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 چکيده

 المللی بینمناسب در تعامالت  یاجتماع های مهارتباال و  یاز افراد با هوش اجتماع یاریبسامروزه 

حاضر محقق به دنبال  قیدر تحق .است یبودن فرهنگ فرهنگ نییآن پا یاصل لی، دلخورند میشکست 

 نیقزو یدر شهردار آفرین تحول یرهبر یانجیکارکنان با نقش م یبر رفتار آوا یهوش فرهنگ ریتأث یبررس

و  کارکنان یبر رفتار آوا یهوش فرهنگ ریتأث نییتع شامل شود میاهدافی که در این تحقیق دنبال  .است

 .باشد می آفرین تحول یبر رهبر یهوش فرهنگ ریتأث نییتع

 .باشد می یفیاطالعات توص آوری جمعو بر اساس روش  یحال حاضر از نظر هدف کاربرد قیتحق

شده و روش  نیینفر تع 512نفر موجود هستند و حجم نمونه  094که  یکارکنان شهردار یجامعه آمار

پرسشنامه استاندارد و مشاهده  ها داده آوری جمعابزار  .شده است یبند طبقه یریبصورت تصو یبردار نمونه

 .است

صحت  یو بررس ها داده وتحلیل تجزیه یبرا یو آمار استنباط یفیحاضر از آمار توص قیدر تحق

استفاده  ی، از روش معادله ساختاررهایمتغ نیرابطه ب نییتع یبرا .استفاده شده است قیتحق های فرضیه

با استفاده از  یتگو مناسب بودن همبس KMOنمونه با استفاده از آزمون  تیمنظور ابتدا کفا نیبد .شود می

 نییتع کلموگروفبا استفاده از آزمون  رهای، نرمال بودن متغیدر مرحله بعد .شود می نییآزمون بارتلت تع

الزم به ذکر  .شود میاستفاده  رهایمتغ نیرابطه ب گیری اندازه یبرا ریمس وتحلیل تجزیهسپس از روش  .شود می

استفاده شده  SPSS ،pls افزار نرماز  ذکرشده های روشاز  تفادهبا اس ها داده وتحلیل تجزیه یاست که برا

 .است

 ریبر رفتار کارکنان تأث یکه هوش فرهنگ دهد مینشان  جی، نتاقیتحق های فرضیه وتحلیل تجزیهطبق 

 ریبر رفتار کارکنان تأث آفرین تحول یرهبر .گذارد می ریتأث آفرین تحول یبر رهبر یهوش فرهنگ .گذارد می

 .گذارد می
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ABSTRACT: 

Many people today with high social intelligence and good social skills fail in 

international interactions, mainly due to low cultural culture. In the present study, the 

researcher seeks to investigate the effect of cultural intelligence on the voice behavior of 

employees with the mediating role of transformational leadership in Qazvin Municipality. 

The objectives of this study include determining the effect of cultural intelligence on the 

voice behavior of employees and determining the effect of cultural intelligence on 

transformational leadership.  

The present research is applied in terms of purpose and based on descriptive 

information collection method. The statistical population of municipal employees is 490 

people and the sample size is 215 people and the sampling method is classified as visual. The 

data collection tool is a standard questionnaire and observation.  

In the present study, descriptive statistics and inferential statistics have been used to 

analyze the data and verify the research hypotheses. To determine the relationship between 

variables, the structural equation method is used. For this purpose, first the adequacy of the 

sample is determined using the KMO test and the appropriateness of the correlation is 

determined using the Bartlett test. In the next step, the normality of the variables is 

determined using the Kolmogorov test. Then path analysis method is used to measure the 

relationship between variables. It should be noted that SPSS, pls software was used to 

analyze the data using the mentioned methods. 

According to the analysis of research hypotheses, the results show that cultural 

intelligence affects employee behavior. Cultural intelligence influences transformational 

leadership. Transformational leadership influences employee behavior. 

Keywords: transformational leadership, employee voice behavior, cultural intelligence, 

structural equation model. 
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