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 چکيده
پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه هوش فرهنگی باتعهدسازمانی دبیران متوسطه دوره دوم 

همبستگی وباروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به –شهرمشهد باروش توصیفی

نفراجراگردید.ابزارمورداستفاده دراین پژوهش ، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ 682تعداد

( بوده است.به  9191( وپرسشنامه تعهدسازمانی مودی ، استیرزوپورتر)  6002ران ) وهمکا

منظورپاسخگویی به سواالت پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس )رگرسیون 

ساده به روش همزمان ( استفاده شد.نتایج نشان دادکه بین هوش فرهنگی باتعهدعاطفی ، 

جوددارد.همچنین نتایج رگرسیون ساده به روش همزمان نشان هنجاری ومستمررابطه معنادارو

ازتغییرات واریانس تعهدهنجاری  959/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی ،  602/0دادکه 

 Fازتغییرات واریانس تعهدمستمربوسیله هوش فرهنگی تبیین می شوندواین که مقدار 656/0و
( ، تعهدهنجاری )  F=72/779) بدست آمده ازسواالت پژوهش نشان دادکه تعهدعاطفی 

F=50/387  ( وتعهدمستمر )F=96/389  می توانندبه صورت معناداری هوش فرهنگی )

راپیش بینی نمایند.درمجموع ، بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی رابطه 

 622/0( حاصل ازسوال اصلی نشان دادکه  R=0/236معناداروجودداردوضریب تعیین ) 

 دسازمانی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شود.ازتغییرات واریانس تعه

 .مشهد -متوسطه دوره دوم-دبیر -تعهد سازمانی-هوش فرهنگی :يديکل واژگان 
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 3 ، امير صادقی سمرجانی 2 مهين نوري نوخندان ، 1مسلم چرابين 
 .یار دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابوراستاد 9
 .دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی 6
 .دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مهين نوري نوخندان

ران مقطع متوسطه بررسی رابطه هوش فرهنگی باتعهدسازمانی دبي

 دوره دوم شهر مشهد
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 مقدمه
مسئولیت های هر نهاد اجتماعی ، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو 9یکی از 

عواملی است که تعامل سیستماتیک ومنظم آن ها با یکدیگر به وجود سازمان فضا می بخشددر این میان ، نقش یک  تامهمکاری وهماهنگی 

 ،نی به عنوان یک عامل دارای آگاهیعامل بارزتر وبرجسته تر از سایر عوامل است وآن عامل نیروی انسانی ازتمام سطوح سازمان است. نیروی انسا

معنوی ، اهداف فردی ، توقعات گروهی وسازمانی باید بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد. کار ائی نیروی انسانی همیشه شعور ، نیازهای مادی و 

 نمی تواند براساس محاسبات اقتصادی پیش بینی شود ، عوامل متعددوحتی مهمتردیگر ی نیز در این میان وجود دارند که بر خاسته از نیازهای

 (.9291حترام وخودیابی است ) احمدپوروشائمی ، برتر او درابعاد اجتماعی،ا

(. تعهد  9288یکی از مهمترین سازمانی که محققین ومدیران اجرایی به آن عالقمند هستند ، تعهد سازمانی است ) موغلی وهمکاران ، 

این تعریف تعهد سازمانی سه  سازمانی درجه ی نسبی تعیین هویت فرد بایک سازمان خاص ودیگری ومشارکت او با آن سازمان می باشد. در

آرزو وخواست قوی -2تمایل به تالش قابل مالحظه به خاطر سازمان و-2اعتقاد قوی به اهداف وارزش های سازمان ، -9عامل شامل می شود : 

عملی است هم (. هوش فرهنگی درک ظاهر وباطن افراد از نظر فکری و 9182وهمکاران ،6وعمیق برای ادامه ی عضویت در سازمان ) استیرز

ه یا چنین چارچوب وزبانی را در اختیارما قرار می دهد که تفاوت ما را درک کرده وروی آن ها سرمایه گذاری کنیم نه اینکه آن ها را تحمل کرد

اثر بخش در را در یک قابلیت فردی برای درک ، تغییر و اقدام  5( هوش  فرهنگی6002) 2(. پیترسون 6009وهمکاران ،2نادیده بگیریم) بلوم 

 موقعیت های متنوع فرهنگی می باشد و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتریک توانایی شناختی می دانند.آنچه

