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کنشی اجتماعی است که عمل کنش گران را برای رسیدن به اهدافشان تسهیل می کند. مشارکت به مفهوم  مشارکت 

با پژوهش ین عمومی آن به عنوان عمل گروهی، پیشینه ای به درازای تاریخ بشر و سابقه طوالنی در حیات اجتماعی مردم دارد. ا

کت اجتماعی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش به بررسی مشار اهوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی ب رابطه هدف

 بود رکارکنان آموزش و پرورش شهرستان مشکین شهنفر از  0826در جامعه آماری که شامل  متغیرهاروابط آماری این 

استفاده از  نفر از کارکنان آموزش و پرورش بودند که با 703پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه  پرداخت.

روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و 

( و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش 8552( و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران)0223آنگ)

که مشارکت اجتماعی با مولفه های  دادنشان هش در نمونه مورد بررسی حاصل از پژو نتایج مشارکت اجتماعی استفاده شد. 

و همچنین با مولفه های  انگیزش هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی، مولفه شناخت هوش فرهنگی، فراشناخت هوش فرهنگی

همبستگی مثبت و مستقیم وجود  رفتار شهروندی سازمانیاز و احترام و تکریم شهروندی  وعدوستی، فضیلت، نوظیفه شناسی

نشان داد که مولفه های هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی در  Enterدارد. نتایج ضریب همبستگی چندمتغیری به روش 

( درصد سهم دارند. با توجه به همبستگی مستقیم مشارکت اجتماعی با مولفه های 81تبیین متغیر مشارکت اجتماعی کارکنان )

به نظر می رسد هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی باعث ارتقای  و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی،هوش فرهنگی 

 مشارکت اجتماعی کارکنان می شود.
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 مقدمه -5-5

ت حق انسانی است، که به لحاظ غایتی، به آزادسازی و اعتماد به خویشتن انسان و از نظر ابزاری، به بسیج و مشارک

افراد بشر از همان ابتدا طی دوران نقش آفرینی توده های انسانی در فرآیندهای عملی حیات اجتماعی منجر می شود. 

ر گرو کار گروهی و مشارکت آنها با هم در امور مختلف زندگی هم می زیستند و بقای آنها د طوالنی در گروه های کوچک با

عه ای که فرد در آن زندگی مشارکت یعنی فرایند سهیم شدن در تصمیمات اثرگذار بر زندگی شخصی و جام بوده است.

مشارکت را در سایه همکاری و اعتماد جمعی ممکن می داند. با توجه به اهمیت ( 0226)لکسی دوتو کویلمیکند. ا

مشارکت اجتماعی، می توان گفت مشارکت اجتماعی، مشارکت افراد در گروه های خارج از خانواده و عرصه سیاسی و 

محیط کار)احزاب سیاسی، گروه های فشار و اتحادیه ها( است. بنابراین انواع مشارکتهای داوطلبانه و عضویت در گروه هایی 

اما  (.0228، 8فشار جزء مشارکت اجتماعی محسوب می شود)هلی خارج از خانواده و سازمان های سیاسی و گروه های

رفتار شهروندی سازمانی از جمله رفتارهای فرانقش و داوطلبانه است که بوسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان 

الش کنونی ه طوریکه در دنیای پرچ( به دنیای علم ارائه شد. ب8567) 0طراحی نشده است و اولین بار توسط بتمن و ارگان

سازمانها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی و کارایی خود نیستند تفاوت همکاری خودجوش با 

اجباری، اهمیت زیادی دارد. زیرا در حالت اجباری، فرد وظایف خود را در راستای قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین 

که در همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصیرت خود را در جهت شده سازمانی انجام می دهد در حالی

شکوفایی شخصی و حتی به نفع سازمان به کار می گیرند. رفتار شهروندی سازمانی در هر شرایطی بروز نمی کند و برخی 

یان این عوامل زمینه ای، ویژگی های زمینه ای )فردی، سازمانی و مدیریتی( به ظهور و گسترش آن کمک می کند. از م

 عوامل قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارد.عوامل فردی که دربردارنده اخالق فرد است بیش از سایر 

همچنین در میان عوامل فردی، هوش فرهنگی از جمله عواملی است که اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار 

ینه مناسب را برای هوش فرهنگی زم ( مطرح شد.0227) 7برای نخستین بار توسط ارلی و آنگهوش فرهنگی  گرفته است.

