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 چکیده

ها و آداب و رسوو  متاواوا از آن وه بوه ها، سنتتوانایی افراد برای تطبیق با ارزش

اند و کارکردن در محیط متاواوا و متنووف فرهن،وی، معورش هووش ها خو گرفتهآن

گیری نود  سوازگاری فرهن،وی و تصومیمکنبینویتووان پی فرهن،ی است و آن را می

شد  دانست. هوش فرهن،ی قابلیت تعمویم آمیز در انجا  دادن وظایف محولموفقیت

های نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را دارد؛ بنابراین مدیران محلی فرهنگبه خرد 

 اشمقالوه تلو این از آن در تعاملاا روزمر  بهر  ببرند. در توانندیمازجمله دهیاران 

 نوواحی ی آنوان درانوهیزمهوش فرهن،ی دهیاران بر عملکرد  اثرگذاری میزان تا شد

 تحلیلی-توصیای مطالعه در این تحقیق روششود.  شهرستان مشهد بررسی روستایی

 منطقوه سوط  از میودانی براسوا  مطالعواا آن یهاداد  از ایعمد  بخ  که است

بوا جمعیوت  روسوتای نمونوه 34شوام   تحقیق آماری جامعه .است شد  آوریجمع
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 ناور 331با روش کووکران  نمونه خانوار است که حجم 32111نار در قالب  88808

 .شد از بین روستاییان انتخاب سیستماتیك گیری تصادفینمونه روش به تعیین شد و

 از ناور 8 و اسلامی روستاها شورای اعضای از نار 34 دهیار، 34 نمونه، حجم این به

 ا پرسشنامه 382 افزود  شد و درنهایت داریا کارشناسان

 تحلی  سواختاری برمبنوای از آمد دستبه نتایج براسا  مطالعه هایشد. یافته کمی 

ضوریب تعیوین عملکورد  دهود،می نشوان نتایج حاص  از دیودگا  هموه پاسوخ،ویان

 یانوهیزمدرصد از تغییراا متغیور عملکورد  31/91عبارتی است؛ به 9131/5ی انهیزم

ابعاد هوش فرهن،ی آنان است. بعد فراشناختی هوش فرهن،وی بوا  ریتأثدهیاران تحت

مثبت و معنادار را دارد و پس از آن، بعد رفتواری هووش  ریتأثبیشترین  19/0ضریب 

ی دهیاران مؤثر است. در این مطالعه بین انهیزمبر عملکرد  132/3 بیضرفرهن،ی با 

ی مشواهد  ارابطوهی دهیواران انهیزمعملکرد  ابعاد دان  و ان،یزش هوش فرهن،ی و

نشد. در این مطالعه دهیارانی که در مقایسه با دی،ران نمر  هوش فرهن،ی بیشتری را 

کوشوی د  در پی،یری وظایف، سختبا رفتارهای خودنظم اندتوانسته، اندکرد کسب 

ی هابرناموها، ی بهتری را نشان دهند. در این راسوتانهیزمفردی عملکرد و تسهی  بین

ی عملوی توسوط نهادهوای هواکارگا مربوط به تقویت هوش فرهن،وی بوا برگوزاری 

و نظا  جامع جبران خدماا، مبتنوی بور پرداخوت  هایبخشداراندرکار ازجمله دست

 .شودیمبراسا  عملکرد و کارایی افراد در قالب سیستم حقوق و مزایا پیشنهاد 

ای، شهرستان مدیریت روستایی، عملکرد زمینه هوش فرهن،ی، دهیاران، ها:کلیدواژه

 مشهد.

 مقدمه. 1

 منوابع در شود اشوار  و اولیوه امور بدیهی از جامعه در رهبری و مدیریت وجود ضرورا

 گذشته، ادوار از مقاطعی در ایران روستاهای در اصولی و کارآمد مدیریت خلأاست.  گوناگون

 این تاریخی ناپایداری و از حد بی  نوساناا ند دهنشان کشورها سایر تجربیاا با مقایسه در

مودیریت  مسوللهبنوابراین ضورورا توجوه بوه  ؛(999 ، ص.9288 صویدایی،اسوت   مدیریت

جامعه ایران که در حال گذار بود  و با تغییراا اقتصادی، اجتماعی و فرهن،وی  روستایی برای
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 شود ریزیبرنامهتغییراا  ا؛ زیرشودمواجه است، بی  از پی  احسا  می شناختیبو و حتی 

را با توجه به تحولاا جهانی  محیط خارجی( و تحولاا سرزمینی  محیط داخلی( در جهوت 

 ها  عدالت انسانی و مکانی( سواماندهی کنودها و مکانیافت،ی انساننهادینه کردن حق توسعه

 (.9 ، ص.9281افتخاری،  الدینرکن 

به تصویب رسید و اولین  9211 سال در بار اولین های خودکاا برایقانون تشکی  دهیاری 

 را  نقشوه یوك عنوانبه هایاریده درواقع، .شدند تشکی  روستاها در 9289ها در سال دهیاری

بنوابراین  کننود؛ همووار را پایودار توسعه را  توانندیم که هستند روستایی نوین مدیریت برای

 نشان،ر آنان عملکرد و دارند بسزایی نق  هاروستا شرایط بهبود و توسعه در روستایی مدیران

 مدیریت عملکرد (.3 ، ص.9219 بای،  است روستایی مرد  زندگی سط  یارتقا برآنان  ریتأث

 ،هافرصوت منوابع، بوا هواآن تعامو  و انسوانی منوابع عملکرد تابع سازمانی هر مانند روستایی

 منظوربوه ،از سوی دی،ور .است دی،ر هایسازمان و محیطی هایاز سیستم متأثر نیز و امکاناا

 احسوا  افراد ایزمینه عملکرد و ایوظیاه عملکرد به توجه لزو  سازمانی اهداش به دستیابی

و شام  رفتارهایی است که بقوای  است شغلی عملکرد یکی از ابعاد ایزمینه عملکرد. شودمی

ه وظوایف فنوی را احاطوه کو کنودیمتضمین را  شناختیروانشبکه سازمانی و اجتماعی و جو 

توسط  خوبیبه تواندیمو  استشغلی مختلف مشابه  یهاتیموقعکرد  است و محتوای آن در 

 عملکورد بنوابراین ؛(39، ص. 9219، و همکاران شود  کریمی گوغری بینیپی شخصیت فرد 

 در مشوتاقانه و مضواعف تلواش و دی،ران با همکاری هم ون مثبتی رفتارهای دلی به ایزمینه

 بهتور کلوی عملکورد مردموی، رضوایت افوزای  هم ون مهمی نتایج با تواندمی وظایف انجا 

 انسوان، درمانودگی تورینبزرگ طرفوی از. باشود داشوته ارتباط آنان به بیشتر اعتماد و دهیاران

 فرهنوگ مودیریت جدیود رویکرد در. است دی،ران با تااهم و همکاری به دستیابی در ناتوانی

 در مودیریت دارد. خاصوی اهمیوت دی،وران بوا مودیر همکاری نحو  ر گروهی وکا سازمانی،

 عملکورد بتواننود مودیران توا طلبودمی را خاصوی رفتارهای مختلف هایجای،ا  و هاموقعیت

   .(81، ص.9288، و همکاران نیاباشند  رحیم داشته مایدی

 بوا خوود دادن تطوابق در اصوولی پوذیریانعطاش روسوتایی، مودیریت هایویژگی از یکی

در این راسوتا . است آنان مشارکت و اعتماد جلب منظوربه مدنی نهادهای و مرد  شورا، اعضای
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 هوایمهارا گیورد، کوار به و دهد توسعه کند، کسب مدیر باید که اساسی هایمهارا از یکی

 گسوتر ، ایون در مودیریتی هایدیودگا  جدیودترین از یکوی. اسوت فردیبین یا انسانی روابط

 ،عبوارتیبوه ؛کنودمی ارزیوابی چندگانه یهاهوش براسا  را مدیران موفقیت لاز  هایتوانایی

 نیوز مناسبی فرهن،ی هوش از عاطای، و تحلیلی هوش از بودن برخوردار برعلاو  باید مدیران

 افراد با تعام  زیرا ؛کنند مدیریت و پای  را فرهن،یبین هایتااوا بتوانند تا باشند برخوردار

تنوف فرهن،ی امری طبیعوی اسوت کوه نوه بایود آن را نادیود   .است سازگاری و درک مستلز 

زلال در امور توسوعه ببینویم  سرچشمه عنوانبهباید آن را  بلکه کاه  دهیم؛ب،یریم و نه آن را 

 (.331 ، ص.9214، و همکاران  مردای

هوای کواری محیط هوش فرهن،ی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی بوا

تا تشخیص دهند کوه دی،وران چ،ونوه فکور  دهدیممتنوف دارد. هوش فرهن،ی به افراد اجاز  

فرهن،وی را موانوع ارتبواطی بوین درنتیجه ؛دهندکنند و چ،ونه به ال،وهای رفتاری پاسخ میمی

ن افرادی با هووش فرهن،وی پوایی دهد.و به افراد قدرا مدیریت تنوف فرهن،ی می داد  کاه 

هوای دی،ور نباشوند و ممکن است قادر به ارتباط با همکارانشان از هموان فرهنوگ یوا فرهنگ

 ، صوص.9288مقد  و همکواران، زاد شوند  هادیدچار مشک  می وکارشانکسبدر  درنتیجه

های روستایی شهرسوتان (. مطالعاا اکتشافی و مشاهدۀ میدانی تعدادی از سکونت،ا 942-944

 عنوانبهدهیاران  چندفرهن،ی، تعاملی فضای چنین در د تنوف فرهن،ی است.مشهد، بیان،ر وجو

 مختلوف هایهودش بوه ادار  امور روستا و دستیابی باید از توانمندی لاز  برای مدیران روستا

 فرهن،وی صوبغه بوا هواییگرو  افراد و با ارتباط در... اقتصادی، فرهن،ی و اجتماعی، عمرانی،

 شویو  در تعواملی و مشوارکتی هایبا اسوتااد  از شویو  بنابراین باید ؛برخوردار باشند متااوا

 تعودی  هم با را جامعه نیازهای و هاخواسته عمومی، اجماف به دستیابی جهت در خود رفتاری

 قوابلیتی فرهن،ی هوش .شوند یرأهم یکدی،ر با روستا در ساکن هایگرو  که بکوشند و کنند

 هوایبین  و اسوت فرهن،وی تنووف دارای هایموقعیت در بخ اثر اقدا  و تاسیر درک، برای

 موفوق حضوور و فرهن،ی میان تعاملاا و هاموقعیت با انطباق برای که گیردمی بر در را فردی

