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هاي منتخب در كشور و بررسي سنجش ميزان هوش فرهنگي مديران فدراسيون
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  چكيده
هاي منتخب در كشور رهنگي مديران فدراسيونسنجش ميزان هوش فهدف از تحقيق حاضر 

مدير  58آماري تحقيق حاضر را  ة. جامعاستتحول آفرين  آن با سبك رهبري و بررسي رابطة
روش مدير پرسشنامه را تكميل كردند.  52دادند كه از اين تعداد  فدراسيون تشكيل مي
ي هوش فرهنگي ها در اين پژوهش از پرسشنامه است.همبستگي  - تحقيق حاضر توصيفي

از ) استفاده شد. 1993و سبك رهبري تحول آفرين (باس و آلويو،  )2007(آنگ و همكاران، 
راهه استفاده مستقل و آنواي يك tپيرسون، اسميرنف، همبستگي -  هاي كلموگروفزمونآ

نتايج آزمون . صورت كلي هوش فرهنگي نسبي دارند نتايج نشان داد مديران بهشد. 
سون نشان داد بين هوش فرهنگي و سبك رهبري و رفتار با سبك رهبري همبستگي پير

 هوش فرهنگيداري وجود دارد. نتايج آزمون تحليل رگرسيون نشان داد  يارتباط معن
مستقل نشان داد بين هوش فرهنگي و  tرهبري باشد. نتايج آزمون  يگوتواند متغير پيش مي

تربيت بدني) مديران بدني و غيرتحصيلي (تربيت  ةسبك رهبري با جنسيت و رشت
داري مشاهده نشد. نتايج آزمون تحليل واريانس  يهاي منتخب تفاوت معن فدراسيون

طرفه نشان داد بين دانش و سبك رهبري با سطح تحصيالت مديران فدراسيون منتخب  يك
ي ليس نشان داد بين متغيرهااداري وجود دارد. نتايج آزمون كروسكال و يورزشي تفاوت معن

 ةنتايج تحقيق، با توجه به رابط داري وجود ندارد. يتفاوت معن يتكار و مدير ةتحقيق و سابق
ضرورت توجه به هوش فرهنگي بر مثبت بين هوش فرهنگي و سبك رهبري تحول آفرين، 

  .كند تأكيد مياثر بخشي بهتر سازمان  منظور بهمديران 
  

  .آفرين، مديران فدراسيونهوش فرهنگي، سبك رهبري تحول  :ي فارسيكليدواژها
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   Email: Mohammad_kash2002@yahoo.ca   انشگاه بيرجندعضو هيئت علمي د. 3و   2
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  مقدمه
اهميت ورزش در دنيا و از جمله ايران و نيز افزايش حساسيت آن  روزافزون همراه با افزايش

هاي مختلف، نياز است كه اصول مديريت ورزشي همگام با علم  مردم و طرفداران رشته مياندر
ها و توقعات برد خواستههاي علمي صحيح در جهت پيشروز مديريت پيش رود تا بتواند با روش

هاي ورزشي ها و تيم سازمان ةطرفداران و گسترش فرهنگ ورزش در سطح جوامع به ادار
. هدف از تحقيق استتحقيق حاضر در پي انجام قسمتي از اين مهم  ،بپردازد. بر اين اساس

 هاي منتخب در كشور و بررسي رابطةسنجش ميزان هوش فرهنگي مديران فدراسيونحاضر 
  .استتحول آفرين  با سبك رهبري آن

بوده است كه آن را از تمامي  يتغييرات مداوم ةاخير صحن ةجهان معاصر در طول چند ده
به قدري زندگي بشر را  »جهان بدون مرز«د. پيامدها و آثار كنهاي گذشته متمايز ميدوره

اخته است. منابع هاي نوين را ضروري س كارگيري تدابير و روش هتحت تاثير قرار داده كه ب
پذيرفته است، به نحوي تأثير فراواني تغييرات اين عنوان يكي از منابع مهم سازمان، از  انساني به

ها در شرايط  ها، موجب ناكارآمدي سازمان با آن ناسازگاريتوجهي به اين تغييرات و  كه بي
ايجاد ذشته با طي ساليان گ ند وترين منبع توليداصلي ازاست. منابع انساني  شدهجديد 
نشيني،  ن تحوالت جمعيتي، مهاجرت و حاشيهي جديد اجتماعي همچوهافضاها و  موقعيت

ها و  هاي اجتماعي و گسترش رسانه ن در عرصهافزايش سطح تحصيالت، حضور روز افزون زنا
). اين تحوالت همگي باعث تغيير 7؛ ص، 2005، 1ارتباطات رو به رو شده است (رابينسون

هاي سازمان خود شده است. اكنون نيروي انساني سرمايه كاركنانران نسبت به ديدگاه مدي
كوشيد. برخي انديشمندان حتي بر اين باورند كه  ها بنابراين بايد در حفظ آن ؛تلقي مي شوند

براي افزايش ؛ از اين رو بايد كندنيروي انساني توانمند، مزيت رقابتي در مقابل رقبا ايجاد مي
 ريزي داشته باشيم تا با نيازهاي محيط همگام و همسو باشيم. كاركنان برنامه هايتوانمندي

هوش  -  استها ضروري  كه با وجود نيروي كار ناهمگون در سازمان- ها يكي از اين قابليت
عنوان افراد موفق و شايسته  فرهنگي است. بسياري از افرادي كه در محيط فرهنگي خود به

ن از محيط فرهنگي خود و وارد شدن به محيطي بيگانه، با كاهش شوند، با خارج شدظاهر مي
اي ديگر ) در حالي كه عده2006، 2(تريانديس شونديي و اثربخشي مواجه ميآواضح كار

