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 مقدمه
توجه پیش مورد از بهبود عملکرد ورزشی بیش ،ایگذاری در ورزش حرفهبا افزایش سرمایه ،امروزه

 از وضعیت تعهد بازیکنان سطح عملکرد تیم، های تیمیدر رشتهکه با توجه به اینقرار گرفته است. 

هوش "مانند  متغیرهایی رسدنظر میبه ،روایناز ؛پذیردها تأثیر میتعامالت و روابط بین آن و

امروزه رشد  ،همچنین. داشته باشند نقش مهمی در عملکرد تیم ،"2تیمیانسجام "و  1"فرهنگی

و است محیط ورزشی شده  بهشدید  ۀباعث ایجاد عالق های ورزشیافزون تنوع فرهنگی در محیطروز

ها و تیم نیازموردکه  پردازدمیهای جدیدی های فرهنگی و چالشبه بررسی اثرات فرهنگ و تفاوت

 غالبکند که فرهنگ، شناسی آشکار میسازمانی و روان و بررسی در رفتار پژوهش. باشدمیمربیان 

منظور بررسی و ان بهپژوهشگر ،بنابراین؛ دهدتأثیر قرار مییندها و پیامدهای سازمانی را تحتافر

ع فرهنگی هستند، هوش هایی که دارای تنوکردن محیطجستجوی بهترین ابزار فعالیت و اداره

 .(26 ؛2007، 3مودی) اندا معرفی کردهفرهنگی ر

اند. های زیادی در این حوزه توسعه یافتهتئوریاما فرهنگی نسبتاً جدید است،  هوش مفهومچه اگر

فرهنگی، تعامالت فردی بین هوش"فرهنگی را با انتشار کتاب  ، اولین تئوری هوش4نگآارلی و 

 یفرهنگی به توانایی یك فرد برا هوش ها،آنتوسعه دادند. طبق نظر  (2003)در سال  "فرهنگی

که جایی) های مناسب با یك فرهنگ جدیدایجاد پاسخ ،های فرهنگی جدیدسازگاری مؤثر با زمینه

کند. اشاره می مند با فرهنگ جدیدتطبیق سریع و نظام و (و رفتارها ناآشنا هستندها تبیشتر عالم

عنوان توانایی و قابلیت به ،کلکند که دراز هوش را ارائه می یجدید ۀلمرو و حوزق ،همچنین

هوش ، براینعالوه شود.متفاوت تعریف می ۀپیشین دارای برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با افراد

-های چندهای افراد برای رویارویی با موفقیتو قابلیت هاتواناییۀ م دربارفرهنگی شناخت الز

 لحاظبههای کاری متفاوت کردن در گروهفرهنگی و عملهنگی، مشارکت در تعامالت میانفر

ها و آداب و ها، سنتتوانایی فرد برای تطبیق با ارزش ،واقعدر .(2007، 5لوگو) باشدمیفرهنگی 

کردن در یك محیط متفاوت فرهنگی، کار نیز ها عادت کرده است ورسوم متفاوت از آنچه به آن

های شخصیت انسانی، هوش فرهنگی خالف سایر جنبهبر ،خوشبختانه .استرف هوش فرهنگی مع

 باشدمیپرورش و توسعه قابلای و شغلی توانمند هستند، از نظر حرفه که روانی سالم دارند و افرادی

ای مبنبر از دیدگاه اندیشمندانفرهنگی  تئوری هوش (.41 ص.،1386، نثار احمدیجان و فیاضی)

                                                           
1. Cultural Intelligence 

2. Group Environnement 

3. Moody 

4. Earley & Ang 

5. Lugo 
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 فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی شناختی، هوش هوش ۀزمین؛ گزارش شده استسه زمینه 

به دانش  یا تفکر استراتژیك فرهنگی فرهنگی شناختی هوش .(46 ،2007لوگو، ) فرهنگی رفتاری

 ازروشی است که  ،درحقیقت و (5 ؛2007، 1ایمای)دارد  اشاره ك فرهنگ خاصمورد یاکتسابی در

