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مقدمه
به اعتقاد گیلبرتسون ( 7 ،)2222عامل اساسی و عمده که بهعنوان عوامل حیاتی در موفقیت
یك تیم یا سازمان ورزشی نقش دارند عبارتند از :رهبري ،انگیزش افراد گروه ،امكانات مالی،
اهداف ،خالقیت ،ساختار و مهارت .کنتز 2و همكاران ( )1891رهبري را یكی از وظایف اصلی و
پراهمیت مدیریت برشمردهاند .رهبري از نظر ماهیت ،دربردارندۀ "تحققبخشیدن اهداف با
مردم و بهوسیلۀ مردم" میباشد؛ ازاینرو ،به اعتقاد هرسی ،بالنچارد و جانسون،)1881( 3
وظیفهها و روابط انسانی باید موردتوجه یك رهبر قرار گیرد.
بررسی رهبري بهگونهاي جدي از  02سال پیش موردتوجه دانشمندان و نویسندگان قرار گرفته
است .بهطورکلی ،نگرشهاي گوناگون در بررسیهاي رهبري را میتوان در  3دستۀ کلی جاي
داد .1 :نگرش صفات شخصی .2 ،نگرش رفتاري و  .3نگرش موقعیتی .در نگرش صفات شخصی،
رهبر در خود ویژگیهایی درونی دارد که او را از پیروان جدا میسازد و شناخت و آشكارسازي
این ویژگیها یا صفتهاي شخصی شدنی است .هرسی ،بالنچارد و جانسون ( )1899بر این باور
هستند که این شیوۀ نگرش ،در ارزش آموزش و پرورش افراد براي دستیابی به مناصب رهبري
تردید ایجاد میکند .در نگرش رفتاري ،بهجاي صفات شخصی ،بر آنچه رهبران انجام میدهند
تأکید میشود و در نگرش اقتضایی ،نگرشهاي صفات شخصی ،رفتاري و موقعیتی با هم
آمیخته شده است .این نگرش در پی آن است تا دریابد که در هر موقعیتی ،باید چه شیوهاي از
رهبري را بهکار گرفت .پژوهشها و نگرشهاي موقعیتی میکوشند عاملهایی را تعیین کنند
که نشان میدهند کدام شیوه از رهبري در موقعیت دادهشده اثربخش است .به این نگرش،
اقتضایی میگویند؛ چراکه هر موقعیتی در آن ،ویژگی و رفتاري ویژه را براي اثربخشی رهبر
اقتضا میکند (کونتز ،اودانل و ویهریخ .)1881 ،اساساً ،دربارۀ مسألۀ رهبري میتوان  3پرسش
اصلی را مطرح کرد :الف .چگونه شخص به رهبري میرسد؟ ب .رهبران چگونه رفتار میکنند؟ و
ج .چه عواملی موجب اثربخشی رهبر میشود؟ (ساعتچی و عزیزپور .)1391 ،بدونشك ،پرسش
سوم بیشترین اهمیت را براي مدیریت سازمانها دارد (فیدلر و چمرز.)1391 ،1
امروزه ،اثربخشی یكی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است و
اهمیت اساسی در امر بهبود سازمانی دارد (سیفی ،کوزهچیان و احسانی .)1381 ،درواقع ،یكی
از مهمترین وجوه تمایز سازمانهاي موفق از ناموفق ،در رهبري اثربخش و پویاي آنها میباشد.
1

1. Gilbertson
2. Koontze
3. Hersey, Blanchard & Johnson
4. Fiedler & Chemers
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هرسی ،بالنچارد و جانسون ( )1881معتقدند یك نكتۀ روشن که در کل منابع رهبري جریان
دارد این است که سازمانهاي موفق یك ویژگی عمده دارند که آنها را از سازمانهاي
غیرموفق متمایز میکند و آن ویژگی عبارت است از رهبري پویا و اثربخش؛ بههمیندلیل،
سازمانها بهطور مستمر در جستجوي رهبران اثربخش هستند (هربست.)2223 ،1
براساس گفتۀ کوزس و پوسنر ،)1899( 2رهبران در بهترین حالت خود ،فرایند را به چالش می-
کشند ،یك چشمانداز مشترک را الهام میدهند ،دیگران را وادار به کنش میکنند ،راه را نشان
داده و الگودهی میکنند و قلبها را تشویق میکنند .بسیاري از پژوهشگران این اعمال را که با
پژوهشی گسترده درمورد اعمال موجود رهبري طراحی شده است ،نمایندۀ واقعی اعمال
اثربخش رهبري میدانند (کوزس و پوسنر.)1889 ،
به اعتقاد استیونسون و وارن ،)2223( 3رهبري اثربخش ،توانایی شخص براي نفوذ مؤثر بر
دیگران در موقعیتی است که رهبر آمیزهاي از دانش ،مهارتها و تلقی خود را بهکار ببندد
(استیونسون و وارن .)2223 ،بیشتر پژوهشها نشان میدهند که رهبري اثربخش از دریچۀ
ارزشدادن و اولویتدادن به منابع انسانی حاصل میشود (پارولینی.)2221 ،1
براساس نظر خبرگان رهبري و نتایج آزمونهاي آماري ،معیارهاي هشتگانۀ رهبري اثربخش
بهترتیب اهمیت در قالبهاي ایجاد جاذبه ،تیمسازي ،توانمندسازي گروهی ،بهبود مستمر
عملكرد ،دارابودن چشمانداز ،خودارزیابی ،الهامبخشی و مربیگري اولویتبندي شدهاند (ساعتچی
و عزیزپور .)1391،بهطورکلی ،ویژگیهاي رهبري اثربخش و الگوهاي مختلف آن از نظر
پژوهشگران مختلف در جدول زیر خالصه شده است.

