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چکیده
روش پژوهش حاضر تحقيق توصيفي – همبستگي و جامعه آماري شامل کليه کادر آموزشي مدارس متوسطه
دوره دوم شهر مهاباد به تعداد  073نفر بود .براي نمونهگيري ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طريق معادله
کوکران تعداد  222نفر انتخاب و سپس جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگيري طبقهاي و خوشهاي چند
مرحلهاي ،استفاده شد .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه فرهنگ مدرسه و پرسشنامه هوش فرهنگي و
جهت تجزيه و تحليل دادهها از تحليل عاملي اکتشافي ،مدل معادله ساختاري و ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شد .يافتههاي تحقيق نشان داد که بين هوش فرهنگي مديران مدارس با فرهنگ مدرسه رابطه
معناداري وجود دارد .همچنين نتايج نشان داد که ابعاد هوش فرهنگي به ترتيب بعد فراشناختي ،شناختي،
انگيزشي ،و رفتاري با فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و معناداري داشتند.
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مقدمه
محيط کار امروز ،نيازمند کارکنان از لحاظ فرهنگي هوشمند براي درگيري و مداخله موثر در
تعامالت متقابل فرهنگي است ( )Caputo, Ayoko and moo, 2018به طوريکه توجه
به نقش هوش فرهنگي در پروژههاي جهاني و تاثير غيرمستقيم بر رضايت و عملکرد اعضاي
پروژه ( )Henderson, Stackman and Lindekilde, 2018بيش از پيش نمايان شده
است .چالش نه چندان جديد جهاني شدن در دنياي امروز ،سازمانها را به ناچار در محيط بسيار
پوياي رقابت جهاني وارد کرده و که اين محيط نقطه تالقي فرهنگهاي متفاوت جهاني است
( .)Rahimnia, Mortazavi & Delaram, 2001از اين رو مديريت منابع انساني دريافته
است که براي کار کردن در محيط جهاني نيازمند افرادي است که تفاوتهاي فرهنگي را به
خوبي درک ميکنند و اثربخشي باال را در محيطها و سازمانهاي چندفرهنگي به ارمغان
مي آورند ،زيرا نخستين قابليت يک مدير خوب منابع انساني ،قابليت مالحظات راهبردي است
( .)Nazari, Ehsani, Ganjevi, & Ghasemi, 2011درچنين شرايطي ،سازمانها به
دنبال افرادي هستند که بتوانند به صورت گروهي عملکرد خوبي داشته باشند و از سوي ديگر
توانايي برقراري ارتباط و تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف را دارا باشند .بنابراين
الزم است با فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بطور مناسب با افراد ساير فرهنگها ارتباط برقرار
کنند ،براي اين منظور افراد به هوش فرهنگي نياز دارند ( & Abzari, Etibariyan,
.)Khani, 2010
هوش فرهنگي دامنه جديدي از هوش است که ارتباط زيادي با محيطهاي کاري متنوع دارد.
هوش فرهنگي به افراد اجازه ميدهد تا تشخيص دهند ،ديگران چگونه فکر ميکنند و چگونه به
الگوهاي رفتاري پاسخ ميدهند ،در نتيجه موانع ارتباطي ميان فرهنگي را کاهش و به افراد
قدرت مديريت تنوع فرهنگي را ميدهد ( .)Pallvi & Neelu, 2010توجه به مفهوم هوش
فرهنگي در آموزش و پرورش ( )Shu, McAbee and Ayman, 2017و همچنين
آموزش عالي( )Brancu, Munteanu and Golet, 2016مورد توجه محققان بوده است.
يافتهها نشان ميدهد که هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي بينفرهنگي و همچنين
ويژگيهاي شخصيتي بر هوش فرهنگي و مهارتهاي ارتباطي بين فرهنگي تاثير مثبت
دارد( .)Yeke and Semerciöz, 2016همچنين مطالعات نشان دهنده اين است که هوش
فرهنگي در هر بعد (فراشناختي ،شناختي ،رفتاري و انگيزشي) ،به عنوان يک عامل رمزگذاري و
کمک
دانش
انتقال
روند
در
مديران
به
دانش،
کدگذاري
ميکند( )Vlajčić, Caputo, Marzi and Dabić ,2018و معلمان و رهبران مدرسه در
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کارگاههاي ضمن خدمت بايد براي ايجاد يک فرهنگ مدرسه چند فرهنگي ،از طريق يادگيري
