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 چکیده

ئه الگوی سررراختاری هدف  پژوهش حاضرررر ارا

اسرراس هوش فرهنگی و سررالمت سررازمانی  بر 

هوش سررازمانی در مدارس مقطع دوم متوسررطه 

نفر از   420را  پژوهش شرررهر تهران بودا عام ه

مقطع دوم متوسرررطه شرررهر  و م لمانمديران 

شکیل می دادند که از میان آن ها حجم  تهران ت

به ت داد  نه ای  نفر براسررراس فرمو   208نمو

کوکران و به روش نمونه گیری تصررادفی انتبا  

پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و ده و به سه ش

(، هوش فرهنگی آنگ و همکاران 1996فیدمن )

شت )2006) سازمانی آلبر ( که 2003( و هوش 

اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ احراز شرررد، 

سخ دادندا   شان دادند که پژوهش  یيافته هاپا ن

بین هوش سررازمانی و هوش فرهنگی با سررالمت 

وعود دارد، همچنین شررراخ  سرررازمانی رابطه 

های نیکويی برازش ارائه شررده نشرران از مطلو  

بودن مد  بودا نتايج يافته ها همچنین نشررران 

اب اد هوش فرهنگی و هوش سررازمانی بر که داد 

Abstract 
The purpose of this study was to provide 

a structural model of organizational 

health based on cultural intelligence and 

organizational intelligence in second-

grade secondary schools in Tehran. The 

research community has 420 managers 

and teachers secondary school teachers in 

Tehran. Of which, a sample size of 208 

were selected based on Cochran's 

formula and randomly selected and 

assigned to three Hui and Fidman 

organizational health questionnaires 

(1996), Cognitive Cognition (2006) and 

Albrecht's Intelligence (2003), whose 

credibility was established by Cronbach's 

alpha method. The findings of the 

research showed that there is a 

relationship between organizational 

intelligence and cultural intelligence with 

organizational health, as well as the 

fitting indicators presented by the model 

show that the model was desirable. The 

results also showed that the dimensions 

of cultural intelligence and 
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 مقدمه

س ه یبرا سان یروین لحاظ از سازمان، هر یها تيمحدود و امکانات، توعه به سازمان تو  و یان

ستا چرا که  سازمان اهداف افتني تحقق به منظور یماد  یا عام ه هر یترق و شرفتیپضروری ا

ست، عام ه آن تيريمد ستمیس در شرفتیپ به منوط  یا ژهيو گاهيعا از ريمد نقش انیم نيا در ا

سالمت سازمانی از عمله مباحثی  (ا1388 پور، قهرمان از نقل به ،1982 سون،يماد) است برخوردار

اسرررت که نظريه پردازان مديريت همواره توعه خود را نسررربت به آن ابراز داشرررته و پیرامون آن 

شان دهنده اين مطلب  سازمانی ن سالمت  ستا تحقیقات  شده ا سیاری انجام  مطال ات و تحقیقات ب

که توعه به آن نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه موضرروس سررالمت سررازمانی در موفقیت ي  اسررت 

سانی  سازمانی کار آ سالمت  سازمان را نمی توان ناديده گرفتاگرچه ت ريف، اندازه گیری و تبمین 

نیست، اما مفهومی است که توعیه کننده علت دوام و بقا و بهره وری بیشتر سازمان هاستا لذا بايد 

سازمانی يکی از گوياترين و مو سالمت  رد توعه و اهمیت ويژه قرار گیردا در واقع می توان گفت که 

بديهی ترين شاخ  های اثرببشی سازمانی تلقی می شودا به همین خاطر ببش های قابل توعهی 

از تالش محققان در زمینه سنجش و اندازه گیری سالمت سازمانی و نیز شناخت عواملی که رشد و 

سوايی، شکو صورت می گیرد )احمدی کا سهیل می کند  شد هر 1394فايی آن را ت س ه و ر (ا تو

عام ه، داشتن سازمان های سالم استا هر عام ه ای اگر به عنوان ي  سیستم کلی نگريسته شود 

در درون خود دارای سررازمان ها و ارگان هايی اسررت که به عنوان خرده سرریسررتم و ايفی بر عهده 

ستم ها و همگام با آن ها در عهت دارند که بايد  سی شند که در کنار ديگر  شته با توانايی اين را دا

و بیشرررترين اثر  تأثیر دارد سرررالمت سرررازمانی

مسرررتقیم را می توان تحت عنوان اثر مسرررتقیم  

ساز ستراتژي  از اب اد هوش  تار رفو  مانیبینش ا

مانی بر  از اب اد هوش فرهنگی  سرررالمت سررراز

هوش فرهنگی  در نتیجه می توان گفت نسررتادا

مانی  سرررالمت نقش مهمی در  و هوش سررراز

مدارس مقطع دوم متوسرررطه  مديران سرررازمانی

و مسررالو ن بايد در ارتقاا اين  دارد شررهر تهران

 امؤلفه ها تالش  زم را به کار گیرند

سازمانی، هوش        کلیدی: هایواژه سالمت 

 فرهنگی، هوش سازمانی

 