، ص. 9288 خیوری، نواجیجی، و عباسوعلی زاد ،  اسوت ماید فرهن،ی چند کاری هایگرو  در

 عملکورد بور فرهن،وی هووش ریتأثررسی ب بهاست  شد  سعی پژوه  این در رو؛ ازاین(953
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 بیشوتر عوامو هرچوه شوناخت شود تا بوا پرداخته هاآنهمرا  با تحلی  فضایی  ای دهیارانزمینه

 امکوان آنوان، مودیریتی سط  یارتقا برای مناسب راهکارهای اراجه و بر عملکرد آنان تأثیرگذار

 .شود فراهم محلی مدیریت موفقیت از مناسبی سط  به دستیابی

 تحقیق ۀپیشین. 2

اند توا نقو  هووش فرهن،وی را در موفقیوت مودیران در پژوهش،ران متعددی تلاش کرد 

 9آنگ هنتایج مطالع ،برای مثال کنند؛بررسی  هاآنهای مختلف با تأکید بر عملکرد شغلی حوز 

 و انتخواب آمووزش، ربو بسوزایی ریتأث فرهن،ی هوش ابعاد دهد،مینشان  (3551  و همکاران

 فرهن،وی هوش ابعاد دهد،می ( نشان3593  3نافعیپژوه  دارد.  انسانی نیروی کاری لکردعم

همکواران  و 2براکت. آل قتحقی .دارد کارکنان شغلی عملکرد بر مستقیمی و توجه درخور ریتأث

 در رضوایتمندی شوغلی و داریامعنو و ابعواد آن نقو  فرهن،وی هوش دهد،می( نشان 3590 

( و 3592همکواران   و (، عزیزپور3592های خلیلی و همکاران  ژوه پ .شغلی دارد عملکرد

 مختلف هوش ابعاد در فضاهای سازمانی مختلف بین دهد،می( نشان 3595امیری و همکاران  

 معنواداری شوغلی آنوان رابطوة عملکورد با( رفتاری و ان،یزشی شناختی، فراشناختی،  فرهن،ی

( و 9212همکاران   و (، حقیقتیان9212جراحی   و یمحمدخانمطالعاا  یهاافتهی. دارد وجود

در فضاهای سازمانی ماننود سوازمان بهزیسوتی و مرکوز ملوی  ،دهد( نشان می9219پور  اسلا 

 و ان،یزشوی شوناختی، فراشناختی،  فرهن،ی مختلف هوش ابعاد نیز بین شدنجهانیمطالعاا 

پوور اسولا  پوژوه  نتایجبراسا   .ددار وجود معناداری شغلی آنان رابطة عملکرد با( رفتاری

 بوا را رابطوه کمتورین ان،یوزش مؤلاوه و رابطه نیشتریب فرهن،ی هوش رفتاری مؤلاه(، 9219 

 .دارند عملکرد

 رویکوردی بوا شود  اسوت سوعی پیشوین تحقیقاا به اجمالی ن،اهی با حاضر پژوه در 

 و پیونود یابنود هوم به یروستای مدیریت عملکرد و فرهن،ی هوش ،جانبههمه دیدی و تلایقی

                                                            
1. Ang  

2. Nafei 

3. L. Barakat  
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 فرهن،وی هوش بین رابطه بررسی به و گشود  شود روستایی مدیریت مباحث در جدیدی افق

 .پرداخته شود دهیاران یانهیزم عملکرد و

 تحقیق شناسی. روش3

 تحقیق یهاداد  از بخشی .است تجربیو  همبست،ی، توصیای ،مطالعه این در تحقیق روش

ماننود  هواداد  از دی،ور بخشوی و مصاحبه و پرسشنامه هایابزار با و میدانی مطالعاا از طریق

 یاکتابخانوه روش طریق از هاسرشماری و مدارک و اسناد پژوه ، ماهومی نظری چارچوب

 عملکورد بور فرهن،وی هووش ریتوأث بررسی به که تحقیق موضوف ماهیت دلی به. آمد به دست

 روسوتاهای میوان از فرهن،وی تنوف بیشترین اراید روستاهایبرای انتخاب  پردازد،می دهیاران

 نظرانصواحب و کارشناسوان نظور براسوا  و اکتشوافی مطالعاا به توجه با ،مشهد شهرستان

 34 ،مشوهد اسلامی شهرسوتان تبلیغاا سازمان و رضوی خراسان استانداری در فرهن،ی حوز 

دارای  9210سرشوماری سوال  براسا  . این روستاهاشد انتخاب نمونه روستاهای عنوانبهروستا 

 روش از نمونووه حجووم بوورآوردبوورای  .بووودخووانوار  32111ناوور جمعیووت در قالووب  88808

 صوورابه درصد 0/8 خطای احتمال و درصد 10 اطمینان سط  با کوکران شارپ گیرینمونه

( ناور 88808  نمونوه روسوتاهای جمعیت ک  میزان از. شد استااد  ساد  تصادفی گیرینمونه

 روستاها، در فرهن،ی هوش مختلف ابعاد از دهیاران یانهیزم عملکرد تأثیرپذیری ارزیابی برای

 شوورای اعضوای از ناور 34 دهیار، 34 ،نمونه حجم این به .شد محاسبه نار 331 نمونه حجم

 تکمیو  پرسشونامه 382 درنهایوت، شد و افزود  اداری کارشناسان از نار 8 و روستاها اسلامی

 موردمطالعوه در موضووف تبیین و هاداد  تحلی  به ،پردازش و اطلاعاا آوریعجم از پس. شد

 .شد پرداخته ArcGISو  SPSS افزارهاینر  یهاطیمح

پایایی و سازگاری درونوی متغیرهوای پوژوه  از روش آلاوای کرونبوا  بررسی  منظوربه

در  یااوهیوظد هووش فرهن،وی و عملکور یهاپرسشونامهاستااد  شد که میزان پایایی در کو  

. اسوت شود اسوتااد  یهاپرسشنامهپایایی مطلوب  دهند نشانکه  بود) α< .1( آن تمامی ابعاد

 سپس و دش اجرا نار 30 ی به تعدادانمونه روی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه، پایایی محاسبه برای

آمود.  به دسوت α. = 82آن  اولیه مقدار که شد محاسبه کرونبا  آلاای روش به پایایی ضریب
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 اعتموادقاب  پایایی، آن مقدار این که رسید قبولقاب  حد به نهایی آلاای ،سؤال 0 حذش از پس

 سونج  بورای اجتماعی پژوهش،ران علو  که است ضرایبی نیتریعموم از ضریب این. است

مذکور  یآلاا مقدار به توجه با. کنندمیقرار  استااد  هاداد  آوریجمع مختلف ابزارهای پایایی

 .شودیم اثباا ها( پرسشنامهα ≤ 9 ≥ 5.0 پایایی  مختلف، هایپرسشنامه برای

 

 پاسخگو یهاگروهتعداد پاسخگویان به تفکیک روستا و  .1جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 کل مردم شورا دهیار نام روستا کل مردم شورا دهیار نام روستا

 91 91 9 9 سالارآباد 99 1 9 9 آبروان

 92 99 9 9 سلیمانی 92 99 9 9 امیرآباد

 99 1 9 9 شترک 95 8 9 9 سلا تپ

 94 93 9 9 شهرآباد 95 8 9 9 تن،  شور

 99 1 9 9 آبادقاسم 93 95 9 9 جیم آباد

 95 8 9 9 کال زرک  8 8 9 9 چاهك

 8 8 9 9 کلاته میرزاجان 93 95 9 9 حجر چه 

 98 98 9 9 گرجی سالی 8 8 9 9 دست،ردان

 1 1 9 9 گرجی علیا 95 8 9 9 دیزباد

 8 8 9 9 جوک علیاگون 1 1 9 9 رباط ساید

 94 93 9 9 منزل آباد 98 98 9 9 زرک 

 99 1 9 9 میامی 95 8 9 9 ساغروان

 311 331 34 34 ک 

 382 نار از کارشناسان بخشداری 8به اضافه 

 
ی بوورمن و انوهیزمعملکرد  مؤلاه 98از  یانهیزمهای پرسشنامه عملکرد و گویه هاشاخص

بواغی در سوال مطور  شود و قور  3555( که در مطالعه فن اسکاتر در سوال 9112موتوایدلو  

نامه دربارۀ بررسی نق  واسط هووش هیجوانی مودیران در در پرسشنامه مربوط به پایان 9219

رد، اسوتخرا  شود  اسوت. ی کارکنان استااد  کانهیزمگرا بر عملکرد سبك رهبری تحول ریتأث
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سوؤالی  35هووش فرهن،وی  مهپرسشناهای پرسشنامه هوش فرهن،ی نیز از و گویه هاشاخص

 گرفته شد  است. ،4553در سال  9آنگ و همکارانطراحیشد  توسط 

 
فردی دهیار به روش آلفای  یهایژگیونتایج بررسی پایایی ابعاد پرسشنامه هوش فرهنگی و  .2جدول 

 کرونباخ

 9211های پژوه ، یافته مأخذ:

 گویه بعد پرسشنامه
آلفای 

 کرونباخ

ش فرهن،ی
هو

 

 فراشناختی

فرهن،ی  تعام  با روستاییانی دارای پیشینهاستااد  از دان  فرهن،ی در 

تعدی  و ارزیابی صحت و سقم دان   ،تعاملاا میان فرهن،ی مختلف و

 های دی،رتعام  با روستاییانی از فرهنگفرهن،ی در 

115/5 

 شناختی

ها، هنر و ی قانونی و اقتصادی، باورها و ارزشهاسامانهآشنایی با 

های دی،ر و احترا  و رفتارهای غیرکلامی فرهنگ  یگو دستی، زبان،صنایع

و برداشت  هافرهنگدستی و زبان آن صنایع به نوف پوش  و ظاهر مرد ،

 هاصحی  از آن

413/5 

 یان،یزش

جز فرهنگ خود، توانایی یی بههافرهنگدگی در لذا بردن از تعام  و زن

ی دی،ر، اطمینان از توانایی خو هافرهنگو برقراری ارتباط با مرد  بومی

 ی دی،رهافرهنگگرفتن با شرایط 

151/5 

 یرفتار

های جدید، توانایی توانایی کنار آمدن با فشارهای ناشی از برخورد با فرهنگ

که تعام   زمانی کردن و سرعت صحبتتغییر برخورد کلامی، غیرکلامی 

فرهن،ی خاصی ایجاب کند، توانایی استااد  از مکث و سکوا و تعدی  

 های فرهن،ی مختلفشوخی متناسب با موقعیت

150/5 

 825/5 35 ک 

عملکرد 
یزم

انه
 ی

کار گروهی و 

ازخودگذشت،ی 

 شغلی

یف و همکاری با دی،ران در گرو  کاری، مصر بودن در انجا  دادن وظا

ی یکنواخت و هاتیفعالبرداشتن موانع از سر را  خود، پرهیز از 

ها برای انجا  بهتر امور، ابتکار عم  در ح وجوی یافتن بهترین را جست

مهار رفتار در حین انجا  وظیاه، اشتیاق به انجا   و کاری، انضباط مساج ح  

مول، پیشنهاد یی فراتر از وظایف معهاتیمسلولتکالیف کاری مشک ، قبول 

همیاری به مرد  روستا، پیشنهاد همیاری به همکاران در سایر روستاها، توجه 

 عمیق به جزجیاا مهم

101/5 

                                                            
1. Ang  



 1                                          ...تحلی  فضایی تأثیر ابعاد هوش فرهن،ی                      سال بیستم                    