با کاهش ه آن عمل می کنند فراهم می کند. به منظور درک و فهم آنچه که همکارانشان می اندیشند و ب کارکنان سازمان

می دهد)توماس و  ول زمان افزایشطفرهنگی، همکاری های داوطلبانه را در میان کارکنان در  موانع ارتباطی بین

فرهنگی باعث تقویت ارتباطات، درک متقابل و افزایش تفاهم بین افراد و کاهش عالوه برآن هوش (.8763، 1اینکسون

 1مشکالت ادراکی و تعامالت اجتماعی می شود.

                                                             
1. Helly 

2. Bateman & Organ 
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 بیان مساله -5-2

هنگامی دموکراتیک به  شمار می یک جامعه  .از معیارهای مهم جوامع  دموکرات محسوب می شود کیمشارکت ی

آید که اعضای آن در امور مختلف جامعه مشارکت کنند. منظور از مشارکت نوعی کنش هدفمند در فرایند تعامل بین 

کنشگر و محیط اجتماعی و در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین  نشده  تعریف  کرده اند. فرایندی  که  افراد  

هانه، داوطلبانه، و جمعی با در نظرداشتن اهداف معین و مشخص که به سهیم شدن آنها در منابع جامعه  به  صورت آگا

مشارکت سیاسی،  ه دستهاز نظر موضوعی مشارکت به س .(8762 اجتماعی منجر می شود  در آن شرکت می کنند)غفاری،

مشارکت اجتماعی یکی از  اجتماعی و فرهنگی و از نظر سطوح اجرایی به سه دسته محلی، منطقه ای، ملی، تقسیم میشود.

انواع مشارکت ها و از ضرورت های جامعه جدید  می باشد  مشارکت اجتماعی  در بردارنده انواع کنش های فردی و 

ت خود و جامعه و تاثیر نهادن بر فرآیندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوش

مشارکت اجتماعی خارج از تعریف عام و کلی آن برای شرکت افراد در گروه های حرفه ای، مفهوم (. 8739 است)رضایی،

(. در واقع نقطه 8737پیران،تخصصی و شغلی به کار نمیرود و بیشتر بر اهدافی ناظر است که جنبه داوطلبانه داشته باشد)

(. در عرصه مطالعات 8739عطف مفهوم مشارکت در همه عرصه ها، فوق ارادی و داوطلبانه بودن آن است )ایرانزاده ،

اجتماعی بررسی مقوله رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم جایگاه ویژه ای دارد و به یکی از مفاهیم 

از جمله عناصری است که جامعه به کمک آن  ریزی های اجتماعی بدل شده است.  و برنامه اصلی در سیاست گذاری

میتواند احساس همکاری، همدلی، وفاداری و غیره را در شهروندان نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند فراهم 

سازمان به وسیله سیستم های رسمی پاداش در  فردی و داوطلبانه است که مستقیما . رفتار شهروندی سازمانی، رفتاریآورد

، 0رفتار شهروندی را می توان در پنج بعد  آداب اجتماعیاست که معتقد  (. اورگان0225، 8هالطراحی نشده است)

وظیفه شناسی و نوعدوستی به عنوان  ،آداب اجتماعی نمود.طبقه بندی  6، نزاکت9، جوانمردی1، وجدانکاری7نوعدوستی

مولفه های کمک کننده فعال و مثبت مطرحند. آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی 

، 3اجتماعی را نشان میدهد. وجدان کاری رفتاری فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط  کار است)آکینبود

(. 8763صنوبری،ستی رفتار اختیاری برای کمک به همکاران در عملکرد مربوط به وظیفه شان می باشد)نوعدو (.0288

جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گله و 

است که چطور اقدامات فرد بر دیگران اثر می شکایتی صورت گیرد در حالی که نزاکت درباره اندیشیدن به این معن

. در مطالعه موردی صدا و سیمای ایران که موضوع رابطه ارتباط فرافردی و (8752بهاری فر، جواهری و احمدی،گذارد)

افرادی که در کار و سازمان خود احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند  ه شدرفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت، نشان داد

ر خود را هدفمند می دانند، رفتار شهروندی سازمانی از قبیل جوانمردی، گذشت، ایثار، نوع دوستی و وجدان کاری و کا

 دارند  باالیی
1 
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(. رفتا رشهروندی به عنوان پدیده ای اجتماعی با مشارکت اجتماعی در 8766)وارث، رستگار، زراعت کار و رفعتی، 

باید از درون جامعه برخیزد و از بیرون می تواند مورد حمایت قرار گیرد  مشارکتمعتقد است که  8است. گائو تریارتباط 

برای درونی ساختن مشارکت میتوان از بنیادها و محمل های غیر رسمی که در جوامع وجود دارد بهره گرفت) گائو تری، 

و ر ویژگی های فردی متمرکز می شود تالش ها برای درک عوامل مرتبط و دالیل رفتار شهروندی سازمانی غالبا ب .(8566

یکی از عوامل فردی که در بروز رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد هوش است. از طرفی در عصر حاضر شتاب روز افزون 

آمیختگی فرهنگ ها و پیچیدگی جوامع انسانی لزوم توجه علوم انسانی و بویژه علم مدیریت، به ابعاد مختلف فرهنگ را دو 

و  ست. در حال حاضر افزایش فراوانی و شدت تعامالت میان سازمان ها در سطح جهانی، جهانی شدن و تنوعا چندان کرده

هوش و استعداد ویژه ای را طلب می کند که این عامل نقش به سزایی در فرایند های مدیریتی و عملکرد شغلی ای را بر 

و کارکنان آنها از نژادها و فرهنگ های مختلف به طور عهده دارد. چرا که ارتباطات جهانی در عصر حاضر سازمان ها 

اجتناب ناپذیری با یکدیگر تعامل یافته اند. که این مسئله نیاز به درک مفروضات، ارزشها و هنجارهای فرهنگی دارد. هوش 

 نگی میبه این موضوع یعنی توانایی موثر عمل کردن در شرایط متفاوت فره فرهنگی به عنوان قلمرو جدیدی از هوش،

 فرهنگی را سیستم ارتباط دانش و مهارت ها که با استراتژی های فرهنگی پیوند خورده و به هوش (.8766پردازد)قلیپور، 

د، آنها را انتخاب نمایند و شکل دهند تعریف می ناجازه می دهد تا با جنبه های فرهنگی محیطی شان تطبیق پیدا کنافراد 

ی(، شناختی)درک فرهنگی شامل چهار بعد فراشناختی)درک تجربیات میان فرهنگ(. هوش 0226، 0کنند)توماس وات آل

تفاوت های فرهنگی(، انگیزشی)عالقه فرد به آزمودن و تعامل با فرهنگ های دیگر(، رفتاری)قابلیت فرد و  فرد از تشابهات

ارلی و  (.0229،  7وسا کوفسکیبرای سازگاری با رفتارهای کالمی و غیر کالمی در تعامالت فرهنگی( می باشد)ایرلی وم

( معتقدند  فردی دارای هوش فرهنگی باالست که بتواند به شیوه ای مؤثر در یک زمینه فرهنگی متفاوت، 0223) 1آنگ

هوش فرهنگی: "( در پژوهشی تحت عنوان 0223) خود را سازگار کند بدون آنکه هویت فرهنگی خود را کنار بگذارد. آنگ

نشان داد که میان هوش  "قضاوت و تصمیم گیری فرهنگی، تطبیق پذیری فرهنگی و عملکرد شغلیسنجش و تاثیراتش بر 

