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 مقدمه
عنوان عوامل حیاتی در موفقیت  عامل اساسی و عمده که به 7 ،(2222) 1به اعتقاد گیلبرتسون

از: رهبري، انگیزش افراد گروه، امكانات مالی، عبارتند  یك تیم یا سازمان ورزشی نقش دارند

( رهبري را یكی از وظایف اصلی و 1891) همكاران و 2کنتز. اهداف، خالقیت، ساختار و مهارت

شیدن اهداف با خب تحقق" ۀدربردارند ،اند. رهبري از نظر ماهیتپراهمیت مدیریت برشمرده

 ،(1881) 3و جانسون بالنچارد ،هرسی ادقتعابه ، رو این از باشد؛ می "مردم ۀوسیل همردم و ب

 .توجه یك رهبر قرار گیرد ها و روابط انسانی باید موردوظیفه

دانشمندان و نویسندگان قرار گرفته توجه  سال پیش مورد 02اي جدي از گونه بررسی رهبري به

کلی جاي  ۀدست 3توان در هاي رهبري را میهاي گوناگون در بررسیکلی، نگرش طور هاست. ب

نگرش موقعیتی. در نگرش صفات شخصی،  .3نگرش رفتاري و  .2 ،نگرش صفات شخصی .1داد: 

و شناخت و آشكارسازي  سازدهایی درونی دارد که او را از پیروان جدا میرهبر در خود ویژگی

 ( بر این باور1899) و جانسون بالنچارد ،شدنی است. هرسی هاي شخصیها یا صفتاین ویژگی

یابی به مناصب رهبري  پرورش افراد براي دست آموزش و نگرش، در ارزش ۀکه این شیو هستند

 دهندانجام میبر آنچه رهبران  ،جاي صفات شخصی هب ،نگرش رفتاريدر کند. میایجاد تردید 

هاي صفات شخصی، رفتاري و موقعیتی با هم در نگرش اقتضایی، نگرش و شودمی کیدأت

 اي از هباید چه شیو ،آمیخته شده است. این نگرش در پی آن است تا دریابد که در هر موقعیتی

 هایی را تعیین کنندکوشند عاملهاي موقعیتی میها و نگرشکار گرفت. پژوهش را به رهبري

شده اثربخش است. به این نگرش،  در موقعیت دادهکدام شیوه از رهبري د ندهکه نشان می

ویژگی و رفتاري ویژه را براي اثربخشی رهبر  ،در آنهر موقعیتی که ا چر ؛گوینداقتضایی می

پرسش  3توان رهبري می ۀلأمس ۀدربار ،اساساً .(1881 ،کونتز، اودانل و ویهریخ) کنداقتضا می

و  کنند؟ب. رهبران چگونه رفتار می رسد؟الف. چگونه شخص به رهبري می اصلی را مطرح کرد:

پرسش  ،شك بدون. (1391)ساعتچی و عزیزپور،  شود؟ج. چه عواملی موجب اثربخشی رهبر می

   (.1391، 1مرزچ)فیدلر و  ها داردبراي مدیریت سازمانبیشترین اهمیت را سوم 

توجه خاصی به آن شده است و  یكی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین اثربخشیامروزه، 

 واقع، یكی در .(1381، چیان و احسانی، کوزهسیفی) اساسی در امر بهبود سازمانی دارداهمیت 

. اشدب می ها آن پویاي و اثربخش رهبري در ناموفق، از موفق هايسازمان تمایز وجوه ترین مهم از

                                                           
1. Gilbertson 

2. Koontze 

3. Hersey, Blanchard & Johnson 

4. Fiedler & Chemers 
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 رهبري جریان منابع کل در که روشن نكتۀ یك معتقدند( 1881) جانسون و هرسی، بالنچارد

 هايسازمان از را ها آن که دارند عمده ویژگی یك موفق هايسازمان که است این دارد

 ،دلیل همین به ؛اثربخش و پویا رهبري از ستا عبارت ویژگی آن و کندمی متمایز غیرموفق

  . (2223، 1هربست) هستند اثربخش رهبران جستجوي در مستمر طور به هاسازمان

-یند را به چالش میافر ،ران در بهترین حالت خود، رهب(1899) 2نرس و پوسکوز ۀاساس گفتبر

کنند، راه را نشان دهند، دیگران را وادار به کنش میانداز مشترک را الهام میکشند، یك چشم

این اعمال را که با  پژوهشگرانکنند. بسیاري از ها را تشویق میکنند و قلبداده و الگودهی می

قعی اعمال وا ۀمورد اعمال موجود رهبري طراحی شده است، نمایند ی گسترده درپژوهش

  (.1889)کوزس و پوسنر،  داننداثربخش رهبري می

ثر بر ؤتوانایی شخص براي نفوذ م ،رهبري اثربخش ،(2223) 3به اعتقاد استیونسون و وارن

 کار ببندد ها و تلقی خود را بهاي از دانش، مهارتموقعیتی است که رهبر آمیزهدیگران در 

 ۀد که رهبري اثربخش از دریچندهنشان می ها پژوهشبیشتر  (.2223استیونسون و وارن، )

  . (2221، 1پارولینی) شوددادن به منابع انسانی حاصل می دادن و اولویت ارزش

رهبري اثربخش  ۀگانهاي آماري، معیارهاي هشتنتایج آزموناساس نظر خبرگان رهبري و  بر

بهبود مستمر  ،سازي، توانمندسازي گروهیجاذبه، تیم هاي ایجادترتیب اهمیت در قالب به

اعتچی س) اندبندي شدهبخشی و مربیگري اولویتخودارزیابی، الهام انداز،چشمبودن  عملكرد، دارا

هاي رهبري اثربخش و الگوهاي مختلف آن از نظر ویژگی ،کلی طور هب. (1391و عزیزپور،

 مختلف در جدول زیر خالصه شده است.  پژوهشگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Herbest 