یندی را افرهنگی، فر کند. این عنصر هوشیك فرد تجارب بین فرهنگی را استدالل می آن، یقطر

من ) گیرندکار میهآوردن و فهم دانش فرهنگی بدستهبرای ب آن را دهد که افرادتوجه قرار میمورد

افراد به  عنوان میزان و سطحی کهبه فرهنگی انگیزشی هوش ،براینعالوه .(36، 1387آل آقا، 

احساس  نیز میزانبرای مشارکت در تعامالت بین فرهنگی مطمئن هستند و  خود هایتوانایی

خودپنداره و انطباق  از هوش فرهنگی،این نوع شود. تعریف میاز این تعامالت ها آن 2رضایت باطنی

ی فردی برای درون یك نیروی و درحقیقت، کندهای فرهنگی جدید را هدایت و تحریك میبا محیط

رلی طبق تعریف آنگ و ادرنهایت،  .(53 ،2007لوگو، )تطبیق با یك محیط فرهنگی جدید است 

فرهنگی، توانایی یك فرد برای تطبیق با رفتار کالمی و غیرکالمی  رفتاری هوش ۀمؤلف ،(2003)

کند تمرکز می موضوع اینبر  فرهنگی هوشاز این عنصر  و باشدهای متفاوت میمتناسب با فرهنگ

  .کنند، چگونه عمل میدر فرهنگ جدید قرارگرفتن که افراد در شرایط

مثبت است و  که تعلق دارد تیمیتعلق داشته باشد، نگرش وی به  تیمیاگر فرد به  ،دیگرسویاز

 4تاجفل 3"هویت اجتماعی" ۀ. این موضوع در نظرینگرش وی منفی خواهد بود ،صورتاین درغیر

سوی این نگرش سوگیری نفس خود، بهو ادعا شده است که فرد برای حفظ عزت یان شدهب( 1978)

مند است تا با سایر این نظریه، فرد پس از پیوستن به یك تیم یا گروه، عالقهۀ خواهد داشت. بر پای

 ها پیوندهای مستحکمی دارند وبرخی از گروه .دفاع کند خود از منافع گروه ود کنان متحد شوبازی

ذکر این نکته باشند.  "واحد" رسد که یكنظر نمیبهها گروهبرخی درمقابل،  .انددر هم تنیده

کند. ی آن را مشخص میانسجام و اتحاد گروه، استحکام پیوندها و پویایی درونیضرورت دارد که 

بوده ها منبع ایجاد رضایت اند که انسجام تیمی در زندگی آنشماری از ورزشکاران اظهار داشته

گاهی شواهد متضادی )اند بوده هاترینها، موفقدیده شده است که متحدترین تیم ،راستاایناست. در

 ۀکننده در توسععنوان یك عنصر مرکزی و تعیینبه تیمیانسجام حقیقت، در. (شودنیز یافت می

یك نیز ( و 388 ،2007، 5، بوسلوت و توماسهوزه؛ 213، 3020استیون، ؛ 26، 1975 زاندر،) تیمی

                                                           
1. Imai 

2. Internal Satisfaction 

3. Social Identity Theory 

4. Tajfel  

5. Zander, Stevens, Heuze, Bosselut &Thomas 
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ند پویایی است یفرادرواقع،  و (46 ،1995، 1ریموند) باشدمطرح می های موفقبرای تیم ویژگی پایه

نیازهای  ییا ارضا گیری واندازهتوانایی یك گروه برای حفظ اتحاد در تعقیب اهداف قابل ۀوسیلکه به

 . (221، 1998، 2راولی و ویدمیرکارون، با)شود گروه نمایان می یهیجانی اعضا

توانایی و  ناشی از هاسازمان های ورزشی نیز همانند سایربا توجه به این موضوع که موفقیت تیم

اجرای  ی ورزشی برای ایجاد وهاتیم ان، مربی(162، 1998، 3چالدورای)صالحیت منابع انسانی است 

ه عواملی که باعث پیشرفت ب بایستمی نگهداری بازیکنان و حفظ های جذب،چه بهتر استراتژیهر

ها با عوامل و بررسی ارتباط آن آگاهی و شناخت این ،لذا ؛دنای داشته باششود توجه ویژهها میآن

اهمیت  ۀنتیجدر .استهوش فرهنگی  ،بحثهای قابلیکی از جنبه ،میانایندریکدیگر ضرورت دارد. 