موجب شد تا پژوهش فعلی صورت گیرد این است که اینجانب شاغل در آموزش وپرورش هستم و مدام از زبان همکاران مسائلی مطرح می شود 

که بیانگر ویژگی های تعهد سازمانی بودند و تصمیم گرفتم که به بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی دبیران متوسطه دومشهر  مشهد 

بپردازم.در این فصل ابتدا بیان مسئله پژوهش ، سپس اهمیت وضرورت تحقیق ،  اهداف ، سواالت ، فرضیات تحقیق ، تعاریف مفهومی وعملیاتی 

 ی شوند.بیان م

 

 بيان مسئله
نیروی انسانی کارآمد ، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. به طوری که وجودنیروهای انسانی ومتعهد به 

 تجلی بهتر اهدافسازمان در هر سازمان ، ضمن کاهش غیبت ، تاخیزوجابجایی ، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان ، 

(. درمیان سازمان ها ونهادهای تربیتی ، آموزش وپرورش 9288متعالی سازمان ونیز دستیابی به اهداف فرد ی خواهد شد ) ابیلی ، ناستی زایی ، 

مترین ین ومهاز جایگاه خاصی برخوردار است تا جایی که اغلب صاحب نظران ومتفکران مسائل تربیتی وآموزشی معتقدند که معلمان ، بزرگتر

ی لعامل موثر درجریان تعلیم وتربیت هستند. امروزه توسعه سازمانی منوط به توسعه منابع انسانی است. منابع انسانی هر سازمان ارزش های اص

 یح نیرویچون فرهنگ ، عملکرد وتولید دانایی ، آموزش ویادگیری را عهده دار هستند. کارایی وتوسعه هرسازمان تا حد زیادی به کاربرد صح

 لانسانی بستگی دارد. هرقدر سازمان ها بزرگترمی شوند ، بالطبع به مشکالت این نیروی عظیم نیز اضافه می شود. مدیران در ارتباط با مسائ

گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخص در یک محل استخدام می شود ، بایدتمام شرایط 

اری شآن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر این مسئله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش وترغیب به انجام کارافزایش داده پاف

سائل م می کنند. اما به راستی صحبت بهتر در سازمان بادرنظر گرفتن این کارکنان در زیر فشار مالی به سر می بردندوبیشتر توجه وتمایل آن ا به

ه میناقتصادی کار است ، به غیر از دادن پاداش و امکاناتی از قبیل راه های دیگری وجود نداردبه یکی از موضاعات مورد توجه محققان در این ز

 تعمد سازمانی است )جعفری وقمی  (.

 "(6006،   2) ریکیتا "ترک خدمت  "و  "رفتارهای ناکارآمدشغلی  "،  "کاهش غیبت  "تاثیرات ویژه ای شده برمسائل  کاری وشغلی نظیر

 "(  9115،  8) بیسیو ، هاکت و آلن "تالش وکوشش کاری  "(  9112،  9) مایر ، آلن واسمیت "رفتارهای مدنی سازمانی خود گزارش شده 
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تعهد سازمانی را درجه نسبی  ، ارانشبی ورلی وهمک به جای می گذارد. (6006،   1) مایر ، استنلی ، هرسکووپیچ  و توپولوسنکی "عملکرد شغلی 

اعتقاد به هدف ها و  (9تعمد سازمانی شامل سه  عامل است: ، در این تعریف تعیین هویت فرد با سازمان ومشارکت او در آن تعریف کرده اند.

همچنین آن ها در یافتندکه : اول ، ( تمایل شدیدبه ادامه عضویت در سازمان 2تمایل به تالش بیشتر در راه سازمان ؛  (6؛  ارزش های سازمانی

ایی جتعهد سازمانی با رضایت شغلی ، غیبت وجابجایی رابطه دارد. دوم ، این رابطه ، معکوس است ) هر چند تعهدسازمانی بیشترباشد ، غیبت وجاب

شده است. که  ن کارکنان وسازمان تعریف(. تعمد سازمانی به عنوان پیوند روانشناختی بی9286کمترخواهد بود ( ) نقل از کوزه چیان وهمکاران ،

 (.  9210؛  نقل از کاظمی وعریضی ،9112احتمال این کارکنان به طور ارادی سازمان را ترک کنندکاهش می دهد ) آلن ومایر ، 

» ، « سازمان  پذیرش و باور به ارزش ها واهداف» ( تعهد سازمانی را متشکل از سه   مولفه 9192) 90پورتر ، استیرز ، مودی و بولیان

