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 چکیده 

مقطع  تدوین مدل ارتباطی هوش هیجانی، فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران  ف از پژوهش حاضر،  هد
پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماري پژوهش متوسطه دوم شهر کرمانشاه  بوده است.  

نمونه  بودند.  کرمانشاه  در شهر  دوم  متوسطه  دوره  دبیران  تمامی  ساده شامل  تصادفی  شیوه  به  گیري 
ن حجم  است.  شده  شامل  انجام  می  270مونه  دبیر  دادهباشد.  نفر  گـردآوري  شـامل ابـزار  نیـز  ها 
انگ و  و هـوش فرهنگـی  (  2000اُن)–بار   هوش هیجانی(،  1944آلن و میر)پرسشـنامه تعهد سازمانی  

بـود که به دلیـل دخـل و تصـرف محقـق، روایـی و پایایی آن بررسـی و تأیید شـد.    (2004همکاران)
آلفـاي تعهد   مقدار  و  فرهنگـی  هیجانی، هـوش  بـراي هوش  آزمون  دونیمه کردن  روش  و  کرونباخ 

  7/0همگـی باالتـر از    % محاسبه گردیده  82%و    86/0،86و    81/0%،    82%و    92سـازمانی به ترتیب  
هاي ها از روش منظور تجزیه و تحلیل دادهبه  پایایی مناسـب پرسشـنامه بود.   ۀ بودند و ایـن نشان دهند

هوش و   هوش فرهنگی  بین  داد که  نشان نتایج  .  ریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردیدض
سازمانی  تعهد  با  هوش هیجانی    ابعادبین  دارد.  وجود  رابط معناداري  دبیران  سازمانی  تعهد    باهیجانی  

بین    وجودمعناداري  رابطه    دبیران   معناداري  رابطه  دبیران  سازمانی  تعهدبا  هوش فرهنگی   ابعاددارد. 
هیجانیابعاد  دارد.  وجود   فرهنگی   هوش  هوش  ابعاد    تعهد   بینیپیش بهقادر  معناداري  طور  به  و 
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 مقدمه -1
شود از ها موجب میاساسی که تفاوت فرد را در بین انسانها  مسئله هوش به عنوان یکی از ویژگی

هوش هیجانی نقش بارز  (Wong & Law, 2003). ها مورد توجه بوده استابتدا تاریخ مکتوب انسان
قابلیت سایر  به  نسبت  افراد  مطلوب  عملکرد  مهارتدر  قبیل  از  میها  ایفا  فنی  یا  ذهنی  با ها  و  کند 

قابلیت و  هیجانی  هوش  میهپرورش  کارکنان  هم  و  سازمان  هم  آن،  بهرهاي  آن  مزایا  از  مند توانند 
ها  بایستی اند که به منظور عملکرد بهتر در سازمان، انسان شوند. برخی از دانشمندان  بر این عقیده

باشند نیز  باالیی  هیجانی  هوش  داراي  هوشی،  بهره  بر    (Naqabi and Bahadori, 2012 ).عالوه 
نقشی مهم در کیفیت و د  توانمیهوش هیجانی   براي توسعه و بازي کردن  در همه سطوح سازمانی 

تعامل اجتماعی با دیگران مؤثر باشد   بار آن معتقد است که    .(Bahrami et al, 2015)اجراي مؤثر 
هایی براي ها شخصی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی است و مهارتهوش هیجانی نوعی آرایش قابلیت 

ان توانایی  بر  بر سانتأثیر  مستقیماً  و  دارد  محیطی  مقتضیات  و  فشارها  بر  غلبه  در  موفقیت  براي  ها 
اثر می آسایش روان  با فعالیت شناختی  نوع هوش داریم که هرکدام  به عقیده این پژوهشگر دو  گذارد 

دارند ارتباط  مغر  از  عقلی  - 1بخشی  هیجانی  –2هوش  از   Darvish Sefat et al,2012). ) هوش 

کار طرفی   هاي  محیط  با  زیاد  بسیار  ارتباط  هوش،  از  جدید  دامنه  عنوان   به  فرهنگی  هوش  دیگر، 
 متنوع دارد. هوش فرهنگی نوع بدیعی از هوش است که ارتباط زیاد با محیط کار متنوع فرهنگی دارد

مهارت  . کارگیر  به  استعداد  را  فرهنگی  هوش  تواناییپیترسون  و  میها  مختلف  محیط  در   (داندها 
Brooks, 2010 .) 