 

 گویه بعد پرسشنامه
آلفای 

 کرونباخ

 ایاخلاق حرفه

ی دهیاری در هر شرایطی، به نمای  گذاردن هادستورالعم تبعیت از 

ی هاروشی از خود در محیط روستا، پیروی از استهیشاو رفتار  هایژگیو

و استااد  نکردن از میان برهای غیر مجاز، رعایت ادب در محیط  مناسب

 های بخشداری و سایر اداراا دولتیروستا، پشتیبانی از تصمیم

818/5 

 182/5 90 ک 

 

از روش آلاای کرونبوا  در کو   آمد دستبهشود که میزان پایایی مشاهد  می 3جدول  در

کوه  اسوت 1/5و تموا  ابعواد آن بیشوتر از  یانوهیزمهوش فرهن،وی، عملکورد  یهاپرسشنامه

 است. هاپرسشنامهپایایی مطلوب  دهند نشان

 شود  اسوتااد از مودل آرا   دهیواران یانوهیزمبرای تعیین بهترین روستا از نظر عملکرد 

. ایون کردنود پیشونهاد را ARAS2تکنیوك  3595در سوال و همکاران   9است. زاوادساکا 

ی چندمعیار  برای انتخواب بهتورین گزینوه اسوت. ریگمیتصمی اهروشروش یکی از بهترین 

بهترین گزینه آن است که بیشترین فاصله را از عوام  منای و کمترین فاصله را از عوام  مثبت 

( است و هرچوه درجوه مطلوبیوت بوه یوك 9و  صاربین   iKمقدار  ،داشته باشد. در این مدل

 (.953-955 ، صص.9210، و همکاران ردارگزینه بهتر خواهد بود  می ،باشد ترنزدیك

 موردمطالعه . محدودۀ1. 3

رضووی بوا  خراسوان استان هایشهرستان از یکی مشهد شهرستان یعنی موردمطالعه منطقه

 شهر، سه سه دارای شهرستان این. است ایران شرقی شمال در کیلومترمربع 1949.81مساحت 

 جمعیوت ،9210 سوال در مسکن و او ن سرشماری براسا  که استبخ  و یازد  دهستان 

 952801ناور در قالوب  285418از ایون تعوداد،  .اسوتنار  2،213،885 بر بالغ شهرستان این

 شورق شمال و شمال از این شهرستان کنند.نقطه روستایی شهرستان زندگی می 288خانوار در 

 حیدریوه،تربوت بوه غورب جنوب نیشابور، و چناران به مغرب درگز، به غرب شمال کلاا، به

                                                            
1. Zavadskas 

2. Additive Ratio Assessment 
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 شوودیمو محودود سورخس شهرسوتان به شرق و جا تربت به شرق جنوب فریمان، به جنوب

 (.9218 رضوی، خراسان استانداری 
 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه .1شکل 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

 مبانی نظری تحقیق. 4

 فرهن،ی هوش ماهو  ،لندن وکارکسب دانشکد  محققان از 1آنگ و ارلی ،بار نخستین برای

: فرهن،وی هووش عنووان بوا کتوابی در استناورد دانش،ا  توسط 3552 سال در و کرد مطر را 
 هووش ،آنوگ و ارلوی(. 952 ، ص.9219 علوایی،  منتشور شود هوافرهنگ میان فردی تبادلاا

 رفتواری هایپاسوخ اراجوه و فرهن،وی تعاملاا در جدید ال،وهای یادگیری قابلیت را فرهن،ی

مرکز هووش فرهن،وی  (.939 ، ص.3552 آنگ، و ارلی  اندکرد  تعریف ال،وها این به صحی 

هوا و است کوه تلواش دارد قابلیت کرد چهارعاملی برای سنج  هوش فرهن،ی معرفی  یمدل

                                                            
1. Earley & Ang. 
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شناختی افراد را در قالب چهوار بعود شوناختی، فراشوناختی، ان،یزشوی و رفتواری  یهاییتوانا

کنود. فرهن،ی را درک میفرد چ،ونه تجربیاا میان یعنی 1فرهن،یبعد فراشناختی هوش : بسنجد

 .برنودفرهن،ی به کوار موییی است که افراد برای کسب و درک دان  ندهایفرااین بعد بیان،ر 

 کنندافتد که افراد درمورد فرایندهای فکری خود و دی،ران قضاوا میاین امر زمانی اتااق می

بیووان،ر درک فوورد از تشووابهاا و  3ختی هوووش فرهن،وویبعوود شوونا؛ (090 ، ص.3551 ،2لینووگ 

ی هوافرهنگی ذهنوی و شوناختی فورد از هانقشهو ی فرهن،ی است و دان  عمومی هاتااوا

بیان،ر علاقوه  :5شی هوش فرهن،یان،یزبعد (؛ 198، ص. 3551 ،4دهد  لیورموردی،ر را نشان می

ی مختلوف اسوت و شوام  هوارهنگفی دی،ر و تعام  بوا افورادی از هافرهنگفرد به آزمودن 

کوه بوه فورد اجواز   شوودمیاعتماد به ناسی فرهن،ی و تعاملاا چندارزش درونی افراد برای 

، ص. 3551 ،6صورتی اثربخ  عم  کند  لیورموری فرهن،ی مختلف بههاتیموقعدهد، در می

 کلوامی ورهای قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتا 7بعد رفتاری هوش فرهن،وی(؛ 198

نواجیجی و  ی مختلف مناسب هسوتند هافرهنگگیرد که برای برخورد با در بر می غیرکلامی را

 (.39 ، ص.9288 زاد ،عباسعلی
 

 
 مفهومی پژوهشمدل . 2شکل 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 

                                                            
1. Cultural Intelligence Strategy 

2. Ling 

3. Cultural Intelligence Knowledge 

4. Livermore 

5. Cultural Intelligence Motivation 

6. Livermore 

7. Cultural Intelligence Behavior 
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بوه میوزان انجوا   تووانیموکوه  انودکرد محققان تعاریف گوناگونی از عملکرد شغلی بیان 
 و را انجوا  دهود هواآنکوه بایود ی معمول فرد در شغل یهاتیفعالشد  به فرد، وظایف محول

مجزای رفتار فرد در دور  مشخصی از زموان  یهابخ کلی موردانتظار سازمان از  یهاارزش
ای در رابطوه بوا نظریوه 1لوبوورمن و موتوایود(. 83 ، ص.9213، و همکواران اشار  کرد  کلنی
ای و عملکورد و عملکرد شغلی را شام  دو دسته عملکورد وظیاوه انداجه داد عملکرد شغلی ار

 اسوت شوغلی عملکرد یکی از ابعاد یانهیزم عملکرداند. به اذعان این محققان، ای دانستهزمینه
 یواری سوازمان داخلوی محیط دهیشک  به و کندمی را تسهی  سازمانی اهداش به دستیابی که
 کوار رسومی یهادرخواست از بی  وظایای است ممکن افراد ،یانهیمز عملکرد در. رساندیم

 که کاری رفتار از داشتیچشم هیچ بدون حتی سازمان، در تعهد از یادرجه و دهند انجا  خود
 ، صوص.9112 موتوایودلو، و بوورمن  دهنود نشان است، شد  مشخص رسمی شغ  شر  در
 تلاش و دی،ران با همکاری هم ون مثبتی تارهایرف دلی به یانهیزم عملکرد بنابراین ؛(19-18

 مردمی، رضایت افزای  هم ون مهمی نتایج با تواندیم وظایف، انجا  در مشتاقانه و مضاعف
 .باشد داشته ارتباط آنان به بیشتر اعتماد و دهیاران بهتر کلی عملکرد

 تحقیق یهاافتهی .5

 گویانهای فردی پاسخویژگی .1. 5

و میوان،ین سونی  41توا  30اص  از پرسشنامه دهیاران، مردان با سن بوین نتایج ح براسا 

حودود  ،سال 42و  21و زنان با سن  دادنددرصد از دهیاران را تشکی   81/19، سال 23حدود 

. همه دهیاران زبان خود را فارسی و موذهب را شویعه در بر گرفتنددرصد از دهیاران را  22/8

. بودنود بوومی دی،رانو  نبودندروستا  درصد( بومی 81/98اران  نار از دهی چهار. کردنداعلا  

درصود(  81/49 معوادل  بیشتر دهیارانو  بود کارشناسی ارشدتحصیلاا دهیاران بین دیپلم تا 

و میوان،ین سوابقه بوود سال  92تا یك دهیاران بین کاری . سابقه کارشناسی داشتندتحصیلاا 

. سوایر بودسال  81/2و  3/4، 9/0احمدآباد به ترتیب مرکزی، رضویه و  هایدهیاران در بخ 

درصود آنوان  15که حدود  بودندپاسخ،ویان شام  سه گرو  روستاییان، شوراها و کارشناسان 

                                                            
1. Borman & Motowidlo 
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. از نظر میزان تحصویلاا، بیشوتر تحصویلاا بودسال  49. میان،ین سنی پاسخ،ویان بودندمرد 

. روسوتاها کارشناسوی داشوتند ن تحصیلاادیپلم بود و کارشناساکمتر از روستاییان و شوراها 

هوا و کرموانج هوایخواور، هوابلوچ، هافار . بودندهم،ی دارای تنوف قومی، مذهبی و زبانی 

و  هواترک، هوابلوچ، هوافار . از نظر زبانی نیوز دادندرا به خود اختصاص  هاتیقومبیشترین 

اموامی، اهو  تسونن و دوازد  یهواعهیشو. از نظور موذهبی، داشتندها بیشترین تعداد را کرمانج

