
 
1392 پاييز_  مديريت ورزشي    

5 -20 : ص ص -3شمارة، 5دورة    
90/  07/ 06 : تاريخ دريافت    

   90 / 12/  13: تاريخ تصويب 

  

    بررسي ابعاد هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در ورزشبررسي ابعاد هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در ورزش
  

  سميرا فيضيسميرا فيضي. . 33  ––رضا اندام رضا اندام . . 22    ––  11  مهرزاد حميديمهرزاد حميدي..11
  دانشجوي دكتري دانشگاه شمالدانشجوي دكتري دانشگاه شمال. . 33ه شاهرود، ه شاهرود، يار دانشگايار دانشگاانشانشدد..22دانشيار دانشگاه تهران، دانشيار دانشگاه تهران، ..11

 
  

  چكيده
. روش تحقيق توصيفي و از نوع تحليلي است. هدف از اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي داوطلبان رويدادهاي ورزشي بود

-گاهورزشي دانشجويان دختر و پسر دانش –كننده در دهمين المپياد فرهنگي جامعة آماري تحقيق كلية نيروهاي داوطلب شركت

دست آمد كه در حقيقت نمونه برابر شمار بهصورت تمامبه دليل پايين بودن حجم جامعة آماري، نمونه به. هاي سراسر كشور بودند
سؤالي آنگ و  20هوش فرهنگي با استفاده از پرسشنامة . عنوان نمونة آماري ارزيابي شدندنفر به 120بر اين اساس . جامعه است

نظر دانشگاهي تأييد شد و نفر از استادان صاحب 12روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط . گيري شدهانداز) 2004(همكاران 
. دست آمدبه 72/0در يك مطالعة راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ، مقدار پايايي پرسشنامة هوش فرهنگي 

هاي فريدمن و تحليل وتحليل اطالعات از آزمونبراي تجزيه. ارزيابي شدها در دو سطح توصيفي و استنباطي وتحليل دادهتجزيه
بود، همچنين  5/3 ± 42/0هاي تحقيق نشان داد كه ميانگين هوش فرهنگي داوطلبان برابر با يافته. واريانس يكطرفه استفاده شد

بر اين اساس بعد انگيزش ). P< ،1/57 =X2 01/0(شده بين اولويت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان معنادار بود اختالف مشاهده
ترين اولويت پايين 31/3 ± 57/0باالترين اولويت و بعد دانش هوش فرهنگي با ميانگين  86/3 ± 61/0هوش فرهنگي با ميانگين 

سال  1راي سال سابقة كار داوطلبي داشتند و افرادي كه دا 1همچنين بين راهبرد هوش فرهنگي افرادي كه كمتر از . را دارا بودند
تواند بينش خوبي در مديران امور نتايج تحقيق حاضر مي). >P 05/0(سابقة كار داوطلبي بودند، تفاوت معناداري مشاهده شد 

داوطلبي در زمينة اهميت توسعة هوش فرهنگي در نيروهاي كاريشان ايجاد كند و در تدوين راهبردهاي مناسب منابع انساني كه 
  .ند به كار گرفته شود و مسير جديدي براي مطالعات دانشگاهي در اين حوزه بگشايدهست سهيم فرهنگيدر تعامالت ميان

  
  هاي كليديواژه

  .فرهنگي، رويداد ورزشي، راهبرد هوش، تنوع داوطلبي،

                                                           
                                                                    Email:meh_hamidi@yahoo.com   09125365219:تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه

هاي بزرگ در عصر حاضر فعاليت در محيط بين فرهنگي يك واقعيت عادي و معمولي براي بيشتر سازمان
ها و منابع انساني با هاي كاري، مديريت مؤثر سازماندليل تنوع گستردة محيطهاي اخير، بههدر ده. است

هاي در نتيجه اين محيط كار متنوع به افرادي نياز دارد كه به فرهنگ. رو شده استهاي فراواني روبهچالش
هاي قرن بسياري از سازمان. كنند ها ارتباط خوبي برقرارمختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد در ديگر فرهنگ

ها و طور چشمگيري در تعامالت ميان مجموعة مختلفي از فرهنگو به) 4(ويكم چندفرهنگي هستند بيست
هاي فرهنگي متفاوت بنابراين افراد بايد چگونگي تعامل با افرادي را كه از زمينه. شوندها بيشتر درگير ميديدگاه

هاي ناشي از شوك هاي كاري متنوع قرن حاضر الزم است استرسدر محيط .گيرندطور مؤثر ياد بآيند، بهمي
براي اين منظور، به . فرهنگي و اختالالت و پيامدهاي ناشي از تعارضات فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود

حتي در هاي مختلف و نشان داد كه در فرهنگ) 2002( 1كراپازانو. ها نياز استسازگاري و تعديل مؤثر فرهنگ
  توان مشاهده كرد ها دامنة وسيعي از احساسات را با عالئم شفاهي و غيرشفاهي متفاوت ميفرهنگخرده

المللي سبب ارائة مفهومي نوين در هاي ادراكي و تعارضات و رشد روزافزون تعامالت بيندشواري). 5به نقل از (
هوش . شودشناخته مي» 3هوش فرهنگي«م شده است كه با نا) 2003( 2مباحث شناختي توسط ايرلي و انگ

اين . كار گرفتهاي چندفرهنگي بهتوان براي مواجهة مناسب با موقعيتترين ابزاري است كه ميفرهنگي مهم
هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هريك از آنها  كند با درك صحيح و سريع مؤلفهنوع هوش كمك مي

  ).2(بروز دهيم 

هاي هوش فرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعامالت فرهنگي و ارائة پاسخ) 2003(ايرلي و انگ 
زحمت هاي فرهنگي جديد، بهآنها معتقدند در مواجهه با موقعيت. اندرفتاري صحيح به اين الگوها تعريف كرده

در اين موارد، فرد بايد . جستهاي آشنايي يافت كه بتوان از آنها در برقراري ارتباط سود توان عالئم و نشانهمي
باتوجه به اطالعات موجود چارچوب شناختي مشتركي تدوين كند، بدون توجه به اينكه اين چارچوب فاقد درك 

سازد كه از طريق دانش و آگاهي هوش فرهنگي، ما را قادر مي). 10(كاملي از رفتارها و هنجارهاي محلي باشد 
                                                           
1 . Krapazano 
2 . Earley and Ang 
3 . Cultural intelligence 
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ايرلي ). 19(هاي متفاوت رفتار كنيم درستي در فرهنگتوانيم بههاي فرهنگي را تشخيص دهيم و بتفاوت
تواند تأثيري مثبت در انجام امور كاركنان، مديران و رهبران داشته بيان كرد كه هوش فرهنگي مي) 2003(

- هاي تعيينترين مؤلفهاند كه عوامل غيرشناختي از مهمبيشتر تحقيقات انجام گرفته به اين نتيجه رسيده. باشد

پذيري و سازش با هاي متغير و چندفرهنگي امروزي كه انعطافويژه در محيطبه. كنندة رفتار كاري هستند
  ).10(تغييرات و همگامي با آنان از ضروريات است 

ارائه كردند كه ) 2003(بر مبناي تئوري هوش فرهنگي ارلي و انگ  ينظرية جديد) 2004(داين و انگ ون
، 1هوش فرهنگي انگيزشي: اين عوامل عبارتند از. كندگيري هوش فرهنگي مشخص ميزهچهار عامل را براي اندا

و هوش  3 )دانش هوش فرهنگي(، هوش فرهنگي شناختي 2 )راهبرد هوش فرهنگي(هوش فرهنگي فراشناختي 
  .4فرهنگي رفتاري

ا افراد مختلف در هاي ديگر و ارتباط بميزان تمايل فرد به تجربه كردن فرهنگ: هوش فرهنگي انگيزشي* 
  .دهدها را نشان ميديگر فرهنگ

كند كه فرهنگي را درك ميبه اين معناست كه فرد چگونه تجربيات ميان: هوش فرهنگي فراشناختي* 
  .برندكار ميبيانگر فرايندهايي است كه افراد براي كسب و درك دانش فرهنگي به

هاي فرهنگي است و دانش ها و تفاوتد از شباهتدانشي است كه بيانگر درك فر: هوش فرهنگي شناختي* 
  .دهدهاي ديگر را نشان ميهاي ذهني و شناختي فرد از فرهنگعمومي و نقشه

اين امر قابليت فرد را در سازگاري با رفتارهاي كالمي و غيركالمي را كه براي : هوش فرهنگي رفتاري* 
  ).6(دهد هاي مختلف مناسبند، نشان ميبرخورد با فرهنگ

رود كه قابل مقايسه با دو كاربرد اصلي و كار ميها، به دو روش گسترده بهمفهوم هوش فرهنگي براي سازمان
به همان طريقي كه فرهنگ شايد به فرهنگ سازماني يا فرهنگ ملي اشاره داشته . ابتدايي كلمة فرهنگ است

                                                           
1 . Motivational cultural intelligence 
2 . Meta cognitive cultural intelligence 
3 . Cognitive cultural intelligence 
4 . Behavioral cultural intelligence 
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ها و همچنين آشنايي هاي سازمانفرهنگ هاي ميانباشد، مفهوم هوش فرهنگي شامل آگاهي و آشنايي به تفاوت
 1بر اين اساس، ايرلي و موساكوفسكي). 9(هاي فرهنگي ناشي از مبدأهاي ملي، جغرافيايي و نژادي است به تفاوت