2. Kouzes & Posner 

3. Stevenson & Warn  

4. Parolini  
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 الگوهاي مختلف رهبري اثربخشـ 1 جدول

 متغیرهاي الگو سال گرپژوهش ردیف

 اختیارات رهبر، ساختار متشكل سازمانی و روابط رهبر و پیرو 1817 فیدلر 1

 1890 چمرز 2
مشی و فرهنگ هاي شغل، خط تجارب گذشته و انتظارات رهبر، نیازمنديشخصیت، 

 سازمانی، انتظارات و رفتار همكاران، خصوصیات، انتظارات و رفتار زیردستان

3 
کوایمان 

 و
 الیاسن

1897 
-غیررسمی، داشتن دیدگاهی واقع ۀبودن دیدگاه قوي و پویا، توانایی مشارکت در شبك دارا

 و هاي بارزشان روشن و مثبت از رفتار زیردستان و ارزیابی آنان براساس ویژگیگرا، شناخت 
 هاي خود و زیردستانها و ضعف مورد توانایی داشتن قاطعیت و قضاوت صحیح در

1 
 هرسی و
 بالنچارد

1899 

ثر، شناخت متغیرهاي ؤوحدت اهداف، ایجاد مشارکت، مدیریت بر مبناي هدف، پیگیري م
هاي راسخ، ایجاد  منابع انسانی، برقراري انضباط سازنده، اتخاذ تصمیم ۀمحیطی، توسع

رهبري مناسب و  ۀاثربخش، شیو ۀریزي و اجراي تغییر، برقراري رابطپویایی گروهی، برنامه
 برقراري ارتباط همراه با همدلی

 1373 ادیدزس 0
رشد سازمان،  ۀمرحلگیري سازمان، استانداردسازي در ایجاد و شكل ۀکارآفرینی در مرحل

 پیري سازمان ۀبلوغ سازمان و کارآفرینی در مرحل ۀاجراي استانداردها در مرحل

 1371 ساعتچی 1

ت، مرجع کنترل أپیشرفت، توانایی شناختی، اعتماد به خود، داشتن جر ۀقدرت، انگیز ۀانگیز
حفظ ها،  درونی، صالحیت فنی، اعتبار و یكپارچگی، بینش نسبت به مردم و موقعیت

ها، حمایت و  ها با معیارهاي باال، استواري در شرایط سخت، جبران سریع شكست میزان
 پشتیبانی و تقسیم قدرت

 

عنوان  که از آن بههایی است عنوان یكی از مقوله رهبري بهمدیریت و ند چ، هردیگر سوي از

با پیشرفت تكنولوژي و  اما ؛شودثر که در موفقیت سازمان نقش دارد یاد میؤعاملی م

سر آمده  توان ادعا کرد که دوران کار فردي بهت میأجر هاي سازمانی، بهشدن فعالیت پیچیده

هاي کاري است. آنكه مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر گروه مدیریت قبل از ،و امروزهاست 

کنندگی، هماهنگثر نقش ؤساختن آنان با ایفاي م هاي کارآمد و هماهنگقدرت ایجاد گروه

-گونه که به بازسازي خود می ها همانسازمان ،رو این از ؛رهبري گروه و عضو گروه ضروري است

سوي گروهی کارکردن نیز روي  ، به    ثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازندؤپردازند تا بتوانند م

ها گروهکه اند مدیران دریافته بهره ببرند. يبهتر نحو کارکنان به ۀاند تا از ذوق و قریحآورده

حال  برابر محیط در  بوده و در يداراي قدرت انعطاف بیشتر ،نسبت به ساختارهاي سنتی کاري

هستند تا بتوانند براي مدیران ثري ؤها ابزار م آن ،بهتر پاسخگو هستند. همچنین ،تغییر

و تنوع نیروي کار را گسترش  کنند ها را متعالی مشارکت کارکنان را بهبود بخشیده، اخالق آن
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ها و مدیران براي تشكیل تیم باید بدانند یكی از موضوعاتی که سازمان ،رابطه همین دردهند. 

 ،رو این هاي مختلفی هستند و ازاز فرهنگ معموالً ،است که اعضاي یك گروه یا تیم کاري این

چگونه بتوانند افراد مختلف له به چالشی بسیار مهم براي مدیران تبدیل شده است که أاین مس

بسیاري از کارشناسان  ،رو این از؛ هاي فرهنگی متفاوت را در کنار هم قرار دهندمتعلق به پیشینه

 ؛است 1که براي این امر باید توانایی مهمی را دارا بود و آن هوش فرهنگی هستند معتقد

را  آن ،صورت لزوم بشناسند و دررا  مدیران و کارکنان باید هوش فرهنگی و کیفیت آن بنابراین،

 بهبود بخشند. 

 ۀدانشكد پژوهشگراناز ( 2223) 2بار توسط ارلی و آنگ   براي نخستین مفهوم هوش فرهنگی

دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در کار لندن مطرح شد. این  و  کسب

ها معتقدند در  آن. الگوها تعریف کردندهاي رفتاري صحیح به این پاسخ ۀتعامالت فرهنگی و ارائ

هاي آشنایی یافت که توان عالئم و نشانهزحمت می هاي فرهنگی جدید، بهمواجهه با موقعیت

 ،ها در برقراري ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید با توجه به اطالعات موجود بتوان از آن

درک کافی از رفتارها و  ،حتی اگر این چارچوب ؛یك چارچوب شناختی مشترک تدوین کند

آید که از هوش کسانی برمی ۀهنجارهاي محلی نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهد

 در فرد ییتوانا" اند:کرده تعریف گونه را این فرهنگی هوش ها فرهنگی باالیی برخوردار باشند. آن

 خود با بافت فرهنگی معموالً که جدیدي فرهنگی هايمحیط با آمیزموفقیت سازگاري راستاي

 ."تسا آشنانا فرد

و عاطفی است.  اجتماعی هوش متفاوت از هوشی ،فرهنگی هوش ،آنگ و ارلی تعریف اساس بر

 المللیبین تعامالت در ،اجتماعی مناسب هايمهارت و باال هوش شناختی داشتن با زیادي افراد

، 3استرنبرگ و گریكورنكو) است فرهنگی بودن هوش ینیپا ،آن اصلی علت که خورندمی شكست

2221 .)  

