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 شهروندی رفتار با شناختی روان سازی توانمند و فرهنگی هوش بین ارتباطالگوی علی  بررسی حاضر تحقیق از هدف  زمینه و هدف:

                                                                                                  . بود اصفهان وجوانان ورزش کل اداره کارکنان سازمانی

 به اصفهان وجوانان ورزش کل اداره کارکنان کلیهشامل  آماری جامعه. شد انجام پیمایشی بصورت که کاربردی تحقیق روش روش کار:

 انتخاب نمونه به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نفر 120 شارپ و کوکران فرمول از استفاده با بود که 1396 سال در 170 تعداد

 شهروندی رفتار و (1995)اسپریتزر  توانمندسازی و( 2004)همکاران  و آنگ فرهنگی هوش پرسشنامه از ها داده آوری جمع جهت. شدند

 نف،وریاسم -کولموگروفشاخص های توصیفی و آزمون های  از ها داده و تحلیل تجزیه  به منظور. شد  استفاده( 2000) پودساکف سازمانی

                                                                       استفاده شد. یمعادالت ساختار یو روش مدلساز رسونیپ یهمبستگ بیضر

یافته های . دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندی رفتار با آن ابعاد و فرهنگی هوش بین داد نشان نتایج  یافته ها:

هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد ولی اثر توانمندسازی روان معادالت ساختاری نشان داد که 

 رفتار با اعتماد و بودن دار معنی ابعاد و شناختی روان توانمندسازی بینشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر معنی داری نیست. 

                                                                                            .شد مشاهده داری معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندی

 شهروندی رفتار کننده بینی پیش بهترین شناختی روان توانمندسازی از اعتماد بعد و فرهنگی هوش از شناختی بعد نتیجه گیري:

                                                                                                                                         .باشد می سازمانی

 

 هوش فرهنگی، توانمندسازی، رفتار شهروندی، کارکنانکلید واژه ها: 
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 مقدمه

 نیروی مورد در خود افکار و الگوها ها، روش آفرینی باز و بازاندیشی به ناگزیر را ها سازمان حاضر، عصر های سازمان شرایط در تغییر

 را پیشرو های سازمان سرمایه و زمان از بخشی اخیر، های سال طی ها سازمان در انسانی نیروی به توجه که بطوری. است نموده انسانی

 یعنی .جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است های به مراتب از فناوری انسانی منابع اهمیت دیگر عبارت به. است داده اختصاص خود به

تحقق اهداف  کارآمد، توانا و دانا در نقش نیروی انسانی .دانست نه دارایی و نداری ،ها را باید در دانایی و نادانی سازمان تفاوت اصلی

 می ترین سرمایه یك سازمان محسوب ترین و با ارزش ترین، گران مهم عنوان به انسانی نیروی و باشد می انکار سازمانی، امری غیرقابل

   .(44،47) شود

ها مانند قبل  سازمان ،وکار است بخشی از تغییرات سریع محیط کاری که کارکنان یك سازمان با آن مواجه هستند جهانی شدن کسب

کنید نیاز دارید که برای  یك محیط بین فرهنگی کار می هنگامی که شما در(. 12د )دیگر محدود به مرزهای کشور متبوع خود نیستن

در فرهنگ های مختلف و حتی در خرده فرهنگ ها در درون  درك بهتر پیشینه فرهنگی، باورها و نگرش افراد پیرامون خود تالش کنید.

ها و بسیاری خصوصیات  استیك فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات و عواطف وجود دارد. به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سی

تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبودن درك صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه  دیگر می

 .(3، 28،35، 48) رو  هستند های چند ملیتی با آن رو به و این یك واقعیت است که موسسات آموزشی، تجاری و  شرکت (45) سازد

های مغایر و متفاوت با نوع موجود در سازمان  ها و سیستم رای موثر بودن در این دنیای بدون مرز اعضای سازمان باید خود را با  فرهنگب

های جدید و متفاوت این الزامات را  بینی عملکرد شغلی قوی در فرهنگ تواند با پیش می در این راستا هوش فرهنگی (. 12) وفق دهند

 . (3،13،43) مرتفع  سازد

کنند و  دهد که تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می های کاری متنوع دارد و به افراد اجازه می هوش فرهنگی ارتباط زیادی با محیط 

 (. 13،16) دهد دهند و در نتیجه موانع ارتباطی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی  می چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ  می

با توجه به اینکه عرصه های ورزشی کشور ما، بزرگترین عرصه خودنمایی قومیت ها و فرهنگ های متنوع است، ضروری است کارکنان 

سازمان های ورزشی در تعامالت کاری روزمره خود این قابلیت را به کار گیرند و همچنین توان حل تعارضات ناشی از تفاوت های فرهنگی 

فرهنگی داشته باشند. ادارات ورزش و جوانان در سراسر کشور از نظر تنوع فرهنگی جزء گسترده ترین سازمان ها را در محیط های متنوع 

بر این اساس هوش فرهنگی وارد عرصه تحلیل رفتار و توجیه  (.38محسوب می شوند و همچنین بستر مناسبی برای تعارض می باشند )

متنوع قرن حاضر الزم است استرس های ناشی از شوك فرهنگی و اختالالت و  سازگاری مورد نظر شده است. در محیط های کاری

 با (.18پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. برای این منظور، به سازگاری و تعدیل موثر فرهنگ ها نیاز است )

 هستند، روبرو گوناگون اقشار و مختلف سنین در جامعه افراد از عظیمی خیل با غیرمستقیم و مستقیم ورزشی های سازمان که  این به توجه

 و فرهنگی هوش از مناسبی سطح دارای آن ها کارکنان که است ضروری و است بینی پیش قابل ها سازمان این در تعارض و تضاد ایجاد