عملكرد خود را با شرايط جديد  عكس، با تغييرات محيط فرهنگي به راحتي صورت كامالً به

                                                                                                                   
1. Rabbins 
2. Triandis 
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زان برخورداري هر كدام از اين افراد از قابليت توان در مي. علت اين امر را ميكنندهمسو مي
  ).2005، 2جستجو كرد (تئو 1هوش فرهنگي
ها و ها، انتظارات، نگرشبرانگيز فرهنگ، پنهان است. عقايد، ارزش هاي چالشاغلب بخش

ثرند و گاه موجب ؤاما بر رفتار افراد م ،شوندكه ديده نمي اند مفروضات عناصري از فرهنگ
ها نياز ثر فرهنگؤشوند. براي اين منظور به سازگاري و تعديل ماقصات كاري ميتعارضات و تن

هاي كاري جديدي از هوش است كه ارتباط بسيار زيادي با محيط ةاست. هوش فرهنگي دامن
كنند دهد تا تشخيص دهند ديگران چگونه فكر ميمتنوع دارد. هوش فرهنگي به افراد اجازه مي

در نتيجه موانع ارتباطي بين فرهنگي را كاهش و  دهند؛تاري پاسخ ميو چگونه به الگوهاي رف
  ).2005دهد (تئو، به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي

يادگيري  تواناييهوش فرهنگي را  ،كسب و كار لندن ة)، از محققان مدرس2003( 3ايرلي و انگ 
بندي مركز  ند. بر اساس تقسيماتعريف كرده  هاي رفتاري صحيح به اين الگوها پاسخ ةو ارائ

عنوان  به توانرا مي 7و رفتار 6، دانش5، انگيزه4مطالعات هوش فرهنگي، چهار بعد استراتژي
  .در نظر گرفتاجزاي هوش فرهنگي 

. اين استاز طرف ديگر، يكي از وظايف اصلي رهبران، ايجاد تحول اساسي در كاركنان خود 
 تعلق دارند،كه هر دسته از كاركنان به فرهنگي جدا هاي كاري چند فرهنگي وظيفه در محيط
). بس و آووليو رهبري تحول آفرين را اين گونه 1994، 8(بس و آووليو دارداهميت بيشتري 

رهبر، پيروان را براي بينش يابد كه رهبري تحول آفرين وقتي تحقق مي: «كنندتعريف مي
براي رشد الزم كند و منابع نداز تشويق ميا براي رسيدن به چشمها را  آن ،انگيزدبرمي مشترك

طور كه بر نيازهاي پيروان براي رشد  همانكند. رهبران فراهم مي را ها پتانسيل شخصي آن
  ».ندكنتعهد را بيشتر مي ،بيني ايجاد كرده الگو، خوشعنوان  به ،كيد دارندأت

ري تحول آفرين، چنين هوش فرهنگي و رهب موردبا توجه به توضيحات و تعاريف گفته شده در 
توانند سبك تر مي شند، راحتبايشتري داشته آيد كه هرچه مديران هوش فرهنگي ببر مي

 تبا افزايش دانش فرهنگي مديران نسب زيراآفرين را در سازمان خود اجرا كنند؛  رهبري تحول

                                                                                                                   
1. Cultural intelligence  
2. Teo 
3. Early & Ang 
4. Strategic  
5. Motivational  
6. Knowledge  
7. Behavior  
8. Bass & Alovio 
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برانگيختن  براي يابند كه چگونه از رفتارها، كالم و ديگر ابزارهاي هوش فرهنگيبه پيروان درمي
تعهد الزم  مورد نظرو ايجاد بينش مشترك در پيروان استفاده كنند و همچنين نسبت به هدف 

  ايجاد كنند. در آنان را
هاي فرهنگي  باشند، كمتر به ارزش زيادي داشتهسفانه افراد، حتي اگر هوش فرهنگي متأ

 براياز هوش و دانش فرهنگي خود  تواننددانند كه چگونه مينمي كنند و غالباًتوجه مي ديگران
 شد ميتشكيل  يمديران ازتحقيق حاضر مان استفاده كنند. جامعة آماري ساز يشتراثربخشي ب

منابع انساني با مقاومت كاركنان روبرو  ها در حوزةدارند، اما در اجراي برنامهزيادي از دانش كه 
گزينند و در هبري تحول آفرين را برآيد كه اگر افراد مذكور سبك رشوند. چنين به نظر ميمي

از آن در جهت پيشبرد  ،جهت آن حركت كنند و از سويي هوش فرهنگي خود را گسترش داده
ها در  هاي رهبري تحول آفرين استفاده كنند، بسياري از مشكالت و مقاومتاهداف و شاخص

عث انجام اين تحقيق كه با اي ال اساسيؤس ؛ از اين رومنابع انساني از بين خواهد رفت حوزة
هاي منتخب در كشور در چه سطحي بوده شده اين است كه هوش فرهنگي مديران فدراسيون

  و ارتباط ميان اين هوش با رهبري تحول آفرين به چه صورت است.
چه براي ورزشكاران و فعاالن در اين حوزه و چه  طور كلي، تربيت بدني صنعتي است كه به

از اين رو، حساسيت به  ؛شودها محسوب مي ترين حيطه از جذاب عتگذاران در اين صن سرمايه
هاي مختلف ز اصول علمي در حوزهاست. اين مسئله استفاده ا بيشترافزايش سطح كيفيت آن 