رو در امر های پیشها و باشگاهید که سازماننماایجاب می ،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مقوله

بردارند.  هوش فرهنگی و انسجام تیمی راستای توسعه و پیشرفتهای بلندی را درقدم ،ورزش کشور

ان مختلف را بر آن پژوهشگرهای ورزشی، تیم تیمیاهمیت هوش فرهنگی و انسجام  ،خصوصایندر

که این دو  تاکنون، پژوهشی اما ،وع معطوف سازنداین موض رخود را ب هایپژوهشتا  است داشته

( در 1387عبدلی و همکاران ) ،زمینهایندر .انجام نشده استررسی قرار دهد بمتغیر را با هم مورد

انسجام گروهی در بازیکنان فوتبال از دیدگاه هوش  ۀکنندبینیمنابع پیش"با عنوان  پژوهشی

داری بین هوش هیجانی و انسجام گروهی در بازیکنان اعنمثبت و م ۀبطار که نشان دادند "هیجانی

بینی انسجام قابلیت پیش ،هوش هیجانیکه نشان داد نیز نتایج تحلیل رگرسیون  .فوتبال وجود دارد

خود به این نتیجه دست یافتند که  پژوهشدر  نیز (1390یوسفی و شریف ) .داردگروهی را 

های متغیر هوش هیجانی و سازه ۀوسیلبه ،س انسجامواریانس مربوط به ح از درصد 71مجموع، در

اند وتمی های خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطهسازه ثیرأت شود و ضریبآن تبیین می

خود  پژوهش( در 1390) فیضی براین،عالوه حس انسجام دانشجویان دانشگاه تهران را تبیین نماید.

که بین هوش فرهنگی  افتیدست به این نتیجه  "ان ورزشیبررسی هوش فرهنگی داوطلب"عنوان  با

اولویت ابعاد هوش  ،د ندارد. همچنینوی وجمعناداردر داوطلبان دختر و پسر اختالف  آن ابعادو 

انگیزش هوش فرهنگی، استراتژی هوش فرهنگی، رفتار هوش  :ترتیب شاملبه فرهنگی داوطلبان

براین، عالوهبود.  معنادارها شده بین اولویتمشاهدهفرهنگی و دانش هوش فرهنگی بود و اختالف 

اساس در بین ابعاد هوش فرهنگی، تنها در بعد استراتژی هوش فرهنگی برکه ها نشان داد یافته

( در 1391آهنچیان و همکاران )زمینه، دراین .ردی وجود دامعنادارکار داوطلبی تفاوت  ۀسابق

گزارش  پرداختند و گی با تعامل اجتماعی در پرستارانخود به بررسی ارتباط هوش فرهن پژوهش

                                                           
1. Raymond 

2. Curron, Brawley & widmeyer 

3. Chelladuray 
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 ۀهای سن، وضعیت اقتصادی، سابقکه هوش فرهنگی پرستاران در حد متوسط است و ویژگی کردند

بین  که کردند بیانها آن ،همچنین با هوش فرهنگی دارند.مثبت و معناداری ارتباط  ،کاری و جنس

زاده مقدم و هادی وجود دارد. تباط مثبت و معناداریها ارهوش فرهنگی و تعامالت اجتماعی آن

خود  پژوهشبین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی را در  معنادار ارتباطوجود  نیز (1387حسینی )

هوش  که ها نشان دادآن پژوهشنتایج  .نمودندتأیید  "بین این دو متغیر ۀبررسی رابط" با عنوان

کنند و چگونه به الگوهای یص دهد دیگران چگونه فکر میتشخ کهدهد فرهنگی به افراد اجازه می

قدرت  ،به افراد و موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش داده ،نتیجهدر .دهندرفتاری پاسخ می