 -2ها، هوش فرهنگي سازماني براي سازمان -1: گونه ارائه كردند، دو نوع مهم از هوش فرهنگي را اين)2005(
  ).14(غرافيايي براي آگاهي از فرهنگ يك كشور هوش فرهنگي قومي و ج

. رودكار ميهاي فرهنگي ناشي از تنوع قومي و جغرافيايي بهدر تحقيق حاضر، هوش فرهنگي براي تفاوت
هاي ملي بيگانه بوده هوش فرهنگي در بيشتر مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته، متوجه نحوة تعامل با فرهنگ

رو، مديران محلي ازاين. هاي نژادي و قومي درون فرهنگ ملي را نيز داردفرهنگه خردهاست، اما قابليت تعميم ب
با عنايت به اينكه كشور ما از لحاظ فرهنگي تنوع و تكثر . توانند از آن در تعامالت روزمره بهره گيرندنيز مي

ديريت موفق در اين تنوع هاي موجود براي متواند پاسخگوي بسياري از دغدغهبسياري دارد، هوش فرهنگي مي
  .فرهنگي باشد

موضوعي . ها، مرهون توانايي و صالحيت منابع انساني استهاي ورزشي همانند ديگر سازمانموفقيت سازمان
ويژه ها و بههاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده، نقش مهم داوطلبان در عملكرد سازمانكه در سال

شوند، در ها محسوب ميبر اينكه جزو منابع مهم و ارزشمند سازمانن افراد عالوهاي). 7(هاي ورزشي است سازمان
بيان كردند كه ) 1995(و همكاران  2ويليامز). 12(موفقيت بسياري از جوامع نيز نقش چشمگيري دارند 

بسياري اي در موفقيت هاي ورزشي هستند كه نقش عمدهداوطلبان يكي از اركان اصلي ارائة خدمات در سازمان
كارگيري داوطلبان در رو منافع مالي متعددي از بهازاين). 22(كنند از مسابقات و رويدادهاي ورزشي ايفا مي

 ديده به جاي كاركنان حقوقگيري از داوطلبان آموزشها با بهرهسازمان) الف: شودمسابقات ورزشي حاصل مي
) جويي در زمان هستند؛ جكاركنان بيشتر، قادر به صرفهدليل وجود به) يابند، ببگير به منافع زيادي دست مي

هاي متعددي ها و مسئوليتتوانند سمتهاي متفاوتي دارند بنابراين ميداوطلبان داراي سوابق، مهارت و ديدگاه
 توان در رويدادها و مسابقات آينده نيز استفاده كرد و به منافع مالياز داوطلبان مي) را بر عهده بگيرند، و د

  ).12(بيشتري دست يافت 

                                                           
1 . Mosakowski 
2 . Williams 
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برگزاري بسياري از رويدادهاي ورزشي اغلب به فعاليت داوطلبان در كنار كاركنان رسمي بستگي دارد تا اين 
  ).20(شود اطمينان حاصل شود كه حجم وسيعي از خدمات، به افراد حاضر در اين رويدادها ارائه مي

رت ابار با نظورزشي در كشور است كه هر دو سال يكالمپيادهاي ورزشي دانشجويي يكي از رويدادهاي مهم 
ورزشكاران حاضر در اين رويداد، . شودادارة كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار مي

مديران رويدادهاي ورزشي براي ايجاد و . هاي سراسر كشور هستنددانشجوياني از اقوام مختلف و از دانشگاه
  هبردهاي جذب، حفظ و نگهداري نيروهاي داوطلب، بايد به عواملي كه موجب افزايش اجراي هرچه بهتر را

رو آگاهي و شناخت اين عوامل و بررسي آنها با يكديگر ازاين. اي داشته باشندشود توجه ويژهوري آنها مي بهره
هاي فردي قابليت ها وهاي قابل بحث و بررسي در اين زمينه، توجه به توانايييكي از جنبه. ضرورت دارد

ويژه در برگزاري بيشتر رويدادهاي ورزشي، همواره چون در مديريت ورزش كشور و به. داوطلبان ورزشي است
  استفاده از نيروهاي داوطلب . هاي اصلي مديران استكمبود بودجه و منابع انساني يكي از مشكالت و دغدغه

از . رگزاري هرچه بهتر رويدادهاي ورزشي داشته باشدتواند نقش مؤثري در كمرنگ كردن اين مشكالت و بمي
رو با ازاين). 8، 15(ويژه داوطلبان براي همكاري در يك رويداد كار چندان آساني نيست طرفي گزينش افراد و به