الف. هوش فرهنگی را ارائه دادند:  ۀنوع عمد 2( 2220) 1رابطه، ارلی و موسكوفسكی همین در

جغرافیایی براي آگاهی از ب. ها و هوش فرهنگی نژادي و  هوش فرهنگی سازمانی براي سازمان

  (. 2221موساکوفسكی، ارلی و ) فرهنگ یك کشور

 اساس بر( مطرح شد. 2223توسط ارلی و آنگ ) ،هوش فرهنگی ۀشده در زمین اولین تئوري ارائه

هاي فرهنگی جدید، این تئوري، هوش فرهنگی به توانایی شخص براي تطبیق کارآمد با زمینه

                                                           
1. Cultural intelligence 

2. Earley & Ang 

3. Sternberg & Grigorenko 

4. Earley & Mosakowfski 
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هاي مناسب به یك فرهنگ جدید که اکثر عالئم و رفتارهاي آن ناآشنا است و تطابق پاسخ ۀارائ

شده  بناحوزه  3 اساس ها بر لذا، تئوري هوش فرهنگی آن ؛اشاره دارد آنسریع و سیستماتیك با 

است: هوش فرهنگی شناختی )جهت(، هوش فرهنگی انگیزشی )تطابق( و هوش فرهنگی 

 رفتاري )نقد(.

تئوري جدیدي  ،(2223اساس تئوري هوش فرهنگی ارلی و آنگ ) بر( 2220)نگ و آ 1داین ؛اما

عامل  1کند. این گیري هوش فرهنگی را با هم ادغام میاندازه ۀکه عوامل چهارگان ارائه دادند

 عبارتند از: 

 هاي دیگر و تعامل با افرادي ازفرد به آزمودن فرهنگ ۀبیانگر عالقانگیزش هوش فرهنگی:  .الف

. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد براي تعامالت چندفرهنگی و باشد میهاي مختلف فرهنگ

صورتی اثربخش  هاي فرهنگی مختلف بهدهد در موقعیتنفسی است که به فرد اجازه می به اعتماد

 عمل کند.

رفتار هوش فرهنگی: قابلیت شخص براي تطبیق مناسب با رفتار کالمی و غیرکالمی با  .ب

 هاي مختلف است.فرهنگ

این دانش  .باشد میهاي فرهنگی ها و تفاوتدانش هوش فرهنگی: فهم شخص از مشابهت .ج

هاي ذهنی و هاي فرهنگی است و دانش عمومی و نقشهبیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت

 دهد. هاي دیگر را نشان میناختی فرد از فرهنگش

نگی فره استراتژي هوش فرهنگی: بیانگر این مطلب است که چگونه یك شخص تجارب بین .د

دهد که استراتژي هوش فرهنگی زمانی رخ می(. 2227، 2الگو)برد کار می هرا تعبیر کرده و ب

زاده و حسینی،  هادي) دهندقضاوت انجام مییندهاي فكري خودشان و دیگران امورد فر افراد در

کار  هیندهایی است که افراد براي کسب و درک دانش فرهنگی بااین استراتژي بیانگر فر(. 1397

فرهنگی، استراتژي هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژي پیش از برخورد میانواقع،  در. برندمی

بودن تجارب  صورت متفاوت ذهنی درهاي بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه

 (. 1382زاده، نائیجی و عباسعلی)واقعی از انتظارات پیشین است 

 همكاران و امیري هاي پژوهشدر  شده پیرامون هوش فرهنگی، انجام هاي پژوهش میان  در

 غفاري(، 1398) نیا و همكارانرحیم، (2227) همكاران و آنگ (،2228) 3اسكول، (2212)

 .وجود داشت معناداري ۀبا عملكرد رابطبین هوش فرهنگی  ،(1397) کاظمیو  (1397)

                                                           
1. Dyne 

2 . Lugo  

3  . Scholl 
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 و (1398) ابزري و همكاران، (2227) 2ایماي (،2229) 1دریلون هاي پژوهشنتایج  ،همچنین

 ۀرابط اثربخشی و هاي هوش فرهنگیلفهؤنشان داد که بین م (1397) حسینی و زاده هادي

هوش فرهنگی و رهبري  ۀرابط ۀشده در زمین انجام هاي پژوهشترین  مهم . ردمعناداري وجود دا

 به شرح زیر است:

رهبري هوش فرهنگی و انگیزش با مهارتهاي نشان داد که بین ( 2228) 3متیر پژوهشنتایج ـ 

  .مثبت معناداري وجود دارد ۀگرا رابطتحول

هاي هوش مهارتگرا و ( نشان داد که بین رهبري تحول2227، الگو )ی مشابهپژوهشدر  ـ

بین انگیزش هوش  ،پژوهشبستگی مستقیمی وجود دارد. در این  احساسی هم ،فرهنگی

بستگی مثبت معناداري وجود داشت. همچنین، بین  هم ،گراهاي تحولفرهنگی با تمامی مهارت

هاي بعد اجتماعی هوش فرهنگی )دانش هوش فرهنگی و استراتژي هوش فرهنگی( با  مهارت

 .بستگی مثبت معناداري وجود داشت هم ،گراهاي بعد اجتماعی رهبري تحولتمامی مهارت

هاي ویژه و هاي اجتماعی، قابلیتهاي انگیزهویژگی ،(1889) 1کللندمطابق پژوهش مك ـ

  .ادراک کارکنان با رهبري اثربخش ارتباط دارد

براي رهبري  يپیشگوي معنادار ،هوش هیجانی نشان داد که (2227) 0کرون پژوهش نتایج ـ

بر رهبري اثر بیشتري هیجانی، هوش اجتماعی و هوش فرهنگی جاي هوش  هبلكه ب .نیست

   .دارند

ی به این نتیجه رسید که هیچ ارتباط معناداري بین افزایش پژوهش( در 2227) 1هیندمن -

هاي مدت برنامه یا شرکت فرد در فعالیت  مدي ارتباطات و طولاهوش فرهنگی فرد و خودکار

 .فرهنگی وجود ندارد

  توانایی فرد براي انطباق بینکه دریافتند  یپژوهشدر ( 1889) 7مونتاگلیانی و گیاکالون -