  (.38) شوند خالق و نو افکار بروز موجب و نمایند فراهم سازمان در را تغییر و نوآوری ی زمینه بتوانند تا باشند تعارض حل توانایی

ترین سرمایه های هر سازمانی است که کیفیت آن می  نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می کنند یکی از مهم

بعاد رفتاری در حال ظهور می تواند در رشد و تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد. با توجه به پیچیدگی های آن، مباحث مختلف در ا

های اخیر موضوع رفتار شهروندی سازمانی می باشد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه  باشد که یکی از آن ها در سال

کارایی  است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و

 (. به نظر  می رسد یکی از عواملی که نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان دارد، توانمند سازی 10عملکرد سازمان می شود )
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 (2004)بوگلر و سومچ  .های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب کرده است که طی سالروانی کارکنان باشد 

( 2004) . وتن و کمرون(8) ترین پیامدهای توانمندسازی کارکنان باشد تواند از جمله مهم می کنند که رفتار شهروندی سازمان یبیان م

نفس خود را تقویت  به دانند، بدین معنی که به آنها کمك شود تا احساس اعتماد توانمندسازی را به معنی قدرت بخشیدن به افراد می

بیان کردند که توانمندسازی مفهومی چند سطحی ( 1990) توماس و ولتهاوس (.46) ناتوانی و درماندگی غلبه کنندکنند و بر احساس 

طورکلی افزایش انگیز درونی که در پنج حیطه  واسطه مفهومی واحد توضیح داد. آنها توانمندسازی را به توان آن را به است و نمی

کند  اش را منعکس می گیری فرد برای نقش کاری یابد و جهت دن و اعتماد  تجلی میشایستگی، خود تعیینی، معناداری و مؤثر بو

 .(37،46) اند تعریف کرده

 تلقی طرز و افکار باورها، در تغییر با تواند می شغل درونی انگیزش نوین رویکرد یك بعنوان  شناختی روان سازی توانمند دیگر، سوی از

 اجتماعی مبادله تشریح نماید، در فراهم افراد شایستگی و ها استعدادها، توانایی شکوفایی برای هایی فرصت و الزم بستر کارکنان،

 شهروندی رفتارهای تا هستند قادر توانمند کارکنان که کند می اشاره( 1996) موریسون .است مهم نیز سازمانی شهروندی رفتارهای

مسئولیت  انجام چگونگی در باید کارکنان یابد ظهور سازمانی شهروندی رفتارهای اینکه برای واقع در .برسانند انجام به و شروع را سازمانی

 آنان و دهد می افزایش را سازمان اعضای میان کارآمدی خود احساس سازی، توانمند. (29باشند ) داشته عمل آزادی خود شغلی های

 همکاری، قادر به افراد داوطلبانه تمایل بدون ها سازمان ترتیب بدین (.20)نمایند  جبران سازمانی شهروندی رفتارهای انجام با است ممکن

 وظایف اجباری، شخص حالت در .است برخوردار فراوانی اهمیت از و اجباری داوطلبانه همکاری تفاوت نیستند، خود اثربخشی توسعه به

 همکاری در ولی دهد، می انجام الزامات رعایت حد در فقط و سازمان یك قبول قابل و استانداردهای قوانین مقررات، راستای در را خود

 سازمان، نفع به خود های توانایی شکوفایی برای را خود بصیرت و انرژی ها، کوشش افراد و است مطرح وظیفه ورای مقوله این داوطلبانه،

 می ابراز سازمان توسعه برای پیشنهاد ارائه و و ارتقا عملکرد بهبود برای جدید کارکنان به حجیم، کمك کارهای در همکاران به کمك

 می قرار اولویت در را دیگران منافع راستای در پذیری مسئولیت و گذرند می شخصی منابع از افراد حالت این در معمول طور به. کنند

 . (11،41)دهند 

 اثربخشی وری، بهره آن بر گذار تاثیر عواملو  سازمانی شهروندی رفتار از مدیران توجهی بی و غفلت که است آن از حاکی تحقیقات نتایج

 ی،ندوشهر رفتاو ر زینمندسااتو نمیا بطهرا سیربراز  بعد( 2011) و همکاران نجفی(. 9) می دهد قرار تاثیر تحت را و عملکرد کارکنان

سمعیلی ا(. 31دارد ) دجوداری و دارمعناطتباار نکنارکا،مانیزاـس یندوهرـش راـفتو ر ناختیـش روان زیاـنمندساتو نمیا که  نددکر  نبیا

 ارقر سیربر ردمورا  انتهر نستاا بدنی تربیت کل هادار نکنارکا مانیزسا یندوشهر رفتاو ر زینمندسااتو بین هـبط( را1390) و همکاران

 دجوو دارمعنا و مثبت طتباار مانیزسا یندوشهر رفتار با زینمندسااتوبه غیر از مولفه خودسامانی  که نددکر معالا دخو ارشگزو در  ندداد

 وجود معنادار رابطه سازمانی شهروندی رفتار با شناختی روان توانمندسازی بین که (  دریافتند1392محمد خانی و همکاران ) (.14دارد )

 یندوشهر رفتار با  شناختی روان زینمندسااتو بین( نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 1392آقاجانی و همکاران ). دارد

 یندوشهر رفتاو ر شناختیروان  زیاـنمندساتو داـبعا ناـمی، ردااـمعنو  مثبت طتباار ینا ست. همچنینا معنی دار و  مثبترابطه  مانیزسا

شناختی اثر مستقیم و مثبت نتوانمندسازی روا( در تحقیق خود نشان دادند که 1396(. مالنوروزی و همکاران )1شد )یافت  نیز مانیزسا

 به کار محل در خود به این نتیجه رسید که توانمندسازی پژوهشی در( 2008) بایجوکار. (27) ناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارندمع

 روانشناختی دریافت که توانمندسازی( 2011)زیانگ  .(7شود ) می منجر فرانقش رفتارهای در کارکنان درگیرشدن به زیاد احتمال