با  یپژوهشدر ( 1392مطلق و همکاران ) غالمیبراین، عالوه .دهدمدیریت تنوع فرهنگی را می

که  عنوان کردند "بدنیی مدیریت تعارض در مدیران تربیتهوش فرهنگی با راهبردها ۀرابط"عنوان 

ارتباط منفی و معناداری وجود  ،بین هوش فرهنگی با راهبرد کنترل و عدم مقابله در مدیرت تعارض

نیز ( 1383نباتی ) .باشدمی مثبت و معنادار ،گراییحلبین هوش فرهنگی با بعد راه ارتباط ، امادارد

های بندی تیمو رده تیمیکلی انسجام  ۀکه بین نمریجه دست یافت به این نتخود  پژوهشدر 

در  تیمیکه وجود انسجام  بود بیانگر آن پژوهشهای این یافته. ی وجود داردمعنادار ۀرابط بسکتبال

 و همکاران 1اسکوویچپبراین، عالوه .شودهای بسکتبال باعث بهبود عملکرد و موفقیت تیمی میتیم

بازیکن  70در بین  تیمینظری کفایت جمعی و تعیین ارتباط آن با انسجام  ۀ( به توسع1999)

های مختلف کفایت جمعی در ارتباط ها نشان داد که جنبهآن پژوهشوالیبال پرداختند. نتایج 

که تنها برخی از  حاکی از این بود نیز نتایج تحلیل رگرسیون است. تیمیمستقیم با انسجام 

 ،1387دالرام،  در)نقل  ها استای تیمبینی انسجام وظیفهبه پیش قادرهای کفایت جمعی جنبه

گیری هوش مورد چهار عامل اندازه( در2005) و همکاران 2ی که آنگپژوهشدر همچنین،  .(95

در  که معموالً یشناختهای جمعیتبر تأثیرات ویژگیکه عالوه عنوان کردند فرهنگی انجام دادند

هوش  د،کننی در خارج از وطن خود کار میاصورت حرفهکسانی که به المللی ومدیران بین

 ون داین .دهدی نشان میمعنادارصورت اختالف در عملکرد و تطبیق با محیط را به ،فرهنگی

فرهنگی  شناختی هوشگرایی با بعد فرادر پژوهشی به این نتیجه رسید که وجداننیز ( 2005)

 و فرهنگی در ارتباط است رفتاری هوش ۀو ثبات عاطفی با جنب ی دارد، شادابیمعنادارارتباط 

 این یافتۀ ویترین مهمهمچنین،  .داری دارداگرایی با ابعاد دانش، انگیزش و رفتار ارتباط معنبرون

های شخصیتی است که با هر چهار بعد ترین ویژگییکی از مهم ،که گشودگی در کسب تجربهبود 

                                                           
1. Paskevich 

2. Ang  
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هوش  ۀرابط"با عنوان  را یپژوهش( 2011) 1کرسولبراین، عالوه .دارد یبتفرهنگی ارتباط مث هوش

توان انجام داد و به این نتیجه رسید که می "های تجاریهای فردی در شرکتفرهنگی با مهارت

داوطلبان  تیمیپذیری و پذیرش شرایط کاری متناسب با محیط جدید و میزان انسجام سطح انطباق

 2ماندیل و همکاران المللی هستند به آزمون گذاشت.های بینال کار در شرکتدنبمهاجری را که به

و به این  ندانجام داد "بین کارایی گروهی و انسجام تیمی ۀرابط"با عنوان  را یپژوهش نیز (2014)

 ندنشان داد هاآندارند.  یکدیگرداری با امعن ۀرابط ،که کارایی گروهی و انسجام تیمی ندنتیجه رسید

ملیتی انطباق های چندفراد مهاجری که عملکرد فردی خوبی دارند و خود را با شرایط شرکتا

شده در داخل و خارج از انجام هایپژوهش ثری در بهبود انسجام تیمی دارند.ؤمشارکت م ،دهندمی

های دالرام کنند. پژوهشهوش فرهنگی تأیید می ۀکشور، بهبود عملکرد افراد را از طریق توسع