  .بودندعمد  مذهبی در میان پاسخ،ویان  یگروهاترتیب به ،امامیهات یهاعهیش

 موردمطالعهتحلیل فضایی وضعیت هوش فرهنگی دهیاران در منطقه  .2. 5

و توسوط دهیواران  شودتوزیوع  موردمطالعوهروستای  34پرسشنامه هوش فرهن،ی در بین 

پرسشنامه هوش فرهن،ی و ثبوت امتیوازاا  سؤالاابودن  یانهیگزپنج ه با توجه ب .تکمی  شد

مقایسووه نظووراا بووا حوود وسووط، کووافی اسووت امتیووازاا  منظوربووه، 0و  4، 2، 3، 9 صووورابه

توجه به اینکه هر بعد  . باشودتایی( مقایسه پنج حد وسط طیف لیکرا  2با عدد  آمد دستبه

در مقیا  ترتیبی تشکی  شد  است، مقیا  هر بعد  سؤالاز پرسشنامه هوش فرهن،ی از چند 

بوه  یانمونهتك  tآزمون  باتوان آن نرمال باشد، می یهاداد که توزیع صورتیرو د است کمی

نتوایج بررسوی نرموال بوودن  ،در اداموه .( پرداخت2عدد وسط  مقایسه میان،ین هر بعد با حد 

-شوود. در آزموون کلمووگروشراجوه میاسومیرنوش ا-توسط آزمون کلموگروش هاداد توزیع 

 50/5است که در صوورا بیشوتر از  هاداد اسمیرنوش فرضیه صار آزمون، نرمال بودن توزیع 

در غیور ؛ شووددرصد پذیرفتوه می 10مقدار این آزمون، فرضیه نرمال بودن با اطمینان -pبودن 

دول حاکی از این اسوت نتایج مندر  در ج .شودرد می هاداد نرمال بودن توزیع  ،این صورا

. نیسوتبعود ان،یوزش نرموال  و هسوتنددان  و رفتار دارای توزیع نرموال  که ابعاد استراتژی،

توایی( پونجدر طیوف لیکورا  2مقایسه هر بعد از هوش فرهن،ی با حد وسط  عودد  منظوربه

ون و در غیور ایون صوورا از آزمو tنتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر، از آزمون  براسا 

شوود.اراجوه می 2ج مقایسه میوان،ین ابعواد بوا عودد ینتا ،. در ادامهشودمیویلکاکسون استااد  
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 های پرسشنامه هوش فرهنگیآمار توصیفی گویه .3جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

 میانگین بعد
انحراف 

 معیار

 هاای دادهآزمون مقایسه هانرمال بودن توزیع داده

آماره 

 آزمون

p-

 مقدار
 نوع آزمون نتیجه

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

p-

 مقدار
 نتیجه

 T 811/4 32 555/5 نرمال 915/5 905/5 419/5 481/2 فراشناختی
بیشتر از 

 متوسط

 T 324/1 32 555/5 نرمال 584/5 981/5 284/5 028/2 شناختی
بیشتر از 

 متوسط

 551/5 399/5 813/5 003/2 یان،یزش
غیر 

 نرمال
 559/5 - -254/2 نویلکاکسو

بیشتر از 

 متوسط

 T 851/9 32 584/5 نرمال 355/5 943/5 839/5 331/2 یرفتار
در حد 

 متوسط

 

، است 50/5مقدار کمتر از -p، شد های بررسیکه در بیشتر آزمون 2نتایج جدول  براسا 

 ،بوه بیوان دی،ور اسوت؛توان نتیجه گرفت که سه بعد در جامعه اصلی بیشتر از حود وسوط می

 هوش فرهن،ی دهیاران بیشتر از حد متوسط قرار دارد.

ابعواد چهارگانوه  دربوار های دهیاران برای اطلاف از وضعیت هوش فرهن،ی دهیاران، پاسخ

بیشوتری دهیاران در بعد فراشناختی نموراا  ،دهدنشان می نتایج شد. هوش فرهن،ی مشخص

فرهن،وی خوود عتقدنود در تعاملواا میوانم هواآنزیرا  ؛اندکرد ابعاد دی،ر کسب  در مقایسه با

 .گذارنودیمواحتورا   هوافرهنگتوانایی کاربرد دان  فرهن،ی و تعدی  آن را دارند و به سوایر 

میزان هوش فرهن،ی و دهیوار  بیشترین 31/4دهیار روستای کال زرک  با میان،ین  مجموف،در

 .را دارندکمترین میزان هوش فرهن،ی  11/3روستای شهرآباد با 
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 موردمطالعهمیانگین ابعاد هوش فرهنگی در روستاهای  .4دول ج

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 هوش فرهنگی یرفتار یانگیزش شناختی فراشناختی روستا

 82/3 91/3 10/3 81/2 10/3 آبروان

 08/2 22/2 55/4 05/2 05/2 امیرآباد

 44/2 82/3 55/4 81/2 30/2 سلا تپه

 44/2 05/3 55/4 05/2 10/2 شورعلیا تن، 

 81/2 22/2 10/3 82/2 10/4 آبادجیم

 45/2 91/2 55/2 81/2 10/2 چاهك

 91/4 22/4 10/4 82/2 10/2 حجر چه 

 90/2 22/2 05/2 55/2 10/3 دست،ردان

 14/3 91/2 10/3 82/3 55/2 دیزباد

 14/3 91/2 55/2 82/3 10/3 رباط ساید

 05/2 05/2 05/2 05/2 05/2 زرک 

 48/2 22/2 05/2 22/2 10/2 اغروانس

 08/2 81/3 55/4 81/2 55/4 سالارآباد

 14/2 55/4 30/4 55/4 05/2 سلیمانی

 18/2 55/4 05/4 81/2 10/2 شترک

 11/3 91/3 10/3 05/2 10/3 شهرآباد

 22/2 91/2 55/2 81/2 05/2 آبادقاسم

 31/4 82/2 55/0 22/4 55/4 کال زرک 

 04/2 05/2 10/2 13/2 55/2 کلاته

 03/2 22/2 55/4 05/2 30/2 گرجی سالی

 31/2 82/3 55/2 22/2 55/4 گرجی علیا

 54/2 22/3 55/2 22/2 05/2 گونجوک علیا

 82/2 05/4 05/2 82/2 05/2 آبادمنزل

 58/2 55/2 55/2 55/2 30/2 میامی

 40/2 32/2 00/2 04/2 41/2 ک 
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 موردمطالعه یدر روستاهاوضعیت هوش فرهنگی دهیاران . 3شکل 

 9211های پژوه ، أخذ: یافتهم
 

فردی دهیاران از لحاظ میزان تحصیلاا، میزان آشنایی بوا سوایر  یهاتااوادلی  این امر به

میوان،ین  ،تحقیوق یهاافتوهیکه طبق طوریهب ؛و انعطاش فکری و رفتاری آنان است هافرهنگ

طور معناداری بیشتر از دهیاران با به شناسی ارشدبا تحصیلاا کاررفتار هوش فرهن،ی دهیاران 

بوه تحصیلاا کارشناسی  با و میان،ین رفتار هوش فرهن،ی دهیارانکارشناسی بود  تحصیلاا 

 و دیپلم است. کاردانیطور معناداری بیشتر از دهیاران با تحصیلاا 

 موردمطالعهای دهیاران در منطقه تحلیل فضایی وضعیت عملکرد زمینه .3. 5

 ازخودگذشوت،یگروهی و  کار -9 بررسی شد  است: ای دهیاران در دو بعدعملکرد زمینه

. پرسشنامه برای هر دهیار، از مرد  روستا، یك کارشونا  و یکوی ایحرفهاخلاق  -3 و شغلی

روستا، توسط  34پرسشنامه درمورد دهیاران  34 ،درمجموف .از اعضای شورا تکمی  شد  است

در هور روسوتا،  .شد و همین تعداد پرسشنامه توسط کارشناسان پور شوداعضای شورا تکمی  
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، بوه پرسشونامه بوودو در هور روسوتا متغیور  بودندنار  91تا  8تعدادی از اهالی روستا که بین 

پاسخ،و در سه  یهاگرو شد  به تاکیك داد  یهاپاسخدهیار پاسخ دادند که  یانهیزمعملکرد 

 یانوهیزمهای مربوط به ابعاد عملکورد شود. در تمامی گویهمیاراجه  شد بررسی سؤالاابخ  

 یانوهیزمبه عملکرد شوغلی  «موافق کاملاً»درصد از شوراها با انتخاب گزینه  05دهیار، بی  از 

هوای با بیشتر گویه «موافق». کارشناسان بخشداری نیز با انتخاب گزینه دادنددهیار امتیاز کام  

طوور اموا بوه بودنود،موافوق  93و  90های دهیار به جز گویه یانهیزممربوط به عملکرد شغلی 

هوای معودودی ای دهیار در گویوهشاهد عملکرد زمینه «موافقم»متوسط مرد  با انتخاب گزینه 

و  99، 95، 8، 0، 2، 9هوای در گویوه «نظر بی»با انتخاب گزینه  هاآن. بودند 8و  1 ،3، 4مانند 

و هم نوین شواهد  نکردنودظر نطور متوسط اظهواردهیار به یانهیزمدلی  ضعف عملکرد به 94

. با توجه بوه اینکوه نموراا نبودند 90و  92، 93، 1گونه عملکردی از دهیار در گویه های هیچ

والویس اسوتااد  -از آزمون کروسکال هانیان،یم، برای مقایسه استهر گویه در مقیا  ترتیبی 

. در بوود سوؤالااتوك دار بین سوه گورو  در توكامعن وجود تااوا دهند نشانشد که نتایج 

دهیار توسط سه گرو  زیر، شوراها بیشترین و مرد  کمترین میوان،ین  یانهیزمارزیابی عملکرد 

 .اندداد را به خود اختصاص 

، تحلی  عاملی اکتشافی انجا  شد کوه نتوایج یانهیزمهای عملکرد بندی گویهدسته منظوربه

زیورا  اسوت؛کافی بودن نمونه بورای ایون تحلیو   دهند نشانتحلی  عاملی  کاایت نمونه برای

 اُلکوین-ریوم-کیسور اسوت( و آموار  50/5مقودار آن کمتور از -pدار است  اآزمون بارتلت معن

 KMOخلاصوه مقوادیر ایون آموار  و آزموون در . است( 0/5 بیشتر از  است 100/5 با ( برابر