( 9192می دانند. به باور پورتر وهمکاران )«  تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان » و « تمایل به تالش درجهت نیل به اهداف سازمان 

( 9210و عریضی ،، نقل از کاظمی 9110این سه مولفه تماماً یک بعد کلی تعهد سازمانی را تشکیل می دهند. طبق نظریه سه مولفه آلن و مایر)

( نیز در طبقه 9112) 99است. بالفورو وکسلر« تعهد هنجاری » و «  تعهد تداومی یا مستمر» ، « تعمد عاطفی » تعهد سازمانی دارای سه بعد 

موده را معرفی ن«  92تعهد پیوستگی» و «  92تعهد همانند سازی شده» ، « 96تعهد مبادله ای» بندی نسبتا جدید خودسه نوع تعهد به صورت 

 اند. 

هوش از جمله مواردی است که بسیارمورد توجه روانشناسان بوده ودر طول تاریخچه ی روانشناسی ، تالش بر این بوده است که ماهیت 

هوش ، انواع آن،تغییرپذیری آن و... مورد بررسی قرار گیرد.وقتی درباره ی هوش صحبت می شود ، ویژگی هایی چون یادگیری سریع ، زیاد ، 

(.  علم روانشناسی ، هوش را به طورکلی ، نوعی ویژگی 9285بات دقیق وفوری وراه حل های جدید به ذهن خطورمی کند) فاطمی ،محاس

هوش عبارت است از توانایی کلی وجامع  ، 92(. ازنظردیوید وکسلر9115،   95شخصیتی متفاوت از خالقیت ، شخصیت و یا عقل می داند ) گاردنر

طقی ، فعالیت هد فمند وسازگاری بامحیط می شود. درنظر وی ، هوش یک توانایی جامع است ؛ یعنی مرکب از عناصر یا درفرد که باعث تفکرمن

اجزای که به طور کامل منتقل از هم نیستند ونشانه هوشمندی فرد آن است که می تواند به صورت منتطقی بیندیشد واعمال  برخاسته از هوش 

 (. 9282ایی هوش به فرد این امکان را می دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد)اسماعیلی وگودرزی ،او واعمالی هدفدارهستند وتوان

(.گرچه 9219فرهنگ استدالل ووبدالی است بین آنچه افراد درجهان انجام می دهند وآنچه برای آن ها انجام می دهد ) آهنچیان وهمکاران ،

زمون های بسیاری برای سنجش وتقویت آن ارائه گردیده است. اما  و روانشناسان قرار گرفته داشتهاز سال های دور مورد توجه   99بهره هوشی

ابعاد جدید هوشی مانندهوش عاطفی وهوش فرهنگی تنها در سال های اخیر مورد توجه وبررسی قرار گرفته اند و) نائیجی وعباسعلی زاده ، 

درطول چندین سال «  91شایستگی های جهانی» ویا «  98شایستگی بین فرهنگی» ن مانند (. همراه با روند جهانی شدن عبارات گونانگو 9282

، برای نام گذاریتوانایی ومهارت افراد برای سازگاری وانجام وظیفه به طور اثربخش درفرهگ های مختلف مورد استفاده بود.اما مفهوم هوش 

ازمحققان کسب وکارلندن مطرح شد وبه عنوان تئوری جدیدی در  60لی وانگفرهنگی ، به عنوان نوعی خاص ازهوش ، برای اولین بارتوسط ار

دنیای مدیریت وروانشناسی سازمانی پدیدارگشت. بعدها کنسرسیومی ازاساتیدآمریکا وانگلیس وآسیا ، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک 

 ( .6009،  69ینچظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی ازفرهنگ متفاوت تعریف کردند ) بنتن ول

هوش فرهنگی نوعی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط کاری متنوع دارد.توانایی فرد برای تطبیق باارزش ها ، سنت ها وآداب 

درزمینه فرهنگی خودبه آن عادت کرده است وکارکردن دریک محیط متفاوت فرهنگی ، معرف هوش فرهنگی است  رسوم متفاوت ازآنچه که

(. هم چنین ، هوش فرهنگی ، بینش های فردی را دربرمی گیردکه برای انطباق باموقعیت ها وتمایالت میان فرهنگی 9219یان وهمکاران ،)آهنچ

( شامل 6002( .چارچوب هوش فرهنگی ازدیدگاه ایرلی وآنگ ) 9289وحضور موفق درگروه های کاری چند فرهنگی مفید است ) عباسعلی زاده ،