ثیر تمایالت مدیریتی مرتبط است و پیشنهاد کردند که هر دوي أطور مثبت با ت هب ،فرهنگی

، 1398، دالرام، مرتضوي و نیا)رحیم د داشتنثیر مثبتی بر موفقیت در رهبري خواهأت ،ها این

72.) 

                                                           
1  . Van Driel 

2. Imai  

3. Matear 

4  . Mc Clelland 

5  . Crowne 

6  . Hyndman 

7. Montagliani & Giacalone 
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آن  هايمؤلفه و فرهنگی هوش بیندادند که ی نشانپژوهش( در 1382) نسب و قادريحسینی ـ

 وجود معناداري و مثبت ۀرابط مدیران وريبا بهره رفتاري( و انگیزشی )فراشناختی، شناختی،

 سهم را دربیشترین  ،فرهنگی هوش رفتار ۀمؤلف نیز هاي هوش فرهنگیمؤلفه بین دارد. در

 .است داشته مدیران وريبهره افزایش

هاي  مورد هوش فرهنگی مدیران فدراسیون ( در1382) رحیمی و همكاران پژوهشنتایج  ـ

بین  . همچنین،هوش فرهنگی نسبی دارند مدیرانکلی،  طور که بهان داد ورزشی منتخب نش

رفتار هوش فرهنگی با سبك رهبري مدیران ارتباط  نیز هوش فرهنگی و سبك رهبري و

 . ردمعناداري وجود دا

 و فراشناختی هايمؤلفه بین که رسید نتیجه این ی بهپژوهشدر  (1398) پرهیزگاري ـ

 که است حالی در این دارد. وجود معناداري ۀرابط ،مدیران با اثربخشی فرهنگی هوش انگیزشی

 تأیید معناداري ۀرابط ،مدیران اثربخشی با هوش فرهنگیرفتاري  و شناختی هايمؤلفه بین

 .نشد

کالس  در رهبران موفقیت با مثبتی ۀرابط فرهنگی معتقدند هوش (1399) تیزرو و مشبكی ـ

 .جهانی دارد

 دلیل این به .است شده فرهنگییك چالش چندتبدیل به اي مختلف ه رهبري در سازمان ،امروزه

هاي فرهنگی متفاوتی که داراي پیشینه هستند افرادي مواجهدر محیط کاري خود با مدیران که 

اي را یاد ها و هنجارهاي ویژه اند، ارزشکدام در یك بستر فرهنگی خاص رشد یافته هر باشند، می

ها نسبت به موضوعات با هم متفاوت است.  اند، داراي روحیات متفاوتی هستند و نگرش آنگرفته

 موفق رفتارهاي که رسید نتیجه این به خود مطالعات در (2223) 1وساه ارتباط، همین در

-سازمان براي هدایت مدیران ،اه پژوهشاست. طبق این  متفاوت هاي مختلففرهنگ در رهبري

 خود کار محیط مذهبی در و قومی ،هاي فرهنگیتفاوت نیازمند دانستن ،21 قرن در هایشان

 محیطی مطابق فرهنگ باید رهبران که رفتارهاي است روشن کامالً امر این ،هستند. امروزه

هاي  سازمان موفقیت براي باال فرهنگی هوش با وجود مدیران و کنندمی فعالیت آن در که باشد

 تنها دهدمی نشان ارقام و آمار که است حالی این در  (.2227)کرون، است  ضروري ملیتیچند

 به داشتن نیاز و برخوردارند قابلیت از این 2فورچون برتر شرکت 022 ۀرتب عالی مدیران از 9%

                                                           
1  . Hose 
2. Fortune 
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، 1آلن و هیگنز)شود می احساسدر این شرکت  شدیداً ،فرهنگی هوش مند ازبهره مدیرانی

2220).  

 ،ها هاي متفاوت در سازمان وجود مشكالت متعدد در روابط افراد مختلف داراي فرهنگدلیل  به

کردن برخی پارامترهاي ویژه در  ها و لحاظ ضوابط در برخی سازمانجاي  هبودن روابط ب حاکم

 بودن و زبان بودن، هم ايمحلهبودن، هم ومیتی خاص مانند همشهريداشتن قمثال  طور بهانتصاب )

ها با هایی که مدیران در سازمانهاي واقعی افراد، عدم موفقیتجاي توجه به صالحیت هب (غیره

دلیل آگاهی  ها با دیگران و به و از روابط آن شتهانسانی دا ۀها جنب اکثر آن کهشوند رو می هآن روب

بودن مفهوم هوش  جدید ،دنشوهاي فرهنگی موجود ناشی میاندک آنان از تشابهات و تفاوت

شناختی و مبحث هوش در موفقیت رهبري و  شدن به عوامل روان کمتر پرداخته ،فرهنگی

ورزش،  ۀحوز پژوهشگرانی در این زمینه از جانب پژوهشنشدن   انجامویژه  هاثربخشی مدیران و ب

 بین اثربخشی رهبري و هوش فرهنگی مدیران ورزشی ۀتعیین رابط ،پژوهشهدف کلی این 

 .  باشد می
 

 شناسی روش
 بستگی هم هاي پژوهش ۀدر دست ،و از نظر روش باشد می کاربردي، این پژوهش از نظر هدف