بحث  ،علمي است ةهايي كه نيازمند مطالعه است. يكي از حوزهكردناپذير  ورزشي را اجتناب
هاي ورزشي مشابه ساير  هاي ورزشي است. ساختار سازمانها و تيم اداره سازمان ةرهبري و نحو

ها تمام امور بر اساس افراد و  اما از آنجا كه در اين سازمان ،هاي خدماتي و بازرگاني است سازمان
سازمان بيش از هر سازمان  ةبه ابزارهاي انساني و نرم ادار ،روابط ميان آنها بنا نهاده شده است

شود كه دقت در انتخاب سبك رهبري مناسب از راين احساس ميبناب ؛شودديگري احساس مي
تربيت بدني و  ةتر در حوز مهم ةنكت رود. به شمار ميعوامل مهم در بهبود سطح اثربخشي 

ي ها، برقراري ارتباط با افراد هاي مربوط به آندر سطح فدراسيون ويژه ، بهفعاليت در اين صنعت
كند كه مشكالتي ايجاد مي ،هاي متفاوت ي از فرهنگفرادهاي مختلف است. تعامل با امليت از

ها سفير فرهنگ كشور خود در ميان ساير مليت افراد شود به جاي اينكهدر نهايت باعث مي
و بدين طريق عالوه بر كمتر شدن احتمال موفقيت در  كنند ايجاد هاي فرهنگيچالش ،باشند
  ند.تخصصي به رسالت فرهنگي خود نيز دست نياب ةرشت

 هاي مربوطر تربيت بدني و سازماند هوش فرهنگي ةدر زميناينكه همچنين با توجه به 
 ةبا توجه به اهميت هوش فرهنگي و همچنين رابط استضروري  ،انجام نشدهتحقيقي 
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از اين  ؛تواند با سبك رهبري داشته باشد، تحقيقي در اين زمينه صورت گيردكه مي اي احتمالي
ون هاي منتخب ورزشي و اضر سنجش هوش فرهنگي مديران فدراسيرو هدف از پژوهش ح

  . استآن با سبك رهبري تحول آفرين  بررسي رابطة

  پژوهششناسي  روش 
تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات اين . استهمبستگي  -  روش تحقيق حاضر توصيفي

 1389ال هاي ورزشي در س فدراسيون 58 آماري پژوهش را مديران ةكاربردي است. جامع
فدراسيون  ،فدراسيون اسكواش ،فدراسيون آمادگي جسمانياند از:  عبارتدهد كه تشكيل  مي

فدراسيون  ،سازي و پرورش اندام فدراسيون بدن ،فدراسيون بدمينتون ،فدراسيون اسكيت ،اسكي
فدراسيون  ،بالفدراسيون بيس ،فدراسيون بوكس فدراسيون بولينگ و كيواسپرت ،بسكتبال
، فدراسيون تكواندو ،پنگ فدراسيون پينگ ،اي فدراسيون پهلواني و زورخانه ،رزشيپزشكي و

 ،فدراسيون جانبازان و معلولين ،فدراسيون تيروكمان ،فدراسيون تيراندازي ،فدراسيون تنيس
 ،فدراسيون دو و ميداني ،فدراسيون دوچرخه سواري ،فدراسيون چوگان ،فدراسيون جودو

 ،فدراسيون شمشيربازي ،فدراسيون شطرنج ،اسيون سواركاريفدر ،فدراسيون ژيمناستيك
 ،فدراسيون كاراته ،فدراسيون قايقراني و اسكي روي آب ،فدراسيون فوتبال ،فدراسيون شنا

فدراسيون  ،فدراسيون گلف ،فدراسيون كوهنوردي ،فدراسيون كونگ فو، فدراسيون كشتي
فدراسيون ، فدراسيون ناشنوايان ،كم بينايانفدراسيون نابينايان و  ،راني و موتورسواري اتومبيل

زنان  ،اسالمي هاي ورزشفدراسيون  ،فدراسيون ورزش مدارس ،فدراسيون واليبال ،نجات غريق
 هاي ورزشفدراسيون  ،دانشگاهي هاي ورزشفدراسيون  ،بيماران خاص هاي ورزشفدراسيون 

 هاي ورزشفدراسيون  ،هگان سه هاي ورزشفدراسيون  ،روستايي هاي ورزشفدراسيون  ،رزمي
هاي  ورزشفدراسيون  ،فدراسيون هاكي ،فدراسيون ووشو ،فدراسيون وزنه برداري ،كبدي

  .فدراسيون هندبال ،همگاني
هاي يعني تمام مديران فدارسيون ة آماري؛مورد نظر در تحقيق برابر با كل جامع ةحجم نمون

راسيون پرسشنامه ها را تكميل فد 52از اين تعداد، مديران  در نظر گرفته شد كهورزشي 
  .كردند

  :وهش از سه پرسشنامه استفاده شددر اين پژ
اين پرسشنامه اطالعات سن، . آوري اطالعات جمعيت شناختي جمع ةپرسشنام - 1

قهرماني  ة ورزشي و سابقةمديريتي، سطح تحصيالت و سابق يت، سابقة كار، سابقةجنس
  شد.را شامل مي
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هاي سنجش هوش فرهنگي مديران فدراسيونبراي . هوش فرهنگي ةپرسشنام - 2
كه  ) استفاده شد2007( فرهنگي آنگ و همكارانهوش  ةمنتخب ورزشي از پرسشنام

)، 2)، كم (1اي بسيار كم (زينهگ مقياس پنجو با استفاده از  استال ؤس 20شامل 
هاي هوش فرهنگي را در قالب مدل  ) قابليت5) بسيار زياد (4)، زياد (3متوسط (