 الگوها ( ، بعدانگیزشی ) خودباوری ، پشتکار ، اهداف ، ارتقاء ( و بعد رفتارهای ضروری اظهاری ، رویه ای ، قیاسی ، تشخیص سه بعد شناختی )

و بعدرفتاری) تهیه لیست رفتارهای ضروری ، اقدامات ، عملکردها وآداب ورسوم  ، عادت ها ( است. براساس تقسیم بندی مرکزمطالعات هوش 
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، 62تقسیم می شود ) مرکزمطالعات هوش فرهنگی  65، و رفتاری 62، انگیزشی  62، شناختی  66گی به چهاربخش فراشناختیفرهنگی ، هوش فرهن

 ( . 9210؛ نقل از حسینی نسب وقادری ،   6005

 رهنگی( به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت بین مولفه انگیزشی هوش ف9210؛ نقل از حسینی نسب وقادری ،  6002)  69تمپلروتای 

( به این نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی 9289با هرسه نوع سازگاری عمومی ، سازگاری بین فرهنگی وسازگاری شغلی وجود داراد. کاظمی )

 ( براین  باوراست که هوش فرهنگی وهرکدام از مولفه های فرا شناختی ، شناختی ،9289وابعاد آن وعملکرد ، ارتباط وجود دارد. عباسعلی زاده)

انگیزشی ورفتاری ، تاثیرمثبتی در روی انگیزه توفیق طلبی مدیران دارند. دررابطه با تعهدسازمانی هم پژوهش های مختلفی در داخل وخارج 

انجام شد ، به بررسی ومطالعه  نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد 6000کشورصورت گرفته است. کرمیک درپژوهشی که درسال 

غلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت.  درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی سازمانی وتعهد ش

( به بررسی تاثیرابعاد رضایت شغلی برتعهد 9210؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ، 9282رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد. خشنودی) 

رستان هایی شهر شیراز پرداخت ونتیجه گرفت که بین مولفه های کار ، سرپرست،همکاران با تعهدسازی ارتباط سازمانی معلمان مردوزن دبی

از ارتقاء وپرداخت وارتقاء با تعهد سازمانی رابطه مشاهده نشد.پس ازآنجا که معلمان از اعضای مهم آموزش  معنادار وجود دارد. ولی بین رضایت

ان به سازمان ، در پیشبرد اهداف سازمان وکار آمدی خود آنان موثر است واگر از هوش باالیی برخوردار باشد وپرورش محسوب می شود وتعهد آن

عملکرد بهتری خواهندداشت وباتوجه به  بررسی های صورت گرفته ، مشخص شد که درهیچ پژوهشی به بررسی این دو متغییر پرداخته نشده 

 «رابطه معنادار وجود دارد؟  وتعهد سازمانی دبیران متوسطه دوم یا بین هوش فرهنگیآ» است. حال مسئله پژوهش حاضراین است : 
 

 هدف کلی  
 تعیین رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی دبیران متوسطه دوره دوم.

 اهداف فرعی
 وسطه دوره دوم.تعیین رابطه هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان )تعمدعاطفی( درمیان دبیران مت -9

 .تعیین رابطه هوش فرهنگی با تمایل به تالش درجهت نیل چه اهداف سازمان )تعمدهنجاری(در میان دبیران متوسطه دوره دوم.6

 . تعیین رابطه هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان )تعمد مستمر(درمیان دبیران متوسطه دوره دوم.2

 

 سوال کلی

 رابطه معنادار وجود دارد؟ ین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی دبیران متوسطه دوره دومآیا ب

 سواالت فرعی
رابطه معنادار  . آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان  )تعهد عاطفی (در میان دبیران متوسطه دوره دوم9

 وجود دارد؟

رابطه معنادار  ش درجهت نیل به اهداف سازمان )تعهدهنجاری( در میان دبیران متوسطه دوره  دوم.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به تال6

 وجوددارد؟

رابطه معنادار  .آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان )تعهد مستمر(در میان دبیران متوسطه  دوره دوم2

 وجود دارد؟

 

 فرضيه اصلی 
 هنگی با تعهد سازمانی دبیران متوسطه دوره دوم رابطه معناداروجود دارد.بین هوش فر

 فرضيات فرعی
 معنادار وجود دارد. .بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان )تعهدعاطفی( درمیان دبیران متوسطه  دوره دوم9