 

 

organizational intelligence have an 

impact on organizational health and the 

most direct effect can be called the direct 

effect of strategic insights on the 

dimensions of organizational intelligence 

and behavior from the dimensions of 

cultural intelligence on organizational 

health. As a result, it can be said that 

cultural intelligence and organizational 

intelligence play an important role in the 

organizational health of high school 

Secondary School principals in Tehran, 

and officials should work on the 

promotion of these componentsا 

Keywords:  Organizational Health, 

Cultural Intelligence, Organizational 

Intelligence 
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سازمان اين  شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن  ستم بزرگ تر گام برداردا  سی تحقق اهداف 

اسررت که از ويژگی های  زم و کافی ي  سررازمان سررالم برخوردار باشرردا زمانی که ي  سررازمان از 

سب برخ سازمان سالمت منا صلی  سیدن به اهداف ا ستای ر شد نه تنها نمی تواند به در را وردار نبا

سازمان  شتا  سازمان نیز اثر منفی خواهد گذا ستم های ديگر  سی تالش کند بلکه در انجام و ايف 

(ا 1389زمانی از سررالمت برخوردار اسررت که همه کارکنان بدانند اهداف سررازمان چیسررت )نا م، 

است سالمت سازمانی به وض ی فراتر از اثرببشی کوتاه مدت سازمان د لت ( م تقد 1969) 1مايلز

داشته و به مجموعه ای از خصاي  سازمانی نسبتاً پردوام اشاره می کندا ي  سازمان سالم، به اين 

م نا، نه فقط در محیط خود پايدار می ماند؛ بلکه در درازمدت قادر اسرررت به اندازه کافی با محیط 

ده، توانايی های  زم را برای بقای خود بی واسطه ايجاد کند و گسترش دهد )به نقل خود سازگار ش

شد 1394از احمدی کاسروايی،  (ا محققان م تقدند، سرالمت سرازمانی در هر سرازمانی که حاکم با

سرریاسررت بازی و سررردرگمی در آن کمتر راه دارد، روحیه و بهره وری در آن با  اسررت، در چنین 

ست )محمد زاده و همکاران، سازمان هايی، م (ا 1375یزان عابجايی نامطلو  نیروی کار نیز کمتر ا

( نشان داده که رابطه مثبت و م ناداری بین سالمت سازمانی، انگیزه 2015) 2نتايج پژوهش کا می

شغلی و ت هد سازمانی م لمان وعود داردا همچنین نتايج پژوهشی اين محقق حاکی از رابطه مثبت 

شغلی و م نادار  سازمانی و انگیزش  سالمت  شغلی بودا به طوری که  سازمانی و انگیزه  سالمت  بین 

نیز نقش (ا 2015) 3تحقیقی ديگر کردبچه و صفریقادر بودند ت هد سازمانی را پیش بینی کنندا در 

سازمانی را در افزايش انگیزه  سی  200سالمت  شگاه آزاد واحد رودهن مورد برر نفر از کارکنان دان

داده و به اين نتیجه رسیدند زمانی که سالمت سازمانی در سطح مطلوبی باشد، انگیزه کارکنان  قرار

برای انجام ف الیت های کاری افزايش پیدا کرده، در نتیجه تالش کارکنان نیز در عهت رسررریدن به 

فتا در اين بین،  يا هد  مان افزايش خوا قاا عملکرد سررراز هداف و ارت ند با مل مت ددی می توا ر عوا

شد که از مهم ترين اين عوامل می توان به هوش فرهنگی و هوش  سازمان اثر گذار با سالمت ي  

و سپس ارلی و  2002را برای نبستین بار ارلی در سا   «هوش فرهنگی»سازمانی اشاره نمودا واژه 

سا   سازگاری موثر در موق یت  به کار بردند 2003انگ در  ای هتا توصیف کننده توانايی فرد برای 

(ا هوش فرهنگی در واقع توانايی بروز عکس ال مل متقابل و 2003، 4بین فرهنگی باشد )ارلی و آنگ

مؤثر در برابر افرادی است که دارای زمینه هوش فرهنگی متفاوت می باشدا هوش فرهنگی نیز مانند 

ستا شده ا شکیل  سطوح مبتلفی ت سی از  سا  ساير گونه های هوش از عمله هوش اعتماعی و اح

هوش فرهنگی ما را قادر می سرررازد که از طريق دانش و آگاهی تفاوت های فرهنگی را تشررربی  

ستانی،  ستی در فرهنگ های متفاوت رفتار کنیم )با هوش فرهنگی به (ا 1394دهیم و بتوانیم به در

                                                           
1. Meyels 
2 Kazemi 
3 . Kordbache , Safari 
4 . Early , Ang 



 
 1397، زمستان 27دورة هفتم، شمارة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                         122

 

شبی  دهند که ديگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری  افراد اعازه می دهد تا ت