مدیران  ۀکلیآماري این پژوهش را  ۀجامع .ه استصورت میدانی اجرا شد به و گیردقرار می

-المپیك و فدراسیونملی المپیك و پاراالمپیك، آکادمی ملی ۀورزش و جوانان، کمیت ۀوزارتخان

تشكیل  انددر سازمان خود مشغول به کار بوده 1382که در سال  (=331N) هاي ورزشی

الزم جهت انجام این  ۀجدول مورگان، حجم نمون استناد بهبا توجه به حجم جامعه و با .  دادند

 تصادفیطور  بهو  اي متناسب با حجمگیري طبقهبا روش نمونه کهتعیین شد نفر  192 پژوهش

  .ندانتخاب شد
 ۀاز نسخ ،سنجش هوش فرهنگی جهت ها و اطالعاتداده آوريمنظور جمع به پژوهشدر این 
عاملی هوش  22مقیاس"عنوان   سنجش هوش فرهنگی تحت ۀنام پرسش ۀشد نظر تجدید

بعد  1داراي نامه  استفاده شده است. این پرسش ( ارائه کردند2221) که داین و آنگ "فرهنگی
 1) ، دانش هوش فرهنگیال(ؤس 0) ، رفتار هوش فرهنگیال(ؤس 0) انگیزش هوش فرهنگی

اي درجه 0اساس مقیاس  برنیز  ها پاسخ .باشد می ال(ؤس 1) و استراتژي هوش فرهنگی ال(ؤس
بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و  ۀگزین 0 ،الؤبراي هر س که  صورت این به .ندا لیكرت تنظیم شده

اختصاص  0و  1، 3، 2، 1ترتیب امتیاز  بسیار زیاد در نظر گرفته شده است و به هر گزینه به

                                                           
1. Alon & Higgins 
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بررسی قرار گرفته  ( مورد1397) 1آقاآلمننامه توسط  این پرسشروایی و پایایی  داده شده است.
نامه گزارش  سشربراي کل پ 901/2ضریب پایایی  ،گرفته و با استفاده از روش آلفاي کرونباخ

از به تعیین مجدد پایایی ابزار فوق  پژوهشگرحاضر نیز  پژوهشحال، در  این . با(30) شده است
نفر از مدیران  32مذکور روي  ۀنام پرسش ،منظور این برايپرداخت. طریق روش آلفاي کرونباخ 

و  هاي ورزشی اجرا شدملی المپیك و پاراالمپیك و فدراسیون ۀورزش و جوانان، کمیت ۀوزارتخان
 باشد.می یقبول دست آمد که در حد قابل هب 98/2 ضریب پایایی

استفاده ( 1399)صابري الی ؤس 31 ۀنام از پرسش ،جهت سنجش اثربخشی رهبريهمچنین، 
براي که  استبعد انطباق، تحقق هدف، انسجام و تداوم و پایایی  1داراي نامه  این پرسش شد.
ندرت، گاهی اوقات،  هرگز، به ۀگزین 0 ،الؤال طرح شده و براي هر سؤس 8 ،یك از این ابعاد هر

ترتیب امتیاز  بهگزینه  به هر ونظر گرفته شده است  اساس مقیاس لیكرت در بر ،و همیشه غالباً
ال منفی ؤس 3االت از ؤاختصاص داده شده است. همچنین، در تدوین س 0و  1، 3، 2، 1

ین شود. اها برعكس محاسبه می مرات آننیز استفاده شده است که ن (31، 23، 10 االتؤ)س
داخل کشور  هاي پژوهشهاي دکتراي متعددي در سطح ها و رسالهنامهنامه در پایان پرسش
 براي مثال، ؛باشدقبول می تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفته و روایی و پایایی آن قبالًمورد 

کارگیري این ابزار، اقدام به تعیین روایی و پایایی آن  خود ضمن به پژوهش( در 1399صابري )
یید روایی، پایایی آن نیز با روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که أنمود که پس از ت

، انسجامدرمورد بعد ، 77/2ضریب مورد تحقق هدف،  ، در71/2مورد بعد انطباق، ضریب  در
 92/2ضریب پایایی  ،مورد کل ابزار و در 79/2 ضریب تداوم و پایایی،درمورد بعد ، 70/2 ضریب

 پژوهشگرتوسط نامه  روایی و پایایی این پرسشحاضر نیز  پژوهشحال، در  این با .دست آمد هب
بدنی خواسته شد  از اساتید و متخصصین تربیت تعداديکه از  نحو بدین .بررسی قرار گرفت مورد

بررسی قرار دهند و پس از تعیین روایی  نامه را از نظر واژگانی و محتوایی مورد تا این پرسش
 ۀنام پرسش ،راستا دراینبه تعیین پایایی ابزار فوق پرداخت.  پژوهشگرصوري و محتوایی آن، 

پیك و ملی المپیك و پاراالم ۀورزش و جوانان، کمیت ۀنفر از مدیران وزارتخان 32 رويمذکور 
نامه  ها با کل پرسشبستگی گویه ضرایب همنیز مورد این در هاي ورزشی اجرا شد که فدراسیون

ضریب آلفاي که  طوري هب .دارند یبستگی مثبت نامه هم ها با کل پرسشگویه نشان داد که تمامی
 باشد.قبولی می دست آمد که در حد قابل هب 82/2 کرونباخ

هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل با استفاده از شیوه شده هاي حاصلداده
قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار 

 استفاده گردید. متغیره  و چند وش آماري رگرسیون دومتغیرهراستنباطی از 
 

                                                           
1. Men Al e Agha  
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 نتایج 
مرد و % 1/78 ،پژوهشکننده در این  مدیر شرکت 192از  ،آمده دست ههاي باساس یافته بر

 زن بودند. سایر اطالعات مربوط به آمار توصیفی در جدول زیر خالصه شده است. 1/22%

سال،  11-02سال و  31 -12محدودۀ سنی  2دهد، نشان می 2که اطالعات جدول  چنان هم

سال به باال، کمترین فراوانی را در میان مدیران دارند.  11بیشترین فراوانی و محدودۀ سنی 