1. Herbest
2. Kouzes & Posner
3. Stevenson & Warn
4. Parolini
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جدول 1ـ الگوهاي مختلف رهبري اثربخش
ردیف

پژوهشگر

سال

متغیرهاي الگو

1

فیدلر

1817

اختیارات رهبر ،ساختار متشكل سازمانی و روابط رهبر و پیرو

2

چمرز

1890

شخصیت ،تجارب گذشته و انتظارات رهبر ،نیازمنديهاي شغل ،خطمشی و فرهنگ
سازمانی ،انتظارات و رفتار همكاران ،خصوصیات ،انتظارات و رفتار زیردستان

3

کوایمان
و
الیاسن

1897

دارابودن دیدگاه قوي و پویا ،توانایی مشارکت در شبكۀ غیررسمی ،داشتن دیدگاهی واقع-
گرا ،شناخت روشن و مثبت از رفتار زیردستان و ارزیابی آنان براساس ویژگیهاي بارزشان و
داشتن قاطعیت و قضاوت صحیح درمورد تواناییها و ضعفهاي خود و زیردستان

1

هرسی و
بالنچارد

1899

وحدت اهداف ،ایجاد مشارکت ،مدیریت بر مبناي هدف ،پیگیري مؤثر ،شناخت متغیرهاي
محیطی ،توسعۀ منابع انسانی ،برقراري انضباط سازنده ،اتخاذ تصمیمهاي راسخ ،ایجاد
پویایی گروهی ،برنامهریزي و اجراي تغییر ،برقراري رابطۀ اثربخش ،شیوۀ رهبري مناسب و
برقراري ارتباط همراه با همدلی

0

ادیدزس

1373

کارآفرینی در مرحلۀ ایجاد و شكلگیري سازمان ،استانداردسازي در مرحلۀ رشد سازمان،
اجراي استانداردها در مرحلۀ بلوغ سازمان و کارآفرینی در مرحلۀ پیري سازمان

1

ساعتچی

1371

انگیزۀ قدرت ،انگیزۀ پیشرفت ،توانایی شناختی ،اعتماد به خود ،داشتن جرأت ،مرجع کنترل
درونی ،صالحیت فنی ،اعتبار و یكپارچگی ،بینش نسبت به مردم و موقعیتها ،حفظ
میزانها با معیارهاي باال ،استواري در شرایط سخت ،جبران سریع شكستها ،حمایت و
پشتیبانی و تقسیم قدرت