 . اراجه شد  است 8جدول 

 1بندی دو عام ، پس از چورخ  واریمواکس در جودول ها در دستهعاملی گویه نتایج بار

 .در  شد  است

، اسوت 50/5مقودار کمتور از -p، شود بررسوی که در هر دو بعود 8نتایج جدول  براسا 

اخلواق  شوغلی و ازخودگذشوت،یتوان نتیجه گرفت که وضوعیت دو بعود کوار گروهوی و می

ای در میان،ین ابعاد عملکرد وظیاه ،در ادامهاست. حد متوسط ای در جامعه اصلی بیشتر از حرفه

 شود.هریك از روستاهای نمونه اراجه می
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 ای دهیاران به تفکیک سه گروهعملکرد زمینه سؤالاتآمار توصیفی  .5جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

 مردم کارشناسان شورا سؤالات ردیف
p-  مقدار آزمون

 والیس-کروسکال

 555/5 014/2 043/2 043/4 ها در هر شرایطعیت دهیار از دستورالعم تب 9

 555/5 201/2 822/2 408/4 همکاری دهیار با دی،ران 3

 555/5 223/2 810/2 313/4 اصرار دهیار در انجا  دادن وظایف خود 2

 555/5 188/2 113/2 830/4 اراجه رفتار شایسته از سوی دهیار در محیط روستا 4

0 
های از روش های مناسب و خودداریی دهیار از روشپیرو

 غیرمتعارش
219/4 881/2 215/2 555/5 

8 
های یکنواخت و کنکاش بهترین را  پرهیز دهیار از فعالیت

 امور ها برای انجا ح 
981/4 055/2 521/2 555/5 

1 
های های بخشداری و سایر ارگانپشتیبانی دهیار از تصمیم

 دولتی
830/4 491/2 121/2 555/5 

 555/5 198/2 105/2 881/4 روستا رعایت ادب و نزاکت دهیار در محیط 8

 555/5 145/3 082/2 543/4 کاری مساج ابتکار عم  از سوی دهیار در ح   1

 555/5 442/2 881/2 408/4 انضباط کاری دهیار در حین انجا  وظیاه 95

 555/5 202/2 082/2 408/4 یاق کام انجا  تکالیف کاری پی ید  توسط دهیار با اشت 99

93 
هایی فراتر از وظایف معمول توسط دهیار برای قبول مسلولیت

 کمك به اهالی
543/4 930/2 883/3 555/5 

 555/5 191/3 881/2 358/4 به مرد  روستا پیشنهاد همیاری توسط دهیار 92

94 
در راستای تکمی  وظایف  اراجه پیشنهاد توسط دهیار

 در سایر روستاهادهیاران 
582/4 158/2 594/2 555/5 

 555/5 832/3 313/2 930/4 توجه عمیق دهیار به جزجیاا مهم 90

 
 ایهای عملکرد زمینهنتایج بررسی کفایت نمونه برای تحلیل عاملی اکتشافی در گویه .6جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 مقدار-p دیدرجه آزا آماره آزمون بارتلت KMOآماره  نتایج

 555/5 950 88/2123 100/5 یانهیزمهای پرسشنامه عملکرد تحلی  عاملی گویه
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 ای در دو عاملهای عملکرد زمینهبندی گویهنتایج دسته .7جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

هاگویه  
کار گروهی و 

 شغلی ازخودگذشتگی
 یاحرفهاخلاق 

 311/5 808/5 توجه عمیق دهیار به جزجیاا مهم

کاری مساج ابتکار عم  از سوی دهیار در ح    838/5 303/5 

تاهادر راستای تکمی  وظایف دهیاران در سایر روس اراجه پیشنهاد توسط دهیار  838/5 320/5 

کمك به اهالیبرای هایی فراتر از وظایف معمول توسط دهیار قبول مسلولیت  890/5 212/5 

به مرد  روستا رپیشنهاد همیاری توسط دهیا  855/5 298/5 

وظایف خود دادناصرار دهیار در انجا    141/5 209/5 

رامو ها برای انجا های یکنواخت و کنکاش بهترین را   پرهیز دهیار از فعالیت  138/5 051/5 

 048/5 889/5 انجا  تکالیف کاری پی ید  توسط دهیار با اشتیاق کام 

 022/5 802/5 اط کاری دهیار در حین انجا  وظیاهبضان

 091/5 803/5 همکاری دهیار با دی،ران

روستا رعایت ادب و نزاکت دهیار در محیط  911/5 889/5 

 801/5 310/5 اراجه رفتار شایسته از سوی دهیار در محیط روستا

های دولتیبخشداری و سایر ارگان هایپشتیبانی دهیار از تصمیم  228/5 108/5 

های غیرمتعارشاز روش های مناسب و خودداریپیروی دهیار از روش  052/5 845/5 

ها در هر شرایطتبعیت دهیار از دستورالعم   028/5 898/5 

 
 دهیاران یافهیوظوضعیت ابعاد عملکرد  .8جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

 میانگین تعداد بعد
انحراف 

 معیار

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

p-

 مقدار
 نتیجه

 ازخودگذشت،یکار گروهی و 

 شغلی
311 38/2 53/9 985/4 318 555/5 

بیشتر از 

 متوسط

 555/5 318 150/94 80/5 10/2 311 یاحرفهاخلاق 
بیشتر از 

 متوسط
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 موردمطالعهدر روستاهای  یانهیزمتحلیل فضایی ابعاد عملکرد . 9جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته

 روستا
کار گروهی و 

 ازخودگذشتگی شغلی
 ایعملکرد زمینه یاحرفهاخلاق 

 بندی با مدل آراسرتبه

Si Ki رتبه 

 91 801/5 528/5 18/3 09/2 19/3 آبروان

 35 824/5 520/5 81/3 32/2 88/3 امیرآباد

 0 130/5 509/5 94/4 23/4 58/4 تپه سلا 

 3 55/9 500/5 48/4 88/4 28/4 شور علیا تن، 

 8 884/5 541/5 88/2 91/4 14/2 جیم آباد

 1 188/5 543/5 41/2 50/4 98/2 چاهك

 93 840/5 549/5 28/2 88/2 91/2 چه  حجر 

 91 881/5 521/5 52/2 48/2 8/3 دست،ردان

 1 849/5 548/5 18/2 50/4 84/2 دیزباد

 98 811/5 521/5 51/2 84/2 19/3 رباط ساید

 4 128/5 509/5 35/4 21/4 9/4 زرک 

 94 888/5 528/5 99/2 05/2 19/3 ساغروان

 9 55/9 500/5 48/4 20/4 09/4 سالارآباد

 95 185/5 543/5 40/2 58/4 94/2 سلیمانی

 39 824/5 520/5 81/3 20/2 82/3 شترک

 33 853/5 522/5 15/3 88/3 83/3 شهرآباد

 90 882/5 528/5 95/2 80/2 83/3 آبادقاسم

 98 881/5 521/5 55/2 38/2 81/3 کال زرک 

 92 128/5 549/5 22/2 82/2 51/2 میرزاجان کلاته

 34 082/5 529/5 02/3 18/3 49/3 گرجی سالی

 8 824/5 548/5 14/2 53/4 89/2 گرجی علیا

 2 184/5 504/5 45/4 48/4 28/2 گونجوک علیا

 99 103/5 549/5 28/2 83/2 38/2 آبادمنزل

 32 084/5 523/5 81/3 20/2 23/3 میامی

 - - - 43/2 10/2 38/2 ک 
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بیشتری در نمراا  یاحرفهدهیاران در بعد اخلاق  مجموف،در ،شودیمطورکه مشاهد  همان

. با توجه بوه میوان،ین ابعواد اندکرد شغلی کسب  ازخودگذشت،یبعد کار گروهی و  مقایسه با

شورای اسلامی روستاها، دهیوار روسوتای از دیدگا  روستاییان، کارشناسان و  یانهیزمعملکرد 

و دهیوار  یانوهیزمعملکورد  سوط دارای بالاترین  48/4و  48/4با  سالارآبادشور علیا و  تن، 

اند. نتوایج ای شناخته شد عملکرد زمینه سط ترین دارای پایین 02/3روستای گرجی سالی با 

آمود   بوه دسوتشوانون  ینتروپوآ براسوا گیری چندمعیار  آرا  که اوزان ابعاد مدل تصمیم

پس از آن روستاهای تن،  شورعلیا  ،9دارای رتبه  سالارآبادروستای  کند کهتأیید میاست، نیز 

روسوتاهای میوامی و گرجوی سوالی  ،و از سوی دی،ور 2و  3 هایدارای رتبه گونجوک علیاو 

 هستند. 34و  32 هایدارای رتبه

 

 
 موردمطالعهن در روستاهای ای دهیاراوضعیت عملکرد زمینه .4شکل 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
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 موردمطالعهای دهیاران در منطقه بررسی اثرگذاری ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه. 4. 5

، لاز  است سازگاری درونی و نیوز هامؤلاهگیری تحقیق و تبیین پس از ارزیابی مدل انداز 

،وسازی معادلاا ساختاری از پایایی ساز  و واریوانس در ال شود؛ بنابرایناعتبار مدل سنج  

سازگاری درونی مدل و اعتبوار مودل بور ایون اسوا   ،شود. در ادامهشد  استااد  میاستخرا 

توا سوازگاری  کنودمیسنجید  شد  است. سازگاری درونی یا پایایی ساز  این امکان را فراهم 

پایوایی سواز   ،به عبارا دی،ور ؛ی شودبررس ،سنجندهایی که یك ماهو  را میدرونی شاخص

( بوا چوه دقتوی متغیور پنهوان  مکنوون( را هاشود   شواخصمتغیرهای مشواهد  ،دهدنشان می

اسوتااد   9از شاخص پایایی ترکیبوی PLS افزارنر  گیری پایایی مدل درسنجند. برای انداز می

 در ترکیبوی پایایی ضریب دارباشد. مق 1/5شود. مقدار شاخص پایایی ترکیبی باید بیشتر از می

 قبولقابو  ترکیبوی پایوایی ضورایب این که شودمی ملاحظه شد  است و داد  نشان 95 جدول

 .شودمی و سازگاری درونی مدل تأیید هستند

 

 پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان پژوهش نتایج. 11جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 پایایی ترکیبی متغیر پنهان سطح

 رتبه اولم

 8414/5 فراشناختی

 8803/5 یان،یزش

 8390/5 شناختی

 8201/5 یرفتار

 1841/5 9 یانهیزم

 1349/5 3 یانهیزم

 1438/5 یانهیزمعملکرد  مرتبه دو 

 

های انداز  گیری از دو روش اعتبار هم،را و اعتبار واگورا برای بررسی اعتبار  روایی( مدل

ها، سواز  اصولی را تبیوین شود:. اعتبار هم،ورا یعنوی مجموعوه شواخص افتراقی( استااد  می