چگونگي مقابله با روابط متعارض بينالمللي آماده باشند( Vervaet, Van Houtte and
.)Stevens, 2018
در سالهاي اخير با مطالعاتي که بر روي فرهنگ و سازگاري انسآنها با مباني فرهنگي انجام
گرديده است ،مشاهده شده که برخي اشخاص به نحو مؤثرتري ميتوانند با فرهنگ خود و
فرهنگهاي ديگر سازگار شده و به نحو بهتري تنوعهاي فرهنگي را مورد پذيرش قرار دهند .بر
اين اساس مفهومي جديد ،وارد عرصه تحليل رفتار و توجيه سازگاري افراد با يکديگر و با
فرهنگ سازماني شد که به معني هماهنگي و سازگاري با فرهنگهاي متفاوت است؛ هوش
فرهنگي مهمترين ابزاري است که ميتواند براي مواجهه مناسب با فرهنگهاي متفاوت بکار
گرفته شود .افراد هوشمند فرهنگي جزء داراييهاي ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در
زمان بحران ارزش خود را بيشتر نشان ميدهند (  .)Seng, 2004آنها قادر هستند به آساني
اختالفها را رفع نموده و سينرژي (همافزايي) فرهنگي بوجود آورند .اين سينرژي نوعي
همافزايي براي حل مسائل ،کسب ديدگاههاي نوين و افزايش عالقهمنديها و تنوعات مختلف در
درون فضاي کاري است .در اين راستا توانايي انطباق مداوم با افراد از فرهنگهاي گوناگون و
مديريت ارتباطات از جمله مهارتهايي محسوب ميشود که در قرن بيست و يکم در ميان
مديران مورد توجه قرار گرفته است ( )Tristan, 2011چرا که زمينههاي فرهنگي ما بر
نحوهي فکر کردن ،عمل کردن و حتي بر تفسير ما از فعاليتها و اعمال ديگران مؤثر
است( )Zamani & Tabarsa, 2009و اين مهارت و قابليت به شدت به فرهنگي سازماني
قوي نياز دارد که اين فرهنگ بتواند اين تنوع فرهنگي و پذيرش آن را در نظر بگيرد.
فرهنگ سازماني الگويي است از مفروضهها ،ارزشها ،باورها و گرايشهاي مشترک که رفتار
سازماني را تحت تأثير قرار ميدهد ( .)Schein, 2004فرهنگ هر سازمان ميتواند به عنوان
شيوهاي که ما بر اساس آن کارها را انجام ميدهيم تعريف شود .فرهنگ را ميتوان ترکيب
پيچيدهاي از عوامل واقعي ،ملموس و مفروضاتي در زمينه اين که افراد در سازمانها چگونه بايد
رفتار کنند و چگونه رفتار ميکنند ،دانست ( .)Hannagan, 2002شواهد حاکي از آن است
که فرهنگ سازماني بسته به اين که چقدر قوي يا ضعيف باشد ممکن است بر ساختار سازمان
اثر بگذارد .در سازمانهايي که فرهنگ قوي دارند و ارزشهاي غالب را ميپذيرند ،استحکام
رفتاري به وجود ميآيد و در نتيجه فرهنگ سازماني عمالً ميتواند جايگزين آييننامهها و
مقرراتي شود که به طور رسمي کارکنان را راهنمايي ميکند .بنابراين ،هر چه فرهنگ سازماني
قويتر باشد ،مديران نياز کمتري به گسترش و توسعه آييننامهها و مقررات دارند .اين در حالي
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است که در نقطه مقابل هرگاه فرهنگ سازماني ضعيف باشد ،يعني هيچ ارزش مشترک غالبي
وجود نداشته باشد ،اثر آن روي ساختار سازماني کمتر است ) .(Robbins, 2007حال اگر به
موضوع فرهنگ سازماني در درون مدارس بپردازيم ،مي توان گفت که مدرسه جامعهي کوچکي
است که فضاي اجتماعي مبتني بر تعامل را بوجود ميآورد و انگيزش ايجاد ميکند .در واقع،
نگرشهايي که مدارس به صورت پنهان و نه به صورت رسمي به دانشآموزان منتقل ميکنند،
در ميزان انگيزش آنها مؤثر است .بنابراين شکلگيري انگيزه ،تعهد ،تالش و تمرکز در مدارس
به فرهنگ مدرسه وابسته است و در بستر آن صورت ميگيرد .درنتيجه ،فضاي حاصل از
تعامالت اجتماعي در سطح مدرسه را ميتوان رهنگ مدرسه تلقي کرد ( Maqnizadeh,
 .)2002به نظر اونز 2جنبههاي نمادي فعاليتهاي مدرسه ،مانند سنتها ،تشريفات و آداب و
رسوم مذهبي ،بايد مورد توجه قرار گيرند .در مدرسه ،دانشآموزان برنامههاي درسي نانوشتهاي
را نيز تجربه ميکنند که با عدم رسميت و نداشتن برنامهريزي آگاهانه مشخص ميگردد .در
واقع ،تمامي دانشآموزان بايد برنامهاي خاص از هنجارهاي اجتماعي را دروني کنند تا کارکردي