پاسرررخ می دهندا در نتیجه، موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مديريت تنوس 

فرهنگی می دهدا هوش فرهنگی حوزه عديدی از هوشرررمندی اسرررت که امکان میانجی گری در 

فضاهای کاری متنوس را مطرح می کندا هوش فرهنگی به منزله چسبی است که می تواند در محیط 

 1مطال ات منینگ (ا1385 و هماهنگی ايجاد کند )فیاضررری و عان نثاراحمدی، متنوس، انسرررجام

( نشان داده است که هوش فرهنگی می تواند به عنوان يکی از عوامل مؤثر بر عملکرد و یفه 2003)

سترش ف الیت های تجاری بین المللی،  ست که او ً با گ شودا دلیل اين ادعا نیز اين ا شناخته  ای 

ی که مديران را در برخورد با پیچیدگی های فرهنگی پیش رو ياری رسررراند، بیش از نیاز به قابلیت

( انجام داد، 2008) 2داين، لین، آنگ و لیورموردر تحقیقی که ون پیش احساس می شودا همچنین 

توسرر ه و سررنجش کمی هوش فرهنگی را به عنوان ي  سرراختار حیاتی در سررطح سررازمانی مورد 

سی قرار داده و در ن سازمانی و برر شی  شان داد که هوش فرهنگی رابطه مثبتی با اثربب تايج خود ن

يکی ديگر از عوامل اثرگذار بر  (ا1393افزايش عملکرد سازمان دارد )به نقل از عالئی و میرمحمدی، 

شمند  سازمان ها برای حفظ کارايی خود به کارکنانی هو ستا  سازمانی ا سازمانی، هوش  سالمت 

خود را به بهترين نحو و با اثرببشررری با  انجام دهند، برهمین اسررراس، هوش و ايف نیازدارند تا 

سازمانی م یار کمی در عهت کارآيی سازمان در تصمیم گیری و اعرا می باشد )موسوی و همکاران، 

(ا هوش سرازمانی ترکیبی از دانش و مهارت ها اسرت که سرازمان ها برای رسریدن به اهداف 2012

( وقتی افراد باهوش در ي  2013) 4از نظر آلبرشرررت(ا 2014، 3ند )عانگخود از آن کم  می گیر

سررازمان اسررتبدام می شرروند، به بی عالقگی دسررته عم ی يا حماقت گروهی تمايل پیدا می کنندا 

عموماً سازمان ها بیش از آن که توسط رقبای خود آسیب ببینند، خودشان به خود آسیب می زنندا 

شتن مهارت اعرايی، عنگ  سازماندهی، ندا سطوح، اختال   سی در همه  سیا های اداری، مبارزات 

قوانین و رويه های بی م نا، همه توطاله هايی برای علوگیری ي  کسرررب و کار و به کارگیری همه 

نیروی مغزی سررازمانی اسررت که آن به افراد پو  می پردازدا به بیان ديگر، ممکن اسررت انسرران ها 

ارهای بزرگ توانمند باشرررند، اما اين نیروی تجم ی مغزی آن ها خیلی باهوش و برای انجام دادن ک

ست که مانند ي  بنگاه پر  سازمانی ا شود و اين هوش  ست که باعث انجام ف الیت های بزرگ می  ا

 رفیت برای به کارگیری همه نیروی مغزی و تمرکز اين نیرو برای انجام مأموريت های سرررازمانی 

که بهره گیری از هوش سررازمانی اين امکان را به سررازمان ها  (ا چرا2013عمل می کند )آلبرشررت، 

ند  ماي قابتی و پیشررررو بودن بهره برداری ن يای ر کارگیری اطالعات موعود از مزا با ب تا  هد  می د

( در نتايج خود نشان دادند که براساس 1392خدادای و همکاران )(ا 1392)حسینی و چلی سريل، 
                                                           
1 . Maning 
2 . Van Dyne, Linn, Ang & Livermore 
3 . Jang 
4 . Albrecht 
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فه هوش سازمانی شامل: سرنوشت مشترک، میل به تغییر، ضريب همبستگی پیرسون، بین پنج مؤل

روحیه، ايجاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و م نی داری وعود داردا نتايج 

تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک، 

 پیش بینی م نادار فرهنگ سازمانی هستندا اتحاد و توافق و روحیه قادر به 

با توعه به آن چه گفته شد، می توان بیان کرد که مفهوم سالمتی مثبت در ي  سازمان، توعه 

را به شرايطی علب می کند که رشد و توس ه سازمان را تسهیل کرده و يا مانع پويايی های سازمان 

ستا  سونز»ا ست که همه نظام های اعتما« پار س ه يابند، م تقد ا شد و تو شد که ر عی، اگر قرار با

شانندا در کنار عوامل با   سی انطباق، کسب هدف ، يگانگی و ناپیدايی را فرون سا شکل ا بايد چهار م

شی نو برای بهتر کردن امور  ست و عوی رو ساس ارزش ها به ع می توان گفت رويکرد مديريت بر ا