عنوان ( را بوهAVEشود   واریوانس استخرا ( استااد  از متوسط 9189کنند. فورن  و لارکر  می

                                                            
1. Composite reliability 
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بیوان،ر اعتبوار هم،ورای کوافی  0/5معادل  AVEکنند. حداق  معیاری برای اعتبار هم،را پیشنهاد می

های  را از پراکنودگی شواخصطور میان،ین بی  از نیموی تواند بهمی است؛ یعنی یك متغیر مکنون

در   99های مدل در جدول ساز  AVE(. مقادیر 983، ص. 9219تبیین کند  عادل آذر و همکاران، 

 0/5متغیرهوای پنهوان بیشوتر از شود، میزان اعتبار هم،رای تمامیطورکه ملاحظه میشد  است. همان

  شود.مدل انداز  گیری تأیید می است و اعتبار هم،رای

های کند که یك متغیر بایود در مقایسوه بوا شواخصمعیار فورن  و لارکر این معیار ادعا می

های خوودش داشوته باشود. از نظور سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری در بین شاخص

ن متغیور بوا سوایر هر متغیر مکنون باید بیشتر از بالاترین توان دو  همبسوت،ی آ AVEآماری، 

بورای ایون آزموون،  دتوانویا می (982، ص. 9219 عادل آذر و همکاران،  متغیرهای مکنون باشد

بورای هور  AVEبا همبست،ی بین متغیرهای مکنون مقایسه شود کوه بایود جوذر  AVEجذر 

، متغیر مکنون از مقدار همبست،ی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر باشد. اعداد روی قطور اصولی

شوود، در مشاهد  می 93گونه که در جدول دهند. همانبرای هر ساز  را نشان می AVEجذر 

هر متغیر از مقدار همبست،ی آن متغیر با سایر متغیرها بیشوتر  AVEبررسی تما  متغیرها جذر 

 شود.توان گات روایی واگرای مدل انداز  گیری تأیید میمی ؛ بنابرایناست
 

 شده متغیرهای پنهان پژوهشواریانس استخراجنتایج متوسط . 11جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 AVE متغیر پنهان سطح

لمرتبه او  

0108/5 فراشناختی  

یان،یزش  0994/5  

1504/5 شناختی  

یرفتار  0801/5  

9 یانهیزم  1239/5  

3 یانهیزم  1581/5  

یانهیزمعملکرد   مرتبه دو  8198/5  
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 AVEها و جذر گی سازه. همبست12جدول 

 9211های پژوه ، أخذ: یافتهم
یفراشناخت شرح  یانگیزش   یشناخت   یرفتار   یانهیعملکرد زم   AVEجذر  

113/5 فراشناختی  
    

113/5  

یان،یزش  308/5  198/5  
   

198/5  

491/5 شناختی  328/5  843/5  
  

843/5  

یرفتار  - 594/5  - 934/5  - 923/5  182/5  
 

182/5  

یانهیزمعملکرد   230/5  941/5  910/5  - 389/5  144/5  144/5  

 

گیوری، در ایون قسومت بوه بررسوی مودل سواختاری پس از تحلی  و بررسی مدل انوداز 

گیری از تحلی  مسیر، ضریب تعیوین ، مرحله دو  در رویه هالاند بهر درواقعشود. پرداخته می

غیرها در یك جهت جریوان . در تحلی  مسیر، روابط بین متاستهای برازندگی مدل و شاخص

شوند. ماواهیم تحلیو  مسویر در بهتورین نظر گرفته می مسیرهای متمایز در عنوانبهیابند و می

شوند که پیوندهای علّی احتمالی مسیر تبیین می یعنی نمودار  صورا از طریق ویژگی عمد  آ

تاری  درونوی( از ارزیوابی مودل سواخ منظوربوه(. 9281 هومن،  کندمیبین متغیرها را آشکار 

تاکیوك شود که در ادامه بهمعیارهای اساسی ضریب تعیین و ارزیابی ضرایب مسیر استااد  می

 شود.بررسی این معیارها گزارش میموردمراح  

ترین ضریب همبست،ی معیار گویاتری است. ضریب تعیین مهم در مقایسه باضریب تعیین 

کنند  و متغیر مستق  را توضی  داد. این ضریب بیانتوان رابطه بین دمعیاری است که با آن می

، ضوریب 3شوک  . بوا توجوه بوه استوسیله متغیرهای مستق  درصد تغییراا متغیر وابسته به

از  درصود 31/91، کنودیمواست کوه ایون عودد بیوان  9131/5 ی برابر باانهیزمتعیین عملکرد 

عواملی هستند کوه  بقیهو  استفرهن،ی ابعاد هوش  ریتأثتحت یانهیزمتغییراا متغیر عملکرد 

 ،یجو. تنها شاخص برازش مدل در تکنیك حداق  مجذوراا جزاند در مدل درنظر گرفته نشد

مقادیر ضوعیف،  عنوانبه 28/5و  30/5، 59/5مقادیر  ،است. برای این شاخص GOFشاخص 
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از  ایون شواخص بوا اسوتااد  (.902 ، ص.9212متوسط و قوی معرفوی شود  اسوت  داوری، 

 .شودمیمحاسبه  9های افزون،یشاخصو میان،ین  میان،ین هندسی شاخص 

در محاسووبه میووان،ین . شووودمحاسووبه ایوون شوواخص بووه کمووك جوودول زیوور انجووا  می

Communality   اموا  کورد،نباید مقادیر اشتراکی متغیر پنهان مرتبه دو  را در محاسوبه دخیو

اول و دو   هوایهای متغیرهوای پنهوان مرتبوه2Rمقادیرتمامی باید، 2Rبرای محاسبه میان،ین

بنابراین مقدار نیکویی بورازش در شود؛ محاسبه  هاآنو مقادیر میان،ین  شد  مدنظر قرار گرفته

 با: این مطالعه برابر است
 

3373.01729.0658.0RyCommunalit 2 GOF  
 

 وان گات که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.تمی GOFبا توجه به مقدار شاخص 

 

 
 ها(و ضرایب مسیر )کل داده tای همراه با آماره . مدل تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه5شکل 

 9211پژوه ،  یهاافتهی: مأخذ

 

داری مسیرهای بین متغیرهای پنهان از نظر آماری توسط مقادیر امعن 92هم نین در جدول 

t آمار  آزمون بررسی شد  است. عنوانبه 

 

                                                            
1. Communality 
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 نتایج مدل ساختاری تحقیق. 13جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
شدهضریب مسیر استاندارد مسیر  نتیجه tآماره  انحراف معیار 

یانهیزمعملکرد   ← یبعد فراشناخت   259/5  509/5  195/0  معنادار 

یانهیزم عملکرد  523/5 بعد ان،یزشی←   585/5  023/5 رغیرمعنادا   

یانهیزمعملکرد   ← بعد شناختی   538/5  584/5  442/5 ررمعنادایغ   

یانهیزم عملکرد   ← بعد رفتاری   341/5  580/5  132/3  معنادار 

 

چنین است که اگر مقدار قدر  tمقادیر  براسا ساختاری  یهامدلگیری قاعد  کلی تصمیم

درصود  10آن ضوریب در سوط  اطمینوان باشود،  18/9از  تربرای ضریبی بیشو t ریمقادمطلق 

 د،د یمو نشان آزمون نتایجدار است. ا، دو مسیر معن92بر این اسا ، در جدول  ؛دار استامعن

مثبوت و  ارتباطآنان  یانهیزم عملکرد بین ابعاد فراشناختی و رفتاری هوش فرهن،ی دهیاران و

 19/0ش فرهن،وی بوا ضوریب . بعود فراشوناختی هوودارد وجود موردمطالعه منطقه دردار امعن

داشته و بعد  موردمطالعهدهیاران در منطقه  یانهیزممثبت و معنادار را بر عملکرد  ریتأثبیشترین 

بوود   موؤثردهیواران  یانوهیزمبر عملکرد  132/3 بیضربعد رفتاری هوش فرهن،ی با  ،از آن

دهیواران  یانهیزمرد است. در این مطالعه بین ابعاد شناختی و ان،یزشی هوش فرهن،ی و عملک

 . مشاهد  نشد یارابطه

بررسی اثرگذاری هوش فرهنگی بر عملکرد دهیـاران از دیـدگاه کارشناسـان و شـوراهای  .1. 4. 5

 روستا اسلامی

بررسی سازگاری درونی مودل از شواخص پایوایی ترکیبوی اسوتااد  شود و بورای  منظوربه

نتوایج در  .گرفتوه شود بهور شود  خرا شاخص متوسط واریانس اسوتاز  بررسی اعتبار هم،را

 .شوداراجه می 94جدول 
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 بررسی سازگاری درونی مدل و اعتبار همگرا در گروه کارشناسان و شورا .14جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
یبیپایایی ترک AVE متغیرهای مدل  

یبعد فراشناخت  0140/5  8410/5  

4100/5 بعد ان،یزشی  4119/5  

1411/5 بعد شناختی  8008/5  

0191/5 بعد رفتاری  8288/5  

یانهیزمعملکرد   8098/5  1918/5  

 

کنود کوه یوك متغیور بایود در لارکر(: این معیار ادعوا می-بررسی اعتبار واگرا  معیار فورن 

خوودش  یهاشاخصسایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری در بین  یهاشاخصمقایسه با 

هر متغیر مکنون باید بیشتر از بالاترین تووان دو  همبسوت،ی  AVE ،داشته باشد. از نظر آماری

 .(9219 ،ر و همکارانعادل آذ  آن متغیر با سایر متغیرهای مکنون باشد

 نیترمهمضریب همبست،ی معیار گویاتری است. ضریب تعیین  در مقایسه باضریب تعیین 

کنند  ا توضی  داد. این ضریب بیانتوان رابطه بین دو متغیر مستق  رمعیاری است که با آن می

، ضوریب 3شوک  . بوا توجوه بوه استوسیله متغیرهای مستق  درصد تغییراا متغیر وابسته به

 88/98 ،کندیماست که بیان  9888/5برابر با  در بین کارشناسان و شورا یانهیزمتعیین عمکرد 

عوواملی  بقیوهو  استفرهن،ی ابعاد هوش  ریتأثتحت یانهیزماز تغییراا متغیر عملکرد  درصد

 نظر گرفته نشد  است. هستند که در مدل در

 
 در گروه کارشناسان و شورا AVEو جذر  هاسازههمبستگی . 15جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 AVEجذر  یانهیعملکرد زم یرفتار  شناختی  یانگیزش  فراشناختی شرح