بعدي تحقيق شامل هوش فرهنگي شناختي، هوش فرهنگي فراشناختي، هوش چهار
  كند. ارزيابي ميفرهنگي انگيزشي و هوش فرهنگي رفتاري 

هاي رهبري باس و آلويو سبك ةپرسشناماز . سبك رهبري تحول آفرين ةپرسشنام - 3
االت ؤس است.مقياس پنج ارزشي ليكرت  درال ؤس 31كه شامل  ) استفاده شد1993(

  .بندي شده است هايي (از كامالً موافق تا كامالً مخالف) تقسيم الب گزينهدر ق
و آنگ و همكاران،  2004(آنگ و همكاران،  يهاي خارجهوش فرهنگي در پژوهش پرسشنامة

) 1389و رحيمي و همكاران،  1386زاده، طور متعدد و در داخل (ودادي و عباسعلي ) به2007
دست  به 82/0) 1389لفاي كرونباخ توسط رحيمي و همكاران (نيز استفاده شده است. ضرايب آ

  آمده بود. 
براي متغيرهاي تحقيق نشان داد دست آوردن پايايي دروني  نتايج ضرايب آلفاي كرونباخ براي به

هوش  ،)84/0رفتار ( ،)80/0انگيزش ( ،)77/0دانش ( ،)80/0: استراتژي (شامل اين متغيرها
و مي توان به نتايج آن  زيادي دارندپايايي دروني  )79/0( ) و سبك رهبري73/0فرهنگي (

   اعتماد كرد.
 SPSSافزار  از نرمو براي تجزيه و تحليل آماري  Excelافزار  از نرمبراي رسم جداول و نمودارها 

نتايج  .براي تعيين نرمال بودن جامعه استفاده شد اسميرنف -  از آزمون كلموگروف د.شاستفاده 
 ؛ در نتيجههاي پارامتريك استفاده كرد توان از آزمون و مي رندها توزيع نرمالي دا دهنشان داد دا

براي  همبستگي پيرسونبراي سنجش هوش فرهنگي مديران و سپس از ضريب   tاز آزمون
استفاده شد.  تحليل رگرسيوناز  نيزاحتمالي بين هوش فرهنگي و سبك رهبري و  ةتعيين رابط
راهه  تحليل واريانس يكاز مستقل و   tاز ين سنجش هوش فرهنگيبعد براي تعي ةدر مرحل

  استفاده شد.شناختي  بين متغيرهاي جمعيت براي تعيين ارتباط و مقايسة

  هاي پژوهش يافته
نتايج آمار توصيفي در مورد سن و انحراف استاندارد افراد مورد آزمون در اين تحقيق در جدول 

  نشان داده شده است. 2جدول 
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  هاي تحقيق . سن و انحراف استاندارد آزمودني2جدول 
  شاخص

  دانحراف استاندار  سن  ها آزمودني

 7,52 46,42 هامديران فدراسيون
  

  نشان داده شده است.  1 هاي تحقيق در نمودار تفكيك جنسيت آزمودني
  

خانم آقايان

تعداد 13 39
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 هاي تحقيق به تفكيك  جنسيت تعداد آزمودني .1نمودار 

  

نفر  17ها تربيت بدني و  نفر از مديران فدراسيون 35دهد رشتة تحصيلي  تايج نشان مين
نفر  22نفر فوق ليسانس،  22نفر دكتري،  5 مدرك تحصيليد. همچنين تربيت بدني بودغير

  نفر هم فوق ديپلم بود. 2ليسانس و 
توان از يو م استها طبيعي  توزيع دادهاسميرنف نشان داد  -  نتايج آزمون كلموگروف

  هاي پارامتريك استفاده كرد.  آزمون
كه  بود يند كار بدين صورتآاستفاده شد. فر t-valueبراي سنجش هوش فرهنگي از آزمون 

 tاز طريق آزمون  مديرانهاي متغيرهاي مستقل و وابسته، ميانگين نظر  براي بررسي مؤلفه
  .ه شدسنجيد

نشان  3سيون منتخب ورزشي در جدول نتايج مربوط به سنجش هوش فرهنگي مديران فدرا
  داده شده است.
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  آن ةبراي متغيرهاي هوش فرهنگي و ابعاد چهارگانt هاي آماري آزمون  اندازه. 3جدول 

  دست  به t  متغير
  آمده

 آزادي درجة

Df 

  خطاي 
  دست آمده  به

  (دو دامنه)
  داري يمعن

  اطمينان فاصلة

  حد باال  حد پايين

استراتژي هوش
  0571/4  8266/3  9418/3  000/0  51  573/68  يفرهنگ

  01219/4  9145/3 0182/4 000/0 51 705/77 دانش فرهنگي
 1370/4 8751/3 0061/4 000/0 51 348/61 فرهنگي ةانگيز

 1100/4 8900/4 0000/4 000/0 51 898/72 رفتار فرهنگي

 1191/4 9318/3 9955/3 000/0 51 151/86 هوش فرهنگي
  

 متغير فرعي استراتژي هوش فرهنگي دست آمده براي هب t مقدار آمارة دهدنشان نتايج آزمون 
از سطح خطاي  .sigبه عبارت ديگر مقادير ستون  ؛دار است يمعن 01/0در سطح خطاي 

دست آمده براي متغير دانش هوش فرهنگي در  هب tة مقدار آمار .تراست ) كوچك01/0مفروض (
هوش  ةدست آمده براي متغير انگيز هب t ةقدار آمارم دار نيست، معني 01/0سطح خطاي 