و اساسی در مديريت شکل گرفته است، تحو  در  می پردازدا به نظر می رسد يکی از تحو ت اصلی

ديد و نگرش افراد اسرررتا همانطور که آثار نظريه پردازان نشررران می دهد، تا قبل از دو، سررره دهه 

يپیش، سرررازمان ها ابزارهای عقالنی و مکانیکی را برای ايجاد هماهنگی، برنامه ريزی و کنتر  افراد 

بط قدرت بین آنها بوده اما امروزه توعه بیشرررتر به فرهنگ به کار می برده اند که اين حاکی از روا

سازمانی و هوش فرهنگی  زم است و يکی از مهارت های اصلی مديريت را می توان همان توعه به 

ساس،  سط ارزش ها در نظر گرفتا برهمین ا سازمان تو شدن  فرهنگ، ارزش ها و طريقه ی اداره 

سالمت سازمانی  بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی ارائه الگوی ساختاری هدف اين پژوهش 

 در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران می باشدا لذا سؤا ت زير مورد آزمون قرار گرفت:

 الگوی ساختاری سالمت سازمانی بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی کدام است؟ -1

 المت سازمانی دارد؟بر س را کدام عامل هوش فرهنگی و هوش سازمانی بیشترين تأثیر -2

میزان شاخ  نیکويی برازش الگوی ساختاری هوش فرهنگی و هوش سازمانی بر سالمت  -3

 سازمانی چقدراست؟
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 روش پژوهش

نوس پژوهش های  توصررریفی از  ،از نظر روش پژوهش حاضرررر از لحاظ هدف از نوس کاربردی و

ست   420مقطع دوم متوسطه شهر تهران به ت داد  و م لمانرا مديران  پژوهش عام ه اهمبستگی ا

شکیل می دادند که از میان آن ها حجم  ساس فرمو  کوکران و  200نمونه ای به ت داد نفر ت نفر برا

نفر برای  215ش نمونه گیری تصرررادفی انتبا  شررردندا در نهايت با توعه به افت آزمودنی، به رو

    اپرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت 208و  اعرای آزمون انتبا  شدند

 ابزار پژوهش

 فیدمنسالمت سازمانی هوی و  پرسشنامه سهدر اين تحقیق به منظور عمع آوری اطالعات از 

 استفاده شد:  (2003( و هوش سازمانی آلبرشت )2006(، هوش فرهنگی آنگ و همکاران )1996)

 سازمانی سالمت  ( تدوين 1996)  فیدمنهوی و سوالی که توسط  44پرسشنامه  :1پرسشنامه 

)پنج  ا نفوذ مدير2 )هفت سرروا ( ا يگانگی نهادی1شررده و  هفت ب د سررالمت سررازمانی ي نی 

سوا (  ا مالحظه گری3 سوا ( ساخت دهی4 )پنج  سوا (  ا  شتیبانی منابع5 )پنج  )پنج  ا پ

ساس مقیاس لیکرت همیشه)هشت سوا ( را  ا تاکید علمی7 )نه سوا (  ا روحیه6 سوا (   بر ا

با(1) غال گاهی(2) ؛  ندرت ؛(3) ؛  يايی اين ا مورد سرررنجش قرار می دهد( 5) هرگز ( و4) ب پا

 و در پژوهش 96/0( برابر با 1389براساس ضريب آلفای کرونباخ در پژوهش شريفی ) پرسشنامه

ه حاکی از پايايی مناسب پرسشنامه ک گزارش شده است 91/0( برابر با 1391ارد ن و همکاران)

 گزارش شدا 87/0در پژوهش حاضر نیز، میزان آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با ا می باشد

 شنامه هوش فرهنگی س شنامه  :2پر س سا   20پر سط آنگ و همکاران در   2006سوالی که تو

 5سررروا (، هوش فرهنگی شرررناختی ) 5تدوين شرررده و چهار مؤلفه هوش فرهنگی راهبردی )

شی ) سوا ( را در ي  طیف  5سوا ( و هوش فرهنگی رفتاری ) 5سوا (، هوش فرهنگی انگیز

(؛ 3(؛ نظری ندارم )2دودی مبالفم )(؛ تا ح1(، مبالفم )0لیکرت هفت درعه ای کامالً مبالفم )

حدودی موافقم ) کامالً موافقم )5(؛ موافقم )4تا  نگ و 6( و هدا آ ( مورد سرررنجش قرار می د

، 76/0( ضريب آلفای کرونباخ را برای اب اد اين پرسشنامه برای عامل راهبردی 2006همکاران )

گزارش نمودندا قدم پور و  83/0و عامل رفتاری را  76/0، عامل انگیزشرری 84/0عامل شررناختی 

( نیز در پژوهش خود پايايی اين پرسررشررنامه را با اسررتفاده از ضررريب آلفای 1390همکاران )

در پژوهش حاضررر میزان آلفای کرونباخ به دسررت آمده به دسررت آورندا  85/0کرونباخ برابر با 