 رابطه وجود دارد. ان )تعهدهنجاری( درمیان دبیران متوسطه دوره دوم.بین هوش فرهنگی با تمایل به تالش درجهت نیل به اهداف سازم6

                                                           
Meta cognitive. 21 

Cognitive. 22 

Motivational. 23 

Behavioral. 24 

Cultural Intelligence Studies Center. 25 

Templer & Tay 26  
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 . بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن درسازمان )تعهدمستمر(درمیان دبیران متوسطه دوره دوم رابطه وجود دارد.2
 

 تحقيقات داخلی
پرستاران درسطح متوسط می باشد ، اما تعامل اجتماعی آن ها ( نشان دادکه هوش فرهنگی 9219نتایج پژوهش آهنچیان وهمکاران )

درسطح پایین قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی ، سن ، سابقه کاری وجنس همبستگی مثبت معنادارباهوش فرهنگی 

ت ومعنادارنداشت.درعین حال رابطه دارند.ازطرف دیگر ، سطح تصحیالت ، وضعیت اقتصادی وتجربه کاری باروابط بین فردی همبستگی مثب

 معناداری بین هوش فرهنگی وتعامل اجتماعی پرستاران به دست نیامد.

تحلیلی حاکی از « اثرهمدلی فرهنگی،ابتکار اجتماعی وقوم گرایی برهوش فرهنگی » ( باعنوان 9219نتایج پژوهش احمدی وقاسمی )

کاراجتماعی وقوم گرایی برشاخص هوش فرهنگی است ازاین منظر ، اثرابتکار اجتماعی اثرمعنادارمتغیرهای مستقل یعنی همدلی فرهنگی ، ابت

از واریانس هوش  %62وهمدلی فرهنگی مستقیم واثرقوم گرایی مطابق انتظارات نظری منفی ومعکوس بوده است.درنهایت انتظار آن است که 

 راجتماعی ، قوم گرایی اجتماعی وقوم گرایی اقتصادی تبین شود.فرهنگی بااستفاده ازواریانس های ترکیب خطی همدلی فرهنگی ، ابتکا
 

 تحقيقات خارجی
( درپژوهش خودبه بررسی،توسعه وبخش کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختارحیاتی ، سطح سازمانی می پردازد.آنها 6008ون دریل )

 سازمانی دارد.معتقدند که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی وعملکرد 

(به بررسی تاثیر هوش فرهنگی براثربخشی مذاکره بین فرهنگی درمیان مذاکره کنندگان آمریکایی وآسیای غربی پرداخته 6009ایمای)

است که درآن هوش فرهنگی به عنوان عامل کلیدی اثربخشی مذاکره بین فرهنگی معرفی شده است.هم چنین تحلیل های اکتشافی این تحقیق 

 فرهنگی قدرت پیشگویی کنندگی قوی تری نسبت به سایرابعادداشته است. دهد که بعد انگیزشی هوش نشان می
 

 جامعه آماري
 جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کلیه معلمان مردوزن دوره متوسطه دوره دوم شهر  مشهد می باشند. 

 

 حجم نمونه وروش نمونه گيري
ی چندمرحله ای نمره با تصادفی ساده درطی مراحل انتخاب شدند. به این صورت که درمرحله گروه نمونه دراین پژوهش به شیوه خوشه ا

دبیرستان پسرانه( بطورتصادفی انتخاب 2دبیرستان دخترانه و2دبیرستان ) 8اول کل شهر  را به چهاربخش تقسیم کرده ودرمرحله دوم ازهربخشی 

 مرد این مدارس پرسشنامه های هوش فرهنگی وتعهد سازمانی داده شدپرکردند.دبیرستان شدند وبه تمام دبیرانزن و 26شدند که جمعا 

 

 ابزار جمع آوري داده ها
( وپرسشنامه تعهد سازمانی مودی ، استیرز وپورتر)  6002ابزار مورد استفاده دراین پژوهش،پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ وهمکاران ) 

 ( است. 9191

 

 تجزیه تحليل داده ها
 ش فرهنگی با تعهد عاطفی مقطع متوسطه دوره دوم شهر مشهد رابطه معنا دار وجود دارد؟آیا بین هو -9

 

 ضریب همبستگی ارتباط  بين شاخص هوش فرهنگی وتعهد عاطفی -1جدول 
 

 آزمون پیرسون هوش فرهنگی تعهد عاطفی

05250 

0500 

688 

9 
 

619 

 مقدار همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری
N 

 