توان هاي داوطلبان در رويدادهاي ورزشي مانند ميزان هوش فرهنگي آنها، ميشناخت و آگاهي از بعضي ويژگي
هاي آتي خود، استفاده از آنها را ريزيران ورزش كشور را به سمت اين افراد معطوف كرد تا در برنامهتوجه مدي

بررسي ميزان هوش فرهنگي داوطلباان از . مورد نظر قرار دهند و زمينة مشاركت هرچه بيشتر آنها را فراهم آورند
  جنبة بازاريابي، توانايي مديران را در  براي مثال از. تواند مقرون به صرفه باشدهاي ديگري نيز ميجنبه

دهد و از جنبة كسب منافع نيز، توانايي هاي فرهنگي بازارهاي محلي افزايش ميتأمين و پاسخ به اولويت
ها، هزينة ناشي از بخشد و از نظر هزينههاي فكري مختلف بهبود ميها را در جذب نيروهايي با زمينهسازمان

ها، گيري از تنوع ديدگاههمچنين از نظر حل مسئله، با بهره. دهدغيربومي را كاهش ميريزش مديران و كاركنان 
در نهايت، مديران و كاركنان با هوش فرهنگي و هيجاني باال، . شودتري گرفته ميهاي بهتر و جامع گيريتصميم

  ).13(دهند كارايي و اثربخشي سازمان را افزايش مي

نساني با هوش فرهنگي باال و عملكرد بهينه، در برگزاري المپيادهاي ورزشي در نتيجه استفاده از نيروي ا
در هر حال در دنياي كه عبور از مرزها عادي شده است، پرورش هوش فرهنگي يك نياز . كشور ضرورت دارد
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هاي شخصيت انساني، هوش خوشبختانه برخالف ديگر جنبه). 18(حياتي براي همة مديران و كاركنان است 
از آنجا ). 3(اي و شغلي توانمندند، قابل پرورش و توسعه است گي كساني كه رواني سالم دارند و از نظر حرفهفرهن

سازي امور هستند، در مرحلة نخست بايد عملكرد كاركنان را دنبال افزايش عملكرد و بهينهها بهكه سازمان
داوطلب در حوزة ورزش و نقشي كه در رويدادهاي رو باتوجه به اهميت انكارناپذير نيروهاي ازاين. افزايش دهند

هاي ضروري اين افراد، عنوان يكي از ويژگيكنند و نيز اهميت هوش فرهنگي بهورزشي دانشجويي ايفا مي
ميزان هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در ورزش در چه سطحي قرار دارد؟ : آيدوجود ميسؤاالتي براي محقق به
بعاد هوش فرهنگي در داوطلبان وجود دارد؟ آيا بين اولويت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان آيا تفاوتي بين اولويت ا

  شان تفاوتي وجود دارد؟براساس سابقة كار داوطلبي

  

  تحقيق روش

دنبال بررسي هاي توصيفي بوده و برحسب هدف، كاربردي است كه در آن بهپژوهش حاضر از نوع پژوهش
آوري ها و جمعمنظور گردآوري دادهطلبان ورزشي است و از روش ميداني بههوش فرهنگي و ابعاد آن در داو

  .ها استفاده شده استاطالعات مورد نياز براي تحليل آماري و آزمون فرضيه

 

  جامعة آماري و نمونة تحقيق

فرهنگي  –كننده در دهمين المپياد ورزشي جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية داوطلبان شركت
ها حدود شده از ستاد برگزاري بازيبراساس اطالعات كسب. هاي كشور استن دختر و پسر دانشگاهدانشجويا

نيروي داوطلب در دو المپياد دختران و پسران حضور داشتند كه باتوجه به پايين بودن حجم جامعه، نمونة  180
براين اساس، پس از ). N  =n(دست آمد كه در حقيقت نمونه برابر جامعه است شمار بهصورت تمامآماري به

 34مورد و از المپياد پسران  86از المپياد دختران (شده پرسشنامة تكميل 120ها، آوري پرسشنامهتوزيع و جمع
  .وتحليل شدعنوان نمونة آماري تجزيهبه) مورد
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  ابزار تحقيق

. گيري شداندازه) 2004(سؤالي آنگ و همكاران  20در اين پژوهش، هوش فرهنگي با استفاده از پرسشنامة 
ارزشي ليكرت طراحي شده است كه چهار بعد هوش فرهنگي شامل شناختي  5اين پرسشنامه در مقياس 

پس از بررسي و لحاظ كردن نظرها و . سنجدرا مي) راهبرد(، انگيزشي، رفتاري و فراشناختي )دانش(
ايي ابزار، پرسشنامة نهايي تنظيم و در اختيار نظران براي تأييد روايي صوي و محتونفر از صاحب 12پيشنهادهاي 