هوش  یتوسعه و ارتقاکه  ( نشان داد2005) 3هیگینز و آلن و (3200(، ارلی و انگ )1387)

های افزایش یکی از راه ،بنابراین ؛شودمیموفقیت  د و رسیدن بهابه بهبود عملکرد افرمنجر فرهنگی، 

الزم و، رایناز ؛شود حاصل هاهوش فرهنگی آنۀ توسع تواند از طریقمی های ورزشیعملکرد تیم

به دانش و اطالعات ها کارایی بازیکنان و سطح عملکرد آن افزایشهای ورزشی برای مربیان تیماست 

  .داشته باشند ایفرهنگی بازیکنان خود توجه ویژه

های مختلف و استان گوناگوناز اقوام  هندبال بازیکنان و مربیان حاضر در مسابقاتکه با توجه به این

در  انسجام تیمینیز و  عملکرد بهینه، استفاده از نیروی انسانی با هوش فرهنگی باال ،باشندکشور می

 پژوهش درموضوع،  با توجه به این ،لذا ؛ها باشدیات تیمرورضتواند یکی از میمسابقات لیگ کشور 

ارتباطی بین هوش  ،کشور هندبالبرتر  گکه آیا در لی هستیم تدر پی پاسخ به این سؤاال حاضر

از طریق هوش  هستند قادر هندبالبازیکنان وجود دارد یا خیر؟ آیا مربیان  تیمیانسجام  و گیفرهن

بین تواند پیشکه آیا هوش فرهنگی میو این بخشند؟ها را بهبود فرهنگی، انسجام گروهی تیم

به  توجه به اهمیت موضوع و نیاز روزافزون با ؟معناداری برای تبیین انسجام تیمی بازیکنان باشد

ارتباط بین هوش مطالعه و بررسی  ،پژوهشاین هدف از ، تیمیبحث هوش فرهنگی و انسجام 

نتایج این ذکر است که شایان باشد.میایران  هندبالبرتر های لیگ در تیم تیمیانسجام  و فرهنگی

دراسیون ن فها، مسئوالن باشگاهاعم از مسئوال ؛هندبال ۀمدیران ورزشی در رشت تواند بهمی پژوهش

 در، ورزشی نقش دارند ۀاندرکارانی که در انتخاب مربیان این رشتو تمامی دست های ورزشیو هیأت

مربیان این رشته نیز با مربیان و کمك ،شناسان ورزشیروان ،. همچنینیاری رساندانتخاب مربیان 

                                                           
1. Cersoul 

2. Mandill  

3. Alon & Higgins 
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 گروهیسطح انسجام جهت بهبود در را توانند اطالعات مهمیمی پژوهشاستفاده از نتایج این 

 .های خود کسب نمایندتیم

 

  پژوهش شناسیروش
 هندبالهای تیم ۀکلی آماری پژوهش را ۀجامع باشد.می بستگیهمحاضر از نوع مطالعات پژوهش 

ذکر . شایان(=150N) تشکیل دادند (تیم 10) (1393)کشور در سال  برتر مردانحاضر در لیگ 

 ۀعنوان نمونبهنفر  110تعداد  گیری تصادفی،و روش نمونه ورگانبا استفاده از جدول م است که

ها نامهتمامی بازیکنان نسبت به تکمیل پرسش ذکر این نکته ضرورت دارد که. نهایی انتخاب شدند

اطالعات مربوط به گیری، پایان فرایند نمونه نگرداندند. درها را به پژوهشگر بازو یا آن نداقدام نکرد

 نامه بود؛دو پرسش هادادهآوری ابزار جمع تحلیل قرار گرفت.وو مورد تجزیه شدکن کامل بازی 106

 ایگزینه پنجال ؤس 20حاوی که ( 2004هوش فرهنگی آنگ و همکاران ) استاندارد ۀنامپرسش

ت هف ۀگوی) ی(، انگیزشیك تا شش ۀ)گوی شناختی ۀلفؤمچهار  قالبدر (همیشه= پنج تا هرگز= یك)

انسجام  ۀنامپرسشو  ( بود17ـ20 ۀگوی) و فراشناختی )استراتژی( (12ـ16 ۀگوی، رفتار )(11تا 