 119/5 فراشناختی
    

119/5 

 154/5 318/5 یان،یزش
   

154/5 

 888/5 458/5 433/5 شناختی
  

888/5 

 181/5 -925/5 590/5 -538/5 یرفتار
 

181/5 

 132/5 132/5 -348/5 298/5 382/5 942/5 یانهیزمعملکرد 
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 مقدار نیکویی برازش در گرو  کارشناسان و شورا برابر است با:
 

3329.01688.06566.0RyCommunalit 2 GOF
 

 

مسیرهای بین متغیرهای پنهان از نظر آماری توسط مقادیر داری امعن 98هم نین در جدول 

t آمار  آزمون بررسی شد  است. عنوانبه 

 

 نتایج مدل ساختاری تحقیق در گروه کارشناسان و شورا .16جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 نتیجه tآماره  انحراف معیار ضریب مسیر استاندارد شده مسیر

 غیرمعنادار 591/5 981/5 -554/5 یانهیزم عملکرد ← بعد فراشناختی

 غیرمعنادار 184/5 981/5 985/5 یانهیزمعملکرد  ← یانگیزشبعد 

 غیرمعنادار 293/9 984/5 390/5 یانهیزمعملکرد  ← بعد شناختی

 غیرمعنادار 408/9 909/5 -335/5 یانهیزمعملکرد  ← یرفتاربعد 

 

چنین است که اگر مقدار قدر  tمقادیر  براسا  ساختاری یهامدلگیری قاعد  کلی تصمیم

درصود  10باشود، آن ضوریب در سوط  اطمینوان  18/9از  تربرای ضریبی بیشو t ریمقادمطلق 

. ضوریب تعیوین نیسوتنددار ا، معن98کدا  از مسیرهای جدول بر این اسا ، هیچ ؛دار استامعن

 88/98 ،کنودیمواسوت کوه بیوان  9888/5برابر با  در بین کارشناسان و شورا یانهیزمعملکرد 

عوواملی  بقیوهو  استابعاد هوش فرهن،ی  ریتأثتحت یانهیزماز تغییراا متغیر عملکرد  درصد

نظر گرفته نشد  است. نتایج مدل ساختاری در گرو  کارشناسان و شورا  هستند که در مدل در

وجوود  یارابطوه یانوهیزمدهد که بین هیچ کدا  از ابعاد هوش فرهن،ی بوا عملکورد نشان می

 ندارد.
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 بررسی اثرگذاری هوش فرهنگی بر عملکرد دهیاران از دیدگاه روستاییان. 2. 4. 5

بررسی سازگاری درونی  اعتبار هم،را( مدل از شاخص پایوایی ترکیبوی اسوتااد   منظوربه

. شد  کمك گرفتوه شودشد و برای بررسی اعتبار هم،را از شاخص متوسط واریانس استخرا 

 .شوداراجه می 91ج در جدول نتای
 

 بررسی سازگاری درونی مدل و اعتبار همگرا در گروه مردم .17جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
یبیپایایی ترک AVE متغیرهای مدل  

یبعد فراشناخت   0102/5  8411/5  

یان،یزشبعد   0582/5  814/5  

8833/5 بعد شناختی  8533/5  

0148/5 بعد رفتاری  8311/5  

یانهیزمعملکرد   8120/5  1421/5  

 

کنود کوه یوك متغیور بایود در لارکر(: این معیار ادعوا می-بررسی اعتبار واگرا  معیار فورن 

های خوودش های سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری در بین شاخصمقایسه با شاخص

رین تووان دو  همبسوت،ی هر متغیر مکنون باید بیشتر از بالات AVEداشته باشد. از نظر آماری، 

 (.  9219آن متغیر با سایر متغیرهای مکنون باشد  عادل آذر و همکاران، 
 

 در گروه مردم AVEو جذر  هاسازههمبستگی  .18جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 AVEجذر  یانهیعملکرد زم یرفتار  شناختی  یانگیزش  فراشناختی شرح 

 113/5 فراشناختی 
    

113/5 

 192/5 348/5 یان،یزش 
   

192/5 

 838/5 985/5 492/5 شناختی 
  

838/5 

 108/5 -948/5 908/5- -590/5 یرفتار 
 

108/5 

 140/5 140/5 -382/5 910/5 948/5 285/5 یانهیزمعملکرد 
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 نیترمهمضریب همبست،ی معیار گویاتری است. ضریب تعیین  در مقایسه باضریب تعیین 

کنند  توان رابطه بین دو متغیر مستق  را توضی  داد. این ضریب بیانآن می معیاری است که با

، ضوریب 3. بوا توجوه بوه شوک  استوسیله متغیرهای مستق  درصد تغییراا متغیر وابسته به

درصود از  9/33 ،کنودیموبیوان ه اسوت کو 339/5 برابر با در بین مرد  یانهیزمتعیین عملکرد 

عواملی هستند کوه  بقیهو  استابعاد هوش فرهن،ی  ریتأثتحت یاهنیزمتغییراا متغیر عملکرد 

 نظر گرفته نشد  است. در مدل در

 مقدار نیکویی برازش در گرو  مرد  برابر است با:
 

3791.02209.06508.0RyCommunalit 2 GOF  
 

داری مسیرهای بین متغیرهای پنهان از نظر آماری توسط مقادیر امعن 91هم نین در جدول 

t مون بررسی شد  است.آمار  آز عنوانبه 
 

 نتایج مدل ساختاری تحقیق در گروه مردم. 19جدول 

 9211های پژوه ، مأخذ: یافته
 نتیجه tآماره  انحراف معیار ضریب مسیر استانداردشده مسیر

2122/5 یانهیزمعملکرد  ←بعد فراشناختی   5851/5  9094/8  معنادار 

5920/5 یانهیزمعملکرد  ← بعد انگیزشی  581/5  5943/5  غیرمعنادار 

5531/5 یانهیزمعملکرد  ← بعد شناختی  5181/5  5288/5  غیرمعنادار 

3109/5 یانهیزمعملکرد  ← بعد رفتاری  5891/5  28/2  معنادار 

 

چنین است که اگر مقدار قدر  tمقادیر  براسا ساختاری  یهامدلگیری قاعد  کلی تصمیم

درصود  10اشود، آن ضوریب در سوط  اطمینوان ب 18/9از  تربرای ضریبی بیشو t ریمقادمطلق 

دار اسوت. نتوایج مودل سواختاری در ا، معن91بر این اسا ، دو مسیر در جدول  ؛دار استامعن

 یانوهیزمبین ابعاد اسوتراتژی و رفتوار هووش فرهن،وی بوا عملکورد  ،دهدگرو  مرد  نشان می

شوناختی هووش فرهن،وی بوا دهیاران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. از نظر مرد  بعود فرا

بعد رفتاری  ،دهیاران دارد و بعد از آن یانهیزمارتباط را با عملکرد  نیتریقو ،2122/5ضریب 



 29                                          ...تحلی  فضایی تأثیر ابعاد هوش فرهن،ی                      سال بیستم                    

 

دهیاران ارتباط دارد. بین ابعاد شناختی و  یانهیزمعملکرد  با 3109/5هوش فرهن،ی با ضریب 

 . مشاهد  نشد یاطهرابدهیاران در پژوه  حاضر  یانهیزمان،یزشی هوش فرهن،ی و عملکرد 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .6

از  بیشوترمطلوبی  کمی  نسبتاًدهیاران از هوش فرهن،ی  دهد، بیشترنشان مینتایج پژوه  

دهیاران توسط مرد ، کارشناسوان  بیشتر یانهیزممتوسط( برخوردارند. هم نین سط  عملکرد 

و مورد   بیشترینکه در این بین شوراها  شداز متوسط ارزیابی  بیشترطور میان،ین و شوراها به

 .اندداد دهیاران  یانهیزمکمترین امتیاز را به عملکرد 

 هووش اثرگوذاری بررسویبوار  اصولی در سوؤالپاسوخ بوه  برای تحقیق مراح  کلی مرور

پاسخ،ویان  همهبا توجه به دیدگا   موردمطالعه منطقه در دهیاران یانهیزم عملکرد بر فرهن،ی

مثبت و  رابطه درمجموف ،دهدیم نشان روستا و روستاییان اسلامی ناسان، شوراهایشام  کارش

 وجودآنان  یانهیزم عملکرد و دهیاران فرهن،ی هوش ابعاد فراشناختی و رفتاری بینمستقیمی 

را بوه میوزان  یانوهیزمضریب تعیوین عملکورد  ،پاسخ،ویان همهنتایج حاص  از دیدگا   .دارد

 یانوهیزمدرصود از تغییوراا متغیور عملکورد  31/91 ،کنودبیوان میکه  دهدنشان می 9131/5

 دو میان مستقیم و سویهود یارابطه علاو . بهاست ابعاد هوش فرهن،ی آنان ریتأثدهیاران تحت

 شواهد متغیرها از هریك سط  کاه  یا افزای  صورا در که شودمشاهد  میذکرشد   متغیر

 هوش فرهن،ی انداز  هر ت،گا توانیم بنابراین ود؛ب خواهیم ،ردی نزولی متغیر یا صعودی سیر

 یانهیزم افزای  عملکرد شاهد نسبت همان به ،باشد بیشتردهیار در ابعاد فراشناختی و رفتاری 

 و حقیقتیان ی مطالعااهاافتهی. این نتایج با برعکس و بود خواهیم امر مدیریت روستایی در او

همکوواران  و ( و عزیزپووور3595(، امیووری و همکوواران  9219ر  پووو(، اسوولا 9212همکوواران  

ابعاد هوش فرهن،ی بر عملکورد  ریتأثپاسخ،ویان در بررسی  همه( همسوست. دیدگا  3592 

 ریتوأثبیشوترین  19/0بعد فراشناختی هوش فرهن،ی با ضریب  ،دهددهیاران نشان می یانهیزم

 ،داشته است و پوس از آن موردمطالعهن در منطقه دهیارا یانهیزممثبت و معنادار را بر عملکرد 

بوود  اسوت. در  مؤثردهیاران  یانهیزمبر عملکرد  132/3 بیضربعد رفتاری هوش فرهن،ی با 
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 یارابطوهدهیواران  یانهیزماین مطالعه بین ابعاد شناختی و ان،یزشی هوش فرهن،ی و عملکرد 

 مشاهد  نشد.