 .(49دارند ) آن بر بسزایی تاثیر و روند می شمار به دانشگاه در استادان سازمانی شهروندی رفتار بروز میزان ی کننده بینی پیش استادان،

  پرداخت و هندبال ورزشی های تیم در سازمانی شهروندی رفتار بر روانشناختی سازی توانمند نقش بررسی به پژوهشی در( 2011) کیم

 احساس شناختی، روان توانمندسازی. دارد وجود سازمانی شهروندی رفتار و روانشناختی توانمندسازی بین مثبت ارتباط که داد نشان

 رفتار و شغلی عملکرد و سازمانی تعهد شغلی، رضایت مثل گوناگون کاری نتایج با و دهد می افزایش را سازمان اعضای میان خودکارامدی

 روانشناختی، سازی توانمند و شده درك سازمانی حمایت که دادند نشان(  2012) چیانگ و تسانگ .(24است ) مرتبط سازمانی شهروندی

 ین و (، کیم1395(، حسن پور و بیك زاده )1395هم چنین صالحی و آشور ). (42دهند ) می قرار تاثیر تحت را سازمانی شهروندی رفتار

 روانشناختی توانمندسازی پژوهش های خود نشان دادند که  در( 2014) و سامی ( 2014)  ، کاراوادار( 2013)  سوری و ، گارگ(2012)
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در تحقیق خود نتیجه گرفتند که ( 2016ایندیو و همکاران ) .(15،19،22،36،40دارد ) سازمانی شهروندی رفتار با و معناداری مثبت رابطه

و همکاران  آرفین(. 21) وجود داردارتباط ی رفتار شهروندی سازمانی مربیان اردوهای تابستانی یونانو  بین توانمندسازی روانشناختی

که توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی را در ارتباط بین عملکرد شغلی باال و رفتار شهروندی کارکنان  نددر تحقیقی دریافت (2015)

 (5. )های بزرگ بنگالدش دارد در سازمان

 را سازمان( شناختی روان) روانی و اجتماعی محیط که است کرده تعریف لکردعم از نوعی را سازمانی شهروندی رفتار ،(1988) ارگان        

 بررسی به که پژوهشی در( 2014)  دانال مگ (.33دهد ) می قرار حمایت مورد دهد، می رخ محیط آن در سازمان ای وظیفه عملکردهای که

 شود، نمی جبران پاداش رسمی نظام توسط سازمانی شهروندی رفتار که کرد اذعان پرداخت، دانشگاهی محیط در سازمانی شهروندی رفتار

 اثرگذار عوامل به توجه (.25) شود می سازمان بیشتر موفقیت باعث و دهد می افزایش را سازمانی اثربخشی که است رسمی غیر رفتار یك

 مؤثر عوامل از یکی کرد عنوان توان می پیشین های پژوهش اساس بر که است برخوردار ای ویژه اهمیت از سازمانی شهروندی رفتار بروز در

 سازمانی،  فرهنگ سطح ارتقا باعث کارکنان در باال فرهنگی هوش زیرا است؛ فرهنگی هوش سازمانی شهروندی رفتار بهبود در

 کارایی افزایش اصلی عوامل از یکی که شود می سازمانی شهروندی رفتار افزایش و کارکنان در رضایتمندی انسانی، منابع در گذاری سرمایه

در پژوهشی با هدف بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و رفتار ( 1392) رجب بیگی و همکاران(. 39) است ها سازمان در اثربخشی و

انگیزشی و رفتاری با رفتار شهروندی  هوش فرهنگی کارکنان در چهار مولفه فراشناختی، شناختی، کهشهروندی سازمانی دریافتند 

 وجود به را وضعی بتوانند مؤثر عوامل شناخت با که هستند کسانی ها سازمان در موفق مدیرانبطه مستقیم و معناداری دارد. سازمانی را

 فرهنگی هوش از جمله آن بر مؤثر عوامل و سازمانی شهروندی رفتار شناخت. (34کنند ) ارضا را کارکنان شهروندی رفتارهای که آورند

اثر مستقیم هوش ( در تحقیق خود دریافتند که 1393نقی پور و قالوندی ) (. 32) آید شمار به مسیر این در مفیدی و مؤثر گام تواند می

 بین که دادند نشان( 1394) پور و حاجت( 1394) عربی و علیزاده. (30) فرهنگی بر روی رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنادار است

 معناداری رابطه کارکنان عملکرد با سازمانی شهروندی رفتار و( رفتاری و انگیزشی شناختی، فراشناختی،) فرهنگی هوش های مؤلفه همه

 وجود دار معنی رابطه سازمانی شهروندی رفتار با شغلی انگیزش و فرهنگی هوش بین که دریافت( 1394) فرد خلقی .(2،17دارد ) وجود

 هوش بین مثبت نشان داد که رابطه( 2011) بالو (.23است ) شهروندی رفتار ی کننده بینی پیش بهترین فرهنگی هوش متغیر و دارد

  .(4است ) مبتنی اجتماعی تبادل تئوری های یافته بر که دارد وجود سازمانی شهروندی رفتار و فرهنگی

 از ما کشور اینکه به عنایت با است انسانی منابع صالحیت و توانایی مرهون ها سازمان دیگر مانند ورزشی های سازمان موفقیت امروزه

 این در موفق مدیریت برای موجود های دغدغه از بسیاری پاسخگوی تواند می فرهنگی دارد، هوش بسیاری تکثر و تنوع فرهنگی لحاظ

 فرهنگی اجتماعی، ابعاد ی کلیه در آن عملکرد و است کشور ورزش متولی ترین اصلی که جوانان و ورزش وزارت(. 18)باشد  فرهنگی تنوع