آید هاي رهبري کلیدي به حساب میفضاي جهانی شده امروز، هوش فرهنگی یکی از شایستگیدر   
(Rockstuh et al, 2011).  با محیط زیادي  بسیار  ارتباط  که  است  از هوش  نوعی  هوش فرهنگی 

اوت از آنچه در  ها و آداب و رسومی متفها، سنت کاري متنوع دارد. توانایی فرد براي تطبیق با ارزش
هوش   معرف  فرهنگی،  متفاوت  محیط  یک  در  کردن  کار  و  کرده  عادت  آن  به  خود  فرهنگی  زمینة 

است سازمان  (.(Ahanchian et al, 2012فرهنگی  در  فرهنگی  هوش  ارتقاي  و  ضمن ارزیابی  ها، 
زمانی را  ساهاي فرهنگی، زمینه عملکرد و اثربخشی مناسبات درون و برون حفظ و پاسداشت از سرمایه 

انطباق   برايفرد  یک  توانایی    فرهنگی،هوش  از  منظور  .  (Kim & Van Dyne,2012 )کندفراهم می
 (Korzilius et al, 2017).است جدید فرهنگی محیط یک با 

وي نیراز حیث  متفاوت  هاي  محیط  دروظایف    مفیدانجام  براي  ابزارها  بهترین  از  یکی  هوش فرهنگی   
به طور    بتوانندگوناگون  فرهنگی  هاي  موقعیت  در  تاسازد  می  قادر  را   افرادهوش  از  نوع  این  کاراست،  
 . (Aghabig and Saleh, 2013)ورزندمبادرت  وظیفه  انجام به اثربخش  

بودن براي     گوناگون  هاي فرهنگ  به  را خود  باید  کارکنان    کنونی،متغیر  و  پویا  محیط    در  مؤثر 

. هـوش فرهنگی شـکل خاصی از هوش  (Khayr andish et al, 2017)نمایند سازگار سازمانیدرون
شـخصی در شـرایط متنـوع فرهنگی متمرکز اسـت و در عین حال  اسـت که بـر توانایی انطباق رفتار  

گیري  ها ایجـاد شـود تـا زمینـه را بـراي شـکلاي از اصـول، قواعـد و ارزش دهد مجموعه اجـازه می
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رفتـار   سـازگاري  باعث  باال  فرهنگـی  سـازد؛ همچنیـن هوش  باکیفیـت هموار  فـردي  بیـن  روابـط 
مـرد با  تمـاس  در  میفـردي  فرهنگی  مختلف  مناطق  سازمانی (Popescu, 2017)شـودم  تعهد   .

شاخصی قوي براي تعیین موفقیت کارکنان در بهتر ساختن عملکرد سازمان است. بر همین اساس این  
هایی که در باال  مفهوم مورد توجه بسیاري از اندیشمندان علم مدیریت واقع شده است و دانستن جنبه

کارکنان در  تعهد  می   بردن  بازي  مهمی  مهم نقش  سازمان  براي  دارند،  آن  بر  زیادي  تأثیر  یا  کنند 
پیش  Mahdi et al).   ( 2014,است و  سازمانی  رفتار  درک  براي  مهمی  عامل  سازمانی  بینی  تعهد 

کننده خوبی براي تمایل به باقی ماندن در شغل است. کارکنان متعهد نظم بیشتري در کارشان دارند، 
   .(Moradi et al, 2015)کنندمانند و بیشتر کار میزمان میمدت بیشتري در سا

به سازمان تعریف شده است و نشان دهنده  تعهد سازمانی، پیوستگی روانی احساس شده توسط فرد 
مشخصهدرجه وي  که  است  دیدگاهاي  یا  میها  سازي  درونی  را  سازمان  میهاي  یا  تعهد کند  پذیرد. 

و توانایی  دهنده  نشان  مجموعه  سازمانی،  سازمان،  یک  در  شدن  درگیر  و  سازمان  به  فرد  ابستگی 
منافع سازمانی را حاصل می  هایی که اهداف وفشارهاي درونی شده و هنجاري براي انجـام فعالیت
می سازمانی  امیال  و  اهداف  به حصول  منجر  و  میکنند   ,Meyer & Herscovitch). باشدگردند، 

می(2001 بیان  سازمانی،  کتعهد  و کند  سازمان  آن  اهداف  خاص،  سازمان  یک  با  کارمند  یک  ه 
می  شناخته  سازمان  آن  در  عضویت  آوردن  دست  به  در   .(Masrek et al, 2015)شود  آرزوهایش 

روش از  استفاده  در  مدیریت  توانایی  گرو  در  سازمان  یک  موفقیت  سود امروزه،  اجازه  که  است  هایی 
. وجود رضایت  (Kołodziejczak, 2015)دهدشوند را مییبردن از منابعی که سرمایه انسانی نامیده م

گذاري در سازمان و احساس وظیفه به سازمان  درونی براي ادامه کار در یک سازمان، نیاز به سرمایه 
دارد. رویکرد دیگر هوش فرهنگی حس مسلم وابستگی برخی کارکنان به سازمانی است که در آن کار 

س(Okati, 2014)کنندمی تعهد  شکل .  باعث  فرد  ازمانی  در  عاطفی  و  روانی  وابستگی  نوعی  گیري 
بقا در سازمان می می به  مایل  را  او  و  این(Buikzadeh et al, 2017)کندشود  به  توجه  با  افراد  که  . 