 انسجام تکلیف ۀمؤلف دوقالب درسؤال  18 دربرگیرندۀکه ( 1997کارون و همکاران ) 1تیمی

 پنجار روی پیوستنامه پرسشاین  .بود( 10ـ18 اجتماعی )سؤاالتانسجام  و (یك تا نه)سؤاالت 

ذکر این نکته ضرورت . بندی شددرجه( )کامأل موافقمپنج  تا( مخالفم )کامأل یكای لیکرت از درجه

گرایش مدیریت در هیأت علمی  ینفر از اعضا 10نامه به پرسش ،منظور اطمینان بیشتربهدارد که 

که ا خواسته شد هاز آن و دداشتند ارائه شزمینه را ایندری پژوهشفعالیت  ۀورزشی که سابق

 پژوهشاجرای از  پیش ،همچنین. نمایندنامه اظهارنظر پرسش 2ییمحتوا صوری و رواییخصوص در

انجام  هندبال بازیکنان نفر از 15روی  3ابتدایی ۀیك مطالع ،نامهمنظور اطمینان از پایایی پرسشبه و

      و( 87/0) ترتیببه تیمی هوش فرهنگی و انسجامۀ نامنتایج آلفای کرونباخ برای کل پرسش شد.

های نامهتحلیل پرسشوتجزیه جهتبراین، عالوه. دی بوقبولقابل دست آمد که مقدارهب( 85/0)

از آزمون  ،های مرکزی و پراکندگیاده از شاخصفها با استپس از توصیف دادهنیز شده تکمیل

 کهبا توجه به این و ها استفاده شددهبودن توزیع داتعیین نرمال برای اسمیرنوف ـ کولموگروف

مورداستفاده قرار های پارامتریك آزمون د،دنبوار بررسی از توزیع نرمال برخوردهای مورددادهتمامی 

                                                           
1. Group Environment Questionnaire 

2. Face & Content Validity 

3. Pilot Study 
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تمام فرایند تحلیل  ذکر است کهشایان (.زمانهمبستگی پیرسون و رگرسیون )ضریب هم گرفت

 انجام شد. 22 ۀنسخ 1اس .اس .پی .اس افزارده از نرماستفا اب ( و95/0)اطمینان در سطح  هاداده

 

  نتایج
 درصد 70حدود  دهد کهمی نشان نامهپرسش کنندگانلیتکمی شناختتیجمع به مربوطی هاافتهی 

عنوان بازیکن بهها آندرصد از  69حدود  که قرار دارندسال  24تا  18 سنی دامنۀبازیکنان در  از

پنج بین ها آزمودنی از حدود نیمیهمچنین، . باشندمیبازیکنان ذخیره  انعنوبه درصد 31اصلی و 

ورزش  ۀسال سابقیك تا پنج  نیز دارای بازیکنان دو سومبیش از بازی داشتند و  ۀسابقسال  10تا 

 بودند. ایحرفه

 که دهدیم نشان های هوش فرهنگیلفهؤبندی میانگین ماولویتهای حاصل از دادهبراین، عالوه

مقیاس خرده (،0/3±473/87) با برابر هاهوش فرهنگی آزمودنیمیانگین و انحراف معیار کلی 

 (،0/3±781/79) برابر با مقیاس انگیزشخرده(، 0/3±621/98) برابر با )فراشناختی( استراتژی

( 0/3±571/47)برابر با  )شناختی( مقیاس دانشخردهو  (0/3±720/61) برابر با مقیاس رفتارخرده

 تیمیانسجام  و انحراف معیار کلی میانگین دهد کهمینشان  نیز ی توصیفیهایافته باشد.می

 و( 0/4±598/15برابر با ) 598 انسجام تکلیف مقیاسخرده (،0/3±435/67) با برابر هاآزمودنی

 باشد.می( 0/3±583/81برابر با ) اجتماعی انسجاممقیاس خرده

جهت بررسی  اسمیرنوفـ  آزمون کولموگروف ،های پارامتریكز آزمونجهت استفاده ا و ادامهدر

گزارش شده  شماره یكکه نتایج آن در جدول  مورداستفاده قرار گرفتها بودن توزیع دادهنرمال

 است.