 آن ضعیف عملکرد عکس  به و است یافته توسعه و سالم ی جامعه به نیل نیاز پیش وزارتخانه این خوب عملکرد. دارد تأثیر افراد خانوادگی و

 در ورزشی امکانات و ها سلیقه ها، فرهنگ ها، ورزش تنوع .شود می فرهنگی و اجتماعی های نارسایی انواع بروز برای سازی زمینه موجب

 هوشمندی بدون و است پیچیده بسیار نیز وزارتی چنین در مدیریت کار. است کرده پیچیده بسیار را جوانان و ورزش وزارت کار کشور،

  (.6) کرد اداره را آن موفقیت با توان نمی

و  فرهنگی هوش رابطه  هدف با تحقیق این  ورزشی های سازمان کارکنان روی بر پژوهشی وجود عدم و موضوع اهمیت به توجه با بنابراین

 عبارت  به. است گردیده طراحی اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان سازمانی شهروندی رفتار با شناختی روان توانمندسازی

 شهروندی رفتار با شناختی روان سازی و توانمند فرهنگی هوش بین آیا که است سؤال این به دادن پاسخ دنبال به پژوهش دیگر این 

 دارد؟ وجود رابطه اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان دیدگاه از سازمانی

 

 روش کار
 کل اداره کارکنان سازمانیتوانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی  بین هوش فرهنگی،تحقیق حاضر، تعیین روابط علی از هدف 

و به طور مشخص مبتنی  همبستگی نوع از توصیفی آن روش و کاربردی هدف حیث از حاضر تحقیق اصفهان بود. استان جوانان و ورزش
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جامعه آماری این پژوهش طبق آمار مأخوذه از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان شامل کلیه بر مدل معادالت ساختاری است. 

 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نفر 120 شارپ و کوکران فرمول از استفاده با کهبود  170به تعداد  کارکنان این اداره

 ، این(2004) همکاران و آنگ فرهنگی هوشآوری اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده گردید:  برای جمع. شدند انتخاب

( 15 تا 11 سؤاالت) انگیزشی ،(10 تا 5 سؤاالت) شناختی ،(4 تا 1 سؤاالت) فراشناختی مؤلفه، چهار دارای و  سؤال 20 دارای پرسشنامه

 ندارم نظری ،(4) موافقم ،(5) موافقم کامالً صورت به  لیکرت ارزشی پنج مقیاس اساس بر ها پاسخ. باشد می( 20 تا 16 سؤاالت) رفتاری و

 وسیله  به و یافته توسعه آمریکا در فرهنگی هوش سنجش مرکز توسط که شود می گذاری ارزش( 1) مخالفم کامالً و( 2) مخالفم ،(3)

 دارای پرسشنامه ، این(1995)اسپریتزر روانشناختی سازی توانمند است. پرسشنامه گردیده استفاده و شده سازی بومی داخلی پژوهشگران

 بودن دار معنی ،(9 تا 7 سوالت) تاثیرگذاری ،(6 تا 4 سوالت) خودمختاری ،(3 تا 1 سوالت)شایستگی مولفه پنج دارای و  سوال 15

 موافقم ،(5) موافقم کامالً صورت به لیکرت ارزشی پنج مقیاس اساس بر ها پاسخ. باشد می( 15 تا 13 سوالت) اعتماد ،(12 تا 10 سوالت)

 همکاران و پودساکف سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه .شود می گذاری ارزش( 1) مخالفم کامالً و( 2) مخالفم ،(3) ندارم نظری ،(4)

 مدنی ، فضیلت(10تا 6 سوالت)جوانمردی  ،(5 تا1 سوالت)کاری  وجدان مولفه پنج دارای و  سؤال 24 دارای پرسشنامه ، این(2000)

 ارزشی پنج مقیاس اساس بر ها پاسخ. باشد می( 24 تا 21 سوالت) دوستی نوع ،(20 تا 15 سوالت) تکریم و احترام ،(14 تا 11 سوالت)

. به منظور تعیین شود می گذاری ارزش( 1) مخالفم کامالً و( 2) مخالفم ،(3) ندارم نظری ،(4) موافقم ،(5) موافقم کامالً صورت به لیکرت

نظر در علم مدیریت و رفتار سازمانی ورزشی استفاده و  های اساتید محترم صاحب ها، از نظرات و راهنمایی روایی محتوای پرسشنامه

که ضرایب  منظور محاسبه پایایی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد نظرات آنها در پرسشنامه نهایی لحاظ گردید؛ همچنین به

( محاسبه گردید که نشان 87/0( و رفتار شهروندی سازمانی )85/0(، توانمندسازی روان شناختی )91/0پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی )

وهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به منظور در این پژاز دقت باالی ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد. 

های دموگرافیك و در بخش آمار  وتحلیل داده استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی تجزیه

و برای  Spssافزار  گی پیرسون در نرمها و همبست نف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادهوهای کولموگروف اسمیر استنباطی از آزمون

 استفاده شد.  Amosافزار  سازی معادالت ساختاری در نرم بررسی رابطه علی و معلولی متغیرهای تحقیق از روش مدل

 

 

 

 یافته ها
سال  40تا  31درصد بین  45درصد آنان زن بودند.  44درصد از شرکت کنندگان مرد و  76یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که    

سال بودند. هم  20درصد دارای سایقه خدمت بیش از  5/22درصد دارای بیشترین مدرك لیسانس بودند و  5/47بیشترین سن را داشتند. 