از سطح  .sigبه عبارت ديگر مقادير ستون  ؛است دار معني 01/0فرهنگي در سطح خطاي 
دست آمده براي متغير رفتار فرهنگي در  هب t . مقدار آمارة) كوچكتراست01/0خطاي مفروض (

از سطح خطاي مفروض  .sigون به عبارت ديگر مقادير ست دار است؛ معني 01/0سطح خطاي 
دست آمده براي متغير هوش فرهنگي در سطح  هب t ةمقدار آمارهمچنين  .) كوچكتراست01/0(

) 01/0از سطح خطاي مفروض ( .sigبه عبارت ديگر مقادير ستون  ؛است دار معني 01/0خطاي 
  تراست. كوچك
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ش فرهنگي و رهبري تحول آفرين را بين هو ةرابط 4نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول 
  مديران فدراسيون ها نشان داده است. مياندر 

 ، نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون4جدول 

  رهبري  رفتار  انگيزش دانش استراتژيك هوش 
هوش             همبستگي

  پيرسون
                                

ي                       دار معني
 تعداد

1 
  

52  

 
-  

 
-  

  
-  

  
-  

  
-  

استراتژيك       همبستگي
  پيرسون

                               
ي                       دار معني
 تعداد

**534/0 
000/0  
52  

1 
  

52  

 
-  

  
-  

  
-  

  
-  

دانش             همبستگي
  پيرسون

                               
                  ي     دار معني
 تعداد

*274/0 
050/0  
52  

157/0- 
265/0  
52  

1 
  

52  

  
-  

  
-  

  
-  

انگيزش           همبستگي
  پيرسون

                               
ي                       دار معني
 تعداد

**770/0 
000/0  
52  

219/0 
118/0  
52  

004/0- 
980/0  
52  

1  
  

52  

  
-  

  
-  

ار             همبستگيرفت
  پيرسون

                               
ي                       دار معني
 تعداد

262/0 
060/0  
52  

115/0 
413/0  
52  

127/0- 
371/0  
52  

180/0-  

202/0  
52  

1  
  

52  

  
-  

رهبري           همبستگي
  پيرسون

                               
                    ي   دار معني
 تعداد

*319/0 
021/0  
52  

191/0- 
175/0  
52  

051/0- 
717/0  
52  

179/0  

205/0  
52  

*322/0  

020/0  
52  

1  
  

52  

  دار است. معني 01/0همبستگي در سطح ** 
  دار است. معني 05/0همبستگي در سطح *

ي و رفتار با سبك نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين هوش فرهنگي و سبك رهبر
  ي وجود دارد.دار معنيرهبري ارتباط 
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  نشان داده شده است. 5نتايج آزمون تحليل رگرسيون در جدول 
  

  نتايج آزمون تحليل رگرسيون .5جدول 
 B t  sig 

  021/0  379/2 319/0 رهبري
  متغير مستقل: هوش فرهنگي

  
  رهبري باشد. يوگمتغير پيشمي تواند  هوش فرهنگينتايج آزمون تحليل رگرسيون نشان داد 

تفاوت بين هوش فرهنگي و سبك رهبري را بر حسب  6مستقل در جدول  tنتايج آزمون 
  تحصيلي (تربيت بدني و غيرتربيت بدني) نشان مي دهد. ةجنسيت و رشت

  
  تحصيلي ةتفاوت متغيرهاي تحقيق بر حسب جنسيت و رشت براي مستقل tنتايج آزمون  .6جدول 

  T df  sig  

  يتجنس

  705/0  50 381/0 هوش
  860/0  50 -177/0 استراتژيك

  402/0  50 -845/0 دانش
  237/0  50 198/1 انگيزش
  759/0  50 -308/0 رفتار
  436/0  50 740/0 رهبري

  تحصيلي ةرشت

  286/0  50 079/1 هوش
  325/0  50 994/0 استراتژيك

  763/0  50 303/0 دانش
  596/0  50 534/0 انگيزش
  676/0  50 420/0 رفتار
  538/0  50 -620/0 رهبري

  

 ةبين هوش فرهنگي و سبك رهبري با جنسيت و رشت دهد ميمستقل نشان  tنتايج آزمون 
ي دار معنيهاي منتخب تفاوت  تحصيلي (تربيت بدني و غيرتربيت بدني) مديران فدراسيون

  د.وش ميمشاهده ن
ررسي تفاوت بين هوش فرهنگي و سبك رهبري طرفه براي ب نتايج آزمون تحليل واريانس يك

  نشان داده شده است. 7مديران با سطح تحصيالت در جدول 
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  نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه .7جدول 
  شاخص آماري

  سطح معني داري  F df  متغيرها

  211/0  3و51 561/1 هوش
  747/0  3و51 409/0 استراتژيك

  006/0  3و51 631/4 دانش
  274/0  3و51 426/1 انگيزش
  849/0  3و51 266/0 رفتار
  049/0  3و51 819/2 رهبري

  

طرفه نشان داد بين دانش و سبك رهبري با سطح تحصيالت  نتايج آزمون تحليل واريانس يك
  .ي وجود دارددار معنيمديران فدراسيون منتخب ورزشي تفاوت 

بك رهبري مديران را تفاوت بين هوش فرهنگي و س 8ليس در جدول انتايج آزمون كروسكال و
  كار و مديريت نشان مي دهد.  ةبا سابق

  
  . نتايج آزمون كروسكال واليس در خصوص تفاوت هوش فرهنگي و سبك رهبري مديران8جدول 

  رهبري  رفتار  انگيزش  دانش  استراتژيك  هوش  

 ةسابق
  كار

  189/7  358/8  995/6 467/4 078/2 295/7 اسكوار-كاي
df 4 4 4 4  4  4  
sig 121/0 721/0 346/0 136/0  079/0  126/0  

 سابقة
  مديريت

  690/6  354/5  512/2 077/2 304/3 144/2 اسكوار-كاي
df 4 4 4 4  4  4  
sig 709/0 508/0 772/0 642/0  253/0  153/0  

  
ي دار معنيتفاوت  يتكار و مدير ةليس نشان داد بين متغيرهاي سابقانتايج آزمون كروسكال و

  وجود ندارد.