اصلی سازمان را تشکیل میاجزاي  بهها  و  انسانی آن  دهند  نیروي  به  طور حتم موفقیت هر سازمانی 
هاي انسانی  هاي راهبردي را در گرو برخورداري از قابلیت نظران دستیابی به مزیت بستگی دارد. صاحب

تعهد افراد به عنوان اصلیشناختی، انگیزش، نگرش و  ها روان دانند. بنابراین ویژگیمتعهد و ممتاز می
ایجاد می را  براي سازمان  پایداري  بوده و مزیت رقابتی  کند. وجود  ترین عنصر سازمانی حائز اهمیت 

یافته و کارکنان بااحساس شود تا میزان نظارت بر عملکرد کارکنان کاهشتعهد در کارکنان سبب می
عنوان یک مجموعه فکري  . تعهد سازمانی بهتعلق به سازمان و اهداف آن، کارایی خود را افزایش دهند

کند که در ارتباط  کند، فرد را ملزم به عمل در مسیري میهاي متفاوتی را تعبیر و تفسیر می که شکل 
هوش فرهنگـی در بیشـتر مطالعات صورت    .(McMahon, 2007)به رسیدن به هدفی مشخص باشد

نحو متوجه  فرهنگ  ە  گرفتـه،  بـا  بیگانتعامـل  فرهنگهاي  به  اما  اسـت؛  بوده  درون  ه  مختلـف  هاي 
محیط   یـک  اگر  کـه  دارد  وجـود  اعتقاد  ایـن  اسـت.  تعمیـم  قابلیـت  نیز  جامعه  یـک  ملی  فرهنگ 

تواند بـه یک نتیجه عالـی از عملکرد سـازمانی مانند  متنـوع فرهنگی بـه درسـتی مدیریت شـود، می 
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فره هـوش  شـود.  منجـر  خالقیـت  و  به کارایـی  چندبعـدي، نگـی  اجتماعی  سـاختار  یـک  عنوان 
بافرهنگ  تعامل  را بـراي کشـف، درک و  بـه اهـداف سـازمانی فراهم  فرصتـی  با توجه  هاي متنـوع 

( یکی از عواملی که بر تعهد سازمانی  1998طبق دیدگاه گلمن).  (Darvishmotevali, 2017)کنـدمی
ت. از نظر ایشان هوش هیجانی معین کننده ظرفیت شناخت  تواند تأثیرگذار باشد، هوش هیجانی اس می

احساسات شخصی فرد و دیگران و ایجاد انگیزه در فرد و مدیریت این احساسات به طور صحیح در 
    .(Buikzadeh et al, 2017)کندروابط اجتماعی و سازمانی تعریف می 

د را به بهترین نحو ممکن انجام  احساس مسئولیت وظایف خو معلمان متعهد با داشتن التزام عملی و
شوند. تعهد سازمانی یک جنبه ً  وري نظام آموزشی می بهره داده و موجب افزایش کارایی، اثربخشی و

می  شغلی  عملکرد  و  معلمان  کارایی  از  توانمنديمهم  حاضر  عصر  در  که  آنجا  از  صرفاً باشد.  هاي 
 ,Kiaruchi et al)قیت در کار وزندگی باشدبینی کننده خوبی براي موفتواند پیش عقالنی دیگر نمی

2006). 
عنوان  به   " هوش هیجانیتعهد سازمانی،هوش فرهنگی و  "شدهاشاره متغیرهاياهمیت  به  توجه  با  پس  
موفقیت   در  هاآنضعف  و  قوت  نقاط  شناخت  سازمانی و  رفتار  و    هاسازمان مدیریتدر    مهمعامل  سه  

پژوهش   ایناصلی سؤال  بنابراین،  است. اهمیت حائز مدارس یادگیري فرایند  در خصوصبه ها، سازمان
آیا  از  است    عبارت   مقطع متوسطه دوم   تعهد سازمانیبا  هوش فرهنگی    وهوش هیجانی   بیناینکه: 

  وجود دارد؟ رابطهشهر کرمانشاه 

 

 پیشینه پژوهش -2

( امیر   ، نتیجه   1395کروبی  این  به  شغلی  عملکرد  بر  فرهنگی  هوش  تأثیر  عنوان   با  تحقیقی  در   )
 .رسیدند که هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی آنان تأثیر مثبت و معنادار دارد