فرهنگی فراشناختی و شناختی با اثربخشی قضاوت و تصمیم گیری فرهنگی و میان هوش فرهنگی انگیزشی و رفتار با 

ی تواند به  کارکنان در زمینه تطبیق پذیری فرهنگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یکی از مهارت هایی که م

مشارکت اجتماعی کمک کند رفتار شهروندی سازمانی است و یکی از عواملی که می تواند بررفتار شهروندی سازمانی موثر 

باشد هوش فرهنگی است که می تواند به عنوان یکی از پیشنیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی 

ظرفیتی به افراد می دهد تا در مواجهه با  هنگی بیان کننده نظامی از توانایی های تعاملی است کهقلمداد شود. هوش فر

(. هوش 0226، 9فرهنگ های متفاوت درک و فهم درستی داشته باشند و به طور مناسب عمل کنند)توماس و اینکسون

 فرهنگی، همکاری های داوطلبانه را در میان  آید که با کاهش موانع ارتباطی بینمی فرهنگی از جمله عوامل فردی بشمار 
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هر چه بیشتر رفتار های شهروندی  ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و بروزبا کارکنان در طول زمان افزایش می دهد و 

(. با توجه به این امر افرادی که هوش 8763سازمانی در بین کارکنان بر اثربخشی سازمان می افزاید)توماس و اینکسون ،

فرهنگی باالتری  دارند بیش از سایر افراد در رفتار های شهروندی سازمانی درگیر می شوند. به نظر هوی و میسکل رفتار 

در  (.0226، 8هوی و میسکلآن، رفتار نماید)شارکت اجتماعی و یا کاهش شهروندی نیز می تواند در راستای افزایش م

آنان وجود دارد.  اجتماعی بهتری از باالیی از رفتار شهروندی را تجربه کنند انتظار مشارکت صورتی که سازمان ها سطح

یکی از شاخص های سرمایه مشارکت اجتماعی می تواند در ابعاد و حوزه های مختلفی صورت پذیر و حتی آن را به عنوان 

 (. 8769 اجتماعی و رشد و توسعه در جوامع به حساب می آورند)مرادیان،

آیا هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی بر "با توجه به مطالب فوق محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که

 ."مشارکت اجتماعی کارکنان تاثیر گذار است؟

 

 اهمیت ضرورت و  -5-9

(. 8560، 0مشارکت، به معنای همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سر زده است)هوین کائوتری پدیده

همیاری و همکاری و همدلی باعث انسجام کار گروهی و جمعی می شود. مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان آثار 

هیافت برای رسیدن به توسعه پایدار است بلکه به عنوان مثبتی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین مشارکت نه تنها یک ر

هدف توسعه نیز محسوب می شود. مارکوس و والتون اهمیت و نقش اساسی مشارکت را در زندگی اجتماعی در سه سطح 

ن برشمرده اند. به نظر آنها مشارکت، شهروندان مناسب و بهتری ایجاد می کند بنابراین در سطح اول، نقش مشارکت، ساخت

فرد به مثابه یک شهروند برجسته است از طریق مشارکت در زندگی عمومی، شهروندان آگاهی و درکشان را از مسائلی که 

مربوط به آنهاست افزایش می دهند. به فهم و درک عالئق خودشان و اینکه چگونه عالئق و منافعشان با عالئق دیگران 

عمیقی از نیاز متقابل افراد به یکدیگر آگاه می شوند و توانایی هایشان را ارتباط می یابد توانا می شوند. همچنین به طور 

برای ژرف اندیشی و مذاکره و گفتگو افزایش می دهند. در سطح دوم مشارکت جوامع بهتری ایجاد می کند در این زمینه، 

هماهنگ کردن کنش های  مشارکت، هنجارهای اعتماد و مشارکت را تکوین می بخشد و توانایی های یک جامعه را برای

افراد به منظور توسعه و بهبود کاالهای جمعی ارزشمند تقویت می کند. سطح سوم، به شیوه حکومت گری اشاره دارد به 