؛ «هنگیهوش فر»  مستقل فرضیه ه از ضریب همبستگی پیرسون، بین عنوان تعهد سازمانی  متغیر وابسته و متغیرمقادیر به دست آمد

 دهد، ارتباط سطح معناداری با یکدیگر دارند.نشان می
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هوش »»  همستقل فرضی به عنوان متغیر وابسته و متغیر  تعهد عاطفیبین با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، 

ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنی است هرچه اعتماد  %11احتمال صحت ( و با =0509دهد، ارتباط سطح معناداری ) نشان می؛ « فرهنگی

 .کندبه مدیریت بهبود پیدا کند. رضایت شغلی  نیز افزایش پیدا می
 

 هاي آماري رگرسيون ساده به روش هم زمان بين هوش فرهنگی و تعهد عاطفی: مشخصه  2جدول 

 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

Enter 05250 05602 05600 98550598 

 

طور که در جدول فوق مشاهده می شود برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهشی از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد.همان

می باشد.به عبارت  05602می باشد و ضریب تعیین آن برابر  05250ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر هوش فرهنگی و تعهد عاطفی برابر

تعدیل شده  تعیین از تغییرات واریانس متغیر مالک تعهد عاطفی به وسیله متغیر پیش بین هوش فرهنگی تبیین می شودو ضریب 05602دیگر 

 تغییرات در تعهد عاطفی را بحساب آورده است.05602نشان می دهد که مدل مورد استفاده 
 

 : تحليل واریانس بين هوش فرهنگی و تعهد عاطفی 3جدول 
 

 سطح معنی داری Fمقدار مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل

 621625609 9 621625609 اثررگرسیونی

 2265222 682 191225228 باقیمانده 05000 965991

  689 9668285895 کل

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد عاطفی معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی 

آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را  معنا دار بدست =000/0،در سطح  F=965991با مقدار

خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف 

 متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین 
 

 : ضرائب معادله رگرسيونی همزمان تعهد عاطفی4جدول 

 

 سطح معنی داری Tمقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

 000/0 85529 05250 05299 25092 تعهد عاطفی

 

ی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور که در جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بین

جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین رهبری تعهد عاطفی می تواند به صورت معنی داری متغیر مالک  هوش فرهنگی را پیش بینی 

 000/0،در سطح آلفای25092و بتای =t 85529کند.متغیر اعتماد به مدیریت با مقدار  بینی کننده معنی داری برای متغیر هوش  پیش =

در انحراف معیار متغیر هوش 05250فرهنگی  به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تعهد عاطفی

 فرهنگی تغییر ایجاد می شود.

 

 ابطه وجود دارد؟آیا بین هوش فرهنگی و تعهد هنجاری دبیران متوسطه دوره دوم شهر مشهد ر -6
 

 : ضریب همبستگی ارتباط  بين شاخص هوش فرهنگی و تعهد هنجاري 5جدول 
 

 آزمون پیرسون هوش فرهنگی تعهد هنجاری

05506 

0500 

688 

9 

 

619 

 مقدار همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری
N 

9 

6 

2 
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؛ «ی هوش فرهنگ»  مستقل فرضیه وابسته و متغیر مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین عنوان تعهد هنجاری متغیر

 دهد، ارتباط سطح معناداری با یکدیگر دارند.نشان می

»»  یهمستقل فرض با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین تعهد هنجاری   به عنوان متغیر وابسته و متغیر

ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنی است هرچه  %11احتمال صحت ( و با =0509اداری ) دهد، ارتباط سطح معن؛ نشان می«هوش فرهنگی 

 .کنداعتماد به مدیریت بهبود پیدا کند. تعهد هنجاری  نیز افزایش پیدا می
 

 : مشخصه هاي آماري رگرسيون ساده به روش هم زمان بين هوش فرهنگی و تعهد هنجاري 6جدول 
 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده تعیین ضریب ضریب همبستگی مدل

Enter 05288 05959 05928 91502286 

 

برای تجزیه وتحلیل سوال از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب 

می باشد.به عبارت دیگر  05959می باشد و ضریب تعیین آن برابر  05288همبستگی چندگانه بین متغیر هوش فرهنگی وتعهد هنجاریبرابر

از تغییرات واریانس متغیر مالک تعهد هنجاری به وسیله متغیر پیش بین هوش فرهنگی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان 05959