  گيري نتيجه بحث و
هاي منتخب ورزشي و بررسي هدف از تحقيق حاضر سنجش هوش فرهنگي مديران فدراسيون

 مديراننتايج بيانگر اين امر است كه از ديدگاه آن با سبك رهبري تحول آفرين بود.  ةرابط
 ميان متغيرها رابطة t. البته در اين پژوهش آزمون داردي بااليي دار معنيمتغير استراتژي سطح 
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 مديران 1گزارشي- در خود ،. در واقعستبيانگر مناسب بودن متغيرها تنهارا نشان نمي دهد و 
ة پژوهش بنا به نتيج .ها در اين متغير توانمندي نسبي دارند دهد آننتيجه نشان مي

، در متغير دانش هوش فرهنگي در سطح پاييني ارزيابي كردندرا شوندگان توانايي خود  پرسش
آنان  دارد و به عبارت ديگري بااليي دار معنيمتغير انگيزه سطح  مديراندگاه يعالوه از د به

ديدگاه  دهد از پژوهش نشان مي ةنتيج .دارندة زيادي براي افزايش هوشمندي فرهنگي انگيز
ها در شرايط بين فرهنگي آمادگي بروز  و آن داردي بااليي دار معنيمتغير رفتار سطح  مديران

 مديرانبيانگر اين امر است كه از ديدگاه ة پژوهش همچنين نتيج .دارند رفتارهاي مناسب را
 مديرانبه عبارتي ميانگين هوش فرهنگي  ؛ي برخوردار استدار معنيهوش فرهنگي از سطح 

 مديران كمميانگين دليل  قابل توجه در اين ميانگين تفاوت اندك آن از ميانگين است و اين به
  نان است.در متغير دانش هوش فرهنگي آ

ها در  صورت كلي از هوش فرهنگي نسبي برخوردارند و جايگاه آن نتايج نشان داد مديران به - 
  هر كدام از ابعاد به اين قرار است: 

يعني ادعا كردند كه  ؛خود را مثيت ارزيابي كردندمديران % 60در استراتژي هوش فرهنگي 
خود را طراحي كنند و در شرايط بين رفتاري  ةتوانند نقش حتي با اندك دانش فرهنگي خود مي

از  كمترشان  طبق خوداظهاريمديران دانش هوش فرهنگي  مناسب رفتار كنند. ،فرهنگي
(زبان، تاريخ، اطالعات جغرافيايي و  اطالعات بين فرهنگي ،ميانگين ارزيابي شده است. در واقع

سيار خوب ارزيابي كردند. خود را در متغير انگيزش هوش فرهنگي بمديران است.  كم... ) آنان 
كافي براي يادگيري هوش فرهنگي و اعمال رفتارهاي صحيح بين  ةها اظهار داشتند كه انگيز آن

ها را به عمل  ترين آموزه ها كمك مي كند تا حتي جزئي اين انگيزه به آن .فرهنگي را دارند
كه از ديدگاه  است بيانگر ايندر متغير رفتار هوش فرهنگي ة پژوهش تبديل كنند. نتيج

ها در شرايط بين فرهنگي آمادگي  و آن داردي بااليي دار معنيشوندگان اين متغير سطح  پرسش
هاي  اين نتيجه از سنجش هوش فرهنگي مديران فدراسيونبروز رفتارهاي مناسب را دارند. 

 كه بر اين اساس و با استهوش فرهنگي اين مديران در وضعيت مطلوبي  دده منتخب نشان مي
) مي توان نتيجه گرفت كه هرچه هوش فرهنگي مديران در 2003توجه به نتايج ايرلي و انگ (

با افزايش دانش فرهنگي  ؛ زيراباشد تر بهتر و اثربخشبايد سازمان كارآيي  ،شرايط مطلوبي باشد
ي يابند كه چگونه از رفتارها، كالم و ديگر ابزارهاي هوش فرهنگبه پيروان، در مي تمديران نسب

در جهت برانگيختن و ايجاد بينش مشترك در پيروان استفاده كنند و همچنين نسبت به هدف 
 هارسد مديران اين فدراسيوناز اين رو به نظر مي ؛تعهد الزم را ايجاد كننددر آنان ايجاد شده 

                                                                                                                   
1 Self-report 
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يي آرود اثر بخشي و كارو انتظار مي قرار دارند در شرايط مطلوبي از لحاظ هوش فرهنگي
هاي سازمان هميشه مشكالتي اما در اجراي برنامه ،هاي مطلوبي پيش رودان در سطحسازم

بخشي مطلوب آن دست يابند. شود مديران به اهداف واالي سازمان و اثروجود دارد كه مانع مي
زيادي دانش  ها معموالً و آن استمديران  ةحالت كلي هر چند كه اين نتيجه مربوط به جامع در

شوند. براي رو مي همنابع انساني با مقاومت كاركنان روب ةها در حوزراي برنامه، در اجدارند
بخشي بهتر مديران براي اثرشود جلوگيري از اين موضوع، با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهاد مي

