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بررسی رابطه هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر
سمانه کوهساری ، 1مرضیه

گرزین2

1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استان گلستان ،شهرستان آزادشهر
 2کارشناس مسئول واحد سالمت خانواده و جمعیت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر می باشد .در
این تحقیق توصیفی که از نوع همبستگی می باشد ،تعداد  196نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر به روش تصادفی
طبقه ای انتخاب شدند .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ ( )2004با ضریب آلفای کرونباخ 0.93
و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ( )1990با ضریب آلفای کرونباخ متوسط  0.73استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل
رابطه بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .هوش فرهنگی و تعهد سازمانی با ضریب
همبستگی پیرسون  0.486و در سطح خطای کمتر از  0.01با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری داشتند .از مقایسه ضرایب
رگرسیونی استاندارد بتا مشخص شد که میزان هوش فرهنگی با بتای معادل  0/443دارای تأثیر نسبتا زیادی بر متغیر وابسته
می باشد؛ و به طور معناداری توانایی پیشبینی متغیر تعهد سازمانی را دارد.
واژههای كلیدی :هوش فرهنگی ،تعهد سازمانی ،فرهنگ ،شهرستان آزادشهر.
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 .1مقدمه
در سال های اخیر که سازمان ها به خصوص نهاد های آموزشی با محیط رقابت جهانی مواجه هستند ،همواره نیاز به تغییرات
ریشه ای و خالقیت های کاری احساس می شود .نیروی رقابت جهانی سازمان های امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها
سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود ،روش های جدید کاری را پیش بگیرند .کارایی و توسعه هر سازمان تا حد
زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر سازمان برای نیل به اهداف و انجام رسالت خود ناگزیر از توجه به
عوامل بیرونی و درونی سازمان است[ .]1در این میان عوامل انسانی و موضوعات مرتبط به وی یکی از مهم ترین ابزار ها برای
رسیدن به هدف های سازمان است ،زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد؛ یعنی اگر سازمان از بیشترین
سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد ،اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد ،به هدف خود نخواهد رسید[.]2
نیروی انسانی ب ه عنوان یک نیروی دارای آگاهی ،شعور ،نیاز های مادی و معنوی ،اهداف فردی ،توقعات گروهی و سازمانی باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .کارایی نیروی انسانی نیز همیشه نمی تواند بر محاسبات اقتصادی پیش بینی شود ،عوامل
متعدد و حتی مهم تر دیگری نیز در این میان وجود دارند که برخاسته از نیاز های برتر او در ابعاد اجتماعی ،احترام و خود یابی
است .یکی از مهم ترین مسائلی که در این زمینه باید به آن پرداخت تعهد سازمانی است .امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی
گرفتن از یکدیگر ،نه در بکارگیری فناوری جدید ،بلکه در باال بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی
نهفته است .میزان تعهد به سازمان و رضایت از شغل ،از عوامل پنهان ولی تاثیر گذار در رفتار شغلی کارکنان است[.]3
در جامعه ما یکی از گسترده ترین نهاد ها در سطح کشور که داشتن تعهد سازمانی ،وفاداری به سازمان در آن از
اهم یت خاصی برخوردار است نهاد آموزش و پرورش می باشد .اما متاسفانه یکی از معضالت ریشه ای و اساسی جامعه ما در
جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی ،ضعف تعهد سازمانی در میان بخش شاغالن فرهنگی به ویژه معلمان مدارس است .تعهد
سازمانی را می توان به عنوان قدرت تشخیص افراد با فعالیت و مشارکت در یک سازمان تعریف کرد .تعهد سازمانی به عنوان
وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که بسیار متعهد است ،هویت خود را از طریق
سازمان تعیین کرده ،در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد[ .]4در دههی
گذشته تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات به خود اختصاص داده است و آن عبارت است از :حالتی که فرد سازمان را
معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند .واژه تعهد سازمانی را وایت تعریف کرده و می گوید که
تعهد سازمانی معین کننده سه عرصه مهم از احساس یا رفتار مربوط به فردی است که در سازمان مشغول به کار است .این سه
عرصه مهم رفتاری عبارتند از :اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش هایش ،تمایل به عضویت در سازمان و تمایل به انجام
سعی و تالش برای سازمان ماورای آنچه که در قرارداد فرد با سازمان درج شده است[.]5
از دیگر سو ،عوامل متعددی نیز در تعهد سازمانی نقش دارند ،مثال امروزه یکی از مسائل اساسی در مدیریت سازمان
ها ،رویارویی با تفاوت ها و تعارض های سازمانی است؛ چرا که تعارض اجتناب ناپذیر است و کسی نمی تواند ادعا کند که با آن
روبرو نشده و یا نخواهد شد[ .] 6از طرف دیگر ،مدارس را می توان از مهم ترین کانون های فرهنگی و اجتماعی جوامع پیشرفته
ی امروز به شمار آورد .با توجه به تنوع مخاطبان مدارس که قشر های مختلفی را شامل می شوند ،این مراکز نقش زیر بنایی در
توسعه ی اجتماعی و فرهنگی جوامع بر عهده دارند[ .] 7مدارس محل تجمع اشخاص با آداب و فرهنگ های متفاوتی هستند،
که با رفتار و منش این افراد عجین شده است .عدم توجه به این مقوله ،نه تنها مدارس را در ارائه خدمات خود ناکام می گذارد،
بلکه آن را دچار تضاد و تعارض های درونی می کند که این خود در نهایت به کاهش کیفیت عملکرد مدارس می انجامد .درک
صحیح از این نیاز ها مستلزم شناخت و تعامل مناسب با افراد است و هوش فرهنگی ابزاری است که می تواند در این راه به کار
گرفته شود .این هوش به عنوان توانایی شخص برای عمل کردن و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و ایجاد ساختار چند
بعدی هدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژاد ها ،قومیت ها و ملیت های مختلف تعریف شده است[« .]8هوش فرهنگی» در
واقع ،تعریف «هوش» در عرصۀ فرهنگ است« .هوش فرهنگی» به «قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائۀ
پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها» تعریف می شود[ .]9در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید ،به زحمت میتوان
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نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست .در این موارد ،هر کس باید با توجه به اطالعات موجود،
یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند ،حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد،
تدوین چنین چارچوبی تنها از عهدة کسانی برمیآید که از هوش فرهنگی باالیی برخوردارند.
بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت تعهد سازمانی و نقش موثر آن در باال بردن کیفیت کار و بهره وری سازمان ها و
اهمیت این موضوع در نهاد آموزش وپرورش به طور اخص ،و از طرفی مرتبط بودن آن با پارامتر های مختلف ،از جمله؛ رهبری،
هوش ،ساختار و  ...پژوهش حاضر درصدد آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین هوش فرهنگی مدیران با تعهد
سازمانی رابطه وجود دارد یا خیر؟