ازسويدیگر ،هرچند مدیریت و رهبري بهعنوان یكی از مقولههایی است که از آن بهعنوان
عاملی مؤثر که در موفقیت سازمان نقش دارد یاد میشود؛ اما با پیشرفت تكنولوژي و
پیچیدهشدن فعالیتهاي سازمانی ،بهجرأت میتوان ادعا کرد که دوران کار فردي بهسر آمده
است و امروزه ،مدیریت قبل از آنكه مدیریت بر افراد باشد ،مدیریت بر گروههاي کاري است.
قدرت ایجاد گروههاي کارآمد و هماهنگساختن آنان با ایفاي مؤثر نقش هماهنگکنندگی،
رهبري گروه و عضو گروه ضروري است؛ ازاینرو ،سازمانها همانگونه که به بازسازي خود می-
پردازند تا بتوانند مؤثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند ،بهسوي گروهی کارکردن نیز روي
آوردهاند تا از ذوق و قریحۀ کارکنان بهنحو بهتري بهره ببرند .مدیران دریافتهاند که گروهها
نسبت به ساختارهاي سنتی کاري ،داراي قدرت انعطاف بیشتري بوده و در برابر محیط درحال
تغییر ،بهتر پاسخگو هستند .همچنین ،آنها ابزار مؤثري براي مدیران هستند تا بتوانند
مشارکت کارکنان را بهبود بخشیده ،اخالق آنها را متعالی کنند و تنوع نیروي کار را گسترش
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دهند .درهمینرابطه ،یكی از موضوعاتی که سازمانها و مدیران براي تشكیل تیم باید بدانند
این است که اعضاي یك گروه یا تیم کاري ،معموالً از فرهنگهاي مختلفی هستند و ازاینرو،
این مسأ له به چالشی بسیار مهم براي مدیران تبدیل شده است که چگونه بتوانند افراد مختلف
متعلق به پیشینههاي فرهنگی متفاوت را در کنار هم قرار دهند؛ ازاینرو ،بسیاري از کارشناسان
معتقد هستند که براي این امر باید توانایی مهمی را دارا بود و آن هوش فرهنگی 1است؛
بنابراین ،مدیران و کارکنان باید هوش فرهنگی و کیفیت آنرا بشناسند و درصورت لزوم ،آنرا
بهبود بخشند.
2
مفهوم هوش فرهنگی براي نخستین بار توسط ارلی و آنگ ( )2223از پژوهشگران دانشكدۀ
کسب و کار لندن مطرح شد .ایندو ،هوش فرهنگی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در
تعامالت فرهنگی و ارائۀ پاسخهاي رفتاري صحیح به این الگوها تعریف کردند .آنها معتقدند در
مواجهه با موقعیتهاي فرهنگی جدید ،بهزحمت میتوان عالئم و نشانههاي آشنایی یافت که
بتوان از آن ها در برقراري ارتباط سود جست .در این موارد ،فرد باید با توجه به اطالعات موجود،
یك چارچوب شناختی مشترک تدوین کند؛ حتی اگر این چارچوب ،درک کافی از رفتارها و
هنجارهاي محلی نداشته باشد .تدوین چنین چارچوبی تنها از عهدۀ کسانی برمیآید که از هوش
فرهنگی باالیی برخوردار باشند .آنها هوش فرهنگی را اینگونه تعریف کردهاند" :توانایی فرد در
راستاي سازگاري موفقیتآمیز با محیطهاي فرهنگی جدیدي که معموالً با بافت فرهنگی خود
فرد ناآشنا است".
براساس تعریف ارلی و آنگ ،هوش فرهنگی ،هوشی متفاوت از هوش اجتماعی و عاطفی است.
افراد زیادي با داشتن هوش شناختی باال و مهارتهاي اجتماعی مناسب ،در تعامالت بینالمللی
شكست میخورند که علت اصلی آن ،پایینبودن هوش فرهنگی است (استرنبرگ و گریكورنكو،3
.)2221
1
درهمینرابطه ،ارلی و موسكوفسكی ( 2 )2220نوع عمدۀ هوش فرهنگی را ارائه دادند :الف.
هوش فرهنگی سازمانی براي سازمانها و هوش فرهنگی نژادي و ب .جغرافیایی براي آگاهی از
فرهنگ یك کشور (ارلی و موساکوفسكی.)2221 ،
اولین تئوري ارائهشده در زمینۀ هوش فرهنگی ،توسط ارلی و آنگ ( )2223مطرح شد .براساس
این تئوري ،هوش فرهنگی به توانایی شخص براي تطبیق کارآمد با زمینههاي فرهنگی جدید،
1. Cultural intelligence
2. Earley & Ang
3. Sternberg & Grigorenko
4. Earley & Mosakowfski
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ارائۀ پاسخ هاي مناسب به یك فرهنگ جدید که اکثر عالئم و رفتارهاي آن ناآشنا است و تطابق
سریع و سیستماتیك با آن اشاره دارد؛ لذا ،تئوري هوش فرهنگی آنها براساس  3حوزه بنا شده
است :هوش فرهنگی شناختی (جهت) ،هوش فرهنگی انگیزشی (تطابق) و هوش فرهنگی
رفتاري (نقد).
اما؛ داین 1و آنگ ( )2220براساس تئوري هوش فرهنگی ارلی و آنگ ( ،)2223تئوري جدیدي
ارائه دادند که عوامل چهارگانۀ اندازهگیري هوش فرهنگی را با هم ادغام میکند .این  1عامل
عبارتند از:
الف .انگیزش هوش فرهنگی :بیانگر عالقۀ فرد به آزمودن فرهنگهاي دیگر و تعامل با افرادي از
فرهنگهاي مختلف میباشد  .این انگیزه شامل ارزش درونی افراد براي تعامالت چندفرهنگی و
اعتمادبهنفسی است که به فرد اجازه میدهد در موقعیتهاي فرهنگی مختلف بهصورتی اثربخش
عمل کند.
ب .رفتار هوش فرهنگی :قابلیت شخص براي تطبیق مناسب با رفتار کالمی و غیرکالمی با
فرهنگهاي مختلف است.
ج .دانش هوش فرهنگی :فهم شخص از مشابهتها و تفاوتهاي فرهنگی میباشد .این دانش
بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگی است و دانش عمومی و نقشههاي ذهنی و
شناختی فرد از فرهنگهاي دیگر را نشان میدهد.
د .استراتژي هوش فرهنگی :بیانگر این مطلب است که چگونه یك شخص تجارب بین فرهنگی
را تعبیر کرده و بهکار میبرد (الگو .)2227 ،2استراتژي هوش فرهنگی زمانی رخ میدهد که
افراد درمورد فرایندهاي فكري خودشان و دیگران قضاوت انجام میدهند (هاديزاده و حسینی،
 .)1397این استراتژي بیانگر فرایندهایی است که افراد براي کسب و درک دانش فرهنگی بهکار
میبرند .درواقع ،استراتژي هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژي پیش از برخورد میانفرهنگی،
بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشههاي ذهنی درصورت متفاوتبودن تجارب
واقعی از انتظارات پیشین است (نائیجی و عباسعلیزاده.)1382 ،
در میان پژوهشهاي انجامشده پیرامون هوش فرهنگی ،در پژوهشهاي امیري و همكاران
( ،)2212اسكول ،)2228( 3آنگ و همكاران ( ،)2227رحیمنیا و همكاران ( ،)1398غفاري
( )1397و کاظمی ( ،)1397بین هوش فرهنگی با عملكرد رابطۀ معناداري وجود داشت.

1. Dyne
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ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

434

همچنین ،نتایج پژوهشهاي وندریل ،)2229( 1ایماي ،)2227( 2ابزري و همكاران ( )1398و
هاديزاده و حسینی ( )1397نشان داد که بین مؤلفههاي هوش فرهنگی و اثربخشی رابطۀ
معناداري وجود دارد .مهمترین پژوهشهاي انجامشده در زمینۀ رابطۀ هوش فرهنگی و رهبري
به شرح زیر است:
3
ـ نتایج پژوهش متیر ( )2228نشان داد که بین هوش فرهنگی و انگیزش با مهارتهاي رهبري
تحولگرا رابطۀ مثبت معناداري وجود دارد.
ـ در پژوهشی مشابه ،الگو ( )2227نشان داد که بین رهبري تحولگرا و مهارتهاي هوش
فرهنگی ،احساسی همبستگی مستقیمی وجود دارد .در این پژوهش ،بین انگیزش هوش
فرهنگی با تمامی مهارتهاي تحولگرا ،همبستگی مثبت معناداري وجود داشت .همچنین ،بین
مهارت هاي بعد اجتماعی هوش فرهنگی (دانش هوش فرهنگی و استراتژي هوش فرهنگی) با
تمامی مهارتهاي بعد اجتماعی رهبري تحولگرا ،همبستگی مثبت معناداري وجود داشت.
ـ مطابق پژوهش مكکللند ،)1889( 1ویژگیهاي انگیزههاي اجتماعی ،قابلیتهاي ویژه و
ادراک کارکنان با رهبري اثربخش ارتباط دارد.
ـ نتایج پژوهش کرون )2227( 0نشان داد که هوش هیجانی ،پیشگوي معناداري براي رهبري
نیست .بلكه بهجاي هوش هیجانی ،هوش اجتماعی و هوش فرهنگی اثر بیشتري بر رهبري
دارند.
1
 هیندمن ( )2227در پژوهش ی به این نتیجه رسید که هیچ ارتباط معناداري بین افزایشهوش فرهنگی فرد و خودکارامدي ارتباطات و طول مدت برنامه یا شرکت فرد در فعالیتهاي
فرهنگی وجود ندارد.
7
 مونتاگلیانی و گیاکالون ( )1889در پژوهشی دریافتند که توانایی فرد براي انطباق بینفرهنگی ،بهطور مثبت با تأثیر تمایالت مدیریتی مرتبط است و پیشنهاد کردند که هر دوي
اینها ،تأثیر مثبتی بر موفقیت در رهبري خواهند داشت (رحیمنیا ،مرتضوي و دالرام،1398 ،
.)72