 گزارش شدا 83/0برابر با برای کل مقیاس 

                                                           
1.  organizational health 
2.  Cultural Intelligence 
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 سازمانی سشنامه هوش  سا   49دارای  :1پر شت طراحی  2003سوا  بوده و در  سط آلبرت  تو

سوا (؛ تمايل 7سوا (؛ سرنوشت مشترک ) 7شدا اين پرسشنامه هفت مؤلفه بینش استراتژي  )

سوا (؛ 7سوا (؛ کاربرد دانش )7سوا (؛ اتحاد و توافق ) 7سوا (؛ عرأت و شهامت ) 7به تغییر )

؛ تا حدودی (2)؛ مبالف (1)مالً مبالف درعه ای کا 5سرروا ( را در ي  طیف  7فشررار عملکرد )

( اين ابزار را 1385ستاری )مورد سنجش قرار می دهدا  (5)؛ کامالً موافق (4)؛ موافق (3)موافق 

ساتید و  صوری آن در ايران مورد تايید ا ست که روايی  سی ترعمه نمود و گزارش کرده ا به فار

سرراس ضررريب آلفای کرونباخ م اد  صرراحب نظران قرار گرفته اسررتا پايايی سرروا ت نیز بر ا

برای اين میزان آلفای کرونباخ به دسررت آمده  نیز در پژوهش حاضررر گزارش شررده اسررتا93/0

 گزارش شدا 90/0برابر با پرسشنامه 

 

              هايافته

 54سا  بود و  50تا  41بین  حجم نمونهنتايج يافته های توصیفی نشان داد که میانگین سنی 

، حجم نمونها همچنین در خصوص تحصیالت داشتندسا  سابقه خدمت  30تا  21بین  افراددرصد 

صد  76تايج حاکی از آن بود که ن سی و حدود  در شنا صیالت کار صد  24دارای تح دارای  افراددر

   تحصیالت کارشناسی ارشد و بیشتر بودندا

سازمانیهوش فرهنگی، هوش سازمانی، سالمت ماتريس همبستگی بین : 1عدو    
 سالمت سازمانی هوش سازمانی هوش فرهنگی 

هوش 

 فرهنگی

239/0 1 ضريب همبستگی پیرسون  761/0  

000/0  سطح م نی داری  000/0  

 208 208 208 ت داد

هوش 

 سازمانی

239/0 ضريب همبستگی پیرسون  1 396/0  

000/0 سطح م نی داری   000/0  

 208 208 208 ت داد

سالمت 

 سازمانی

همبستگی پیرسون ضريب  176/0  396/0  1 

000/0 سطح م نی داری  000/0   

 208 208 208 ت داد

                                                           
1.  organizational intelligence 
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( باشد شدت رابطه ض یف و اگر در فاصله 0  _  ±3/0ضرايب همبستگی م نادار اگر در فاصله )

( باشد رابطه قوی می  ± 0/ 6 - ±1( باشد شدت رابطه متوسط و اگر در فاصله ) 0±/ 3  -  ± 6/0)

باشرردا  زم به ذکر اسررت عهت رابطه را عالمت ضرررايب همبسررتگی ت یین می کند که در نمونه 

را بطه مشاهده شده که  70/0سالمت سازمانی، ضريب همبستگی و هوش سازمانی تحقیق ما بین 

شدقوی برقرار ستنیز و عهت رابطه  می با سازمانیي نی با افزايش  ،مثبت ا مت سالزايش ، افهوش 

 56/0سررالمت سررازمانی، ضررريب همبسررتگی و هوش فرهنگی را خواهیم داشررت و بین  سررازمانی

 و عهت رابطه مثبت استا می باشد رابطه متوسط برقرارمشاهده شده که 

 و فرهنگی هوش اساس بر  سازمانی سالمت ساختاری الگویدر پاسخ به اين سوا  پژوهش که  

 :شودمی الگوی زير ارائه  کدام است ؟ تهران شهر متوسطه دوم مقطع مدارس در سازمانی هوش

 

 
 

 و اب اد آن ها هوش فرهنگی و هوش سازمانی با سالمت سازمانیمد  الگوی ساختاری  :1شکل 

 هوش سررازمانیمتغیر پنهان بیرونی اب اد  )میزان بارگذاری يا تاثیر(  مبدای میزان 1 در شررکل

ستراتژي » شامل شترک سرنوشت» ،78/0 «بینش ا  عرأت و»، 45/0 «تمايل به تغییر» ،65/0« م



 
  127اااا      ارائه الگوی ساختاری سالمت سازمانی  بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی 

 

شار»، 55/0 «کاربرد دانش» ،73/0« توافق اتحاد و»، 62/0 «شهامت شد که  63/0 «عملکرد ف می با

ضررريب تاثیر  32/0شررکل می گیرد و در مجموس  هوش سررازمانیمتغیر ها از تجمیع اين شرراخ 