  .نمونة آماري تحقيق قرار گرفت

كننده پرسشنامه در ميان داوطلبان شركت 30ابزار، در يك مطالعة راهنما ) ثبات دروني(براي تعيين پايايي 
با استفاده از  در المپياد ورزشي دانشجويان دختر در دانشگاه صنعتي شاهرود توزيع شد كه در نهايت ميزان آن

  ).α=  72/0(ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ محاسبه شد 

  هاي آماريروش تحليل داده

-براي توصيف ويژگي. استفاده شد 18نسخة  SPSSافزار وتحليل اطالعات اين پژوهش از نرممنظور تجزيهبه

فراواني، ميانگين و (في هاي آمار توصيشناختي و همچنين تعيين ميزان اهميت متغيرها از روشهاي جمعيت
هاي چگونگي توزيع داده. و براي تعيين ميزان پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد) انحراف معيار

براي ) ANOVA(تحليل واريانس يكطرفه . اسميرنوف بررسي شد –تحقيق با استفاده از آزمون كلوموگروف 
براي سنجش اختالف ميانگين بين  1و آزمون تعقيبي توكي 01/0و  05/0هاي مستقل در سطوح معناداري گروه
  .در نهايت براي تعيين اولويت ابعاد هوش فرهنگي، از آزمون فريدمن استفاده شد. ها استفاده شدگروه

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

  .شودميهاي تحقيق اشاره هاي فردي نيروهاي داوطلب و سپس به يافتهدر اين بخش ابتدا به برخي ويژگي

                                                           
1 . Tukey 



 1392 پاييز، 3شمارة ، 5دورة ية مديريت  ورزشي، نشر                                                                                         

 

12

  نتايج توصيفي

درصد پسر بودند و  2/29درصد دختر و  8/70نيروي داوطلب كه در اين تحقيق حضور داشتند  120از  -1
بيشتر . بودند 68/22 ± 3/2سال متغير بود و داراي ميانگين سني  29تا  18دهندگان از دامنة سني پاسخ

) درصد 5/92(ها مجرد بيشتر آزمودني. ار داشتندقر) درصد 8/50(سال  21 – 23ها در دامنة سني آزمودني
درصد داوطلبان  45درصد نيروهاي داوطلب بيش از چهار سال سابقة كار داوطلبي داشتند و  8/10تنها . بودند

درصد نيروهاي داوطلب حاضر در المپياد افراد بومي  2/59همچنين . سال سابقة كار داوطلبي داشتند 1كمتر از 
  ).1جدول (بودند 

 شناختيهاي جمعيتويژگي – 1جدول 

  درصد فراواني  فراواني  ويژگي هاي جمعيت شناختي

  8/70  85 دختر  جنسيت
  2/29  35 پسر

  سن آزمودني ها

  2/19  23 سال20كمتر از
  8/50  61 سال23تا21
  7/21  26 سال26تا24

  5/7  9 سال27بيشتر از
  8/0  1 بدون پاسخ

  وضعيت تأهل
  5/92  111 ردمج

  2/4  5 متأهل
  3/3  4 بدون پاسخ

  سابقة كار داوطلبي

  45  54 كمتر ازيك سال
  8/30  37 يك سال
  7/6  8 دو سال
  7/6  8 سه سال

  8/20  13 چهار سال به باال

  2/59  71 بومي  وضعيت محل سكونت
  8/40  49 غيربومي
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  بمقدار ميانگين هوش فرهنگي نيروهاي داوطل -2

 5/3 ± 42/0هاي تحقيق، ميانگين هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب حاضر در رويداد برابر با براساس يافته
در سطح ) هاي نقاط طيف، تقسيم بر تعداد نقاطحاصل جمع نمره(بود كه باتوجه به ميانگين نظري تحقيق 

  .مطلوبي قرار دارد

  

  نتايج استنباطي

  .هنگي نيروهاي داوطلب تفاوت وجود داردبين اولويت ابعاد هوش فر: فرضية اول

باالترين اولويت  86/3 ± 61/0در ميان ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان، بعد انگيزش هوش فرهنگي با ميانگين 
باتوجه به اطالعات جدول . ترين اولويت را دارا بودندپايين 31/3 ± 57/0و بعد دانش هوش فرهنگي با ميانگين 

. معنادار است >P 01/0است كه اين مقدار در سطح  3با درجة آزادي  1/57، آمارة آزمون فريدمن برابر با 1
ساس بر اين ا. شده بين ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان معنادار استتوان نتيجه گرفت اختالف مشاهدهبنابراين مي

توان اعالم كرد انگيزة هوش فرهنگي و رفتار هوش فرهنگي داوطلبان نسبت به ابعاد ديگر در سطح باالتري مي
  ).2جدول (قرار دارد 