 .2تعریف متغیر ها
هوش فرهنگی قابلیت یادگیری الگوهای جدید رفتاری در تعامالت بین فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری صحیح به
این الگوها می باشد .به عبارت دیگر ،هوش فرهنگی ابزاری است که می تواند برای مواجهه با موقعیت های چند فرهنگی به کار
گرفته شود و کمک کند تا با درک صحیح و سریع م ولفه های فرهنگی مختلف ،رفتاری مناسب با هریک از آن ها برقرار گردد
[.]8
تعاریف متعددی از تعهد سازمانی شده است ،البته معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد
سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند .بر اساس این شیوه ،فردی که به شدت متعهد است هویت خود
را از سازمان می گیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد [.]10
 .3پیشینه تحقیق
مجیدزاده ( )1395در تحقیقی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی کارکنان با میانجیگری فرهنگ سازمانی (ابعاد
هافستد) را مورد بررسی قرار داد .نتایج این تحقیق نشان دادند که هوش فرهنگی بر فرهنگ سازمانی کارکنان تأثیر معناداری
ندارد؛ بنابراین ،ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد نقش واسطهای را در رابطه هوش فرهنگی و تعهد سازمانی ایفا نمیکند .مدیران
عالوه بر لزوم تشخیص اختالفات فرهنگی و در نظر گرفتن شرایط میان فرهنگی ،الزم است هنگام انتخاب و گزینش پرسنل هم
به این شرایط توجه نموده و از طریق افزایش تعهد سازمانی به وسیله افزایش هوش فرهنگی کارکنان ،سازمان خود را از
مشکالتی مانند غیبت ،ترک خدمت ،تضاد و ناسازگاری نیروی انسانی و غیره که به دلیل عدم وجود تعهد سازمانی کافی در
کارکنان پیش میآید ،حفظ نمایند[.]11
دهقانی و فضل الهی قمشی ( ) 1394رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران را بررسی نمودند .بین ابعاد
هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد ،اما این رابطه در بعدهای معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی و گسترش
خودآگاهی با تعهد سازمانی معنادار نبوده است .از بین ابعاد هوش معنوی تفکر انتقادی وجودی در گام اول باعث تعهد سازمانی
می باشد[.]1
زارع و همکاران ( )1393در پژوهش خود که به منظور بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی کارکنان
سازمان آموزش و پرورش استان فارس انجام گرفته است ،نشان دادند که میزان تعهد سازمانی با هوش فرهنگی رابطه معنادار
مثبت دارد .تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که هوش فرهنگی مهم ترین و تعیین
کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی محسوب می شود؛ در حالی که سایر عوامل مشارکت
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سازمانی ،ابهام نقش ،فشار نقش و استقالل در کار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم بر تعهد
سازمانی دارند[.]12
انوری و همکاران ( )2014تاثیر هوش فرهنگی مدیران را بر روی تعهد سازمانی مطالعه نمودند .این مطالعه در واقع
یک نظرسنجی پیرامون سبک رهبری در سازمان هاست و تالش می کند تا بررسی کند چگونه رهبران بر تعهد سازمانی
کارکنان تاثیر می گذارند .نتایج این تحقیق نشان داد ،رابطه مثبت و قابل مالحظهای بین ابعاد مختلف هوش فرهنگی مدیران
(بعد فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری) با تعهد سازمانی وجود دارد .عالوه بر این کیفیت رهبری در داخل سازمان روی
تعهد سازمانی موثر است[.]13