1. Van Driel
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4. Mc Clelland
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ـ حسینینسب و قادري ( )1382در پژوهشی نشاندادند که بین هوش فرهنگی و مؤلفههاي آن
(فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاري) با بهرهوري مدیران رابطۀ مثبت و معناداري وجود
دارد .در بین مؤلفههاي هوش فرهنگی نیز مؤلفۀ رفتار هوش فرهنگی ،بیشترین سهم را در
افزایش بهرهوري مدیران داشته است.
ـ نتایج پژوهش رحیمی و همكاران ( )1382درمورد هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهاي
ورزشی منتخب نشان داد که بهطورکلی ،مدیران هوش فرهنگی نسبی دارند .همچنین ،بین
هوش فرهنگی و سبك رهبري و نیز رفتار هوش فرهنگی با سبك رهبري مدیران ارتباط
معناداري وجود دارد.
ـ پرهیزگاري ( )1398در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین مؤلفههاي فراشناختی و
انگیزشی هوش فرهنگی با اثربخشی مدیران ،رابطۀ معناداري وجود دارد .این در حالی است که
بین مؤلفههاي شناختی و رفتاري هوش فرهنگی با اثربخشی مدیران ،رابطۀ معناداري تأیید
نشد.
ـ مشبكی و تیزرو ( )1399معتقدند هوش فرهنگی رابطۀ مثبتی با موفقیت رهبران در کالس
جهانی دارد.
امروزه ،رهبري در سازمانهاي مختلف تبدیل به یك چالش چندفرهنگی شده است .بهایندلیل
که مدیران در محیط کاري خود با افرادي مواجه هستند که داراي پیشینههاي فرهنگی متفاوتی
میباشند ،هرکدام در یك بستر فرهنگی خاص رشد یافتهاند ،ارزشها و هنجارهاي ویژهاي را یاد
گرفتهاند ،داراي روحیات متفاوتی هستند و نگرش آنها نسبت به موضوعات با هم متفاوت است.
درهمینارتباط ،هاوس )2223( 1در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رفتارهاي موفق
رهبري در فرهنگهاي مختلف متفاوت است .طبق این پژوهشها ،مدیران براي هدایت سازمان-
هایشان در قرن  ،21نیازمند دانستن تفاوتهاي فرهنگی ،قومی و مذهبی در محیط کار خود
هستند .امروزه ،این امر کامالً روشن است که رفتارهاي رهبران باید مطابق فرهنگ محیطی
باشد که در آن فعالیت میکنند و وجود مدیران با هوش فرهنگی باال براي موفقیت سازمانهاي
چندملیتی ضروري است (کرون .)2227 ،این درحالی است که آمار و ارقام نشان میدهد تنها
 %9از مدیران عالیرتبۀ  022شرکت برتر فورچون 2از این قابلیت برخوردارند و نیاز به داشتن
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مدیرانی بهرهمند از هوش فرهنگی ،شدیداً در این شرکت احساس میشود (آلن و هیگنز،1
.)2220
بهدلیل وجود مشكالت متعدد در روابط افراد مختلف داراي فرهنگهاي متفاوت در سازمانها،
حاکمبودن روابط بهجاي ضوابط در برخی سازمانها و لحاظکردن برخی پارامترهاي ویژه در
انتصاب (بهطورمثال داشتن قومیتی خاص مانند همشهريبودن ،هممحلهايبودن ،همزبانبودن و
غیره) بهجاي توجه به صالحیتهاي واقعی افراد ،عدم موفقیتهایی که مدیران در سازمانها با
آن روبهرو میشوند که اکثر آنها جنبۀ انسانی داشته و از روابط آنها با دیگران و بهدلیل آگاهی
اندک آنان از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگی موجود ناشی میشوند ،جدیدبودن مفهوم هوش
فرهنگی ،کمتر پرداختهشدن به عوامل روانشناختی و مبحث هوش در موفقیت رهبري و
اثربخشی مدیران و بهویژه انجامنشدن پژوهشی در این زمینه از جانب پژوهشگران حوزۀ ورزش،
هدف کلی این پژوهش ،تعیین رابطۀ بین اثربخشی رهبري و هوش فرهنگی مدیران ورزشی
میباشد.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي میباشد و از نظر روش ،در دستۀ پژوهشهاي همبستگی
قرار میگیرد و بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ مدیران
وزارتخانۀ ورزش و جوانان ،کمیتۀ ملی المپیك و پاراالمپیك ،آکادمی ملیالمپیك و فدراسیون-
هاي ورزشی ( )N=331که در سال  1382در سازمان خود مشغول به کار بودهاند تشكیل
دادند .با توجه به حجم جامعه و با استناد به جدول مورگان ،حجم نمونۀ الزم جهت انجام این
پژوهش  192نفر تعیین شد که با روش نمونهگیري طبقهاي متناسب با حجم و بهطور تصادفی
انتخاب شدند.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوري دادهها و اطالعات جهت سنجش هوش فرهنگی ،از نسخۀ
تجدیدنظرشدۀ پرسشنامۀ سنجش هوش فرهنگی تحت عنوان "مقیاس 22عاملی هوش
فرهنگی" که داین و آنگ ( )2221ارائه کردند استفاده شده است .این پرسشنامه داراي  1بعد
انگیزش هوش فرهنگی ( 0سؤال) ،رفتار هوش فرهنگی ( 0سؤال) ،دانش هوش فرهنگی (1
سؤال) و استراتژي هوش فرهنگی ( 1سؤال) میباشد .پاسخها نیز براساس مقیاس  0درجهاي
لیكرت تنظیم شدهاند .بهاینصورت که براي هر سؤال 0 ،گزینۀ بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
بسیار زیاد در نظر گرفته شده است و به هر گزینه بهترتیب امتیاز  1 ،3 ،2 ،1و  0اختصاص