( در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی کارکنان   1393الوانی و عرب نیا )
مالیاتی استان تهران، نشان دادند که هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی فراشناختی،    سازمان امور

هوش فرهنگی رفتاري و هوش فرهنگی انگیزشی بر تعهد سازمانی کارکنان امور مالیاتی استان تهران  
هاي هوش فرهنگی از نظر اهمیت و تأثیر  بندي مؤلفهتأثیر مستقیم و معناداري دارد. همچنین اولویت

.هوش فرهنگی  2هوش فرهنگی فراشناختی،   .1باشد:  صورت زیر میآن بر تعهد سازمانی کارکنان به 
. هوش فرهنگی رفتاري. در این تحقیق از پرسشنامه براي  4. هوش فرهنگی شناختی و  3انگیزشی،  

و  شده است و آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه  ها استفادهآوري دادهجمع
 .آزمون فریدمن انجام شد

( در پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی  1392ازوند و همکاران )ب
کارکنان، نشان دادند که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداري 

 .مثبت و معنادار مشاهده شدوجود دارد؛ همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رابطه 
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( انجام داد نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و تعهد 1390در تحقیقی که توسط عماد زاده)
 اي چندگانه وجود دارد. باشد. همچنین هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطهسازمانی معنادار می

( همکاران  و  ارزیاب2015ماسرک  عنوان  تحت  تحقیقی  در  سازمانی  (  تعهد  و  هیجانی  هوش  ی 
پیش  به  تا  دو  فقط  هیجانی،  هوش  خوشه  چهار  از  که  دریافتند  مالزیایی،  رایانه  بینی  متخصصین 

ها حاکی از اهمیت هوش هیجانی  عالوه، یافته هاي معناداري براي تعهد سازمانی تبدیل شدند. به کننده
رایانه می تأمین تعهد سازمانی در مورد متخصصین  براي تحلیل دادهباشدر  از ضریب رگرسیون د.  ها 

 . استفاده شد
( را    2014اکتاي  رابطه  این  سازمانی،  تعهد  و  فرهنگی  هوش  بین  رابطه  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. اطالعات به دست آمده توسط ابزارهاي آماري  .بررسی کردند 
آ پیرسون،  همبستگی  ضریب  رگرسیون   t زمونمیانگین،  و  طرفه،  یک  واریانس  تحلیل  مستقل، 

وتحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداري میان هوش فرهنگی و ابعاد  تجزیه 
متفاوتش با تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد. این تحقیق توسط رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد 

 .بینی کننده براي تعهد سازمانی بودترین پیشی، دانش قوي که در میان چهار بعد هوش فرهنگ
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی، که 

 -( در استان اردبیل انجام پذیرفت، نتایج حاصل از آزمون کولموگروف 2013توسط آذروند و همکاران )
توان از ضریب همبستگی پیرسون براي آزمودن  وزیع جامعه نرمال است و می اسمیرنوف نشان داد که ت

ها نشان دادند که بعد شناختی هوش فرهنگی رابطه معناداري با فرضیات تحقیق استفاده نمود. یافته
تعهد سازمانی در این تحقیق ندارد؛ و انگیزش و ابعاد هوش فرهنگی ارتباط معناداري با تعهد سازمانی 

 دارد
)اق همکاران  و  نقش  2011دسی  بررسی  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  عنوان  تحت  تحقیقی   )

 میانجیگري

نشان می  تحقیق  نتایج  دادند.  انجام  اثر  استرس کاري و رضایت شغلی  دهند که هوش هیجانی هیچ 
مستقیم و غیرمستقیمی بر استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ندارد. عالوه بر این، استرش  
شغلی اثر منفی مستقیمی بر تعهد سازمانی دارد. رضایت شغلی یک تأثیر مثبت قوي بر تعهد سازمانی  
تحقیق   این  در  سازمانی  تعهد  روي  شغلی  استرس  تأثیر  در  شغلی  رضایت  میانجیگري  نقش  دارد. 

 ها از پرسشنامه استفاده شد آوري دادهمسجل شد. براي جمع
حت عنوان تأثیر هوش هیجانی، رفتار رهبري و تعهد سازمانی ( ت2011در تحقیقی که توسط نوردین)

تغییر در یادگیري سازمانی باالتر یافته  براي  ها نشان دادند که آمادگی براي تغییر  بر آمادگی سازمان 
درصد واریانس را توضیح داده است.    1/44توسط هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رفتار رهبري تبادلی  

 وتحلیل دو متغیره استفاده شده است. یه در این تحقیق از تجز
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( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی، خود اثربخشی شغلی و تعهد  2009راتی ، راستوري)
روي   بر  معنی120سازمانی  ارتباط  داد  نشان  پژوهش  نتایج  دادند،  انجام  سازمانی  کارکنان  از  دار نفر 