مؤثر به عنوان اعضاي جامعهاي کوچکتر ،يعني مدرسه و بعدها به عنوان شهرونداني مفيد براي
جامعهي بزرگتر داشته باشند( .)Wren, 1993مدارس دولتي براي اينکه کارآيي داشته باشند
بايد براي تأمين نيازهاي دانشآموزان داراي فرهنگهاي مختلف ،آموزش کيفي يکساني را ارائه
دهند (Stewart, 2005؛  .)Banks, 2011همچنين براي اينکه مدارس از لحافظ فرهنگي
پاسخگو باشند بايد بين دانش آموزان نه تنها از لحاظ قوميت بلکه از نظر عوامل ديگر مانند
جنسيت و وضعيت اقتصادي ،زبان و ناتواني برابري و عدالت را در نظر بگيرند ( Stewart,
2005؛  .)Banks, 2011اگرچه مديران ،فرهنگ سازماني را شکل ميدهند ولي بايد مطمئن
باشند که مدارس به شناسايي و تأمين نيازهاي تمام دانشآموزان ميپردازند (Lezotte,1991
؛ Banks, 1993؛  DuFour& Eaker, 2004؛  )Stewart, 2005براي تأمين نيازهاي
دانشآموزان داراي فرهنگهاي متفاوت از لحاظ کيفيت آموزشي يکسان ،مديران مدارس
بايستي هوش فرهنگي داشته باشند ( .)Ang & Van Dyne, 2008از معلمان تمام پايهها
تا کارکنان ادارات آموزش و پرورش خواسته ميشود تا به توسعه مدارسي بپردازند که پاسخگوي
فرهنگي ميباشند ( Lezotte,1991؛  .)Şahin, 2011با اينحال ،تحقيقات مربوط به
صالحيت فرهنگي مديران مدارس ،تعامل مؤثر در موقعيتهاي بين فرهنگي ،نشان ميدهند که
مديران اغلب از اثرات فرهنگي بر اثربخشي سازماني و کمبود دانش درباره اصطالحات پايه
1 .Owens
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صالحيت فرهنگي ناآگاه ميباشند و نسبت به مسئوليت خود در قبال توسعه فرهنگ سازماني
مدارس آمادگي ندارند (Hess & Kelly, 2005؛  .)Sparks, 2013حل چالشهاي مربوط
به تأمين نيازهاي دانشآموزان داراي فرهنگهاي متفاوت ،نيازمند مديريت هوش فرهنگي در
سطح مدارس است ( Gay, 2002؛ Stewart, 2005؛ .)Ang & Van Dyne, 2008
چرا که تحقيقات نشان داده که در سازمانها ،مديران داراي هوش فرهنگي ،توانايي حمايت و
توسعهي افراد واجد شرايط از نظر فرهنگي را دارند و بر اثربخشي سازمان تاثيرگذار ميباشند
(  Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007؛
Cameron, 2008؛ Habegger, 2008؛ Ang & Van Dyne, 2008؛ Dhaliwal,
 2010؛ .) Hernandez & Kose, 2012
مدارس از نظر فرهنگي پاسخگو ،تفاوتهاي فرهنگي را شناسايي کرده و به آنها احترام
ميگذارد و قادر به مديريت در محيطهاي گوناگون هستند ( Gay, 2002؛ &Ang
 Inkpen, 2008؛  .)Taewon, 2010تحقيقات نشان داده که مديريت مدرسه بعنوان
توسعه دهندهي اصلي فرهنگ سازماني مدارس و درک مدير از فرهنگ سازماني براي توسعه
مدارس پاسخگوي فرهنگي ضروري ميباشند ( DuFour& Eaker, 1998؛  Hoy, 1990؛
( Thomas, 2006؛  .)Dhaliwal, 2010با اين حال ،مديران مدارس احتماالً از تفاوتهاي
فرهنگي ناآگاه بوده و براي بررسي نيازها جهت ارائه محيطهاي پاسخگوي فرهنگي آماده نباشند
( .)Hess & Kelly, 2005از سوي ديگر ،توسعه هوش فرهنگي بر آگاهي فرهنگي تأثيرگذار
است؛ با اين حال ،بررسي نظريهپردازاني در زمينه هوش فرهنگي ،تا به امروز کاربرد آموزش را
محدود ساخته است ( .)Dhaliwal, 2010هوش فرهنگي ميتواند در توسعه درک و مهارت
مديريت مهم باشد ( & Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay
Chandrasekhar, 2007؛  .)Şahin, 2011آماده سازي مديران مدارس جهت درک
جنبه هاي فرهنگي و شناخت مسائل ارتباط و سازگاري بين فرهنگي در توسعه تناسب فرهنگي
سازمانهاي مدارس ضروري است ( DuFour& Eaker, 1998؛ Gay, 2002؛ Ang,
 .)Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007با توجه به
تحقيقات انجام گرفته در طول چند سال اخير در زمينهي هوش فرهنگي مديران و فرهنگ
سازماني به ضرورت و اهميت تحقيق در زمينهي شناسايي رابطهي بين ابعاد هوش فرهنگي و