عبارتی مشارکت، حکومت گری بهتری ایجاد می کند مشارکت عالئق شهروندان را به عالئق تصمیم گیران رسمی پیوند می 

نسبت به کارهای خود پاسخگو باشند بعالوه مشارکت می تواند به طور مستقیم به بهبود  کند تا د و بر آنها فشار وارد میده

 7تدوین سیاست های هوشمندانه را افزایش دهد)مارکوس و والتونو اجرای سیاست های عمومی کمک کند و فرصت های 

د ناشی از گروهبندی ها و شکل گیری آنکه توسط حکومت تجویز شون(. بنابراین مشارکت های آگاهانه بیشتر از 0220،

 اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است. بر خالف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا 
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در حد نقش های رسمی عمل کنند در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فرانقش مورد انتظار است. عملکرد 

دسته از رفتارهای شغلی  فراتر از نقش های رسمی کارکنان اطالق می شود که اختیاری بوده  و معموال در  فرانقشی به آن

پژوهشگران اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثربخشی . می سازمان در نظر گرفته نمی شودسیستم، پاداش رس

ملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتارهای فرانقشی، سازی ها و ع رین مفهومسازمان قائل هستند یکی از متداول ت

در  (. 8566،  8کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار می دهد)اورگانرفتارهای شهروندی سازمانی است که مشارکت 

برای آنها  دنیای پرچالش کنونی سازمان ها به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و

همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را  .قابل قبول نباشد که فعالیت ها به روش همیشگی انجام شود

که  پوشش داده می شوند به طور منطقی انتظار می رودocb رفتارهایی که بوسیله  .(052: ص8555، 0بپذیرند)تامسون

قدرت تولیدی کارکنان را باال ببرد، بهره وری مدیران را افزایش دهد. به هماهنگی فعالیت های بین اعضای تیم و گروه های 

انطباق  .و ثبات و دوام بهره وری را حفظ  کنداضی کننده ای برای کار تبدیل ر سازمان را به محیطکاری کمک کند، 

ق همه این موارد چنین رفتارهایی می توانند به اثربخشی سازمانی و بهره وری پذیری سازمان را بهبود ببخشد و از طری

(. وجود 8765حسینی،نیروی کار کمک کنند و اثر مهم و قابل مالحظه ای روی ارزیابی میزان موفقیت مالی داشته باشند)

یژگی های ارادی ندی ورفتارهای شهروندی باعث کاهش ترک خدمت و غیبت کارکنان می شود. همچنین رفتارهای شهرو

بخش (. 0223، 7تاثیر مثبت بر بسترهای اجتماعی، روانشناسی، سازمانی و سیاسی می گذارند )ویگودا .و خود جوش دارند

دیگری از تحقیق حاضر به هوش فرهنگی می پردازد. حضور در جوامع مختلف و برقراری ارتباط مفید و سازنده با موقعیت 

بهره مندی از هوش فرهنگی است. یکی از مهمترین موقعیت هایی که حضور در آنها اجتناب ناپذیر ها و تعامالت، نیازمند 

است، سازمان ها و گروه های کاری هستند. هوش فرهنگی به افراد کمک می کند به نحو موثری تفاوت های بین فرهنگی 

درک کرده، می داند همین حصارهاست  کسی که دارای هوش فرهنگی باالیی است حصارهای فرهنگی را .را کنترل کنند

که می تواند رفتار ما و دیگران را چارچوب بندی و نحوه فکر کردن و واکنش نشان دادن را در موقعیت های مختلف توجیه 

کند. همچنین هوش فرهنگی با کاهش موانع ارتباطی بین فرهنگی، همکاری های داوطلبانه را در میان کارکنان در طول 

می دهد و با ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و بروز هر چه بیشتر رفتارهای شهروندی سازمانی در بین  زمان افزایش

امر انتظار می رود که کارکنان با سطح باالتری از هوش فرهنگی، کارکنان بر اثربخشی سازمانی می افزاید. با توجه به این 

چرا که این افراد همکاران خود را بیشتر درک کرده و تعامل  رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری را از خود بروز دهند

برقرار می سازند. از این رو بیش از سایر افراد در  سازنده تری را با افرادی از گروه های اجتماعی و فرهنگی گوناگون

سه سطح می با توجه به نقش و کارکرد های اساسی مشارکت اجتماعی در رفتارهای شهروندی سازمانی درگیر می شوند. 