1. Alon & Higgins
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داده شده است .روایی و پایایی این پرسشنامه توسط منآلآقا )1397( 1موردبررسی قرار گرفته
گرفته و با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ،ضریب پایایی  2/901براي کل پرسشنامه گزارش
شده است ( .)30بااینحال ،در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به تعیین مجدد پایایی ابزار فوق از
طریق روش آلفاي کرونباخ پرداخت .براياینمنظور ،پرسشنامۀ مذکور روي  32نفر از مدیران
وزارتخانۀ ورزش و جوانان ،کمیتۀ ملی المپیك و پاراالمپیك و فدراسیونهاي ورزشی اجرا شد و
ضریب پایایی  2/98بهدست آمد که در حد قابلقبولی میباشد.
همچنین ،جهت سنجش اثربخشی رهبري ،از پرسشنامۀ  31سؤالی صابري ( )1399استفاده
شد .این پرسشنامه داراي  1بعد انطباق ،تحقق هدف ،انسجام و تداوم و پایایی است که براي
هریك از این ابعاد 8 ،سؤال طرح شده و براي هر سؤال 0 ،گزینۀ هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات،
غالباً و همیشه ،براساس مقیاس لیكرت درنظر گرفته شده است و به هر گزینه بهترتیب امتیاز
 1 ،3 ،2 ،1و  0اختصاص داده شده است .همچنین ،در تدوین سؤاالت از  3سؤال منفی
(سؤاالت  )31 ،23 ،10نیز استفاده شده است که نمرات آنها برعكس محاسبه میشود .این
پرسشنامه در پایاننامهها و رسالههاي دکتراي متعددي در سطح پژوهشهاي داخل کشور
مورد بررسی قرار گرفته و روایی و پایایی آن قبالً تعیین شده و موردقبول میباشد؛ براي مثال،
صابري ( )1399در پژوهش خود ضمن بهکارگیري این ابزار ،اقدام به تعیین روایی و پایایی آن
نمود که پس از تأ یید روایی ،پایایی آن نیز با روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که
درمورد بعد انطباق ،ضریب  ،2/71درمورد تحقق هدف ،ضریب  ،2/77درمورد بعد انسجام،
ضریب  ،2/70درمورد بعد تداوم و پایایی ،ضریب  2/79و درمورد کل ابزار ،ضریب پایایی 2/92
بهدست آمد .بااینحال ،در پژوهش حاضر نیز روایی و پایایی این پرسشنامه توسط پژوهشگر
موردبررسی قرار گرفت .بدیننحوکه از تعدادي از اساتید و متخصصین تربیتبدنی خواسته شد
تا این پرسشنامه را از نظر واژگانی و محتوایی موردبررسی قرار دهند و پس از تعیین روایی
صوري و محتوایی آن ،پژوهشگر به تعیین پایایی ابزار فوق پرداخت .دراینراستا ،پرسشنامۀ
مذکور روي  32نفر از مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان ،کمیتۀ ملی المپیك و پاراالمپیك و
فدراسیونهاي ورزشی اجرا شد که در این مورد نیز ضرایب همبستگی گویهها با کل پرسشنامه
نشان داد که تمامی گویهها با کل پرسشنامه همبستگی مثبتی دارند .بهطوريکه ضریب آلفاي
کرونباخ  2/82بهدست آمد که در حد قابلقبولی میباشد.
دادههاي حاصلشده با استفاده از شیوههاي آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی از فراوانی نسبی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطی از روش آماري رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره استفاده گردید.
1. Men Al e Agha

431

ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

نتایج
براساس یافتههاي بهدستآمده ،از  192مدیر شرکتکننده در این پژوهش %78/1 ،مرد و
 %22/1زن بودند .سایر اطالعات مربوط به آمار توصیفی در جدول زیر خالصه شده است.
همچنانکه اطالعات جدول  2نشان میدهد 2 ،محدودۀ سنی  31-12سال و  11-02سال،
بیشترین فراوانی و محدودۀ سنی  11سال به باال ،کمترین فراوانی را در میان مدیران دارند.
همچنین ،بیشتر مدیران نمونۀ آماري این پژوهش بین  0تا  12سال سابقۀ کار مدیریتی دارند.
جدول 2ـ آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي جمعیتشناختی
کمتر از  32سال