توسط مجموعه  سالمت سازمانیدرصد از تغییرات متغیر وابسته  32گذاری دارد به عبارت دقیق تر 

شاخ  شودا ای از اين  شش داده می  ستراتژي متغیر  ها پو مايل تبیانگر با ترين و متغیر  بینش ا

و همچنین  کمترين رقم شرردت انسررجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشرران می دهد به تغییر

 «تاررف» شررراملهوش فرهنگی  اب اد متغیر پنهان بیرونی يا تاثیر()میزان بارگذاری  میزان  مبدای

ها  می باشررد که از تجمیع اين شرراخ  63/0 «راهبرد» ، 78/0 «دانش» ،67/0« انگیزش»، 84/0

ضريب تاثیر گذاری دارد به عبارت دقیق تر  78/0شکل می گیرد و در مجموس  هوش فرهنگیمتغیر 

سته 78 صد از تغییرات متغیر واب سازمانی در شاخ  سالمت  سط مجموعه ای از اين  شش تو ها پو

کمترين رقم شرردت انسررجام درونی در  راهبردبیانگر با ترين و متغیر  رفتارمتغیر  داده می شررودا

یر متغ )میزان بارگذاری يا تاثیر( میزان  مبدایهمچنین  و متغیر پنهان بیرونی را نشررران می دهد

سازمپنهان درونی و اب اد  سطح » ،45/0 «سطح اداری»، 67/0 «سطح نهادی» شامل انیسالمت 

سررطح متغیر  شررکل می گیردا سررالمت سررازمانیها متغیر که از تجمیع اين شرراخ  ، 56/0 «فنی

کمترين رقم شرردت انسررجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را  سررطح اداریبا ترين و متغیر نهادی 

 نشان می دهدا

 هوش فرهنگیدر پاسخ به اين سوا  پژوهش که میزان شاخ  نیکويی برازش الگوی ساختاری 

 چقدر است؟  هوش سازمانی بر سالمت سازمانی  و

می باشررد می توان بیان کرد که اين  92/0 اين مد  برابر در« شرراخ  نیکويی برازش»میزان 

رهنگی هوش فده بیانگر اثر مستقیم میزان ضريب بدست آم مد  برازش قابل قبولی با واق یت داردا

 می باشدا سالمت سازمانیبا  و هوش سازمانی

هوش سرررازمانی و اب اد هوش فرهنگی کدامی  از اب اد  در پاسرررخ به اين سررروا  پژوهش که:

 دارد؟ سالمت سازمانیبیشترين تأثیر را بر 

با توعه به مد  ارائه شررده، مد  فوق بیانگر اين اسررت که بیشررترين اثر مسررتقیم را می توان 

ر د دانش، رفتارو  هوش سررازمانیدر ب د  توافق بینش اسررتراتژي ، اتحاد وعنوان اثر مسررتقیم تحت

   عنوان نمودا هوش فرهنگیب د 

های مرتبط با برازش مد  ارائه شده : م رف شاخ 2عدو    

یزانم شاخ   تفسیر 

لوئیز )شاخ  برازش غیرنرم( -تاکر  39/0 (90/0برازش عالی )مالک بیش از   

شده(بنتلر )شاخ  برازش نرم -بونت  91/0 (90/0برازش عالی )مالک بیش از   

86/0 هولتر (70/0برازش عالی )مالک بیش از    
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  ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب
RMSEA 

05/0 يا مساوی برازش عالی )مالک کمتر  

05/0)  

GFI 92/0 (90/0برازش عالی )مالک بیش از   

 

های توان به برازش مد  تدوين شده از يکسو و دادهبا تأکید بر پنج شاخ  نیکويی برازش می 

بنابراين انطباق مطلوبی بین مد  به تصرروير درآمده و يا مد   تجربی از سرروی ديگر، تأکید داشررتا

های تجربی فراهم گرديده و برازش مطلو  م رف الگويابی م اد ت ساختاری ساختاری شده با داده

سازمانی با تأکید بر  سالمت  سازمانی با  ستاهوش فرهنگی و هوش  بندی نهايی پژوهش در عمع ا

ضر، مطرح می شنهحا شگر،شود که مد  پی شاخ   از برازش کاملی برخوردار بوده زيرا، ادی پژوه

بوده  90/0(، با تر از 91/0و شاخ  برازش نرم شده بونت بنتلر ) (93/0لوئیز ) -برازش غیرنرم تاکر

 دهدابوده و برازش مطلو  را نشرران می 70/0( با تر از 86/0عالوه بر آن، شرراخ  هولتر ) اسررتا

شه خطای میانگین همچنین، ساوی 05/0) مجذورات تقريب ري بوده و م رف برازش مد   05/0(، م

 محقق استا

با برازش  با تأکید برپنج شررراخ  نیکويی برازش می توان  برای آزمون برازش مد  نظری تحقیق 

شده از ي سوی ديگرمد  تدوين  سو وداده های تجربی از  شتا ،ک بنابراين انطباق مطلوبی  تأکید دا