 د.تباط آن با مشارکت اجتماعی پی بربه اهمیت رفتار شهروندی و  هوش فرهنگی  و ارتوان 
1 
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 اهداف پژوهش  -5-4

 اهداف کلی:

 

 اجتماعیرفتار شهروندی سازمانی و مشارکت  تعیین وضعیت هوش فرهنگی و 

  اجتماعیتعیین رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی با مشارکت 

 تعیین سهم هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی مشارکت اجتماعی 

 

 هداف جزئی:ا

 یت مشارکت اجتماعی کارکنان تعیین وضع 

 تعیین وضعیت هوش فرهنگی کارکنان 

  تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 

 با مشارکت اجتماعی و ابعاد آن تعیین رابطه هوش فرهنگی 

 با مشارکت اجتماعی و ابعاد آن تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی 

  در پیش بینی مشارکت اجتماعیو ابعاد آن تعیین سهم هوش فرهنگی 

  در پیش بینی مشارکت اجتماعیو ابعاد آن تعیین سهم رفتار شهروندی سازمانی 

 

 سواالت پژوهش: -5-1

 سواالت اصلی پژوهش:

  چگونه  آموزش و پرورش ان مشارکت اجتماعی کارکنانشهروندی سازمانی و میزرفتار وضعیت هوش فرهنگی و

 است؟

  را پیش بینی می کند؟ آموزش و پرورش مشارکت اجتماعی کارکنانرفتار شهروندی سازمانی، هوش فرهنگی و 

  ود آموزش و پرورش رابطه وج مشارکت اجتماعی کارکنان هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی باآیا بین

 دارد؟

 سواالت فرعی پژوهش:

 ؟آموزش و پرورش چگونه است کارکناندر مشارکت اجتماعی وضعیت  (1

 ؟ش و پرورش چگونه استآموز کارکنانضعیت هوش فرهنگی در و (2

 ؟آموزش و پرورش چگونه است نانفتار شهروندی سازمانی در کارکوضعیت  (3

 آیا بین هوش فرهنگی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؟ (4

 آیا بین رفتار شهروندی سازمانی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؟ (5

 سهم هوش فرهنگی در پیش بینی مشارکت اجتماعی چقدر است؟ (6

 ان چقدر است؟مشارکت اجتماعی کارکنپیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در سهم هوش  (7
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 ارائه چارچوب مفهومی تحقیق: -5-6

پژوهشگری نیازمند مدلی مفهومی است تا براساس آن ضمن شناسایی متغیرهای برای تدوین فرضیات تحقیق، هر 

فرضیات روابط بین این متغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها را تبیین نماید.بر این منبا در این تحقیق به منظور 

یر مستقل دوم)رفتار (،برای سنجش متغ0223مولفه ای ارلی و آنگ) 1سنجش متغیر مستقل اول)هوش فرهنگی( ازمدل 

 ل مشارکت اجتماعی بکار رفته است.(ومد8552مولفه ای پودساکف و همکاران) 9شهروندی سازمانی( از مدل 

 
 

 مشارکت اجتماعی

 
 

 و (0223آنگ) و ارلی فرهنگی هوش های دلم و تحقیق ادبیات از برگرفته پژوهش مفهومی مدل (:8-0نمودار)

 اجتماعی مشارکتی مدل بر (8566اورگان) سازمانی رفتاری مشارکت مدل

 

 

 

 

هوش
فرهنگی

فراشناختي

شناختي

گیزشیان

رفتاری

رفتار
شهروندی

آداباجتماعی

نوعدوستی

وجدانکاری

جوانمردی

نزاکت
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 متغیر های تحقیقو عملیاتی مفهومی تعریف  -5-7