 31-12سال

 11-02سال

 01-12سال

 11سال به
باال

%12/9

%37/9

%31/7

%1/7

%1/1

تحصیالت

دیپلم
%1/1

کاردانی
%11/7

کارشناسی
%02/1

کارشناسی ارشد
%32/2

دکتري
%1/1

رشتۀ
تحصیلی

تربیتبدنی

غیرتربیتبدنی

%19/3

%01/7

سن

فارس

کرد

لر

ترک

غیره

%77/9

%3/3

%1/1

%12

%1/1

کمتر از  0سال

 0-12سال

 12-22سال

 22سال به باال

%32

%32/1

%13/8

%20/1

قومیت
سابقۀ
مدیریت

جدول 3ـ نتایج رگرسیون دومتغیره براي پیشبینی اثربخشی رهبري از طریق هوش فرهنگی
متغیر پیشبینیکننده
هوش فرهنگی

F
17/183

ß
2/322

2/378

t
1/192

sig
2/221

براساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسیونی بهدستآمده ) ،F)171/1(=17/183 ،P<2/20
 ، =2/378بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري رابطۀ معناداري وجود دارد .بهعبارتدیگر،
هوش فرهنگی میتواند پیشبینیکنندۀ اثربخشی رهبري باشد.
جدول 1ـ ضرایب رگرسیون چندمتغیره براي پیشبینی اثربخشی رهبري از طریق ابعاد هوش فرهنگی
متغیرهاي پیشبینیکننده

F

استراتژي هوش فرهنگی
دانش هوش فرهنگی
انگیزش هوش فرهنگی
رفتار هوش فرهنگی

09/279

2/072

ß

t

sig

2/211
2/212
2/211
2/702

-2/107
-2/197
2/802
10/122

2/971
2/183
2/313
2/221
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متغیر مالک (وابسته)= اثربخشی رهبري

براساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسیونی بهدستآمده (،F)110/1(=09/279 ،P<2/20
 ، =2/01بین ابعاد هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري رابطۀ معناداري وجود دارد .در بین
این ابعاد ،تنها رفتار هوش فرهنگی ( )ß=2/702 ،P<2/221رابطۀ معناداري را با اثربخشی
رهبري نشان میدهد و بین ابعاد دیگر با اثربخشی رهبري رابطۀ معناداري مالحظه نمیشود
(.)P>2/20
نتیجهگیری
یافتههاي بهدستآمده در این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداري بین هوش فرهنگی و
اثربخشی رهبري وجود دارد .بهعبارتدیگر ،توان پیشبینی اثربخشی رهبري از طریق هوش
فرهنگی وجود دارد .عالوهبراین ،با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیرۀ بهدستآمده با روش
ورود همزمان ،ارتباط مثبت و معناداري بین اثربخشی رهبري و رفتار هوش فرهنگی مشاهده
گردید؛ اما میان دانش ،استراتژي و انگیزش با اثربخشی رهبري رابطۀ معناداري دیده نشد.
درمورد معنادارشدن رابطۀ بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري ،نتایج بهدستآمده در این
پژوهش با نتایج پژوهشهاي امیري ( ،)2212اسكول ( ،)2228آنگ و همكاران ( )2227و نیز
رحیمنیا و همكاران ( )1398که در پژوهش خود بین هوش فرهنگی و عملكرد ارتباط معناداري
یافتند همسو میباشد.
ازسويدیگر ،در میان ابعاد هوش فرهنگی ،تنها رفتار هوش فرهنگی رابطۀ معناداري را با
اثربخشی رهبري نشان داد و بین ابعاد دیگر (استراتژي ،دانش و انگیزش) با اثربخشی رهبري
رابطۀ معناداري مالحظه نشد .بررسی نتایج پژوهشهاي انجامشده در این زمینه مؤید این
مطلب است که در پژوهشهاي متیر ( )2228و الگو ( ،)2227رابطۀ معناداري بین انگیزش و
دانش هوش فرهنگی با رهبري تحولگرا وجود دارد .همچنین ،در پژوهش پرهیزگاري ()1398
بین رفتار هوش فرهنگی با اثربخشی ارتباط معناداري یافت نشد که از این لحاظ ،نتایج هر 3
پژوهش یادشده با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو میباشد؛ اما در پژوهش حسینینسب و
همكاران ( )1382و رحیمی و همكاران ( ،)1382بین رفتار هوش فرهنگی و بهرهوري و سبك
رهبري رابطۀ معناداري مالحظه شد که از این لحاظ با نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر
همراستا میباشد.
درمورد چرایی بروز نتایج بهدستآمده در این فرضیه ،نكات زیر قابلذکر است :همسویی نتایج
پژوهش حاضر با پژوهشهاي ذکرشده ،نشان از اعتبار باالي رابطۀ بین هوش فرهنگی و
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اثربخشی رهبري دارد .این مطلب نشان میدهد که افراد از دانش و کنترل فرایندهاي فكري
فردي مرتبط با فرهنگ استفاده نموده و زیربنایی براي دریافت و رمزگشایی رفتار خود و
دیگران بهدست میآورند و نسبت به تفاوتها و تشابهات فرهنگی خود و دیگران آگاهی پیدا
میکنند و هنگام برقراري ارتباط با دیگران در موقعیتهاي فرهنگی مختلف بهصورت اثربخش
عمل مینمایند؛ بنابراین در گروههایی که از تنوع فرهنگی برخوردارند ،میتوان اثربخشی
رهبري مدیران را از طریق ارتقاي هوش فرهنگی آنها افزایش داد .براياینمنظور ،با توجه به
رابطۀ رگرسیون بین اثربخشی رهبري و ابعاد هوش فرهنگی ،بعد رفتار هوش فرهنگی از
اهمیت بیشتري برخوردار است .بهعبارتدیگر ،قابلیت افراد براي تطبیق مناسب رفتار کالمی و
غیرکالمی خود با فرهنگهاي مختلف و نیز پاسخهاي رفتاري منعطف افراد در موقعیتهاي
مختلف و در هنگام مواجهه با فرهنگهاي دیگر باعث میشود که آنها بتوانند در موقعیتهاي
مختلف فرهنگی بهصورتی اثربخش عمل نمایند و تالش کنند مؤلفههاي فرهنگی آنها را
پذیرفته و به آن احترام بگذارند .درنتیجه ،افراد میتوانند در گروه بهصورتی اثربخش فعالیت
نمایند .آموزشهاي فرهنگی به مدیران ،آشناسازي آنها با ارزشها ،هنجارها ،رفتارها،
شباهتها و تفاوتهاي فرهنگهاي مختلف ،فراهمسازي شرایطی که افراد بتوانند تعامل
بیشتري با یكدیگر داشته باشند ،موردتوجه قراردادن نمادها ،مراسم و مناسبتها در فرهنگ-
هاي مختلف توسط سازمان ،از جمله راههاي توسعه و ارتقاي هوش فرهنگی مدیران هستند.
این شیوهها قادر خواهند بود درک ،عالقه ،قدرت سازگاري ،اثربخشی ارتباطات و تحمل افراد
نسبت به افراد دیگر فرهنگها و همچنین ،انگیزه براي درآمیختن با افراد متعلق به فرهنگهاي
دیگر را افزایش دهند.
نكتۀ قابلتوجه این است که در این پژوهش ،بعد انگیزش هوش فرهنگی بر اثربخشی رهبري
تأثیر نداشته است .بهعبارتدیگر ،میزان عالقه و تمایل فرد به آزمودن فرهنگهاي دیگر و
تعامل با فرهنگهاي مختلف ،تأثیري بر اثربخشی رهبري وي نداشته است .این درحالی است
که همانطور که ذکر شد ،رفتار هوش فرهنگی بر اثربخشی رهبري تأثیرگذار است و این بدان
معنا ا ست که قابلیت و توانایی مدیر براي سازگاري با رفتارهاي مناسب در برخورد با فرهنگ-
هاي مختلف ،در بهبود اثربخشی رهبري وي تأثیرگذار است .درواقع ،معناداربودن رابطۀ رفتار
هوش فرهنگی با اثربخشی رهبري در عین عدم معناداري رابطۀ انگیزش و دانش هوش فرهنگی
با اثربخشی رهبري به این معنا است که علیرغم اینکه نمونۀ مورد نظر از مشابهتها و تفاوت-
هاي فرهنگی خود با سایر فرهنگها اطالع چندانی نداشته و عالقهاي نیز به آزمودن و تعامل با
فرهنگهاي دیگر ندارند؛ اما درصورت مواجهشدن با یك فرهنگ متفاوت میتوانند بهخوبی خود
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را با آن فرهنگ مطابقت داده و رفتارکالمی و غیرکالمی خود را در راستاري سازگاري موفقیت-
آمیز با فرهنگ موردنظر تطبیق دهند و بهاینترتیب ،هرچه سازگاري آنها نسبت به رفتارها و
هنجارهاي مختلف بیشتر باشد ،اثربخشی رهبريشان نیز بیشتر خواهد بود که موجب بهبود
روابط بین افراد و تابآوري و سازگاري بیشتر آنها نسبت به یكدیگر خواهد شد.
یكی دیگر از دالیل معنادارشدن رابطۀ بین رفتار هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري را میتوان
به سطح تحصیالت مدیران در نمونۀ موردنظر نسبت داد .بهگونهايکه بررسی سطح تحصیالت
مدیران در نمونههاي این پژوهش حاکی از این است که نزدیك به  )%31/1( %12از مدیران
شرکتکننده در این پژوهش داراي مدرک تحصیلی فوقلیسانس و دکترا هستند؛ بنابراین ،شاید
سطح باالي تحصیالت در حدود نیمی از نمونههاي این پژوهش سبب میشود که آنها بتوانند
درصورت مواجهشدن با یك فرهنگ متفاوت ،غافلگیر و دستپاچه نشوند ،بهخوبی عكسالعمل