 يا مد  ساختاری شده با داده های تجربی فراهم گرديده است و ر آمده وبین مد  های به تصوير د

بسررته وا با تأکید بر م اد ت سرراختاری، الگويی مناسررب در زمینه رابطه بین متغییرهای مسررتقل و

در عمع بندی نهايی  برازش مطلو  م رف الگويابی م اد ت سررراختاری اسرررتا طراحی گرديده و

ضر شود ک ،پژوهش حا شگر،مطرح می  شنهادی پژوه بوده زيرا  داراز برازش کاملی برخور ه مد  پی

شده تاکر و-شاخ  برازش غیر نرم لوئیز ستا90/0با تر از  ،بونت بنتلر شاخ  برازش نرم   بوده ا

ريشه  ،همچنین برازش مطلو  را نشان می دهدا بوده و 70/0شاخ  هولتر بزرگتر از  ،آن عالوه بر

 ام رف برازش مد  محقق است بوده و 05/0تر از گبزرمساوی يا  ،تقريبخطای میانگین مجذورات 

 

 و نتیجه گیری بحث

پژوهش حاضر بیانگر اين امر می باشند که فرضیه اصلی  پیرامون ارتباط هوش سازمانی يافته ها 

با توعه به شاخ  ها و خروعی های  و هوش فرهنگی  با سالمت سازمانی مورد تايید قرار گرفته و

 نیکويی برازش  ا مد  منطبق هسرررتند و شررراخ  هایر لیزر  می توان گفت که داده ها بنرم افزا

ارائه شده نشان دهنده اين موضوس هستند که در مجموس مد  ارائه شده مد  مناسبی است و داده 

پژوهش حاضررر آن ديگر يافته ا همچنین های تجربی اصررطالحا به خوبی با آن منطبق می باشررند

و بیشررترين اثر  تأثیر دارد ب اد هوش فرهنگی و هوش سررازمانی بر سررالمت سررازمانیااسررت که 
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ستقیم   ستقیم را می توان تحت عنوان اثر م سازمانیم ستراتژي  از اب اد هوش  ار از رفتو  بینش ا

سازمانی بر  اب اد هوش فرهنگی ستادا سالمت  شان داد  ن ضر ن عالوه بر آن يافته های پژوهش حا

مدارس مقطع دوم متوسطه شهر  سالمت سازمانینقش مهمی در  هوش سازمانی هوش فرهنگی و 

با پژوهش افرادی همچون تهران تايج اين پژوهش  کردبچه و ،(1392و همکاران ) یخدادا  داردا ن

 ( انطباق داردا2012)موسرروی و همکاران،  ،(1394)باسررتانی،  (،2015کا می ) ،(2015صررفری )

به اين نتیجه دست يافت که سالمت سازمانی بر  انگیزه شغلی و ( در پژوهش خود 2015کا می )

صفری ) سزايی دارداکردبچه و  سازمانی م لمان تأثیر به  سالمت  ( می گويد:2015ت هد  زمانی که 

شد، انگیزه کارکنان برای انجام ف الیت های کاری افزايش پیدا کرده،  سطح مطلوبی با سازمانی در 

در عهت رسرریدن به اهداف و ارتقاا عملکرد سررازمان افزايش خواهد در نتیجه تالش کارکنان نیز 

ارتقاا هوش سرررازمانی يکی از ( درپژوهش خود بیان می دارند که 1390غالمی و همکاران ) يافتا

الزامات غیرقابل انکار برای اغلب سرررازمان هاسرررت تا بتوانند از طريق کسرررب و تجزيه و تحلیل 

و ايجاد آگاهی، بر قابلیت های خود بیفزايندا افزايش هوش  اطالعات، و همین طور افزايش دانش

شتری  سريع تر و با دقت بی سازمان ها اطالعات محبط اطراف خود را  سازمانی موعب می گردد 

سترس  ضی در د سودمند ذخیره و در مواقع مقت صل را به طريق  تجزيه و تحلیل کرده و نتايج حا

ن تباد  اطالعات و دانش را در بسررتر سررازمان تسررريع تصررمیم گیرندگان قرار دهندا اين امر عريا

ويد م ا به نحو چشمگیری بهبود می ببشد اکرده و اثرببشی فرايند تفکر و تصمیم گیری عم ی ر

ی  منبع مرع یت قدرت مديران آموزشررری تنها بر مولفه( در پژوهش خود بیان می دارد 2009)

منابع، منبع قدرت تبص  بر مولفه های پشتیبانی ی پشتیبانی  روحیه، منبع قدرت اعبار برمولفه

منابع، تاکید علمی و روحیه ومنبع قدرت قانونی و پاداش بر مولفه های پشرررتیبانی منابع، مالحظه 

هوش سرررازمانی و ثیر أباتوعه به نتايج پژوهش حاضرررر مبنی بر ت تاثیر دارندا گری و تاکید علمی

س مداردر  سالمت سازمانی شود که برای افزايش  پیشنهاد می بر سالمت سازمانی هوش فرهنگی 