 رد.مثبت بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی وجود دا
همکاران) و  در  2009کدیر  شغلی  ثبات  و  عملکرد  هیجانی،  هوش  عنوان  با  پژوهشی  در   نفر350( 

رابطه   آنان  عملکرد  و  کارکنان  هیجانی  هوش  نمرات  بین  که  دادند  نشان  بیمارستان  پرستاران  از 
 دارمعنی

 وجود دارد
)لردانگ ت(  2008لو  رابطه بین هوش هیجانی،  ارزیابی  آن  و رضایت در پژوهشی که هدف  عهد سازي 

وپرورش بود، به این نتیجه رسید که هوش هیجانی بر رضایت و تعهد کارکنان شغلی کارکنان آموزش
 . تأثیر مثبت و معنادار دارد

( سازمانی (  2006یوسف  تعهد  هیجانی،  هوش  بین  رابطه  عنوان  با  پژوهشی   در 

بر   و رضایت شغلی انجام داد، نشان داد که هوش هیجانی به 153که  از کارکنان  با  طور معنینفر  دار 
 تعهد سازمانی رابطه دارد.

می   معلمان  سازمانی  تعهد  با   فرهنگی  هوش  و  هیجانی  هوش  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
 .باشد

 فرضیه اول: بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. 
 و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. هوش فرهنگی ه دوم: بین فرضی

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 

 روش تحقیق-3

هوش  
 هیجانی

تعهد 
 سازمانی

هوش  
 فرهنگی

 خودآگاهی 

 خود مدیریتی
 مدیریت رابطه 

 انگیزش 
آگاهی هاي 

  اجتماعی
 
 

 فراشناخت

 شناخت 
   انگیزشی
 رفتاري 
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می  انجام  روش  دو  به  را  آن  دهند؛  تحقیق  به  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  مشکالتی  حل  نخست 
دوم، افزودن به مجموعه دانش بشري در زمینه خاصی که مورد عالقه    .شودتحقیق کاربردي گفته می 

بنیادي یا پایه را تحقیق  از لحاظ هدف یک تحقیق اي میمحقق است که آن  نامند.  تحقیق حاضر 
. جامعه آماري پژوهش شامل باشدقات از نوع همبستگی میکاربردي است و از لحاظ اجرا، جزء تحقی

نمونه  بودند.  کرمانشاه  شهر  در  دوم  متوسطه  مقطع  دبیران  ساده  تمامی  تصادفی  شیوه  به  گیري 
شامل  انجام نمونه  حجم  است.  می  270شده  معلم  تجزیه نفر  منظور  به  داده و باشد.  از ها  تحلیل 
 .هاي ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردیدروش

 : اند ازهاي سنجش در این پژوهش عبارتابزارها و مقیاس 
 پرسشنامه هوش فرهنگی: مقیاس هوش فرهنگی یک ابزار خود گزارشی است که به وسیله انگ و 

و   2004همکاران) یافت  در    20حاوي    (گسترش  فراشناختی،  4پرسش   ( مقیاس  شناختی،    خرده 
کاظمی) ایران  رفتاري(است.در  و  از    1387انگیزشی  استفاده  با  را  پرسشنامه  این  پایایی  پژوهشی  (در 

(نیز در پژوهشی پایایی آن را با استفاده   1390)و همکاران   قدم پور گزارش نمود.  86/0آلفاي کرونباخ  
ونی این مقیاس با روش %محاسبه نمودند. در پژوهش حاضر ضریب همسانی در  85از آلفاي کرونباخ  

به دست آمده    86/0و    81/0آلفاي کرونباخ و با استفاده از روش دونیمه سازي آزمون به ترتیب برابر با  
نمره  بین  با سنجش ضریب همبستگی  این پرسشنامه در پژوهش حاضر   7هاي  است.اعتبار محتوایی 

 شناسی مورد بررسی قرار گرفته است نفر از متخصصان روان 
هیجانیپرسشنام هوش  بار  :  ه  پرسشنامه  معلمان  هیجانی  هوش  محاسبه  براي  استفاده  مورد  –ابزار 

را در  ( می2000اُن) اندازه   15باشد که هوش هیجانی  قرار می مقیاس مورد  اولیه آن  گیري  فرم  دهد. 
  2007که به و سموعی و همکاران او )پرسشی آن   90پرسش است که در این پژوهش فرم    117شامل  

ها و سنین گوناگون در دو جنس به صورت انفرادي و  نفر از دانشجویان رشته   500یران در مورد  در ا) 
است شده  استفاده  شد،  اجرا  فرم   .حضوري  کرونباخ    90پایایی  آلفاي  محاسبه  راه  از  آزمون  پرسشی 