فرهنگ مدرسه افزوده شده است و هدف اين تحقيق ،تدوين و آزمون مدل معادله ساختاري
رابطه بين هوش فرهنگي مديران مدارس و فرهنگ سازماني است.
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نو ع کاربردي و از لحاظ شيوه جمعآوري دادهها و تحليل
آنها ،روش توصيفي  -همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش کليه کادر آموزشي مدارس
متوسطه دوره دوم شهرستان مهاباد در سال تحصيلي  2031 -2031بود که آمار آنها  073نفر
(دبيران مرد  212نفر ،دبيران زن  221نفر ،مديران و معاونين مرد  84نفر و مديران و معاونين
زن  81نفر از دوره دوم متوسطه) است؛ که از اين تعداد  222نفر به روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي و خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند .بهطوريکه از بين دبيران مرد  33نفر ،دبيران
زن  71نفر ،مديران و معاونين مرد  23نفر و مديران و معاونين زن  24نفر از دوره دوم متوسطه
بهصورت تصادفي انتخاب شد.
براي اندازهگيري فرهنگ مدرسه از پرسشنامه ( )Lezotte,1991استفاده گرديد؛ که شامل
 23گويه و  7مؤلفه اصلي است که عبارتاند از محيط منظم و امن ،جو انتظارات عالي موفق،
مديريت آموزشي ،مأموريت متمرکز و شفاف ،کنترل دائمي پيشرفت دانشآموزان و روابط خانه و
مدرسه هرکدام سه سؤال و فرصت يادگيري و زمان دانشآموزان براي تکاليف دو سؤال دارد.
نمرهگذاري اين پرسشنامه بر اساس مقياس هفتدرجهاي ليکرت است که شامل گويههاي کامالً
مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )7است .روايي صوري پرسشنامه با استفاده ازنظر چند نفر از
اساتيد تائيد شد و براي تعيين پايايي پرسشنامه فرهنگ مدرسه از روش آلفاي کرونباخ استفاده
شد که مقدار آن  ./30به دست آمد .براي اندازهگيري هوش فرهنگي 2از پرسشنامه (Ang,
 )Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay & Chandrasekhar, 2007استفاده
گرديد؛ که شامل  23گويه و  8مؤلفه اصلي فراشناختي شامل چهار سؤال ،شناختي شش سؤال،
انگيزشي پنج سؤال و رفتاري پنج سؤال است .نمرهگذاري اين پرسشنامه بر اساس مقياس
پنجدرجهاي ليکرت است که شامل گويههاي کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )1است .روايي
صوري پرسشنامه با استفاده ازنظر چند نفر از اساتيد تائيد شد و براي تعيين پايايي پرسشنامه
هوش فرهنگي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  ./32به دست آمد .همچنين
آلفاي کرونباخ براي بعد فراشناختي ( ،)α = ./42بعد شناختي ( ،)α = ./41بعد انگيزشي (./41
=  )αو بعد رفتاري ( )α = ./44به دست آمد.
جهت تجزيهوتحليل دادهها از رويکرد دو مرحلهاي شامل تحليل عاملي و مدل معادالت
ساختاري و همچنين ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
1 . Expanded Cultural intelligence scale
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یافتهها
بخش اول :بررسی و تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازهگیری
جهت بررسي مطلوبيت الگوهاي اندازهگيري و قابلقبول بودن آنها براي ورود به مدل
ساختاري ،نتايج نشان داد که مدلهاي اندازهگيري در ابتدا ،داراي شاخصهاي برازشي ضعيفي
هستند و نياز دارند با بررسي واريانس وکورايانسهاي سؤاالت ،اين شاخصها به حد موردقبول
برسند .مطابق با نتايج آمده در جدول ( )2بارهاي عاملي گويهها بر روي مؤلفههاي خود در
سطح بااليي ميباشد که نشاندهندهي همبستگي باالي آنها باهم بوده و روايي باالي مؤلفهها
را نشان ميدهد.
جدول( :)1گویهها و بار عاملی پرسشنامه هوش فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
رفتاری
انگیزشی
شناختی
گویهها فراشناختی
3/43
1
3/73
2
3/42
3
3/71
4
3/72
5
3/72
6
3/70
1
3/43
8
3/17
1
3/73
19
3/14
11
3/78
12
3/13
13
3/77
14
3/78
15
3/72
16
3/18
11
3/77
18
3/47
11
3/40
29