گزينند و در جهت آن حركت كنند و از سويي هاي خود سبك رهبري تحول آفرين را بربرنامه
هاي از آن در جهت پيشبرد اهداف و شاخص ،نگي خود را گسترش دادهمديران هوش فره

منابع  ةها در حوزبسياري از مشكالت و مقاومت؛ در نتيجه رهبري تحول آفرين استفاده كنند
بر اين اساس كه  ،حاضر به اهميت جامعة طور كلي با توجه انساني از بين خواهد رفت. به

دانش و هوش فرهنگي در  يمديران با ارتقا گفتتوان ي، ماند ترين ركن سازمان مديران مهم
توانند سازماني موفق و اثربخش كارگيري سبك رهبري تحول آفرين مي ة مرتبط و با بهزمين

توانند با استفاده از داشته باشند و به تمام نيازهاي سازمان موفق دست يابند كه اين امر را مي
  اشند.ركنان خود داشته باهمكاري متقابل با ك

كند اي از فنون است كه به مديران كمك ميعهراهي نظام يافته و مجمو قابليت هوش فرهنگي
اين مهارت مي ).2002آفرنمن و فان، ( طور مؤثر فعاليت كنند با هر فرهنگي به واجههتا در م

هاي فرهنگي خود را افزايش دهند. حساسيت فرهنگي تواند به مديران كمك كند تا حساسيت
گاه ژرف مدير و ارزيابي و تفسير و درك تفاوتهاي فرهنگي داللت دارد و مي تواند در ميزان به ن

  كند.  ءاساسي ايفا يها نقش موفقيت سازمان
 استبيني كند، الزم  را پيش آفرينرهبري تحولتواند با توجه به اهميت هوش فرهنگي كه مي

با توجه نتايج  .داده شود هاي شخصيت پرورشهوش فرهنگي مديران همچون ساير جنبه
براي پرورش هوش فرهنگي مديران بايد از افراد واجد  ،)1386هاي ودادي و همكاران (يافته

همچنين براي بهبود هوش فرهنگي بايد در راستاي استفاده كرد. شناسان شرايط از جمله روان
ي اين برنامه اقدام هاجامع پرورش راهبردي منابع انساني سازمان در كنار ساير جنبه ةبرنام
هاي آموزش فردي و از روش )2004هاي پترسون (توان با توجه به يافتهمي عالوه، به شود.
، هاي فرهنگ ملي مثليعني ترسيم چارچوب فرهنگي فراگير با كمك برخي شاخص ؛عملي

 ، روابط مستقيم/غيرمستقيم، فرد/جمع، روابط/ضوابط و ريسك/اطمينانمساوات/سلسله مراتب
 براي افزايش هوش فرهنگي استفاده كرد.
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نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين هوش فرهنگي و سبك رهبري و رفتار با  - 
 ي وجود دارد.دار معنيسبك رهبري ارتباط 

هاي  كنند تا آرمان هاي خود استفاده ميبا توجه به اينكه رهبران تحول آفرين از تمام توانايي
باالتري از عملكرد انتقال دهند، همچنين با  سطحند و افراد و سازمان را به ديگران را ارتقاء ده

هر چه  رسدهوش فرهنگي با رهبري تحول آفرين، به نظر مي ةمشخص شد ةتوجه به رابط
تواند در جهت هاي افراد و سازمان را ميآرمان ،مدير در شرايط بهتري باشدهوش فرهنگي 

   و هدايت كند. ء دهدبهتري ارتقا
هوش  به ديرانسبك رهبري كارآفرين م يتوان براي ارتقاهاي تحقيق حاضر مي بر اساس يافته
 يدر جهت ارتقاها منظور اثر بخشي و كارآيي بهتر فدراسيون بهو كرد توجه ها  فرهنگي آن

  عوامل آن گام برداشت.
 ةتمستقل نشان داد بين هوش فرهنگي و سبك رهبري با جنسيت و رش tنتايج آزمون  - 

ي دار معنيتحصيلي (تربيت بدني و غيرتربيت بدني) مديران فدراسيون هاي منتخب تفاوت 
بين دانش و سبك داد طرفه نشان  مشاهده نشد. همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس يك

ي وجود دارد. دار معنيرهبري با سطح تحصيالت مديران فدراسيون منتخب ورزشي تفاوت 
كار و مديريت  ةنشان داد بين متغيرهاي تحقيق و سابقنيز ليس نتايج آزمون كروسكال وآ

 ي وجود ندارد.دار معنيتفاوت 

تربيت  ةهوش فرهنگي و سبك رهبري در زنان و مردان با رشتبين نتايج تحقيق نشان داد 
ندارند و مديران زن و مرد و تربيت بدني و غيرتربيت بدني  ي وجودبدني و غيرتربيت بدني تفاوت

براي رسيدن به اهداف  و يكساني رهبري تحول آفرين مناسبفرهنگي و سبكنند از هوشتوامي
ها را در جهت رسيدن به اهداف خود به شكل مطلوب و و سازمان شوند سازمان برخوردار

هاي تحقيق نشان داده شد كه بين دانش و سبك رهبري بر اساس يافته مساوي هدايت كنند.
 نيزي وجود دارد و دار معنيراسيون منتخب ورزشي تفاوت با سطح تحصيالت مديران فد
بنابراين  دارند؛دانش و سبك رهبري  ، در مقايسه با ساير افرادمديران با مدارك تحصيلي باالتر