نشان دهند و رفتار کالمی و غیرکالمی خود را در آن جهت سازگار نمایند .این امر بدیندلیل
است که در طول سالهاي تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی ،آنها با افرادي از فرهنگهاي
مختلف سروکار پیدا میکنند و لذا ،قرارگرفتن در موقعیتهاي چندفرهنگی را تجربه مینمایند.
همچنین ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نزدیك به نیمی ( )%19/3از مدیران این
پژوهش ،دانشآموختۀ رشتۀ تربیتبدنی هستند و همچنین ،نزدیك به  )%31/1( %12از مدیران
شرکتکننده در این پژوهش داراي مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا میباشند؛ بنابراین،
میتوان امیدوار بود که تناسب رشتۀ تحصیلی با احراز پست مربوطه ،سازگار بوده و مدیران
ورزشی بتوانند از مهارتهاي تخصصی خود در بهبود روند انجام وظایف و تحقق اهداف سازمانی
بیشترین بهرهبرداري را نمایند تا درنهایت بتوانند در بهبود وضعیت ورزش کشور مؤثر باشند.
بهطورخالصه ،نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که رفتار هـوش فرهنگـی در مجموعـههـاي
متنوع فرهنگی ،بر اثربخشی رهبري تأثیرگذار است؛ اما تأثیر استراتژي ،دانش و انگیزش هـوش
فرهنگی موردتأیید قرار نگرفت .برآیند ترکیب این یافتهها نشان میدهد کـه بعـد رفتـار هـوش
فرهنگی تأثیر مستقیم بیشتري نسبت به سایر ابعاد هوش فرهنگی بـر اثربخشـی رهبـري دارد؛
بنابراین ممكن است به دانش استراتژیك پایینتري در ارتباط با این نـوع تنـوع فرهنگـی بـراي
تحقق اثربخشی رهبري نیاز باشد (بعد استراتژي) .همچنین ،عالقۀ ذاتی و خودکـارایی کمتـري
نیز براي اثربخشبودن رهبري در موقعیتهاي متنوع فرهنگی مورد نیاز میباشد (بعد انگیزش)؛
زیرا ،نتایج نشان داد که بعد انگیزش هوش فرهنگی و بـهعبـارتدیگـر ،میـزان عالقـه و تمایـل
مدیران براي رویارویی با شرایط متنوع فرهنگی ،بـر اثربخشـی رهبـري آنهـا اثرگـذار نبـوده و
ازطرفدیگر ،بعد رفتار هوش فرهنگی و یا واکنشهـاي مناسـب کالمـی و غیرکالمـی مـدیر در
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برخورد با افرادي از فرهنگهاي دیگر ،بهعنوان عاملی اثرگذار بر اثربخشی رهبـري وي شـناخته
میشود؛ اما 2 ،بعد استراتژي هوش فرهنگی؛ یعنی برخورداري از دانش استراتژیك و نیز دانش
هوش فرهنگی و بهعبارتی ،درک مدیر از شباهتها و تفاوتهاي فرهنگی ،بهعنوان عوامـل مـؤثر
بر اثربخشی رهبري شناخته نشدند.
درمجموع ،براساس یافتههاي حاصل از این پژوهش کـه داللـت بـر رابطـۀ معنـادار بـین هـوش
فرهنگی و اثربخشی رهبري دارد پیشنهاد میشود که مدیران نسبت به ارتقاي هـوش فرهنگـی
خود و آشنایی هرچه بیشتر با شباهتها و تفاوتهاي فرهنگی موجود در بین اقـوام و فرهنـگ-
هاي مختلف ،همت گماشته و دانش خود را نسبت به مبحث هوش فرهنگی افزایش دهند.
همچنین ،با توجه به یافتههاي بهدستآمده از این پژوهش پیشنهاد میشود رابطۀ بـین هـوش
فرهنگی و اثربخشی رهبري در سایر نهادها و سازمانهاي ورزشی بینالمللی (مانند کمیتۀ بین-
المللی المپیك و فدراسیونهاي ورزشی سـایر کشـورها) مـوردبررسـی قـرار گرفتـه و بـا نتـایج
بهدستآمده در این پژوهش مقایسه شود .همچنین ،توصیه میشود که براي ارائـۀ نظـر قطعـی
درمورد رابطۀ هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري ،پـژوهشهـاي بیشـتري بـهصـورت اجرایـی و
تطبیقی صورت گیرد.
هوش فرهنگی از موضوعات جدیدي است که به تازگی در ادبیات مربوط به رفتار سـازمانی وارد
شده و مود توجه صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است .این مفهوم که در مورد نحوه برخورد و
تعامل با افراد داراي پیشینههاي فرهنگی متفاوت است ،در موفقیت افراد براي ارتباط با دیگران
ضروري است .توانایی برخورد موثر و برقراري ارتباط سازنده بـا موقعیـتهـاي چنـدفرهنگی ،از
قابلیتهایی است که در موفقیت افراد بسیار تعیینکننده میباشد؛ امـا اینكـه بتـوان بـه عنـوان
رهبر یك گروه این مفهوم را در چارچوب یك سازمان ملی متشكل از افراد با خردهفرهنگهـاي
گوناگون نیز به کار برد و از نتایج آن در جهت اثربخشی هر چـه بیشـتري رهبـري در سـازمان
کمك گرفت ،محل تحقیق است.
در تحقیق حاضر ،موضوع هوش فرهنگی و نقش آن در اثربخش بودن سازمانهاي ورزشی ملـی
مورد توجه قرار گرفته است .همسو با مبانی نظري موجود در این زمینه ،نتایج تحقیق حاضر نیز
از این عقیده که داشتن هوش فرهنگی باال در اثربخش بودن تعامـل رهبـر بـا افـراد متعلـق بـه
پیشینه هاي فرهنگی گوناگون ،موثر است ،حمایت نمود .در واقع ،بـا اسـتناد بـه نتـایج تحقیـق
حاضر ،داشتن سـطوح معقـولی از هـوش فرهنگـی ،تنهـا موجـب موفقیـت در تعامـل افـراد در
سازمانهاي بینالمللی نیست؛ بلكه این مفهوم میتواند به اثربخشی ارتباطـات در سـطوح ملـی
نیز منجر گردد.
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Abstract
Studies have shown that it essential for resolving of challenges of
organizations, to have efficacy and effectiveness leadership and
management. Therefore, the purpose of this research was to investigate the
relationship between cultural intelligence and leadership effectiveness of
sport managers. The Statistical popularly of this research was all managers
of Sport and Young's Ministry , National Olympic committee, National
Paralympics committee, National Olympic Academy, and Sport Federations
(N=331). Base on Morgan table, 180 people were selected to this research.
Saberi (1388) Leadership effectiveness questionnaire and Van Dyne and
Ang Four Factor cultural intelligence scale questionnaire was used to collect
data. Data analysis was performed by the Bivariate and multivariate
regression. The results of present study showed that there was significant
relationship between cultural intelligence and leadership effectiveness
(p<0/05). Also, there was significant relationship between behavioral
cultural intelligence and leadership effectiveness (p<0/001). Generally, this
study showed that cultural intelligence is important factor in leadership
effectiveness of sport managers.
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