 .4مواد و روش ها
این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که در آن رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی
شهرستان آزادشهر مورد بررسی قرار گرفت .این تحقیق از منظر هدف بنیادی است .مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق
به صورت کتابخانه ای و اطالعات مربوط به آزمون فرضیات با روش میدانی و به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری گردید .هوش
فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر بود که تعداد آنها حدود  373نفر است .حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی -مورگان
تعداد  191به دست آمد که جهت اطمینان تعداد حجم نمونه را  196در نظر گرفتیم .جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای استفاده نمودیم .به منظور گرد آوری اطالعات از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ ( )2004و پرسشنامه
تعهد سازمانی آلن و می یر ( )1990استفاده شد .پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ ( )2004دارای  20سوال بوده و هدف
آن ارزیابی هوش فرهنگی و ابعاد آن (راهبرد یا فراشناخت ،دانش یا شناخت ،انگیزشی ،رفتاری) می باشد .این پرسشنامه بر
ال موافقم1؛ موافقم 2؛ تاحدودی 3؛ مخالفم  ،4کامال موافقم  )5میباشد.
اساس مقیاس  5گزینه ای لیکرت (کام ً
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ( )1990نیز رایج ترین ابزار اندازه گیری تعهد سازمانی است که از  24گویه
تشکیل شده و تعهد سازمانی را در سه بعد عاطفی ،مستمر و هنجاری می سنجد 8 .گزاره آن مربوط به تعهد عاطفی 8 ،گزاره
مربوط به تعهد مستمر و  8گزاره مربوط به تعهد هنجاری میباشد .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه نیز همانند دیگر موارد ،بر
اساس طیف  5گزینه ای لیکرت از کامال موافقم ( )1تا کامال مخالفم ( )5می باشد .جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیر ها از
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
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 .5یافته ها
متغیرهای زمینه ای این تحقیق شامل :جنسیت ،تحصیالت ،سابقه خدمت و محل خدمت است .از میان  196از افرادی
که به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت نمودند 65 ،نفر ( 33/2درصد) مرد و  131نفر ( 66/8درصد)زن بودند .بیش از
نیمی از پاسخگویان یعنی  109نفر ( 55/6درصد) دارای سابقه بیشتر از  15سال بودند و  20نفر (  10/2درصد) سابقه  6تا 10
سال 49 ،نفر ( 25درصد)  11تا  15سال و تنها  18نفر ( 9/2درصد) از آنها سابقه خدمت  5سال و کمتر از آن را دارا بودند.
هم چنین محل خدمت در مناطق شهری با  69/9درصد ( 137نفر) بیشترین تعداد و پس از آن محل خدمت در مناطق
روستایی با  30/1درصد ( 59نفر) در رتبه دوم قرار داشتند .دوسوم از افراد شرکت کننده در پژوهش  63/8درصد ( 125نفر)
دارای تحصیالت لیسانس 20/4 ،درصد ( 40نفر) دارای تحصیالت فوق دیپلم و  13/5درصد ( 28نفر) فوق لیسانس و باالتر
بودند .کمترین فراوانی  1/4درصد ( 3نفر) نیز متعلق به دیپلم و زیر دیپلم بود .الزم به ذکر است که پاسخهای این سؤال در
قالب طیف لیکرت و به ترتیب با کدهای  5تا  1ارائه شده است .میزان پاسخ ها به هر یک از متغیرها در سه دسته کم ،متوسط
و زیاد تقسیم بندی شده است.
جدول  :1وضعیت پاسخها برحسب متغیر هوش فرهنگی
هوش فرهنگی