  بندي ابعاد هوش فرهنگي داوطلباناولويت – 2جدول 

  ابعاد  رتبه
ميانگين 
  رتبه

  ميانگين
انحراف 
  معيار

آمارة آزمون 
  )خي دو(

  درجة آزادي
سطح 
  يمعنادار

  613/0  86/3  23/2  انگيزش هوش فرهنگي  1

1/57  3  001/0  
  670/0  47/3  43/2  رفتار هوش فرهنگي  2

  632/0  37/3  23/2  استراتژي هوش فرهنگي  3

  575/0  31/3  10/2  دانش هوش فرهنگي  4

  .معنادار است 05/0در سطح كمتر از * 
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  شان تفاوت وجود دارداساس سابقة كار داوطلبيبين اولويت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان بر: فرضية دو

ها براساس تفاوت بين ابعاد هوش فرهنگي آزمودني) ANOVA(با استفاده از روش تحليل واريانس يكطرفه 
سابقة كار داوطلبي آنان سنجيده شد كه بر اين اساس تنها در بعد راهبرد هوش فرهنگي براساس سابقة كار 

  ).3جدول (د داشت داوطلبي تفاوت معناداري وجو

  مقايسة اولويت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان براساس سابقة كار داوطلبي – 3جدول 
 ANOVAآمارة آزمون ابعاد

(F) 
 pمقدار 

  213/0  48/1  انگيزش هوش فرهنگي
  56/0  74/0  رفتار هوش فرهنگي

  024/0*  91/2  استراتژي هوش فرهنگي
  256/0  34/1  دانش هوش فرهنگي

  
ها در بعد راهبرد هوش فرهنگي از آزمون تعقيبي توكي استفاده تر بين گروهوتحليل دقيقبراي تجزيهرو ازاين

باتوجه به اين اطالعات بين راهبرد هوش فرهنگي افرادي كه كمتر از يك سال سابقة كار داوطلبي داشتند و . شد
  ).4جدول (يده شد افرادي كه داراي يك سال سابقة كار داوطلبي بودند، تفاوت معناداري د

  مقايسة هوش فرهنگي فراشناختي داوطلبان براساس سابقة كار داوطلبي – 4جدول 
 pمقدار   )i-j(اختالف ميانگين   )j(2گروه عامل   )i( 1 گروه عامل

  كمتر از يك سال

  031/0  -385/0  يك سال
  679/0  -306/0  دو سال
  276/0  -462/0  سه سال

  331/0  -357/0  چهار سال به باال

  يك سال
  997/0  078/0  دو سال
  998/0  -077/0  سه سال

  1  028/0  چهار سال به باال

  986/0  -156/0  سه سال  دو سال
  1  -05/0  چهار سال به باال

  995/0  -105/0  چهار سال به باال  سه سال

  .معنادار است 05/0در سطح كمتر از * 
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  گيريبحث و نتيجه

هاي ناشي از شوك فرهنگي و اختالالت و ضر، الزم است استرسهاي كاري متنوع قرن حادر محيط
به اين منظور، به سازگاري و تعديل مؤثر . پيامدهاي ناشي از تعارضات فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود

، هوش )5(با عنايت به اينكه كشور ما از لحاظ فرهنگي داراي تنوع و تكثر بسياري است . ها نياز استفرهنگ
هوش . هاي موجود براي مديريت موفق در اين تنوع فرهنگي باشدتواند پاسخگوي بسياري از دغدغهفرهنگي مي

درستي هاي فرهنگي را تشخيص دهيم و بتوانيم بهسازد كه از طريق دانش و آگاهي، تفاوتفرهنگي ما را قادر مي
ني در حوزة دانش مديريت و از آنجا كه هوش فرهنگي مفهوم نوي). 21(هاي متفاوت رفتار كنيم در فرهنگ

با اين حال، در اين . هاي زيادي در اين زمينه وجود نداردسازمان است، ادبيات نظري مورد توافق و پژوهش
كه در چندين ) CQS(هاي اصلي هوش فرهنگي، يعني مدل چهار عاملي هوش فرهنگي پژوهش يكي از مدل

  .ر برده شده، مورد استفاده قرار گرفته استبه كا... كشور از جمله چين، سنگاپور، انگلستان و 

بود كه باتوجه  5/3 ± 42/0بر مبناي نتايج حاصل از اين پژوهش، ميانگين هوش فرهنگي داوطلبان برابر با 
گونه كه در اين پژوهش و ساير تحقيقات همان. به ميانگين نظري تحقيق در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد

هاي متنوع ها ممكن است در بافتنگي صورت گرفته است، افراد و سازمانمحدودي كه دربارة هوش فره
هاي هايي كه با محيطهاي جذب نيروي انساني خود در بخشها در سياسترو، سازمانازاين. فرهنگي قرار گيرند