 سال سابقۀ کار مدیریتی دارند. 12تا  0همچنین، بیشتر مدیران نمونۀ آماري این پژوهش بین 
 

 شناختیتوصیفی مربوط به متغیرهاي جمعیت آمار ـ2 جدول

 سال 01-12 سال 11-02 سال 31-12 سال 32کمتر از  سن
سال به  11

 باال

 9/12% 9/37% 7/31% 7/1% 1/1% 

 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم تحصیالت

 1/1% 7/11% 1/02% 2/32% 1/1% 

 ۀرشت

 تحصیلی

    بدنیتربیتغیر بدنیتربیت

3/19% 7/01%    

 قومیت
 غیره ترک لر کرد فارس

9/77% 3/3% 1/1% 12% 1/1% 

 ۀسابق

 مدیریت
  سال به باال 22 سال 12-22 سال 0-12 سال 0کمتر از 

 32% 1/32% 8/13% 1/20%  
 

 

 بینی اثربخشی رهبري از طریق هوش فرهنگی متغیره براي پیشنتایج رگرسیون دو ـ3جدول 
 F    ß t sig کنندهبینیمتغیر پیش

 221/2 192/1 322/2 378/2 183/17 هوش فرهنگی
 

 ،P<، 183/17=(1/171)F 20/2 (آمده  دست هاساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسیونی ب بر

دیگر،  عبارت . بهردمعناداري وجود دا ۀرابطرهبري بین هوش فرهنگی و اثربخشی ،      =378/2

 اثربخشی رهبري باشد. ۀکنند بینیتواند پیشهوش فرهنگی می
 

 بینی اثربخشی رهبري از طریق ابعاد هوش فرهنگیچندمتغیره براي پیشضرایب رگرسیون  ـ1جدول 

 F    ß t sig کنندهبینیمتغیرهاي پیش

 هوش فرهنگی استراتژي

279/09 072/2 

211/2 107/2- 971/2 

 183/2 -197/2 212/2 هوش فرهنگی دانش

 313/2 802/2 211/2 هوش فرهنگی انگیزش

 221/2 122/10 702/2 هوش فرهنگی رفتار
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 )وابسته(= اثربخشی رهبري متغیر مالک

 

 ،20/2P< ،279/09=(1/110)F)آمده  دست هاساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسیونی ب بر

در بین . ردمعناداري وجود دا ۀرهبري رابطهوش فرهنگی و اثربخشی ابعاد بین ،      =01/2

ري را با اثربخشی داامعن ۀرابط (221/2P<، 702/2=ß) تنها رفتار هوش فرهنگی ،این ابعاد

 شودنمیداري مالحظه امعن ۀبخشی رهبري رابطو بین ابعاد دیگر با اثردهد میرهبري نشان 

(20/2P>.) 
 

 گیرینتیجه
داري بین هوش فرهنگی و  نشان داد که ارتباط معنا پژوهشآمده در این  دست ههاي بیافته

بینی اثربخشی رهبري از طریق هوش  دیگر، توان پیش عبارت اثربخشی رهبري وجود دارد. به

آمده با روش  دست هب ۀ، با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیربراین عالوهفرهنگی وجود دارد. 

داري بین اثربخشی رهبري و رفتار هوش فرهنگی مشاهده  زمان، ارتباط مثبت و معنا ورود هم

 .دیده نشدمعناداري  ۀزش با اثربخشی رهبري رابطدانش، استراتژي و انگی میاناما  ؛گردید

آمده در این  دست هبنتایج بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري،  ۀشدن رابط مورد معنادار در

نیز ( و 2227) همكارانآنگ و (، 2228) (، اسكول2212) امیري هاي پژوهش با نتایج  پژوهش

ارتباط معناداري  عملكردو خود بین هوش فرهنگی  پژوهش( که در 1398) نیا و همكارانرحیم

  باشد. سو می هم یافتند

داري را با معنا ۀتنها رفتار هوش فرهنگی رابط ،فرهنگی هوش ابعاد میاندر  دیگر، سوي از

با اثربخشی رهبري  (انگیزش و )استراتژي، دانش اثربخشی رهبري نشان داد و بین ابعاد دیگر

ید این ؤشده در این زمینه م انجام هاي پژوهشداري مالحظه نشد. بررسی نتایج معنا ۀرابط

معناداري بین انگیزش و  ۀرابط ،(2227) ( و الگو2228) متیر هاي پژوهشمطلب است که در 

( 1398پرهیزگاري ) پژوهشدر  ،. همچنینردگرا وجود دادانش هوش فرهنگی با رهبري تحول

 3نتایج هر  ،که از این لحاظ ارتباط معناداري یافت نشد یاثربخشبین رفتار هوش فرهنگی با 

نسب و حسینی پژوهشاما در  ؛باشد میسو  حاضر ناهم پژوهششده با نتایج  یاد پژوهش

وري و سبك بین رفتار هوش فرهنگی و بهره ،(1382) ( و رحیمی و همكاران1382) همكاران

حاضر  پژوهشآمده در  دست همعناداري مالحظه شد که از این لحاظ با نتایج ب ۀرهبري رابط

 باشد. راستا می هم

سویی نتایج  هم :ذکر است نكات زیر قابل ،در این فرضیه آمده دست بهمورد چرایی بروز نتایج  در

 و فرهنگی هوش بین ۀرابط باالي اعتبار از نشان ،شده ذکر هاي پژوهش با حاضر پژوهش
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 فكري یندهايافر کنترل و دانش از افراد دهد کهاثربخشی رهبري دارد. این مطلب نشان می