از  در پژوهش حاضر ضرایب اعتبار این آزمون با استفاده    .گزارش گردیده است  93/0براي کل آزمون  
% به دست آمد، همچنین روایی   82%و    92روش آلفاي کرونباخ و روش دونیمه کردن آزمون به ترتیب

شناسی  نفر از متخصصان روان7هاي  محتوایی این مقیاس نیز با سنجش ضریب همبستگی بین نمره
 محاسبه شد  58/0بررسی شد، بر اساس نتایج به دست آمده ضریب همبستگی 

پرسشنامه تعهد سازمانی سه خرده مقیاس تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد  :  یپرسشنامه تعهد سازمان
دهد. این پرسشنامه توسط آلن و  گیري قرار میتک مورد اندازهسنجد که هر کدام را تکهنجاري را می

شده است.  ماده دارد که بر اساس معیار لیکرت تنظیم   24این پرسشنامه   .ساخته شد  1994میر در سال  
( این پرسشنامه را ترجمه کرده و ضرایب پایایی این آزمون به شیوه  1382ی)به نقل از کرمی،  ابراهیم

باشد.در پژوهش حاضر ضرایب پایایی این آزمون با استفاده می %81همسانی درونی و آلفاي کرونباخ  
از   % به دست آمد که حاکی  82%و    86از روش آلفاي کرونباخ و روش دونیمه کردن آزمون به ترتیب  
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نفر از متخصصان مورد تأیید قرار   7همسانی درونی آن است، و روایی صوري این پرسشنامه نیز توسط
 .گرفت

می   معلمان  سازمانی  تعهد  با   فرهنگی  هوش  و  هیجانی  هوش  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
 .باشد

 فرضیه اول: بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. 
 و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. هوش فرهنگی : بین فرضیه دوم

 

 های پژوهش یافته-4
   هاها در متغیر هوش هیجانی و ابعاد آنها  آزمودنی(. میانگین، انحراف استاندارد، نمره 1جدول )

 متغیر و ابعاد آن   میانگین  انحراف استاندارد  

 88/5    14/65  هوش هیجانی   

 11/4   77/69   خودآگاهی 

 32/5   11/64   خود مدیریتی 

09/5   08/54    هاي اجتماعیآگاهی 

 12/4   43/55    مدیریت رابطه 

باشد.  می  88/5و انحراف استاندارد آن    14/65فوق، میانگین متغیر هوش هیجانی  با توجه به جدول    
 هاها در متغیر هوش فرهنگی و ابعاد آنها  آزمودنی(.میانگین، انحراف استاندارد، ، نمره 2جدول )

 متغیر و ابعاد آن   میانگین  انحراف استاندارد  

 11/5   44/87  هوش فرهنگی   

93/5   30/89  راهبردي/ فراشناختی 
 

00/4   71/71  دانشی/ شناختی 
 

 10/4  03/78   انگیزشی 
 

32/5   01/61   رفتاري 
 

فرهنگی   هوش  متغیر  میانگین  فوق،  جدول  به  توجه  آن    44/87با  استاندارد  انحراف    11/5و 

 باشد.  می
ها در متغیر تعهد سازمانیها  آزمودنی(. میانگین، انحراف استاندارد، نمره 3جدول )  

 متغیر  میانگین  انحراف استاندارد  
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 40/5  09/85  تعهد سازمانی 

 

 باشد. می  40/5استاندارد آن و انحراف  09/85با توجه به جدول فوق، میانگین متغیر تعهد سازمانی  
اینکه داده  از آزمون کولموگروفبراي بررسی  برخوردار هستند یا خیر،  توزیع نرمال  از  اسمیرنوف    -ها 

باشد، برخورداري از توزیع    0/ 05داري براي متغیرهاي تحقیق بیشتر از  استفاده شد. چنانچه سطح معنی 
 شودنرمال متغیرها تائید می

 ها اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع داده -کولموگروف . نتیجه آزمون4جدول

 
 

داري براي متغیرهاي  هوش هیجانی، فرهنگی و  دهد، سطح معنی(نشان می4طور که جدول )همان
شود که متغیرهاي مذکور از توزیع نرمال  باشد و نتیجه گرفته میمی  05/0تعهد سازمانی بیشتر از 

 .باشندبرخوردار می 
 مانی معلمان .ضرایب همبستگی بین متغیرهاي هوش هیجانی ؛ فرهنگی  با تعهد ساز5جدول

 متغیر مورد بررسی  ضریب پیرسون 

 هوش فرهنگی و تعهد سازمانی  049/0

 هوش هیجانی و تعهد سازمانی  034/0

)یافته جدول  می(  5هاي  مثبت  نشان  همبستگی  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  بین  دهد 