 ±35/0، 70/3 ±54/0، 51/3 ±48/0چنین میانگین هوش فرهنگی، توانمند سازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب برابر

 .بود  66/3

  1با توجه به اینکه مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علی ماتریس همبستگی است، ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی در جدول

 ارائه شده است.
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 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش . 1جدول 

 متغیرها ماتریس همبستگي 

 هوش فرهنگی 1  

توانمند سازی  0/251- 1 

 روانشناختی

 رفتار شهروندی سازمانی 0/341- 0/187- 1

 p <0.01 

رفتار هوش فرهنگی و و  ( p  ،251/0- =r  ≥ 007/0و توانمند سازی روانشناختی ) هوش فرهنگیبین شود که  مشاهده  می 1 در جدول

    ( p  ،187/0- =r  ≥ 043/0) سازمانیرفتار شهروندی با   و  توانمند سازی روانشناختی  ( p  ،341/0- =r  ≥ 000/0) شهروندی سازمانی

 در ادامه مدل ارتباطی تحقیق و نتایج حاصل از آزمون مدل گزارش شده است.ارتباط معنی داری وجود دارد. 

 

 

 

 ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مدل تحقیق. 1شکل 

نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواندمتغیر مستقل را تبیین کند. در مدل فوق   1هر چه بار عاملی  بزرگتر و به عدد 

 نشان دهنده معناداری رابطه است. t < 96/1بارهای عاملی  نشاندهنده همبستگی و تبیین بسیار خوب است و همچنین مقدار آماره 

آنها در جدول زیر ارائه گردیده و نشان دهندة برازش مناسب مدل  کلیة شاخص های ارزیابی تناسب برازش مدل همراه با مقادیر 

 باشد. می
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 بررسی شاخص های مناسب بودن مدل . 2جدول

 

 بنابراین با توجه به معادالت اندازه گیری باال می توان معادله ساختاری زیر را ارائه نمود. همانطور که گفته شد مهم ترین شاخص مناسب

بودن برازش مدل 
2 د که چون در برخی از موارد، باش ای از مفروضات می باشد. البته استفاده از این آزمون، متضمن رعایت مجموعه می

امکان نقض این مفروضات وجود دارد. با گسترش نارضایتی از آزمون 
2ای از شاخص های فرعی نیز به وجود آمدند. ، مجموعه 

آزمون ها بدین  اند. حالت های بهینه برای این که قبالً شرح داده شده RMSRو  GFI ،AGFIمهمترین این شاخص ها عبارتند از: 

 اند. شرح

مقدار  (1
2 دهد. در مدل  محاسبه شده هر چه قدر کمتر باشد بهتر است زیرا این آزمون اختالف بین داده و مدل را نشان می

=  183/2مورد بررسی مقدار 
2 باشد. باشد که نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل می می 

باشد  می AGFI=  81/0و  GFI=  85/0درصد بیشتر باشد. در مدل مورد بررسی مقدار  90بایستی از  AGFIو  GFIمقدار ( 2

 باشد. که نشان دهندة مناسب بودن مدل می

 هر چه کمتر باشد بهتر است،  RMSR( مقدار 3

 RMSR=  099/0های مدل است. در این مدل مقدار  های مشاهده شده و داده زیرا این شاخص معیاری برای میانگین اختالف بین داده

 باشد. باشد که نشان دهنده برازش مناسب مدل می می

 باشد. ازش مناسب مدل میکلیة شاخص های ارزیابی تناسب برازش مدل همراه با مقادیر آنها در زیر ارائه گردیده و نشان دهندة بر

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری مقدار شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد شاخص نام شاخص

 برازش مدل مناسب است 183/2 - نسبت کای دو به دی .اف

 برازش مدل مناسب است 001/0 05/0بیشتر از  پی ولیو

 برازش مدل مناسب است 85/0 9/0بیشتر از  جی.اف.آی

 برازش مدل مناسب است 81/0 9/0بیشتر از  آ.جی.اف.آی

 برازش مدل مناسب است 86/0 9/0بیشتر از  ان.اف.آی

 برازش مدل مناسب است 85/0 9/0بیشتر از  سی.اف.آی

 مدل مناسب استبرازش  099/0 1/0کمتر از  آر.ام.س.ای.ای



 

 8 

 
 

 اثر مستقیم هوش فرهنگی و توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی .3جدول

 

رگتر است یك بز 96/1که از مقدار  597/3و مقدار تی  458/0می توان نتیجه گرفت اثر هوش فرهنگی با ضریب تاثیر  3از نتایج جدول 

اثر معنی دار است یعنی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد ولی اثر توانمندسازی روان شناختی با 

 کوچکتر است اثر معنی داری نیست.  96/1که از مقدار  918/0و مقدار تی  089/0ضریب تاثیر 

 

 بحث و نتیجه گیري
 است دار معنی اثر یك است بزرگتر 96/1 مقدار از که 597/3 تی مقدار و 458/0 تاثیر ضریب با فرهنگی هوش اثر داد نشان پژهش نتایج

 089/0 تاثیر ضریب با شناختی روان توانمندسازی اثر ولی دارد داری معنی و مثبت تاثیر سازمانی شهروندی رفتار بر فرهنگی هوش یعنی

 تحقیق از آمده دست به نتایج با حاضر تحقیق از حاصل نتایج .نیست داری معنی اثر است کوچکتر 96/1 مقدار از که 918/0 تی مقدار و

 با فرهنگی هوش بین دار معنی و مثبت رابطه وجود بر مبنی( 2011) بالو و (1393و نقی پور و قالوندی ) (1390) همکاران و اسماعیلی

 همه بین که دادند نشان( 1394) پور و حاجت( 1394) عربی و هم چنین علیزاده .(4،14،30) همسوست سازمانی، شهروندی رفتار

 وجود معناداری رابطه کارکنان عملکرد با سازمانی شهروندی رفتار و( رفتاری و انگیزشی شناختی، فراشناختی،) فرهنگی هوش های مؤلفه

 و دارد وجود دار معنی رابطه سازمانی شهروندی رفتار با شغلی انگیزش و فرهنگی هوش بین که دریافت( 1394) فرد خلقی .(2،17دارد )