 و خود رفتار رمزگشایی و دریافت براي و زیربنایی نموده استفاده فرهنگ با مرتبط فردي

 پیدا آگاهی دیگران و خود فرهنگی تشابهات و هابه تفاوت نسبت و آورندمی دست به دیگران

 اثربخش صورت به مختلف فرهنگی هايموقعیت در با دیگران ارتباط برقراري هنگام و کنندمی

 اثربخشی توانمی برخوردارند، فرهنگی تنوع از که هایی گروه در بنابراین ؛نمایندمی عمل

 به توجه با ،منظور این رايب داد. افزایش ها آنفرهنگی  هوش ارتقاي طریق از را مدیرانرهبري 

 از فرهنگی رفتار هوش بعد فرهنگی، ابعاد هوش و اثربخشی رهبري بین رگرسیون ۀرابط

قابلیت افراد براي تطبیق مناسب رفتار کالمی و  دیگر، عبارت به است. برخوردار بیشتري اهمیت

هاي هاي رفتاري منعطف افراد در موقعیتپاسخهاي مختلف و نیز غیرکالمی خود با فرهنگ

هاي موقعیت در بتوانند ها آن شود کهمی باعث هاي دیگررهنگفمختلف و در هنگام مواجهه با 

را  ها آن فرهنگی هايمؤلفه کنند تالش و نمایند عمل اثربخش صورتی فرهنگی به مختلف

 فعالیت اثربخش صورتی به گروه در توانندمی افراد ،نتیجه در بگذارند. آن احترام به و پذیرفته

 رفتارها، ،هنجارها ،ها ارزش با ها آن آشناسازي مدیران، به هاي فرهنگی آموزش نمایند.

 تعامل بتوانند افراد که شرایطی سازيفراهم مختلف، هاي فرهنگ يها تفاوت ها و شباهت

-فرهنگ در هامناسبت و مراسم نمادها، دادنقرار توجهباشند، مورد داشته یكدیگر با بیشتري

 هستند. مدیران فرهنگی هوشي ارتقا و توسعه هاي راهجمله  از سازمان، توسط مختلف هاي

 افراد تحمل و اثربخشی ارتباطات سازگاري، قدرت درک، عالقه، بود خواهند قادر هاشیوه این

هاي فرهنگ با افراد متعلق به درآمیختن براي انگیزه ،و همچنین هافرهنگ دیگر افراد به نسبت

 دهند. افزایش را دیگر

بعد انگیزش هوش فرهنگی بر اثربخشی رهبري  ،پژوهشکه در این است   توجه این قابل ۀنكت

هاي دیگر و  میزان عالقه و تمایل فرد به آزمودن فرهنگ ،دیگر عبارت ثیر نداشته است. بهأت

حالی است  ثیري بر اثربخشی رهبري وي نداشته است. این درأت ،هاي مختلف تعامل با فرهنگ

ثیرگذار است و این بدان أهنگی بر اثربخشی رهبري ترفتار هوش فر ،ذکر شد طور که انکه هم

-ست که قابلیت و توانایی مدیر براي سازگاري با رفتارهاي مناسب در برخورد با فرهنگا معنا

رفتار  ۀبودن رابط واقع، معنادار ثیرگذار است. درأدر بهبود اثربخشی رهبري وي ت ،هاي مختلف

انگیزش و دانش هوش فرهنگی  ۀهوش فرهنگی با اثربخشی رهبري در عین عدم معناداري رابط

-ها و تفاوتمورد نظر از مشابهت ۀکه نمون رغم اینبا اثربخشی رهبري به این معنا است که علی

ل با اي نیز به آزمودن و تعامو عالقه شتهها اطالع چندانی نداهاي فرهنگی خود با سایر فرهنگ

خوبی خود  توانند بهشدن با یك فرهنگ متفاوت می صورت مواجه اما در ؛هاي دیگر ندارندفرهنگ
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-را با آن فرهنگ مطابقت داده و رفتارکالمی و غیرکالمی خود را در راستاري سازگاري موفقیت

 و رفتارها به نسبت ها آن هرچه سازگاري ترتیب، این نظر تطبیق دهند و به آمیز با فرهنگ مورد

 بهبود نیز بیشتر خواهد بود که موجب شان اثربخشی رهبري بیشتر باشد، مختلف هنجارهاي

 . خواهد شد یكدیگر به نسبت ها آن بیشتر سازگاري و آوريو تاب بین افراد روابط

توان بین رفتار هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري را می ۀشدن رابط یكی دیگر از دالیل معنادار

که بررسی سطح تحصیالت  ايگونه به .نظر نسبت داد مورد ۀتحصیالت مدیران در نمونبه سطح 

( از مدیران %1/31) %12 حاکی از این است که نزدیك به پژوهشهاي این مدیران در نمونه

شاید  ،بنابراین ؛لیسانس و دکترا هستندداراي مدرک تحصیلی فوق پژوهشکننده در این شرکت

ها بتوانند  شود که آنسبب می پژوهشهاي این در حدود نیمی از نمونهتحصیالت باالي سطح 

العمل خوبی عكس به ،وندشدن با یك فرهنگ متفاوت، غافلگیر و دستپاچه نش صورت مواجه در

دلیل  در آن جهت سازگار نمایند. این امر بدینرا و رفتار کالمی و غیرکالمی خود  هندنشان د

هاي ها با افرادي از فرهنگ ل در مقاطع مختلف تحصیلی، آنتحصی يها است که در طول سال

 نمایند.هاي چندفرهنگی را تجربه میگرفتن در موقعیت قرار ،کنند و لذامختلف سروکار پیدا می

( از مدیران این %3/19) نشان داد که نزدیك به نیمی پژوهشهمچنین، نتایج حاصل از این 

( از مدیران %1/31) %12هستند و همچنین، نزدیك به  بدنیتربیت ۀرشت ۀآموختدانش ،پژوهش

بنابراین،  ؛باشند میداراي مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا  پژوهشکننده در این شرکت

سازگار بوده و مدیران  ،تحصیلی با احراز پست مربوطه ۀتوان امیدوار بود که تناسب رشتمی