همچنين نتايج نشان داد ثر خواهد بود. وي مؤسبك رهبري مدارك تحصيلي مدير در دانش و 
طور  ثير ندارد و بهأشان تش فرهنگي و سبك رهبريمديريتي مديران در هو ةكار و سابق ةسابق

بايد براي رسيدن به اهداف عالي  كار و مديريتي ةبا هر سابق ،كلي مديران در هر موقعيتي
هاي تحقيق حاضر با نتايج رحيمي و  . يافتهمطلوبي داشته باشند هوش فرهنگي سازمان

هاي ورزشي انسجام تيم يدر ارتقا هوش فرهنگي مربيان ) كه نشان داده بودند1389همكاران (
 ةكنند رسد هوش فرهنگي مديران از عوامل تعيينبه نظر ميزيرا  ؛همسو است نقش دارند
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هاي تحقيق رهبران تحول  بر اساس يافته .ستهاهاي ورزشي و سازمانموفقيت و اثربخشي تيم
ها و ت ارزشبه چالش در آوردن افكار و تصورات و خالقيت پيروان و شناخ برايآفرين 

كنند كه اين امر مستلزم آن است كه رهبران، پيروان را  استفاده مي از ترغيب ذهني باورهايشان
 ها را به تالش  كه آنل، سوق دهند درحاليائهاي سنتي حل مسآزمايش دوباره روش به سوي

و  يو(آول نمايند رويكردهاي جديد و خالق براي انجام كارها تشويق مي يابي به براي دست
اي تشويق  طور آزادانه و خالقيت به شود نمياشتباهات پيروان انتقاد  . از)95،ص1،2004همكاران

رسد اين امر با هوش فرهنگي و دانش مديران در ارتباط است كه براي شود كه به نظر مي مي
  خالقيت و اثربخشي بهتر سازمان ها الزم است. 

با عملكرد را هوش عاطفي و فرهنگي  ةكه رابط) 1387نتايج تحقيق حاضر با تحقيق غفاري (
تاثير انواع هوش عاطفي و  در اين تحقيق همسو است. نشان داده بودمديران مدارس در قم 

 . به همين منوال در تحقيق عباسعلي زادهمشخص شدفرهنگي بر افزايش عملكرد مديران 
 كلية ر صنعت نفتتوفيق طلبي مديران د بررسي تأثير هوش فرهنگي بر انگيزة )1386(

ر بعد هوش فرهنگي است كه د چهارفرضيات فرعي اين تحقيق شامل  تأييد شد.فرضيات 
هوش  ) نيز كه به بررسي رابطة1387( تحقيق فخيم . درتحقيق حاضر نيز بررسي شده است

. آلون شدييد أاصلي ت ةفرهنگي با اثربخشي سازماني در تراكتورسازي تبريز پرداخته بود، فرضي
بررسي  راهاي هيجاني و فرهنگي  موفقيت رهبري جهاني از طريق هوش )2005يجينز (و ه

است. بر اساس مدل  تشريح شدهچگونگي اين رابطه  ،ييد اين اثر توسط محققأپس از ت كردند.
خواهان موفقيت مديران اند كه چنانچه ارائه شده در اين تحقيق، نويسندگان نشان داده

، هوش عاطفي، انگيزش، رفتار رهبري و هوش فرهنگي IQرداري از به برخو ،سازماني هستند
هوش فرهنگي  به ،دست آورند هبتوفيق دارند، اما چنانچه بخواهند در سطح جهاني نياز سازماني 

) نيز ارتباطات شخصيتي را از مدل چهار 2006. انگ و همكاران (نياز دارندجغرافيايي  -  قومي
هاي كاري با تنوع فرهنگي و  در محيط ند و نتايج نشان داددكرفاكتوري هوش فرهنگي بررسي 

شناختي زياد، مجهز بودن به هوش فرهنگي با شخصيتي كه كاركنان از خود نشان مي  جمعيت
هوش فرهنگي شناختي و ،هاي فرعي  اي مثبت دارد. همچنين از ميان شاخصه دهند رابطه

ادند. بررسي متغيرهاي ي با شخصيت نشان داي علّ هوش فرهنگي رفتاري رابطه
افزايش و تيمي عضويت اعضاي تيم، انسجام  دهد با افزايش سابقةشناختي نيز نشان مي جمعيت

هاي تحقيق، رهبران بر اساس يافته يابد.با افزايش تحصيالت اعضا، انسجام تيمي كاهش مي
 ند؛ زيرا سببكن كمك مي شان تحول آفرين به زيردستان در برآورده كردن استعدادهاي بالقوه

                                                                                                                   
1 . Avolio, Zhu, Koh & Bhatia 
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بر اساس نتايج تحقيق نشان داده شد اين امر  د.شو ميشاغل در سازمان  افراد افزايش مسئوليت
هاي برآورده كردن استعدادهاي بالقوه و از راه يكي است و در ارتباط با هوش فرهنگي مديران

  است.هوش فرهنگي مديران  ارتقاي افزايش مسئوليت افراد شاغل در سازمان
ها تحول  در سازمان دارند،كلي نشان داده شد مديراني كه هوش فرهنگي مطلوبي طور  به

سازماني  مطلوبها را در جهت رسيدن به پيشرفت و اثربخشي  توانند سازمان و مي اند آفرين
هاي ورزشي پيشنهاد مي شود مديران  در نهايت، براي اثر بخشي بهتر فدراسيون هدايت كنند.
و تحول آفريني سازمان  ءهوش فرهنگي خود را در جهت ارتقا ياي ارتقاه ها راه اين فدراسيون

  شناسايي و تقويت كنند. 
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