(، حسن پور و 1395ولی با نتایج تحقیق صالحی و آشور ) (.23است ) شهروندی رفتار ی کننده بینی پیش بهترین فرهنگی هوش متغیر

پژوهش های خود نشان دادند  در( 2014) و سامی ( 2014)  ، کاراوادار( 2013)  سوری و ، گارگ(2012) ین و (، کیم1395بیك زاده )

در ( 2016ایندیو و همکاران ) .(15،19،36،40دارد ) سازمانی شهروندی رفتار با و معناداری مثبت رابطه روانشناختی توانمندسازی که 

وجود ارتباط رفتار شهروندی سازمانی مربیان اردوهای تابستانی یونانی و  تحقیق خود نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی روانشناختی

 (.21، همسو نبود )دارد

 سازمانی شهروندی رفتار با( رفتاری انگیزشی، شناختی، فراشناختی،) آن ابعاد و فرهنگی هوش بین همبستگی ضریب داد نشان نتایج

 رابطه وجود بر مبنی (1393) قالوندی و پور نقی تحقیق از آمده دست به نتایج با حاضر تحقیق از حاصل نتایج. است دار معنی کارکنان

 بسیاری گفت توان می یافته این تبیین در. (30همسوست ) سازمانی، شهروندی رفتار  با آن ابعاد و فرهنگی هوش بین دار معنی و مثبت

 این  ای عده. کنند می معرفی فرهنگی متفاوت  های موقعیت  اثربخش در طور به وظیفه انجام برای فرد توانایی را فرهنگی هـوش مـحققان  از

 های مهارت  از  فهرستی و متفکرانه صورت به عمل فـرهنگی، دانـش شامل که دانند می وجهی چند شایستگی نوع یك  را  هوش از نوع

 که  است ظرفیتی فرهنگی هوش واقع در. شود می تـعریف تـعاملی  های توانایی از سیستم یك  عنوان  به  را فرهنگی  هوش باشد می رفتاری

بعد . کـنند  عـمل مـناسب طور  بـه و  بـاشند  داشته  درستی فهم و درك ها فرهنگ گـسترده  طـیف  برابر در تا دهد می اجازه افراد به

ضریب  بررسی اثر

 تاثیر

سطح معنی  مقدار آماره تی

 داری

 نتیجه

 –توانمند سازی روان شناختی

 رفتار شهروندی سازمانی

توانمند سازی روان شناختی  بر  رفتار شهروندی  359/0 918/0 089/0

 سازمانی  تاثیر ندارد.

رفتار شهروندی  –هوش فرهنگی

 سازمانی

هوش فرهنگی بر  رفتار شهروندی سازمانی  تاثیر  001/0 597/3 458/0

 دارد.
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بعد انگیزشی می تواند شامل هم بعد خالقانه  ها است. حل  انگیزشی مربوط به جزء احساس یا عواطف آن موقعیت و یا محرك برای ارائه راه

بعد  .و هم مخاطره آمیز باشد، نیروهای سوق دهنده مثبت و یا عوامل لغزش یا سقوط که می تواند تماس یا روابط را خراب یا از بین ببرد

سازد تا با درك  در میهای ذهنی است که ما را قا شناختی جزء منطقی یا عینی است. آن براساس دلیل و ظرفیت توسعه چارچوب

ما براساس  .های کاری و زبانی تفکر، قضاوت کنیم برخوردها درباره اینکه چه چیزی ادامه یابد تفکر کنیم و چگونه براساس چارچوب

ت و کنیم. این بعد پویا اس هایی عاطفی و منطقی را جمع آوری کرده ایم، قضاوت می هایی که از آن داده هایمان درباره موقعیت قضاوت

بهبود و تقویت  .دهد دهد، نشان می ارتباط را در طول برخوردهای فرهنگی، یا اینکه در یك فرهنگ مشترك بطور واقعی چه چیزی رخ می

ار هوش فرهنگی و ابعاد آن بر رفتار افراد تاثیر گذار است و می تواند رفتار فرد را در سیستم بدون در نظر گرفتن پاداش بهبود بخشد و رفت

 شهروندی وی را تقویت کند.

 شهروندی رفتار با( اعتماد بودن، دار معنی) آن ابعاد و شناختی روان توانمندسازی بین همبستگی ضریب داد دیگر تحقیق نشان یافته

 شهروندی رفتار با شناختی روان توانمندسازی از گذاری تاثیر مختاری، خود شایستگی، ابعاد بین رابطه. است دار معنی کارکنان سازمانی

 و آقاجانی ،(1392) همکاران و محمدخانی تحقیق از آمده دست به نتایج با حاضر تحقیق از حاصل نتایج .نیست دار معنی سازمانی

 کاراوادار ،(2013) سوری و گارگ (،2012، چیانگ و تسانگ )(2011) کیم ،(2008) بایجوکار ،(2004) سامچ و بوگلر ،(1392) همکاران

 رفتار شهروندی با شناختی روان توانمندسازی بین دار معنی و مثبت رابطه وجود بر مبنی( 2015) آرفین و( 2014) سامی ،(2014)

 سازمانی شهروندی رفتار و توانمندسازی بین رابطه( 1390) همکاران و اسمعیلی. (1،5،7،8،15،22،24،40،42همسوست ) سازمانی،

 آن های مؤلفه توانمندسازی، میان که کردند اعالم خود گزارش در و دادند قرار بررسی مورد را تهران استان بدنی تربیت کل ادارة کارکنان

 مهم ترین گفت باید یافته این تبیین در .(14دارد ) وجود معناداری و مثبت ارتباط کارکنان، سازمانی شهروندی رفتار و( جزخودسامانی به)

 سازمان حیات و بقاء عامل مهم ترین انسانی، نیروی توانمندی و کیفیت. است سازمان آن انسانی نیروی سازمان، هر دارایی ترین حیاتی و