همانطور که در جدول ( )2مشاهده مي شود ،در ابعاد چهارگانه ،پس از انجام تحليل عاملي
تأييدي مدل برازش گرديد و بار عاملي تمامي سؤاالت در مؤلفهي فراشناختي باالي  ،3/73در
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مؤلفهي شناختي بيش از  ،3/13در مؤلفهي انگيزشي نيز باالي  3/13و در مؤلفهي رفتاري نيز
باالي  3/13بودهاند .بارهاي عاملي در اين مؤلفهها ،در سطح عالي و بسيار خوب ميباشند.
جدول( :)2گویهها و بار عاملی مولفههای فرهنگ مدرسه بعد از اصالح مدلاندازهگیری با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
گويهها

مديريت
آموزشي

1

3/71

2

3/42

3

3/42

ماموريت متمرکز و
شفاف

4

3/11

5

3/71

6

3/12

محيط امن
و منظم

8

3/70

1

3/78

جو انتظارات
عالي

11

3/43

12

3/40

کنترل دائمي
پيشرفت
دانشآموزان

13

3/13

14

3/41

15

3/77

روابط مثبت خانه-
مدرسه

16

3/71

11

3/41

18

3/77

فرصت يادگيري و
زمان دانشآموزان
براي تکاليف

11

3/77

29

3/12

نتايج تحليل عاملي تأييدي در پرسشنامه فرهنگ مدرسه ،نشان داد که با حذف  2سؤال شماره
 7و  23از پرسشنامه ،مدل اندازهگيري به برازش خوبي رسيد .بارهاي عاملي سؤاالت بر مؤلفه
مديريت آموزشي باالي  ،3/73مؤلفه ماموريت متمرکز و شفاف باالي  ،3/13مؤلفهي محيط امن
و منظم نيز باالي  ،3/73مؤلفه جو انتظارات عالي باالي  ،3/43مؤلفه کنترل دايمي پيشرفت
دانشآموزان باالي  ،3/13مؤلفهي روابط مثبت خانه -مدرسه نيز باالي  3/73و مؤلفه فرصت
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يادگيري و زمان دانشآموزان براي تکاليف باالي  3/13که نشان ميدهد سؤاالت با عاملهاي
خود همبستگي بااليي دارند (جدول  )2و بارهاي عاملي در اين مؤلفهها ،در سطح خوب ،بسيار
خوب و عالي ميباشند.
بخش دوم :مدل ساختاری پژوهش
در اين پژوهش ابتدا سؤاالت مربوط به هرکدام از ابعاد را که برازش شده بودند ،بهعنوان
متغيرهاي مشاهدهشده ،رسم نموديم .بعد از انجام تحليل عاملي اکتشافي با چرخش واريماکس
و تحليل عاملي تأييدي ،هوش فرهنگي داراي چهار عامل شناساييشده شد .بعد فراشناختي با 8
نشانگر ،شناختي با  1نشانگر ،انگيزشي با  1نشانگر و رفتاري با  1نشانگر وارد مدل شد .فرهنگ
مدرسه با هفت عامل به ترتيب مولفه مديريت آموزشي با  0نشانگر ،مؤلفه ماموريت متمرکز با 0
نشانگر ،مؤلفهي محيط امن و منظم نيز با  2نشانگر ،مؤلفه جو انتظارات عالي با  2نشانگر ،مؤلفه
کنترل دايمي پيشرفت دانشآموزان با  0نشانگر ،مؤلفهي روابط مثبت خانه -مدرسه نيز با 0
نشانگر و مؤلفه فرصت يادگيري و زمان دانشآموزان براي تکاليف با  2نشانگر وارد مدل شدند.
مدل را تا زماني که شاخصهاي برازندگي مناسبي به دست آوريم اصالح نموديم که در شکل
( )2مدل نهايي ذکرشده ،نشان داده شده است .در شکل  2و جدول  0و  8مدل نهايي و
برآوردها و شاخصهاي نيکويي برازش ارائهشده است.