انتخاب  هايعنوان يكي از مالكهاي هوش فرهنگي بهفرهنگي متنوع سر و كار دارند، شايسته است كه از آزمون
هاي شخصيت انساني، هوش فرهنگي كساني كه رواني سالم دارند و خوشبختانه برخالف ديگر جنبه. بهره گيرند
ها و مديران بايد يكي از موضوعاتي كه سازمان). 3(اي و شغلي توانمندند، قابل پرورش و توسعه است از نظر حرفه

رزشي مانند ورزشكاران، داوطلبان، خبرنگاران، مربيان، كننده در يك رويداد وبدانند آن است كه اعضاي شركت
هاي مختلفي هستند و استفاده از هوش فرهنگي براي مواجهه با اين چالش به طور معمول از فرهنگ... داوران و 

ه ها از افرادي استفادرو بهتر است از همان ابتدا سازمانازاين. بسيار مهم، براي مديران ابزار مناسبي خواهد بود
هايي كه ممكن است در ادامه به اين امر از بسياري از هزينه. كنند كه از سطوح باالتر هوش فرهنگي برخورداند

  .كندها تحميل شود، جلوگيري ميسازمان
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هاي وتحليل يافتهتجزيه. يكي از اهداف ويژة تحقيق حاضر، تعيين اولويت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان بود
 –يت ابعاد هوش فرهنگي داوطلبان از ديدگاه داوطلبان حاضر در دهمين المپياد فرهنگي پژوهش نشان داد اولو

ترتيب شامل انگيزش هوش فرهنگي، رفتار هوش فرهنگي، راهبرد هوش ورزشي دانشجويان سراسر كشور، به
يزان انگيزش و رو، مازاين. ها معنادار بودشده بين اولويتفرهنگي و دانش هوش فرهنگي بود و اختالف مشاهده

  نتايج تحقيقات . رفتار فرهنگي داوطلبان نسبت به راهبرد و دانش فرهنگي آنان، در سطح باالتري قرار دارد
اين دو محقق، انگيزش هوش فرهنگي را . كننداز اين نتيجه حمايت مي) 1387(و كاظمي ) 1387(آقا آلمن

ترين اولويت در تحقيق كاظمي، دانش هوش پايين. دهاي مورد بررسي معرفي كردنباالترين اولويت در جامعه
اين يافته همچنين از نتيجة پژوهش . آمده در تحقيق حاضر يكسان استدستفرهنگي معرفي شد كه با نتيجة به

وي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه در ميان عوامل هوش فرهنگي، . كندحمايت مي) 2006(ايرلي 
شود كه فرد به ين عوامل در پيشرفت در محيط كار است، زيرا انگيزش سبب ميترانگيزش فرهنگي از مهم

در واقع، افراد با هوش . هاي مختلف عالقه داشته باشدهاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنگآزمودن فرهنگ
چنين افرادي . ندبرهاي تازه دارند و از تعامل با مردم لذت ميفرهنگي انگيزشي باال تمايل قوي به تجربة فرهنگ

  هاي اين پژوهش، يافته). 21(فرهنگي هستند هاي ميانداراي يك حس قوي از خودكارايي در موقعيت
يعني در مورد دستور زبان . دهندة اين حقيقت است كه نيروهاي داوطلب، دانش فرهنگي مطلوبي نداشتندنشان

هاي مختلف رايج در كشور و همچنين باورها و هاي ملي، رفتارهاي غيركالمي فرهنگفرهنگو نوع تكلم خرده
از طرفي پايين بودن راهبرد فرهنگي داوطلبان حاضر . هاي فرهنگي آنان، اطالعات و دانش كافي نداشتندارزش

دهندة عدم توانايي الزم و كافي در تعديل و تنظيم اطالعات فرهنگي در تعامل با افراد از در المپياد، نشان
  .ايج در كشور استهاي مختلف رفرهنگ

نشان داد كه توسعه و ارتقاي ) 2005(و هيگينز و آلن ) 2004(، ايرلي و آنگ )1387(نتايج تحقيقات دالرام 
رو، مسئوالن برگزاري رويدادهاي ازاين. شودهوش فرهنگي، به بهبود عملكرد افراد و رسيدن به موفقيت منجر مي

ارايي داوطلبان و افزايش سطح عملكرد آنان، بايد به دانش و ورزشي و مديران امور داوطلبي براي افزايش ك
كار بردن اين اطالعات را اي داشته باشند و همچنين نحوة بهاطالعات فرهنگي نيروهاي داوطلب خود توجه ويژه