تواند  که دارا بودن هوش هیجانی باال می( این امر بیانگر آن است      p، r=0/034<01/0دار)معنی
دهد که بین  هوش  تعهد سازمانی باالتري را به همراه داشته باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می

 .(وجود دارد   p، r=0/049<01/0دار )فرهنگی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت معنی
هوش برحسب  سازمانی  تعهد  متغیر   بین  رابطه  بهتر  بررسی  تحلیل    جهت  از  فرهنگی  و  هیجانی 

 . (آمده است 7و 6رگرسیون چند متغیري استفاده شد، که نتایج در جدول )
 .تحلیل رگرسیون همزمان تعهد سازمانی بر حسب هوش هیجانی و فرهنگی   6جدول 

 متغیر مالک R2 R مجذورها  مجموع  F احتمال 

 متغیر آماره آزمون  دارسطح معنی

 هوش هیجانی  095/0 033/0

 هوش فرهنگی  19/1 14/0

 تعهد سازمانی 079/0 62/0
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 تعهد سازمانی   56/0 32/0  2/15943      07/30 000/0

 

جدول نتایج  اساس  متغیرهاي   3بر  و   ) سازمانی  مالک)تعهد  متغیر  بین  چندگانه  همبستگی  ضریب 

دست آمده نشان    به  2Rمحاسبه شده است. میزان    56/0بین هوش هیجانی و فرهنگی برابر با  پیش

تبیین می  32/0دهد که  می و فرهنگی  توسط متغیرهاي هوش هیجانی  تعهد سازمانی  شود  واریانس 

آماره   )   Fمقدار  آماري الزم  اعتبار  از  رگرسیون   که  کل  است  آن  می  (  p<01/0بیانگر  برخوردار 

 باشد.  

پیش7جدول متغیرهاي  رگرسیون  ضرایب  تحل.  در  فرهنگی  و   هیجانی  هوش  رگرسیون  بین  یل 
 همزمان تعهد سازمانی 

 متغیر مالک بین متغیرهاي پیش T β داريسطح معنی

 تعهد سازمانی   هوش هیجانی  28/0 88/3 001/0

 هوش فرهنگی   330/0 85/6 000/0

 دارطور مثبت و معنی دهد که متغیر هوش هیجانی به تحلیل رگرسیون همزمان نشان مینتایج  

طور مثبت و  تواند به بینی نماید.  همچنین هوش فرهنگی می تواند  تعهد سازمانی معلمان را پیشمی
 بینی نماید.دار تعهد سازمانی  معلمان پیشمعنی

 

 گیرینتیجه-5
داده میتحلیل  نشان  که  ها  معنیدهد  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  بین  نتایج  رابطه  است  دار 

 2005چاور و نالد )( ،  2006(، یوسف)2009هاي حاصل از پژوهش راتی و همکاران )پژوهش با یافته 

به عالی 2009و کدیر و همکاران )) افرادي که  رسند فقط در  ترین مدارج شغلی می ( همخوان است. 
آن نیستند  موفق  کاري  خوش  هازندگی  خوشافرادي  و  منعطف  و  از رو  موفق  معلمان،  هستند  بین 

 نفس برخوردارند. هاي بین فردي و اعتمادبه سطح باالیی از مهارت

رابطه هوش    براي آزمون    نتیجه  نشان  تعهد  با  فرهنگی  بررسی  دبیران  ابعاد  به  که    دادسازمانی  بین 
 .دارد وجود معنادارو  مثبت سازمانی رابطه  هد تعبا و شناخت   انگیزش ،فراشناخت  رفتار، 

( و آذروند و 2014(، اکتاي)1395توسط کروبی)شده    انجام   تحقیقاتنتایج  با    تحقیق فرضیه  این  نتیجه 
دارد2013همکاران) همخوانی  انگیزش،  بین  که    گفت   توانمییافته  این  تبیین    در   .(  رفتار،  ابعاد 

 تعهد سازمانی   با  دبیران دارد. بین    وجود  معنادارو  مثبت  سازمانی رابطه  تعهد  با  شناخت   و  فراشناخت  
 دارد.  وجودمعنادار و  مثبت رابطه   هاآن
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سازمانی الزام  و  نیاز  تمایل،  نوعی  دهنده    نشانکه  است  روانی  حالت  یک    است. نگرش  یک    تعهد 
خدمت ادامه براي فرد  قلبی  خواست   وعالقه یعنی  تمایل باشد. میسازمان  یک در  ل  اشتغاادامه جهت  

در    ادامه خدمتبه  ناچار  کرده  سازمان    درکه  هایی  گذاريسرمایهخاطر  به  فرد  یعنی  نیاز  سازمان،  در  
ملزم  را  خود  و  دارد  سازمان  برابر  در    فردکه    استتکلیفی  و  مسؤولیت    دین،از  الزام عبارت  و  است  آن  
تعلقوابستگی    احساس  نوعی سازمانی  تعهد  دیگر،  دیدگاهی  از  بیند  می  آندر    ماندنبه   به    خاطرو 