 .تغییرات در تعهد هنجاری را بحساب آورده است 05959می دهد که مدل مورد استفاده 
 

 :  تحليل واریانس بين هوش فرهنگی و تعهد هنجاري 7جدول
 

 سطح معنی داری Fمقدار مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل

 986915289 9 986915289 اثررگرسیونی

 2265986 682 9020615159 باقیمانده 000/0 505289

  685 9692015222 کل

 

شاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد سازمانی معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی همانطور که در جدول فوق م

معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را  =000/0،در سطح  F=505289با مقدار 

موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف  خنثی نمایدو

 نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
 

 : ضرائب معادله رگرسيونی همزمان تعهد هنجاري 8جدول 

 

 سطح معنی داری Tمقدار بتا خطای استاندارد B غیرمت

 000/0 95018 05288 05289 25258 تعهد هنجاری

 

جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور که در 

ی تواند به صورت معنی داری متغیر مالک  هوش فرهنگی را پیش بینی کند.متغیر جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین  تعهد هنجاری م

 000/0،در سطح آلفای =9501805288tاعتماد به مدیریت با مقدار بتای . پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر هوش فرهنگی به  =

در انحراف معیار متغیر هوش فرهنگی تغییر  05288در انحراف معیار متغیر تعهد هنجاری   حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر

 ایجاد می شود.

 آیا بین هوش فرهنگی و تعهد مستمردبیران متوسطه دوره دومشهرمشهد رابطه وجود دارد؟ -2
 

 ضریب همبستگی ارتباط  بين شاخص هوش فرهنگی و تعهد مستمر : 9جدول
 

 آزمون پیرسون وش فرهنگیه تعهد مستمر

05506 

0500 

688 

9 

 

619 

 مقدار همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری
N 
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؛ «گی هوش فرهن»  مستقل فرضیه مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین عنوان تعهد مستمر  متغیر وابسته و متغیر

 دهد، ارتباط سطح معناداری با یکدیگر دارند.نشان می

هوش »»  یهمستقل فرض جه به مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین تعهد مستمر  به عنوان متغیر وابسته و متغیربا تو

ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنی است هرچه هوش  %11احتمال صحت ( و با =0509دهد، ارتباط سطح معناداری ) ؛ نشان می«فرهنگی 

 .کندکند. تعهد مستمر  نیز افزایش پیدا میفرهنگی بهبود پیدا 
 

 : مشخصه هاي آماري رگرسيون ساده به روش هم زمان بين هوش فرهنگی و تعهد مستمر11جدول

 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

Enter 05506 05656 05621 99519220 

 

ی چهارم از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهش

می باشد.به عبارت 0656می باشد و ضریب تعیین آن برابر  05506شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر هوش فرهنگی و تعهد سازمانی برابر

د مستمربه وسیله متغیر پیش بین هوش فرهنگی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده از تغییرات واریانس متغیر مالک تعه 05656دیگر 

 تغییرات در تعهد مستمر را بحساب آورده است. 05656نشان می دهد که مدل مورد استفاده 
 

 : تحليل واریانس بين هوش فرهنگی و تعهد مستمر 11جدول 
 

 سطح معنی داری Fمقدار مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل

 299295291 9 299295291 اثررگرسیونی

 265091 682 162005522 باقیمانده 000/0 125281

  689 9625295122 کل

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد مستمر معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی 

معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را  =000/0،در سطح  F=125281با مقدار 

صادف تخنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و 

 نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
 

 : جدول ضرائب معادله رگرسيونی همزمان تعهد مستمر 12جدول 
 

 سطح معنی داری Tمقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

 000/0 15898 05506 05622 65210 تعهد مستمر

 

معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور که در جدول ضرائب 

جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین رهبری تعهد مستمر  می تواند به صورت معنی داری متغیر مالک  هوش فرهنگی  را پیش بینی 

 000/0،در سطح آلفای =15898tو05506بتای  کند.متغیر اعتماد به مدیریت با مقدار پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر هوش  =

در انحراف معیار متغیر هوش 05506فرهنگی به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تعهد مستمر

 فرهنگی تغییر ایجاد می شود.