روسوتا، ضوریب تعیوین  ان و شووراهای اسولامینتایج حاص  از دیدگا  کارشناسو براسا 

از  درصود 88/98 ،کنودیمواست که بیان  9888/5در بین کارشناسان و شورا  یانهیزمعملکرد 

 بقیوهو  اسوتابعواد هووش فرهن،وی آنوان  ریتأثدهیاران تحت یانهیزمتغییراا متغیر عملکرد 

 در مقایسه با ضوریب تعیویننظر گرفته نشد  است. این ضریب  عواملی هستند که در مدل در

. نتایج مدل سواختاری در دهدیمدرصد کاه  را نشان  4/5پاسخ،ویان  ک حاص  از دیدگا  

کدا  از ابعواد هووش فرهن،وی بوا عملکورد بین هیچ، دهدگرو  کارشناسان و شوراها نشان می

یب تعیوین ضور ،وجود ندارد. در بررسی نتایج حاص  از دیودگا  روسوتاییان یارابطه یانهیزم

درصود از تغییوراا  9/33 ،کنودیمواست که بیان  339/5در گرو  روستاییان  یانهیزمعملکرد 

عواملی هستند که در مودل  بقیهو  استابعاد هوش فرهن،ی  ریتأثتحت یانهیزممتغیر عملکرد 

نظر گرفته نشد  است. این ضریب در مقایسوه بوا ضوریب تعیوین حاصو  از دیودگا  کو   در

هووش فرهن،وی بور عملکورد  ریتوأث یتوریقووطور درصد افزای  به 0با حدود  پاسخ،ویان

بوین  ،دهود. نتایج مدل ساختاری در گرو  روسوتاییان نشوان میکندیم دییتأدهیاران را  یانهیزم

دهیواران ارتبواط مثبوت و معنوادار  یانوهیزمابعاد فراشناختی و رفتاری هوش فرهن،ی با عملکرد 

ارتبواط را  نیتریقوو 2122/5بعد فراشناختی هوش فرهن،ی با ضریب  ،رد وجود دارد. از نظر م

 بوا 3109/5بعد رفتاری هوش فرهن،ی بوا ضوریب  ،دهیاران دارد و بعد از آن یانهیزمبا عملکرد 

کاربرد دان  فرهن،ی و توانایی اسوتااد   ،زیرا از نظر مرد  ؛دهیاران ارتباط دارد یانهیزمعملکرد 

فرهن،وی و کنوار آمودن دهیوار بوا فشوارهای  یهواتیموقعر، رفتار متناسب بوا از آن توسط دهیا

نود. بوین ابعواد شوناختی و ان،یزشوی هووش مؤثراو  یانهیزمفرهن،ی بر میزان و کیایت عملکرد 

 مشاهد  نشد. یارابطهدهیاران در پژوه  حاضر  یانهیزمفرهن،ی و عملکرد 

نشوان  موردمطالعوهدهیواران در منطقوه  یانهیزمبررسی میان،ین هوش فرهن،ی و عملکرد 

هووش فرهن،وی و دهیوار  بیشتریندارای  31/4دهیار روستای کال زرک  با میان،ین  ،دهدمی

 یهواتااوادلیو  دارای کمترین هوش فرهن،ی هستند. این امور بوه 11/3روستای شهرآباد با 

و انعطواش فکوری و  هواگفرهنفردی دهیاران از لحاظ میزان تحصیلاا، میزان آشنایی با سایر 
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بوا  میان،ین رفتار هوش فرهن،ی دهیاران ،تحقیق یهاافتهیکه طبق طوریهب ؛رفتاری آنان است

و بوود   کارشناسویطور معناداری بیشتر از دهیاران با تحصویلاا به ارشدکارشناسی تحصیلاا

بیشوتر از  طوور معنواداریبوه کارشناسویبوا تحصویلاا  میان،ین رفتار هوش فرهن،ی دهیاران

دهیوار  34و دیپلم است. دهیار روسوتای کوال زرکو  در میوان  کاردانیدهیاران با تحصیلاا 

 ؛انودکرد را کسب  33رتبه  شهرآبادو دهیار روستای  98رتبه  یانهیزمدر عملکرد  موردمطالعه،

، از نظور یشوترهوش فرهن،وی ب داشتنگات دهیار روستای کال زرک  با  توانیمکه طوریهب

بنوابراین  ؛دهیار روستای شهرآباد قرار دارددر مقایسه با  نیز در جای،ا  بهتری یانهیزمملکرد ع

بور هووش البته علواو  ؛شودیم دییتأذکرشد   متغیر دو میان مستقیم و سویه دو یارابطه وجود

کوه در تحقیوق حاضور بوه آن  مؤثرنوددهیواران  یانوهیزمعوام  دی،ری بر عملکورد  ،فرهن،ی

شوور علیوا بوا  تن،  و سالارآباداین در حالی است که دهیاران روستاهای ؛ ته نشد  استپرداخ

و  انودکرد کسوب را  3و  9 هوایبا رتبه یانهیزمعملکرد  سط بالاترین  48/4و  48/4میان،ین 

بوه  34ای با رتبوه عملکرد زمینه سط ترین پایین 02/3دهیار روستای گرجی سالی با میان،ین 

شور علیا به ایون  تن، و  سالارآباددهیاران  یانهیزمعملکرد سط  . بالابودن است دست آورد 

شوغلی بیشوتری نشوان  ازخودگذشوت،یو  اندکرد خود را وقف این شغ   هاآندلی  است که 

گویی به مرد  متعهود ، خود را به پاسخاندکرد را تا حد امکان رعایت  یاحرفه، اخلاق اندداد 

نقو   هواآن. انودکرد تلواش بیشوتری  هواآنبوه حوق  یهاخواسته رای برآوردنبو  انددانسته

کارگیری دان  فرهن،ی خود، و با به اندداشتهدر رسیدگی به امور مدیریت روستایی  یترفعال

فرهن،ی مختلف و کنار آمدن بوا فشوارهای فرهن،وی بوه ایجواد و  یهاتیموقعمتناسب با رفتار 

تعامو  مناسوبی بوا بور مورد  و علواو  انودو آسودگی مرد  کمك کرد  بهبود ارتباطاا در روستا

 .اندکرد اعضای شورای اسلامی روستا و بخشداری برقرار 

اموا درمجمووف  ،از حد متوسوط اسوت بیشتردهیاران  همةدر تحقیق حاضر هوش فرهن،ی 

سوب را ک یشوتریدی،وران نمور  هووش فرهن،وی بدر مقایسوه بوا دهیارانی که  ،گات توانیم

و تسوهی  بوین  کوشویسختد  در پی،یری وظوایف، با رفتارهای خودنظم اندتوانسته، اندکرد 

 بالاتری را نیز از خود نشان دهند.سط   یانهیزمفردی عملکرد 
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گذاری ابعاد فراشناختی و رفتاری هوش فرهن،وی بور ریتأثبا توجه به اهمیت و  ،طورکلیبه

تقویوت هووش  بورایهرگونه تلاشوی که نتیجه گرفت  توانیم ،دهیاران یانهیزمابعاد عملکرد 

 شوود؛آنان منجور  یانهیزمبه بهبود عملکرد  تواندیم ،فرهن،ی در بین دهیاران شهرستان مشهد

 یهاکارگا مربوط به تقویت هوش فرهن،ی با برگزاری  یهابرنامهدر  ،شودیمپیشنهاد  بنابراین

شوود  هامؤلاوهاین  برکید بیشتری أ، تهایبخشدار ازجمله اندرکاردستعملی توسط نهادهای 

استااد  دهیاران از دان  فرهن،ی خود در تعام  بوا  عملی هوش فرهن،ی یعنی یهاجنبهکه به 

روستاییانی با پیشینه فرهن،ی مختلف، تعدی  و ارزیابی صحت و سقم آن، توانایی کنار آمودن 

و  غیرکلوامیتوانایی تغییر برخورد کلوامی،  های جدید،با فشارهای ناشی از برخورد با فرهنگ

از این معیار  توانیماست. حتی  سرعت صحبت کردن در تعاملاا فرهن،ی خاص و... مربوط

 هاآنلاز  برای  یهاآموزشگیری درمورد انتخاب و انتصاب دهیاران و تعیین نوف برای تصمیم

بهتر است نظا  جامع جبوران  هم نین .خواهد بود مؤثر هاآنکارایی  یارتقا برمند شد که بهر 

عملکرد و کارایی افراد در قالوب سیسوتم حقووق و مزایوا  براسا مبتنی بر پرداخت  ،خدماا

 هایرسانیپرداخت حقوق اطلاف یهاشاخصالبته باید درمورد معیارها و  شود؛طراحی و اجرا 

 انجا  شود.  لاز 

 کتابنامه

. مشوهد: آخرین وضعیت تقسیماا کشوری شهرستان مشوهد(. 9218استانداری خراسان رضوی.   .9

 استانداری خراسان رضوی.

 مازنودران بهزیسوتی کارکنوان عملکورد و فرهن،ی هوش بین رابطه بررسی. (9219   . پور، اسلا  .3

تهوران،  مرکز غرب نور پیا  دانش،ا  .تی(دول مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه منتشرنشد   پایان

 ایران.

وووودلسوووووازی مسووووویری سووووواختاری در م(. 9219.  ی،  قنووواتو  ،.غلامووزاد ، ر ،.ر، فآذ .2
 .انتشاراا ن،ا  دان . تهران: Smart PLS افوزار نور  مودیریت، کاربرد

: مووردی نمونوه  هوادهیاری نقو  بور تاکید با توسعه در روستایی مدیریت نق . (9219  .  بای، .4
 برناموه و جغرافیوا ارشود رشوته منتشر نشد  کارشناسی نامه پایان  رامیان( شهرستان مرکزی بخ 

 مشهد، ایران فردوسی دانش،ا  .ریزی روستایی(
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 عملکورد بور فرهن،وی هووش ریتوأث بررسی .(9212  ش. چراغی، شا  و ،صادق،  . ، . حقیقتیان، .0

 شناسوی جامعوه. (اصواهان شوهر بهزیسوتی کارکنان: موردمطالعه  بهزیستی سازمان کارکنان شغلی
 .01-13،(08  ،کاربردی

ی هوایژگویو(. هوش فرهن،ی و رابطه آن با 9288زاد ،  .  و عباسعلی ، . ناجیجی،  .، خیری، ب. .8

 .11-992(، 1 3، مجله مدیریت بازاریابیکارآفرینانه مدیران سازمانهای غیر دولتی در ایران. 

 تهران: انتشاراا .PLS افزار نر  با یساختار معادلاا مدلسازی. (9212  آ. رضازاد ، و ،ف. داوری، .1

 دانش،اهی. جهاد

 عملکورد بر فرهن،ی هوش تأثیر میزان بررسی(. 9288.  ط دلارا ، و ، . مرتضوی، ،.ش نیا، رحیم .8
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