با اتباذ تدابیر مناسررب مديريتی وهمچنین برنامه های آموزش  مقطع دوم متوسررطه شررهر تهران

تار ،انگیزشدر عهت تقويت  و م لمان مديران توافق  اتحاد وو همچنین  بینش اسرررتراتژي  ،رف

و  بینش استراتژي باتوعه به اين که  ،نعالوه بر آ اشودف الیت  مدارسعم ی روی مسائل مبتلف 

 وم انداز چش پیشنهاد می شود کهبه مديران  داردسالمت سازمانی  بربیشترين اثر مستقیم را  رفتار

عالوه بر ايجاد ي  بینش مديران همچنین  شته باشندادابرای مدارس خود تصويری روشن از آينده 

ردار برخو ،بايد از قوت و استقامت  زم برای به پايان رساندن اين اهداف ،و استراتژی برای موفقیت

د به بتواننکارکنان م لمان و تا  به گونه ای باشرردرفتار مدير همچنین پیشررنهاد می شررود،  ادنباشرر

بر هماهنگی استراتژي  بین منابع انسانی و ديگر واحدهای مديران خوبی با وی ارتباط برقرار کنندا 

 کید داشته باشنداتأ آموزش و پرورش زمانمبتلف سا
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 منابع فارسی
ساداتا ) سوايی، فبری ال سازمانی با خالقیت و انگی(ا 1394احمدی کا سالمت  شغلی بررسی رابطه بین  زش 

پايان نامه کارشررناسرری ارشررد دانشررگاه آزاد  آموزش و پرورش شررهر تهرانا م لمان ابتدايی منطقه ي 

 آموزشیا واحد رودهنااسالمی، رشته برنامه ريزی 

ضا و همکاران ارد ن، سی1391)ا محمد ر صیتی های ويژگی بین رابطه ی (ا برر  خانوادگی کنتر  با شب

 ا1،شماره فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانوادهسازمانی،  سالمت با کارکنان

وندی سررازمانی بررسرری رابطه بین هوش فرهنگی و هوش هیجانی با رفتار شررهر(ا 1394باسررتانی، عباسا )
سطه دوره او  آموزش و پرورش منطقه  شته شهر تهران 11دبیران متو شد ر سی ار شنا ا پايان نامه کار

 تاريخ و فلسفه ت لیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنا

مطال ات (ا تأثیر هوش سررازمانی بر يادگیری در سررازمانا 1392حسررینی، سرریدي قو ا، چلی سررريل، نیناا )
 ا 159-131(، 71) 23، مديريت )بهبود و تحو (

(ا رابطه 1392خدادادی، محمدرسو ا، کاشف، میرمحمدا، سیدعامری، میرحسنا، اعلمی کشکی، م صومها )

ازمانی در اداره کل و دارات تربیت بدنی آذربايجان شرررقیا بین مؤلفه های هوش سررازمانی و فرهنگ سرر

 ا189-175، 3، ش5، دوره مديريت ورزشی

رابطه هوش سررازمانی و فرهنگ سررازمانی )مورد مطال ه: شرررکت فو د (ا 1385سررتاری قه فرخی، مهدیا )
 پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانا مبارکه اصفهان(ا

صديقها )شر سی،  صغرا آقا سازمانیا 1389يفی، ا سالمت  سی رابطه بین عملکرد مديران با  صلنامه (ا برر ف
 149 -168: 4ا شماره پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی -علمی

، ماهنامه تدبیر(ا هوش فرهنگی، نیاز مديران در قرن متنوسا 1385فیاضی، مرعانا، عان نثار احمدی، هدی ا)

 ا42-41، 172ش

(ا بررسی رابطه بین ويژگی های شبصیتی و 1390قدم پور، عزت اهللا، مهرداد، حسینا، ع فری، حسن لیا )

اسی روان شنهوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان لرستانا 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، سا  دوم، ش او اتربیتی، 

صو  مديريت کیفیت فراگیر در (ا 1388 فرا )قهرمان پور، ع سازمانی و به کارگیری ا سی رابطه بین عو  برر
، پايان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی 2منطقه 

  واحد رودهنا

سازمانی مطلو  )مورد مطال ه: (ا رابطه هوش فرهنگی و فرهنگ 1393عالئی، سوسنا، میرمحمدی، مهساا )

ا  ، سمديريت فرهنگیدانشجويان کارشناسی ارشد مديريت دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی(ا 

 ا23هشتم، ش

شهراما، غفوريان، هماا، م نوی پور، داودا ) سازمانی و عملکرد مديرانا 1390غالمی،  تازه های (ا رابطه هوش 
 ا 99-89(، 6) 2ی، روان شناسی صن تی/ سازمان

سالمیا 1389نا م، فتاحا ) شگاه آزاد ا سازمانی مناطق مبتلف دان سالمت  شه های تازه در (ا  صلنامه اندي ف
 23-11، 3ا سا  پنجم، شعلوم تربیتی
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