شکل ( :)1مدل نهایی به همراه ضرایب مسیر استانداردشده
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نتايج حاصل از مدل باال نشان ميدهد که هوش فرهنگي  ./07بر فرهنگ مدرسه تاثير مثبت
و معناداري دارد و تمامي ضرايب استاندارد ابعاد و مولفههاي فرهنگ مدرسه و هوش فرهنگي
معنيدار بوده که نشان از تناسب مدل دارند.
جدول ( :)3برآوردها و مشخصات کلی مدل

مسیرها

برآوردهای

برآوردهای

غیراستاندارد

استاندارد

کمیت T

سطح معنیداری

هوش فرهنگی -فرهنگ مدرسه

./138

./07

0/473

./332

فرهنگ مدرسه  -مدیریت آموزشی

./401

./17

7/214

./332

فرهنگ مدرسه  -ماموریت شفاف

2/237

./44

7/214

./332

فرهنگ مدرسه  -محیط امن و منظم

2/238

./41

7/323

./332

فرهنگ مدرسه  -جو انتظارات

2/012

./72

7/082

./332

فرهنگ مدرسه  -کنترل دایمی

2/818

./70

7/142

./332

فرهنگ مدرسه  -روابط مثبت

2/202

./72

7/342

./332

فرهنگ مدرسه  -فرصت یادگیری

2/282

./32

4/234

./332

هوش فرهنگی  -فراشناختی

2/282

./11

1/311

./332

هوش فرهنگی  -شناختی

./471

./17

1/311

./332

هوش فرهنگی  -انگیزشی

2/214

./43

1/282

./332

هوش فرهنگی  -رفتاری

2/304

./14

1/301

./332

جدول ( :)4شاخصهای نیکویی برازش مدل

Df

P

RSMEA

مقادیر 110

./332 2/317 2083/731

./37

شاخصها

IFI

AGFI

CFI

NFI

./41 ./41

./41

./41

نتايج بهدستآمده از شاخصهاي نيکويي برازش مدل در جدول  8نشان ميدهد که خي دو
بهدستآمده با توجه به درجه آزادي معنيدار ميباشد ()P≥3/32؛ اگرچه خيدو شاخص معتبري
نيست ولي اگر مقدار خيدو بر درجه آزادي تقسيم شود شاخص معتبرتري ميباشد که مقدار
بهدستآمده  2/31ميباشد و حاکي از برازش خوب مدل است ،چراکه مقدار کمتر از  0شاخص
خوبي براي برازش مدل است  .همچنين ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ()RSMEA

دوره ششم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 641  6331

دو فصلنامه علمي پژوهشي مديريت مدرسه

براي مدل  3/37است ،اين شاخص براي مدلهاي خوب کمتر از  3/31و براي مدلهاي
قابلقبول کمتر از  ،3/34براي مدلهاي ضعيف بزرگتر از  3/23است؛ و بنابراين براي مدل
حاضر قابلقبول است .شاخص تعديليافته برازندگي ( )AGFIبراي مدل  ،3/41شاخص نرم
شده برازندگي ( 3/41 )NFIو شاخص برازندگي تطبيقي ( 3/41 )CFIاست .اين شاخصها
براي مدلهاي خوب  3/33يا باالتر است و براي مدلهاي قابلقبول  3/43ميباشد و در مدل
حاضر قابلقبول است .با توجه به شاخصها ميتوان گفت که اين مدل از برازش نسبي قابل
قبولي برخوردار است.
جدول (:)5ضرایب همبستگی ساده بین ابعاد هوش فرهنگی با فرهنگ مدرسه
فرهنگ مدرسه