 فرهیخته کارکنان کردن توانمند مرهون اقتصادی رشد« دراکر» نظر از. آورد می وجود به را توانمند سازمان توانمند، انسانی نیروی. است

 توانمندسازی. کنند می همکاری یکدیگر با فعالیت ها انجام در مختلف، های گروه در کارکنان که است محیطی توانمند سازمان. است

 موجب افراد کردن توانمند. باشد می سازمان ها در ساالری دیوان حذف و تمرکززدایی نوآفرینی، در مدیران تالش ترین محوری کارکنان،

 و سازمان کارکنان، که شود می موجب توانمندسازی. شوند نائل خود اهداف به منابع اتالف بدون و تر سریع سازمان و مدیران تا شود می

 درازمدت در توانند نمی سازمان ها نه و مدیران نه توانمندسازی، بدون. ببالند خود به آن در کردن کار از و بدانند خود آن از را شغل

 محیط عوامل تمام غیرمستقیم، و مستقیم بطور مدیر زیرا. باشد می کارکنان تواناسازی در عامل مهم ترین سازمان، مدیر. باشند کامیاب

 تواند می آنان، به عمل آزادی و استقالل دادن کارکنان، به بیشتر قدرت و اختیار تفویض با مدیر. دهد می قرار تاثیر تحت را سازمانی

 .سازد مهیا شهروندی مناسب رفتارهای برای ایجاد را الزم بستر و کند فراهم خود کارکنان برای را توانمندسازی شرایط

در می کنند س حسان انا، آمیکنندل نبارا دشی ارزبا و م ـغلی مهـشاف دـهاد ـکننس اـحساد ارـفاه ـت کـسافرصتی دن بودار معنی 

عالقه و شغلی اف هدا ـودنبارزش ا ـی بـیعندن، وـبدار ی ـمعن .تـسارزش اا ـبن ناوی آرـنیو ت ـقوه ـد کـحرکت می کننده ای جا

ی، به عالقمندد عتمااهاست. رفتاو رها ، ارزش هاورباری و کات ماالزاتناسب بین دن وـبدار ی ـمعناست.  غل ـنی شخص به شدرو

ن ناآه با ـمطمئنند کو هستند د عتماس احسا، دارای انمنداتواد فرد امی شوط وـمربان رـیگده ـبن اـطمینو اگی دوـگش، شایستگی

 یگررت دبه عباد، هند کراخور فتاربیطرفانه ن اـنآا ـبر ختیارت و اقدن ند که صاحبان دارطمینا، آن ها اهد شداخور فتارقانه دصاو منصفانه 

ن مازسان و کنارعف کاـث ضـه باعـیطی کارـشد از وـی شـث مـباعزی اـنمندساتو ست.امنیت شخصی س احسااشتن دابه معنی د عتماا

د و تقویت شون کنارکار پشتکام و اراده و عزآوری و نوو ت ـخالقی، دـیش یابازـفن ااـکنرکفایتی کادخوس حساه و اشددور ست ه اشد

ان دیرـمزی، اـنمندساق توـطریاز .دـیآهم ارـف، وندـجه شاموآن ست با اه بر مشکالتی که ممکن ـغلبو یط اربر شن مسلط شدای یط براشر

افزایش توانمندی رفتار شهروندی را در افراد تقویت می  .هنددمی ن نشاد عتمااسطح باالتر د در ظایف خوم ونجاای ابرن کنارنایی کااه توـب

 .کند و به رفتار کارکنان جهت می دهد
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. است بوده فرهنگی هوش از شناختی بعد اول گام در کارکنان سازمانی شهروندی رفتار کننده بینی پیش بهترین داد نشان همچنین نتایج

 یا فرد یك که است اطالعاتى و  دانش  دهنده نشان فرهنگى هوش  ابعاد  از  یکى  عنوان  بـه شـناختى بعد گفت توان می یافته این تبیین در

 ، ها ارزش ، رسوم و  آداب با آشنایى. است یافته پرورش درآن  که  دارد  فرهنگى زمینه با متفاوت فرهنگى هاى نظام با رابطه در اجتماعى گروه

 تعارض در شناختى بعد. است فرهنگى هوش شناختى بعد بـه مـربوط مـذهبى یا ملى قومى، هاى سایرگروه به  مـربوط  قـوانین و  رفـتارها

 هاى گروه و افراد بـا رابـطه در اجتماعى هاى گـروه در افراد تا شوند مى  باعث قالبى عقاید که حالی در گیرد، مى قرار قالبى عقاید با

 زنند، دست علمى غیر و ارزشى هاى تعصب بر مبتنى و عمدتا عام هایى قضاوت بـه ها فرهنگ خـرده یا ها فرهنگ سایر به منتسب اجتماعى

 علمى هاى پژوهش و بینانه واقع مطالعات و مشاهدات بر مـبتنى و عـینى عـام، غیر هاى قضاوت بر تأکید فرهنگى  هوش از  شناختى بعد

 شناختى بعد که باورند این بر آنان.  کنند مى  دیگر تعریف هاى فرهنگ درباره عمومى دانش عنوان به را شـناختى بعد داین و انگ.  دارد

 یا و رسمى  غیر  یا رسمى هاى آموزش طریق از که است مختلف هاى فـرهنگ در قـراردادها و اعـمال هنجارها، درباره دانش کنندة منعکس

 محیط درباره دانش یا فرهنگى دانش سطح کننده منعکس فرهنگى هوش از شناختى عامل ؛ بنابراین، اند آمـده  دسـت به فردى تجارب

 عـام الگوهاى  درباره  دانش دهنده نشان شناختى، فرهنگى  هوش ، کنونى درجهان ها فرهنگ گسترده تـنوع بـه تـوجه با. است فرهنگى هاى

 افـکار فرهنگى دانش زیرا است فرهنگى هوش از کلیدى عاملى شناختى، عامل. است فرهنگى هاى تفاوت طور همین و فـرهنگی جـهانى و