فراوانی

درصد

پایین

0

0

متوسط

121

65/4

باال

64

34/6

جمع

185

100

بر اساس دادههای موجود در جدول  65/4 ،1درصد هوش فرهنگی متوسطی را گزارش داده و  34/6درصد نیز نگرش
باالیی به این امر داشتند.
جدول  :2وضعیت پاسخها برحسب متغیر وابسته تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

فراوانی

درصد

پایین

59

30/6

متوسط

105

54/4

باال

29

15/0

جمع

193

100

5

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره ،5زمستان 1399

یافتههای مندرج در جدول  2نشاندهنده این است که تعهد سازمانی بیش از نیمی از پاسخگویان ( 54/4درصد) در
حد متوسط بوده درحالیکه  30/6درصد تعهد سازمانی کم و  15درصد از آنها تعهد سازمانی در حد زیادی گزارش نمودند.
یافته های موجود در جدول  ،3نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی
رابطه معنیداری ( )0.486وجود دارد.
جدول  :3آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه متغیر هوش فرهنگی و تعهد سازمانی
متغیرهای مورد بررسی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

**0/486

0/00

مقدار ضریب همبستگی پیرسون بهدست آمده از روابط بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی (طبق جدول  )3برابر با
 0/486میباشد ،جهت رابطه مثبت و شدت آن نیز متوسط است ،یعنی با باال رفتن هوش فرهنگی ،تعهد سازمانی افزایش می-
یابد .سطح معنیداری بهدست آمده از این رابطه  0/000که در سطح خطای کوچکتر از  0/01و با اطمینان  0/99رابطه معنی-
دار است .بنابراین بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از انجام رگرسیون خطی ساده در جدول فوق ،نشان دهنده این نکته است که متغیر مستقل ،با متغیر
وابسته ،رابطه معنیداری داشتهاست.
جدول  :4ضریب رگرسیونی ساده بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق
تعهد سازمانی