**

فراشناختی

شناختی

انگیزشی

فرهنگ مدرسه

1

فراشناختی

**9/46

1

شناختی

**9/24

**9/41

1

انگیزشی

*9/16

**9/51

**9/51

1

**9/21

**9/43

**9/69

رفتاری

**9/18

رفتاری

1

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

نتايج جدول باال نشان ميدهد که ابعاد هوش فرهنگي به ترتيب بعد فراشناختي (،)R= ./81
شناختي ( ،)R= ./28انگيزشي ( ،)R= ./21و رفتاري ( )R= ./24با فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و
معناداري دارند.
بحث و نتیجهگیری
در محيطهاي کاري و متنوع جهاني امروز ،کار تيمي بدون هوش فرهنگي غير ممکن است و
بهرهبرداري از تنوع فرهنگي کليدي براي نوآوري و رشد است .از اين رو شناخت هوش فرهنگي
و همچنين شناخت عوامل فرهنگي مرتبط با آن از اهميت بسزايي برخوردار است .تحوالت
عظيم علم و تکنولوژي چند دههي اخير ،در سازمانها چالشهايي را بوجود آورده است و
سازمان براي حفظ بقاي خود در محيط رقابتي امروز ،بايد تغييراتي عميق و همهجانبه در
فرهنگ سازماني خود ايجاد کند .سازمانهايي که داراي فرهنگ ،جو سالم ،نيروي خالق و نوآور
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هستند ،تهديد و محدوديتها را ميشناسند و با مناسبترين شيوه از آنها استفاده ميکنند.
درنتيحه ميتوان گفت که فرهنگ سازماني عامل مهمي در ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش در
مدارس است.
هدف از انجام اين پژوهش ،تدوين و آزمون مدل معادله ساختاري رابطه بين هوش فرهنگي
مديران مدارس و فرهنگ مدرسه از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد
بوده است .نتايج مدل معادالت ساختاري نشان داد که ،بين ابعاد هوش فرهنگي و فرهنگ
مدرسه رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .وجود رابطه ميان هوش فرهنگي و فرهنگ
سازماني بيانگر اين موضوع است که به هر ميزان مديران داراي هوش فرهنگي باالتري در ابعاد
چهارگانه هوش فرهنگي باشند به همان ميزان فرهنگ مدرسه در تمامي ابعاد هفتگانه فرهنگ
سازماني قويتري خواهد بود و بهبود فرهنگ سازماني ميتواند در راستاي نيل به اهداف آموزش
و پرورش و افزايش اثربخشي و کارآيي مدرسه تأثيرگذار باشد و با توجه به تنوع و تکثر فرهنگي
دانشآموزان مدارس ،توجه به هوش فرهنگي مديران مدارس از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در ادبيات تحقيق مربوط به اين دو متغير ميتوان مشاهده کرد که ارتباط اين متغيرها با
متغيرهاي زيادي بررسي شده است اما رابطه بين اين دو متغير مورد بررسي قرار نگرفته است.
با تأکيد بر نتايج و يافته هاي اين تحقيق تالش شده است تا نتايج بدست آمده با نتايج تحقيقات
مشابه مقايسه و سپس به تبيين آنها پرداخته شود .نتايج بدست آمده در اين تحقيق با نتايج
تحقيقات ( Dhaliwal, 2010؛  Matear, 2009؛  )Karaköse, 2008همسو است.
پژوهش ( )Dhaliwal, 2010رابطهي قوي ميان سبکهاي رهبري مديران و سطوح هوش
فرهنگي آنان را تأييد ميکند .بنابراين ميتوان استدالل نمود که هوش فرهنگي مؤلفهي مهمي
در رابطه با رفتارهاي فرهنگي است .مطالعهي ( )Karaköse, 2008که دربرگيرندهي سطوح
رفتار رهبري فرهنگي مديران مدرسه در عمل بود ،نشان داد که معلمان شرکتکننده بر اين باور
هستند که مديران رويکردهاي غير مؤثر در رابطه با کاربست رفتارهاي رهبري فرهنگي را در
عمل از خود نشان ميدهند .مديران بايستي ارزشها و هنجارهاي سازمان را اقتباسي و نهادينه
نمايند تا به نقش هاي رهبري فرهنگي مبادرت ورزند .مديران بايستي خود ،الگوي خوبي باشند
که ارزشها و هنجارهاي فرهنگي را در رفتارهايشان منعکس کنند و ديگران را نيز به عمل به
آنها ترغيب کنند تا به پيشبرد فرهنگ مدرسه کمک نمايد ( .)Şahin, 2011از سوي ديگر
نتايج تحقيق ) (Khairi, Naeeji, & Abbasalizadeh, 2009نشان از وجود روابط
همبستگي قوي ميان هوش فرهنگي و ويژگيهاي کارآفريني (توفيق طلبي ،مرکز کنترل دروني،
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تمايل به مخاطره پذيري ،تحمل ابهام ،خالقيت ،استقالل طلبي) است و ( Abbasalizadeh,
 )2007نيز وجود ارتباط معنادار بين هوش فرهنگي و انگيزه توفيقطلبي را که يکي از ابعاد
گرايش به کارآفريني است در پژوهش خود تأئيد کرد .اين نکته از آن جا حايز اهميت است که
کارآفريني و ويژگيهاي آن با فرهنگ سازماني به شدت رابطه قوي دارند و اين يافتهها ميتواند
رابطه بين هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه را تائيد کند
از ديگر يافتههاي تحقيق وجود رابطهي مثبت و معناداري بين ابعاد هوش فرهنگي و فرهنگ
مدرسه است .ميتوان استدالل نمود که سطوح هوش فرهنگي مديران عامل مهمي در رفتارهاي
فرهنگي که مديران از خود بروز ميدهند .مديران بر اين باورند که نقشهاي رهبري فرهنگي
آنان زماني افزايش مييابد که سطح هوش فرهنگي آنان افزايش يابد .به همان شيوه معتقدند که
رفتارها و نقشهاي رهبري فرهنگي مديران کاهش مييابد زماني که سطوح هوش فرهنگي آنان
کاهش يابد .پس ميتوان گفت که مديران بسته به باال بودن سطوح هوش فرهنگي ميتوانند
رفتارهاي رهبري فرهنگي از خود نشان دهند .به عبارت ديگر نقشهاي رهبري فرهنگي مديران
مدارس را ميتوان تا حدي با اتکاء به سطوح هوش فرهنگي آنان توضيح داد .هوش فرهنگي
مهمترين ابزاري است که ميتوان براي مواجهه با موقعيتهاي چندفرهنگي بکار گرفت .هوش
فرهنگي به مديران کمک ميکند تا با درک سريع و صحيح مؤلفههاي فرهنگي مختلف ،رفتاري
متناسب با هر يک از آنها بروز دهند .همچنين با توجه به اکتسابي بودن بخش قابلتوجهي از
مهارتها و قابليتهاي هوش فرهنگي ،سازمانها بايد در برنامههاي آموزش و توسعه مديران،
جايگاه ويژهاي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و با بهرهگيري از آموزشهاي رسمي و
غيررسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري هوش فرهنگي مديرانشان گام بردارند.
امروزه سازمانها به کارکنان اثربخش و کارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد
و توسعه همه جانبه دست يابند و بطور کلي کارآيي و اثربخشي سازمانها به کارآيي و اثربخشي
نيروي انساني در آن سازمانها بستگي دارد .از اين رو حرکت به سمت افزايش هوش فرهنگي در
بين نيروي انساني از وظايف اصلي سازمانها بوده و ضروري است.
با توجه به وجود رابطه ي معنادار ميان ابعاد هوش فرهنگي با فرهنگ سازماني پيشنهاد
مي شود تا در گزينش و انتصاب مديران آموزشي ،توجه بيشتري به هوش فرهنگي معطوف شود
و ويژگيهايي که ميتوانند مهارتهاي ارتباطي را در افراد سازمان توسعه دهند ،بيشتر مدنظر
مديران عالي و انتخاب کنندههاي مديران آموزشي در مدارس قرار گيرند .برگزاري کارگاههاي
آموزشي و دورههاي ضمن خدمت ميتواند سبب شود مديران آموزشي با شيوههاي توسعه هوش
فرهنگي در مدارس بيشتر آشنا شوند .پيشنهاد ميشود که مسئولين آموزش و پرورش با