است.   سازمانی  بنابراین  سازمان  کارمندان  درباره  نگرش    یکتعهد  یک  و  است  سازمان    به وفاداري 
کارایی و  موفقیت  و  سازمان    به   را خود  سازمان عالقه  اعضاي  آن  طریق  از  که    است مستمري  ند  فرآی

 دهند.مینشان آن پیوسته  

کند تا دانش و آگاهی الزم را درباره فرهنگ محیط شغلی به دست  هوش فرهنگی به فرد کمک می
نقشه  بآورده،  مواجهه  در  را  مناسب  راهبردهاي  و  هوش  ها  واقع  در  کند.  اتخاذ  فرهنگی  تعارضات  ا 

فرهنگی، با ایجاد انگیزش درونی در افراد، به آنان در قابلیت سازگاري براي برخورد با تجارب جدید 
رساند.  شان یاري میکند و آنان را براي حل مسائل مربوط به موقعیت جدید شغلیفرهنگی کمک می

هاي مختلف در طول سال تحصیلی در کنار هم و در یک هاي آموزشی معلمان از فرهنگدر سازمان
مکان هستند و با دانش آموزان و اولیاء آنان در ارتباط خواهند بود که آنان نیز فرهنگ خاص خودشان  
باعث  کارآمد  و  مؤثر  ارتباط  با  تا  باشند  برخوردار  مناسبی  فرهنگی  هوش  از  باید  آنان  لذا  دارند  را 

هاي سازمانی در سازمان شوند. لزوم توجه به هوش فرهنگی و فرهنگپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
پررنگ فرهنگی  نقش  که  مدارس  مخصوصاً  بیش آموزشی  دارند  میتري  احساس  معلمان تر  شود. 

توانند از هوش فرهنگی خود در ارتباطات و روابط خود در مدرسه سود جویند و فرهنگی آکنده از می
 رام، توجه به نیازهاي یکدیگر را در مدارس گسترش دهندمشارکت، همدلی، یکپارچگی، احت

محدودیت  پژوهش  این  کارکنان، در  از  بعضی  همکاري  عدم  جمله؛  از  بود  محقق  گیر  گریبان  هاي 
ها به علت دادند. و تعدادي از پرسشنامهسوگیري نشان میبعضی کارکنان در پاسخ دادن به سؤاالت  

اکثر پرسش  ندادن به  این پژوهش و  ها خدشهجواب  به نتیجه  با توجه  از رده خارج شدند.  دار شده و 
هاي دیگري که در مورد هوش هیجانی و هوش فرهنگی  انجام شده، اهمیت و نقش آن را به  پژوهش

بهبود اثربخشی عملکرد شغلی افراد و در نهایت بهبود اثربخشی   عنوان یک رفتار سازمانی که باعث
ها آن را در  شود که مسئوالن و مدیران سازمانرو پیشنهاد میدهد از اینشود، نشان میسازمانی می

هاي آموزشی را جهت افزایش هوش هیجانی و هوش فرهنگی  نظر بگیرند و اقداماتی از جمله کارگاه
 ند. مل بیاورعکارکنان به 
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Abstract 

The purpose of this study was to develop a communication model of 

emotional and cultural intelligence and organizational commitment of 

secondary school teachers in Kermanshah. The present study was a 

correlational study. The statistical population of the study included all 

secondary school teachers in Kermanshah. Sampling was done by simple 

random method. The sample size includes 270 teachers. Data collection 

tools also included the Allen and Mir Organizational Commitment 

Questionnaire (1944), Bar-On (2000) Emotional Intelligence 

Questionnaire, and Ang et al. (2004) Cultural Intelligence, which assessed 

the validity and reliability of the researcher's involvement and possession. 

Cronbach's alpha and test halving methods for emotional intelligence, 

cultural intelligence and organizational commitment were calculated to be 

92% and 82%, 0.81 and 0.86, 86% and 82%, respectively, all of which 

were higher than 0.7. The reliability of the questionnaire was appropriate. 

In order to analyze the data, correlation coefficient and regression analysis 

methods were used. The results showed that there is a relationship between 

cultural intelligence and emotional intelligence with organizational 

commitment of teachers and meaningful relationships. There is a 

relationship between the dimensions of emotional intelligence and 

organizational commitment. There is a significant relationship between the 

dimensions of cultural intelligence and organizational commitment of 

managers. Dimensions Emotional intelligence and dimensions of cultural 

intelligence  

Keywords:Emotional intelligence, cultural intelligence, organizational 

commitment     
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