 را هایى نـظام از بـهتر ارزیابى امکان افراد به آن فرهنگى عناصر  و جامعه  یك فرهنگ مفهوم. دهد مى قرار تأثیر تحت را افـراد رفـتارهاى و

  بهتر بـاالتر شـناختى هوش با افراد دهد؛ بنابراین مى شکل فرهنگ یك درون در را اجتماعى از تعامل خاصى الگوهاى که دهد مى

 می مثبت اثر رفتار بر بهبود و کند می تغییر دچار را فرد رفتار باال، شناختی هوش. کنند تعامل دیگر هاى فرهنگ از  افرادى با  توانند مـى

( 1394) فرد خلفی و( 1394) همکاران و پور حاجت ،(1392) همکاران و بیگی رجب تحقیق نتایج با حاضر تحقیق از حاصل نتایج .گذارد

 بهترین هم چنین .(17،23،34همسوست ) سازمانی، شهروندی رفتار و فرهنگی هوش ابعاد بین دار معنی و مثبت رابطه وجود بر مبنی

 زیانگ تحقیق حاضر تحقیق نتایج. است بوده شناختی روان توانمندسازی از اعتماد بعد کارکنان سازمانی شهروندی رفتار کننده بینی پیش

 سازمانی، رفتار شهروندی با شناختی روان توانمندسازی بین دار معنی و مثبت رابطه وجود بر مبنی( 2012) ین و کیم ،(2011)

 به. باشد می سازمانی برنامه یك و رفتارها از مجموعه یك مفهوم، یك توانمندسازی گفت توان می یافته این تبیین در .(49همسوست )

گروه  کردن سهیم معنی به رفتارها، از مجموعه یك عنوان به مرئوسان؛ به گیری تصمیم اختیار اعطای از عبارت است مفهوم یك عنوان

 آزادی، برای بیشتری فرصت کار نیروی کل به سازمانی، برنامه یك عنوان به و خود، های حرف سرنوشت تعیین در افراد و خودگردان های

 را شغلی توانمندسازی. می کند اعطا سازمان شان و خود صالح و خیر جهت در آنان، بالقوه توان و دانش مهارت ها، بکارگیری و بهبود

 «دهند انجام باشد می نیاز که که چیز آن» به ،«دهند انجام گردد گفته آن ها به که که چیز آن» وضعیت از کارکنان عملکرد تغییر فرایند

 کارکنان نفس کفایت و سرنوشت تعیین حق افزایش با که مدیریتی تکنیك یا استراتژی هرگونه معتقدند نظران صاحب.  کند می تعریف

 آنان در الزم های ظرفیت مجموعه ایجاد را انسانی نیروی توانمندسازی تعبیری، به. داشت خواهد پی در را آن ها توانمندسازی گردد، منجر

 .می کنند اظهار تاثیر و کارایی با توأم سازمان، در مسئولیت و تأثیر ایفای و سازمان در افزوده ارزش ایجاد به آن ها ساختن قادر برای

سازمان های با شناخت و توجه بیشتر به ابعاد هوش فرهنگی به وسیله مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در  بنابراین می توان گفت که

 شود. بنابراین شایسته است به هوش فرهنگی و  مولفه می کارکنانگیری تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری در میان  منجر به شکل ورزشی

شود که افراد با  توجه شود. در نتیجه چنین توجهی، در سازمان، بستر و محیطی فراهم  می سازمان هاسازمانی در  های رفتار شهروندی

سر کار حضور داشته توجهی به پاداش عملکردهای فرانقشی بیشتری نشان دهند، بیشتر از حد معمول  توانایی و انگیزه بیشتر و با  بی

حضور ناظر از سوی  می توان شاهد پیروی از قوانین و مقررات بدون نیاز بهصرف نکنند. هم چنین باشند وبرای استراخت بیش از حد وقت 

 کارکنان بود. همچنین ایجاد باور به کار صادقانه در مقابل وجه دریافتی دروجود کارکنان است که وجود این باور در کارکنان سبب می

د و در نتیجه در اثربخشی سازمان موثرتر خواهند بود؛ همچنین کاهش ترك خدمت شود که وظایف خود را زودتر از زمان مقرر انجام دهن

و افزایش میل به ماندن به واسطه القای حس احترام و ارزشمندی از عضویت در سازمان و احساس شرکت داشتن در منافع عمومی 

ی کارکنان و سازمان می انجامد. همچنین افزایش ها سازمان به کارکنان، که در کارکنان به حس غرور و افتخار و به همانندی  ارزش

ها و  های سازمان به واسطه ارزش و احترامی است که سازمان در برابر نیرو و تالش،  مهارت تالش کارکنان در راستای اهداف و  ماموریت
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و جوانان استان اصفهان پیشنهاد می گردد . بنابر این به مدیران سازمان ورزش توانایی هایی که کارکنان با خود به درون سازمان آورده اند

 دیگر های زبان قواعد با کارکنان شود، داده الزم های آموزش فرهنگی بین تعامالت در فرهنگی دانش کارگیری به به کارکنان خود در

 در ها فرهنگ دیگر صنایع و هنر با آشنایی شوند، آشنا ها فرهنگ سایر مذهبی عقاید و فرهنگی های ارزش با کارکنان یابند، آشنایی

 داشته کاری استقالل خود شغل در کارکنان شود، گوشزد هایشان توانایی کارکنان هم چنین به .گیرد قرار سازمان آموزشی دستورهای

 به کارکنان باشد، دار معنی شود می تعریف کارکنان برای که وظایفی. آورند دست به را الزم تبحر خود شغلی محدوده در کارکنان باشند،

 .باشند صادق یکدیگر به نسبت کنند و همکاران بیشتری توجه همکارانشان موفقیت و کامیابی
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