد

در افراد، با  مديريتي در عرصه رقابتي امروز، تقويت و باال بردن اين هوش بصورت آکادميک

و در آخر اينکه، عدم  تحليلي به صورت تئوري و عملي، پرداخته شود. -هاي کاربرديايجاد دوره

اطالع و آگاهي اغلب مديران، معاونان و معلمان مورد پژوهش از مفاهيم هوش فرهنگي که 

ر داخل الشعاع قرار داده و عدم پيشينه و ادبيات تحقيق کافي دپاسخگويي به سؤاالت را تحت

هاي در کشور در زمينه رابطه بين هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه از جمله مهمترين محدوديت

 انجام اين تحقيق بوده است. 
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