از سوي ديگر، با اينكه انگيزش و رفتار فرهنگي داوطلبان در اولويت باالتري نسبت به دانش و . آموزش دهند
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منظور بهبود عملكرد اين منابع انساني مهم، توجه به توسعه و ارتقاي رو بههبرد فرهنگي آنان قرار داشت، ازاينرا
هاي شخصيت قابل پرورش است، از آنجا كه هوش فرهنگي مانند ديگر جنبه. رسدنظر مياين ابعاد نيز ضروري به

. البته در اين راستا دو نكته شايان ذكر است. ي ارائه كردهايي در اين زمينه به مديران امور داوطلبتوان توصيهمي
اي قابل انجام است و شناسان حرفهاول اينكه پرورش هوش فرهنگي تنها توسط افراد واجد صالحيت مانند روان

دوم اينكه بهبود هوش فرهنگي بايد در راستاي برنامة جامع پرورش راهبردي منابع انساني سازمان و در كنار 
ها براي پرورش و تقويت هوش فرهنگي، مراحلي است از جملة اين روش. هاي اين برنامه صورت گيردجنبهساير 

به عقيدة اين دو محقق، براي تقويت هوش فرهنگي . ارائه شده است) 2004(كه توسط ارلي و موساكوفسكي 
. آموزشي الزم انتخاب شود ها و ضعفشان، برنامةالزم است پس از سنجش اين نوع هوش در افراد و تعيين قوت

. هاي مربوط به رفتار، شركت جويدتري است، در كالسيعني چنانچه هوش فرهنگي رفتاري فرد در سطح پايين
  .يا چنانچه در بعد شناختي يا دانشي ضعيف است، توان استدالل استقرايي و قياسي فرد پرورش داده شود

هاي هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در ابعاد راهبرد و ين نمرهباتوجه به نتايج اين پژوهش، از آنجا كه ميانگ
هاي مذكور با استفاده توان شركت در كالستري قرار داشت، ميويژه دانش نسبت به ساير ابعاد در سطح پايينبه

  هاي و نيز تمرين) 2002ارلي و پيترسون، (شده براي ابعاد هوش فرهنگي ريزيهاي آموزشي طرحاز مدل
. منظور افزايش هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در اين زمينه پيشنهاد كردسازي و ايفاي نقش را بهشبيه

هاي هوش فرهنگي، مديران امور ها و قابليتبنابراين باتوجه به اكتسابي بودن بخش چشمگيري از مهارت
تقويت اين نوع از هوش در نظر اي براي هاي آموزش و توسعة داوطلبان جايگاه ويژهتوانند در برنامهداوطلبي مي

هاي شناختي و رفتاري نيروهاي هاي رسمي و غيررسمي در جهت بهبود مهارتگيري از آموزشبگيرند و با بهره
  ).1(داوطلب گام بردارند 

دست آمد، نشان داد كه در مقايسة ابعاد هوش فرهنگي ها بهوتحليل يافتهنتيجة ديگري كه از تجزيه
، تنها در بعد )كمتر از يك سال، دو سال، سه سال و چهار سال به باال(سابقة كار داوطلبي آنان داوطلبان براساس 

با استفاده از آزمون تعقيبي . هوش فرهنگي فراشناختي براساس سابقة كار داوطلبي تفاوت معناداري وجود داشت
راشناختي افرادي كه كمتر از تر اين يافته، مشخص شد كه بين هوش فرهنگي فوتحليل دقيقتوكي براي تجزيه

يك سال سابقة داوطلبي داشتند و افرادي كه داراي يك سال سابقة كار داوطلبي بودند، تفاوت معناداري وجود 
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نتايج اين تحقيق نشان داد كه . همسوست) 2002(و همكاران  1ئوچياين يافته با نتايج پژوهش ريك تاكه. داشت
يعني كساني كه قبالً . ت مثبت با تطبيق كاري و عمومي در ارتباط بوده استصورالمللي فعلي بهطول تجربة بين

اند، خود را المللي سپري كردهاند يا اينكه زمان بيشتري را در محيط بينالمللي داشتهتجربة كاري در محيط بين
ر داوطلبي از افرادي شود مديران اموبنابراين پيشنهاد مي). 17(دهند تر با فرهنگ جديد تطبيق ميبسيار سريع

  .هايي كه تنوع فرهنگي بيشتري دارند، استفاده كنندكه سابقة كار داوطلبي دارند، در برگزاري رويدادها و محيط

تواند به مجريان رويدادهاي ورزشي كمك كند تا هنگام كار با داوطلبان، نتايج حاصل از اين تحقيق مي
هاي صحيح مديريت و فراهم كردن امكانات الزم، هند و با اتخاذ شيوهتأثيرگذاري اين عوامل را مورد توجه قرار د

  .تر و پوياتر داوطلبان را ايجاد كنندزمينة حضور فعال
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