مختلف حیات اجتماعی را در   های آید و نیز عرصه : واژه ای است که از متن جامعه برمیمشارکت اجتماعی

 که افراد جامعه به صورت آگاهانه، تنسای دا فرآیند سازمان یافته  وانت مشارکت اجتماعی را می بنابراین، گیرد. برمی

در آن  گردد، می  های معین و مشخص که منجربه سهیم شدن در منابع قدرت با در نظر داشتن هدف  داوطلبانه و جمعی

 (.8766) غفاری،کنند شرکت می

 گیری شود. در این پژوهش، تواند با چندین شاخص تعریف و اندازه مشارکت اجتماعی از لحاظ عملیاتی می

شرکت ارادی و آگاهانه افراد در فعالیت های مدنی)شرکت در انجمن های صنفی کارگری،تعاونی های به کار رفته  شاخص

مذهبی)شرکت در هیئت های مذهبی،....(  فرهنگی و تفریحی)شرکت در فعالیت های هنری،علمی،ورزشی( ها و...(

 .های عمرانی محلی و...( می باشد فعالیت انجمن اولیاء و مربیان، محلی)همکاری با همسایگان،

 

جزو وظایف عبارت است از رفتارهای فردی و داوطلبانه ای که  رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی:

رسمی کارکنان نمی باشد و به طور مستقیم و یا صریح توسط سیستم های رسمی پاداش مورد شناسایی قرار نمی گیرد اما 

 (.0225، 8)هالرا بهبود می بخشد.می شودسازمان اثربخشی کلی 

در این تحقیق برای سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی با جستجو در ادبیات مربوطه پنج عامل را به عنوان تاثیر 

بر رفتار شهروندی سازمانی شناسایی کرده ایم و این عوامل همانطور که در فصل دوم به تفصیل بحث شده است عبارتند از 

: 

 آداب اجتماعی

 نوعدوستی

 وجدان کاری

 جوانمردی)تحمل پذیری(

 نزاکت

 .تار شهروندی سازمانی کسب می کنندهمچنین نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه رف

توانایی فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محیط "هوش فرهنگی را ( 0223) 0ارلی و آنگهوش فرهنگی: 

 تعریف می کنند. "ود فرد ناآشناستمعموال با بافت فرهنگی خ های فرهنگی جدید که
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 02منظور از هوش فرهنگی، نمره کسب شده از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ است که حاوی  در این تحقیق

 که عبارتند از: داده مورد سنجش قراررا  بعد 1سوال می باشد و 
1

 

 

بیانگر درک فرد از شباهت ها و تفاوت های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های  هوش فرهنگی شناختی:

 (.0223، 8ذهنی و شناختی فرد از فرهنگ های دیگر را نشان می دهند)چنج

توانایی توجه و صرف انرژی مستقیم در جهت یادگیری و کار کردن در شرایط فرهنگی  هوش فرهنگی انگیزشی:

 (.0280، 0)ان جی و ات آلت را منعکس می کندمتفاو

(. و تفکر فعال همان منبعاین بعد در مرتبه باالتری از فرآیندهای شناختی قرار دارد.) هوش فرهنگی فراشناختی:

در مورد افراد و موقعیت های فرهنگی مختلف را ارتقاء می دهد. و افراد را به سمت بازآفرینی استراتژی ها هدایت می کند 

 .(0223، 7دارند روابط بین فرهنگی موفقی را تجربه نمایند)ایمیا و گلفاند بنابراین آنها تمایل

منعکس کننده توانایی فرد برای ارائه رفتارهای کالمی و غیرکالمی در تعامل با افرادی  هوش فرهنگی رفتاری:

 (.0280مختلفی هستند)ان جی و ات آل،است که دارای فرهنگ های 

 

 

 

 

 
2 
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 :فصل دوم

 ژپوهش مبانی نظری
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 مقدمه -2-5

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری، تاریخچه و جایگاه مشارکت اجتماعی و در بخش دوم مبانی نظری، تعریف 

 و دیدگاهها در مورد هوش فرهنگی و در بخش سوم مبانی نظری، تعریف و دیدگاهها در مورد رفتار شهروندی سازمانی

در بخش چهارم تحقیقات مشابه داخلی و خارجی پیرامون موضوع مورد مطالعه، مورد بررسی قرار  پرداخته شده است.