 641مدليابي معادالت ساختاري ارتباط بین هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه

برنامههاي ضمن خدمت ،کارکنان و مديران آنان را با ابعاد مختلف هوش فرهنگي و فرهنگ
سازماني مدارس و زمينههاي ارتقاء آنها آشنا سازند تا موجبات افزايش تعاون و همکاري بين
کارکنان فراهم آيد .همچنين با توجه به اينکه نيروي انساني در هر سازماني مخصوصاً آموزش و
پرورش به عنوان مهمترين عامل تغيير و تحول و پيشرفت آن سازمان به شمار ميآيد ،پيشنهاد
ميگردد تا از تواناييهاي بالقوهي اين نيروي عظيم آموزش و پرورش در جهت شکوفايي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه استفاده بيشتري به عمل آيد .سازمانها در برنامههاي
آموزش و توسعه مديران ،جايگاه ويژهاي براي تقويت هوش فرهنگي در نظر بگيرند و با
بهرهگيري از آموزشهاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري
مديران گام بردارند .به روز شدن هوش فرهنگي ،بررسي اهميت اين موضوع به عنوان يک راهکار
مديريتي در عرصه رقابتي امروز ،تقويت و باال بردن اين هوش بصورت آکادميک در افراد ،با
ايجاد دورههاي کاربردي -تحليلي به صورت تئوري و عملي ،پرداخته شود .و در آخر اينکه ،عدم
اطالع و آگاهي اغلب مديران ،معاونان و معلمان مورد پژوهش از مفاهيم هوش فرهنگي که
پاسخگويي به سؤاالت را تحتالشعاع قرار داده و عدم پيشينه و ادبيات تحقيق کافي در داخل
کشور در زمينه رابطه بين هوش فرهنگي و فرهنگ مدرسه از جمله مهمترين محدوديتهاي در
انجام اين تحقيق بوده است.
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