د روند انجام وظایف و تحقق اهداف سازمانی هاي تخصصی خود در بهبوورزشی بتوانند از مهارت

 د. نثر باشؤد در بهبود وضعیت ورزش کشور منبتوان نهایت در تابرداري را نمایند بیشترین بهره

هـاي  نشان داد که رفتار هـوش فرهنگـی در مجموعـه    پژوهشنتایج این بخش از  ،خالصه طور هب

ثیر استراتژي، دانش و انگیزش هـوش  أاما ت ؛ثیرگذار استأبر اثربخشی رهبري ت ،متنوع فرهنگی

دهد کـه بعـد رفتـار هـوش     ها نشان مییید قرار نگرفت. برآیند ترکیب این یافتهأت فرهنگی مورد

 ؛دارداثربخشـی رهبـري    تأثیر مستقیم بیشتري نسبت به سایر ابعاد هوش فرهنگی بـر فرهنگی 

بـراي  باط با این نـوع تنـوع فرهنگـی    تري در ارتبه دانش استراتژیك پایینممكن است  بنابراین

یی کمتـري  اذاتی و خودکـار  ۀعالق. همچنین، تحقق اثربخشی رهبري نیاز باشد )بعد استراتژي(

 ؛)بعد انگیزش( باشد مورد نیاز میهاي متنوع فرهنگی بودن رهبري در موقعیت براي اثربخشنیز 

میـزان عالقـه و تمایـل     ،دیگـر  عبـارت  بعد انگیزش هوش فرهنگی و بـه  که نتایج نشان داد ،زیرا

گـذار نبـوده و   اثرهـا   بـر اثربخشـی رهبـري آن    ،مدیران براي رویارویی با شرایط متنوع فرهنگی

هـاي مناسـب کالمـی و غیرکالمـی مـدیر در      دیگر، بعد رفتار هوش فرهنگی و یا واکنش طرف از
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گذار بر اثربخشی رهبـري وي شـناخته   اثرعنوان عاملی  به ،هاي دیگر برخورد با افرادي از فرهنگ

یعنی برخورداري از دانش استراتژیك  و نیز دانش  ؛بعد استراتژي هوش فرهنگی 2 ،اما ؛شودمی

ثر ؤعنوان عوامـل مـ   به ،هاي فرهنگیو تفاوت ها شباهتعبارتی، درک مدیر از  هوش فرهنگی و به

    بر اثربخشی رهبري شناخته نشدند.   

معنـادار بـین هـوش     ۀکـه داللـت بـر رابطـ     پژوهشهاي حاصل از این یافتهاساس  برمجموع،  در

هـوش فرهنگـی    يشود که مدیران نسبت به ارتقافرهنگی و اثربخشی رهبري دارد پیشنهاد می

-هاي فرهنگی موجود در بین اقـوام و فرهنـگ   و تفاوت ها شباهتچه بیشتر با  خود و آشنایی هر

 و دانش خود را نسبت به مبحث هوش فرهنگی افزایش دهند.   شتههمت گما ،هاي مختلف

 هـوش  بـین  ۀرابط شودمی پیشنهاد پژوهش این از آمده دست هب هايیافته به توجه با همچنین،

-بین ۀکمیت)مانند  المللیبین ورزشی هايسازمانو سایر نهادها  دررهبري  اثربخشی و فرهنگی

و بـا نتـایج    رفتـه گ قـرار  بررسـی  مـورد  سـایر کشـورها(  هاي ورزشی ونفدراسیالمللی المپیك و 

ـ ، توصیه میهمچنین مقایسه شود. پژوهشآمده در این  دست هب نظـر قطعـی    ۀشود که براي ارائ

صـورت اجرایـی و    بیشـتري بـه   هـاي  پـژوهش  ،هوش فرهنگی و اثربخشی رهبري ۀمورد رابط در

 تطبیقی صورت گیرد.

هوش فرهنگی از موضوعات جدیدي است که به تازگی در ادبیات مربوط به رفتار سـازمانی وارد  

این مفهوم که در مورد نحوه برخورد و قرار گرفته است. صاحبنظران این حوزه شده و مود توجه 

دیگران هاي فرهنگی متفاوت است، در موفقیت افراد براي ارتباط با پیشینه مل با افراد دارايتعا

فرهنگی، از چنـد هـاي  بـا موقعیـت   موثر و برقراري ارتباط سازنده برخوردتوانایی ضروري است. 

بـه عنـوان    امـا اینكـه بتـوان    باشد؛کننده میفقیت افراد بسیار تعیینهایی است که در موقابلیت

هـاي  فرهنگزمان ملی متشكل از افراد با خردهرهبر یك گروه این مفهوم را در چارچوب یك سا

به کار برد و از نتایج آن در جهت اثربخشی هر چـه بیشـتري رهبـري در سـازمان     نیز گوناگون 

 کمك گرفت، محل تحقیق است. 

هاي ورزشی ملـی  در تحقیق حاضر، موضوع هوش فرهنگی و نقش آن در اثربخش بودن سازمان

یج تحقیق حاضر نیز قرار گرفته است. همسو با مبانی نظري موجود در این زمینه، نتامورد توجه 

از این عقیده که داشتن هوش فرهنگی باال در اثربخش بودن تعامـل رهبـر بـا افـراد متعلـق بـه       

هاي فرهنگی گوناگون، موثر است، حمایت نمود. در واقع، بـا اسـتناد بـه نتـایج تحقیـق      پیشینه

 حاضر، داشتن سـطوح معقـولی از هـوش فرهنگـی، تنهـا موجـب موفقیـت در تعامـل افـراد در         

تواند به اثربخشی ارتباطـات در سـطوح ملـی    المللی نیست؛ بلكه این مفهوم میهاي بینسازمان

 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. 
KeyWords: Behavior of Cultural Intelligence, Sport, Manager 

*(Corresponding Author)                                     Email: mokhtaridinani@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


	(11)SMRJ-1503-11333
	abstarac