 گرفته است.

 بخش اول : مشارکت اجتماعی -2-2

 :مشارکت اجتماعی نظریمبانی  -2-2-5

است. بنیادی ترین گستردگی مفهوم مشارکت و تفسیرهای متعدد از آن، یکی از ویژگی های خاص این مفهوم 

اندیشه زیر ساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن، همفکری، همکاری، و تشریک مساعی افراد در 

جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. مشارکت رابه طور کلی می 

 رد:توان از دو دیدگاه محدود و وسیع تعریف ک

 افراد میان جمعی دسته تالش و تعلق و همبستگی احساس نوعی ایجاد از است عبارت خود وسیع درمعنی مشارکت  

 می تحول طوری اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ساخت معنی دراین. اجتماعی عادالنه نظام یک به نیل منظور به جامعه یک

سازمان یافته درنیامده اند و نقش  محروم که به صورت گروه های متشکل وآرمان های اکثریت  و تقاضاها نیازها، به که یابد

جنبش و یک نهضت  دیدگاه وسیع آن، یک پیش پاسخگو می شود. مشارکت از مهمی در اخذ تصمیمات ندارند، بیش از

ت و فرصت ها می نه تر امکاناتغییر به منظور تجدید نظر در ساختمان قدرت های سیاسی و توزیع عادال غیرقابل برگشت و

 .باشد

مزایای اجتماعی به منظور تأمین برخی  دیدگاه محدود، مشارکت عبارت است از متشکل ساختن گروه های مردم از زا

 طریق خودیاری است.  نیازهای آن ها از

 می شود. ه برخی از آن ها پرداختهعالوه بر دو دیدگاه فوق تعاریف دیگری نیز از مشارکت ارائه شده است که در زیر ب

 مفهوم لغوی مشارکت -2-2-2

 



13 

Family name:  Ziadpour                                                                  Name: Vahideh 

Title of Thesis  

The role of cultural intelligence and organizational citizenship behavior on social 

participation of employees of city Meshkinshar
Supervisor: Ali Khalegkhah (Ph.D)          

Advisor: Adel Zahed Babolan (Ph.D) 

Graduate Degree M.A. 
Major: Counseling                                    Specialty: Rehabilitation 

University: Mohaghegh Ardabili            Faculty: Educational Sciences and Psychology 

Graduation date: 10 Sep 2016                   Number of pages:86 

Abstract: 

The participation of social action that facilitates the action of actors to achieve their 

goals.The concept of public participation act as a group, as long as the history of human 

history and a long history of people's social life This study hypothesized relationship 

between cultural intelligence and organizational citizenship behavior and social 

participation of employees in the Department of Education to examine the statistical 

relationships The variables in the population that comprises some 2108 employees of the 

Department of Education was paying Meshkinshar city. The present study is correlational. 

The sample of 327 employees of the education agency that using multi-stage cluster 

sampling were selected. To collect the data, Cultural Intelligence Earley and Ang (2007) 

and organizational citizenship behavior Padsakf et al. (1990) and standardized 

questionnaire was used to measure social participation. The results of the sample survey 

shows Social partnership with meta-cognition components of cultural intelligence, 

understanding cultural intelligence, intelligence and cultural components of cultural 

intelligence motivation and behavior As well as the components of duty, altruism, civic 

virtue and respect and reverence for the OCB There is a direct correlation. Enter through 

multivariate correlation coefficient results showed that the components of cultural 

intelligence and organizational citizenship behavior variables in explaining the social 

participation of employees (14) percent share. Given the direct correlation between social 

participation component of cultural intelligence and organizational citizenship behavior, it 

seems Cultural intelligence and organizational citizenship behavior of employees is to 

promote community participation. 
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