 «؟دار وجود داردن مشهد رابطه معناتعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم شهرستا آیا بین هوش فرهنگی و»اصلی پژوهشسوال 
 

 : ضریب همبستگی ارتباط  بين هوش فرهنگی و تعهد سازمانی 13جدول  
 

 آزمون پیرسون میزان هوش فرهنگی میزان تعهد سازمانی

05282 

0500 

686 

9 

 

619 

 بستگی پیرسونمقدار هم

 سطح معنی داری
N 

9 

6 

2 
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؛ «هنگی هوش فر»  مستقل فرضیه مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین عنوان تعهد سازمانی  متغیر وابسته و متغیر

 دهد، ارتباط سطح معناداری با یکدیگر دارند.نشان می

هوش » یهمستقل فرض ن، بین تعهد سازمانی  به عنوان متغیر وابسته و متغیربا توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسو

ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنی است هرچه هوش  %11احتمال صحت ( و با =0509دهد، ارتباط سطح معناداری ) ؛ نشان می«فرهنگی

 .کندفرهنگی بهبود پیدا کند. تعهد سازمانی  نیز افزایش پیدا می
 

 : مشخصه هاي آماري رگرسيون ساده به روش هم زمان بين هوش فرهنگی و تعهد سازمانی 14 جدول
 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

Enter 282/0 622/0 622/0 98509255 

 

ن استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهشی اول از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زما

می باشد.به 05622می باشد و ضریب تعیین آن برابر   05282شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر تعهد سازمانی و هوش فرهنگی برابر

 گی تبیین می شودو ضریب تعییناز تغییرات واریانس متغیر مالک تعهد سازمانی به وسیله متغیر پیش بین هوش فرهن 05622عبارت دیگر 

 تغییرات در تعهد سازمانی را بحساب آورده است. 05622تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 
 

 : نتایج تحليل واریانس بين هوش فرهنگی و تعهد سازمانی 15جدول 

 

 سطح معنی داری Fمقدار مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل

 686525218 9 686525218 رسیونیاثررگ

 2625252 680 192265852 باقیمانده 000/0 825219

  689 9919995259 کل

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد سازمانی معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی 

معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را  =000/0،در سطح  F=825219با مقدار 

خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف 

 به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.نیست.در رابطه مثبت 
 

 : جدول ضرائب معادله رگرسيونی همزمان تعهد سازمانی16جدول 
 

 سطح معنی داری Tمقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

 000/0 15200 05282 05969 95991 تعهد سازمانی

 

هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور که در  جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم

جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین تعهدسازمانی می تواند به صورت معنی داری متغیر مالک  هوش فرهنگی را پیش بینی کند.متغیر 

 000/0،در سطح آلفای =15200tو05282تعهدسازمانی با مقدار بتای  پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر هوش فرهنگی به حساب  =

در انحراف معیار متغیر هوش فرهنگی تغییر ایجاد 05282می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تعهد سازمانی

 می شود.
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 نتيجه گيري
است بیان کننده این است  602/0رابطه معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده که برابربابین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی 

( که نشان دهنده ی  ,  F=72/779بدست آمده ) Fازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدار602/0که 

است ونشان دهنده ی این است که تعهدعاطفی به صورت معناداری هوش فرهنگی  معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهد عاطفی

 راپیش بینی می کند. 

است بیان کننده این  959/0بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری رابطه معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده که برابربا  

( که نشان دهنده ی    F=50/387بدست آمده ) Fهنگی تبیین می شودومقدارازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فر959/0است که 

معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدهنجاری است نشان دهنده این است که تعهدهنجاری به صورت معناداری هوش فرهنگی 

 راپیش بینی می کند

است بیان کننده این است 656/0ضریب تعیین بدست آمده که برابربا بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر رابطه معناداروجوددارد.وبراساس 

( که نشان دهنده ی معناداربودن    F=96/389) Fازتغییرات واریانس تعهدمستمر بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدار656/0که 

رت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدمستمر است نشان دهنده این است که تعهدمستمر به صو

 کند

 و دارد. وجود معنادار رهنگی وتعهدسازمانی باتوجه رابطهدرمجموع ، دررابطه با تحلیل سوال اصلی پژوهش مشخص شدکه بین هوش ف 

ی بوسیله هوش فرهنگی ازتغییرات واریانس تعهدسازمان622/0است بیان کننده این است که  622/0با اساس ضریب تعیین بدست آمده که برابر بر

( که نشان دهنده معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدسازمانی است  F=86/49بدست آمده ازجدول ) Fتبیین می شودومقدار

 نشان دهنده این است که تعهدسازمانی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.
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