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین
()Rsquare

ضریب بتا

سطح معنیداری

هوش فرهنگی

0/486

0/232

0/486

0/000

با توجه به جدول  4که نشان دهنده رابطه معنی دار متغیر های تحقیق می باشد ،متغیر هوش فرهنگی با ضریب
تعیین ( ) 0/232دارای رابطه با تعهد سازمانی است .همچنین متغیر هوش فرهنگی با ضریب بتای ( )0/486در تعیین تغییرات
تعهد سازمانی ،نقش داشتهاست.
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 .6نتیجهگیری و جمعبندی
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر انجام شد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک
صدم وجود دارد .نتایج مطالعه نقی ور و قالوندی ( )1394نشاندهنده اثر مستقیم و معنادار هوش فرهنگی بر روی تعهد
سازمانی بود[ .]14مطالعه زارع و همکاران ( )1393نیز حاکی از آن بود که هوش فرهنگی مهمترین و تعیینکنندهترین عامل
تأثیرگذار مستقیم و مثبت میزان تعهد سازمانی محسوب میشود و بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد[ .]12دهقان منشادی ( ) 1396در پژوهش خود نشان داد که هوش اخالقی توان پیش بینی تعهد سازمانی را دارد[.]15
نتایج مطالعه اسکندر پور و همکاران ( )2013نشان داد که بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد[.]16
با بررسی متون داخلی و خارجی مشخص شد که در اکثر مطالعات موجود بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه
مثبت معنادار وجود دارد .با توجه به اینکه تعهد سازمانی یک نگرش و حالت روانی در راستای تمایل ،نیاز و الزام فرد جهت
ادامه فعالیت در سازمان میباشد که خود تحت تأثیر فاکتورهای مختلف نظیر رضایتمندی فرد از محیط شغلی ،انگیزه باال،
آمادگی برای تالش فراوان و عالقه مندی برای حفظ عضویت در سازمان قرار گرفت؛ لذا در افراد دارای هوش فرهنگی باالتر که
توانایی تطبیق با محیط های متنوع فرهنگی و اداره ارتباطات بین فرهنگی را دارند ،بسیاری از عوامل نارضایتی که ناشی از
تأثیر محیط می باشد ،کاهش یافته و میزان تعهد به سازمان نیز باالتر خواهد بود.
همچنی ن نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده توانایی متغیر هوش فرهنگی در پیش بینی تعهد سازمانی به عنوان
متغیر وابسته می باشد که موید نتایج پژوهش های فتی و همکاران ( )1396و نقی پور و قالوندی ( )1394می باشد [ ]17و
[.]14

 .7پیشنهادات
پیشنهادات كاربردی
 ب رخورداری از هوش فرهنگی باال ،به عنوان یکی از عوامل اصلی جذب و استخدام نیرو در نظام آموزش و پرورشمطرح شود .به عبارت دیگر افرادی در سمت معلم به کار گمارده شوند که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار باشند.
 ب ا توجه به این که هوش فرهنگی قابل یادگیری می باشد و اساس خودکفایی و استقالل هر جامعه بر پایهی آموزشهای آن جامعه می باشد ،لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های آموزشی ،مسئله ی ارتقا هوش فرهنگی از طریق دوره
های آموزشی ضمن خدمت ،با به کارگیری مدرسان توانمند مورد توجه قرار گیرد.
 م دیران مدارس و تصمیم گیرندگان در مورد مسائل شغلی افراد بایستی نظرات آن ها را مورد توجه قرار دهند تا بامقاومت کارکنان در مورد پذیرش تصمیم مواجه نشوند ،تا برای سازمان تعهد داشته باشند.
 مدیرا ن مدارس و تصمیم گیرندگان سعی کنند در تصمیم گیری ها نظرات ،عالیق و منافع خود را دخالت ندهند،زیرا این کار باعث از بین رفتن اعتماد کارکنان و کم شدن تعهد افراد به سازمان می شود.
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پیشنهاد برای پژوهش های آتی
 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی به روش آزمایشی و مداخله ای و مقایسه نتایج حاصل با نتایج پژوهشحاضر
 ب ررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در سایر شهرستان های استان و مقایسه نتایج آن ها با نتایج تحقیقحاضر
 بررسی رابطه متغیر های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی به صورت رابطه علی و معلولی همچنین با توجه به تنوع فرهنگی در ایران و اهمیت هوش فرهنگی می توان چگونگی تاثیر ابعاد مختلفهوش فرهنگی را بر سطوح فردی مشاغل مانند توانمندسازی حرفهای ،تاکتیک های سیاسی ،گردش شغلی و مدیریت استرس
یا در سطوح گروهی مانند تیم های میان وظیفه ای و تیم های مجازی با تکنیک ها ،روش ها و ابزارهای متنوع دیگر در
سازمان های مختلف آموزشی و غیرآموزشی نیز مورد بررسی قرار داد.
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