توزیع هوش فرهنگی و انسجام تیمی نرمال شود که مشخص می شماره یكبا توجه به نتایج جدول 

بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی و انسجام ا توجه به هدف پژوهش که (. ب≤05/0sigباشد )می

بستگی پیرسون جهت آزمون فرضیۀ پژوهش از ضریب هم تیمی بازیکنان لیگ برتر هندبال است،

 استفاده شد.
 

 هابودن دادهجهت تعیین طبیعی اسمیرنوفـ لموگروف ونتایج آزمون کـ 1جدول 

 یمعنادارسطح  وفآماره کولموگروف ـ اسمیرن متغیر

 *271/0 739/0 هوش فرهنگی

 *331/0 611/0 تیمیانسجام 

 نرمال است. هاتوزیع داده*  

                                                           
1. SPSS 
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 بازیکنان تیمی انسجام و فرهنگی هوش بین شود،می مشاهده شماره دو جدول در که طورهمان

 به توجه با همچنین،. (Sig=001/0) دارد وجود معناداری ارتباط کشور برتر لیگ هندبال هایتیم

 تیمی انسجام با فرهنگی هوش تعامالت گفت که توانمی( r=458/0) بستگیهم ضریب مقدار

 باشدمی متوسط نیز متغیر دو بین رابطۀ شدت که است ذکربهالزم باشد.می همسو بازیکنان

(209/0=2r.) 

 
 تیمیانسجام و هوش فرهنگی بستگی بین ماتریس هم ـ2جدول 

 تیمیانسجام  وش فرهنگیه هالفهؤضرایب/ م

 458/0 1 ضریب 

 *001/0  داری                                   معناسطح 

 106 106 تعداد

 باشد.معنادار می 05/0در سطح * 

 

 و متغیرها بین خطیهم ۀرابط وجود تأیید از پس ،شماره دو جدول نتایج به توجه بابراین، عالوه

 هایلفهؤم توسط تیمی انسجام در تغییرات میزان بینیپیش جهت یکدیگر، از خطاها استقالل فرض

 استفاده منظوربه که کرد عنوان باید .شدند رگرسیون مدل وارد پژوهش متغیرهای فرهنگی، هوش

 5/1) ۀمحدود در واتسون دوربین آزمون مقدار بایستمی فرضپیش یك عنوانبه رگرسیون آزمون از

 .آمد دستهب (95/1) معادل آزمون مقدار پژوهش، نتایج رب بنا که باشد( 5/2 تا

بین برگیرندۀ متغیرهای پیششود، بلوک یك که درمشاهده می شماره سه طور که در جدولهمان

درصد از تغییر در میزان انسجام تیمی را  21باشد، )شناختی، انگیزشی، رفتاری و فراشناختی( می

آمده دست( و سطح معناداری به=152/20Fمه و با توجه به مقدار )ادانماید؛ لذا، درتبیین می

(001/0=Sig( که در سطح )معنادار می05/0 )( 05/0باشدP<) توان گفت که متغیرهای مستقل می

 قادر هستند تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

 
 بینی نمرات انسجام تیمیآزمون تحلیل رگرسیون برای پیش ـ3 جدول

زمون آ

دوربین 

 واتسون

سطح 

 یمعنادار
 معیار انحراف

ضریب  مجذور

 شدهتنظیم

 مجذور

 ضریب

ضریب 

 همبستگی

 مدل

95/1 001/0 271/0 20/0 209/0 458/0 1 
 متغیر مالک: انسجام تیمی     گو: شناختی، انگیزشی، رفتاری و فراشناختیمتغیر پیش
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های هوش فرهنگی با انسجام تیمی مؤلفه توان گفت که تمامیمی شماره چهار برمبنای جدول  

ترتیب باالترین ضرایب تأثیر عبارت هستند از: ها، بهباشند و با توجه به ضریب بتای مؤلفهمرتبط نمی

 .(230/0( و شناختی )289/0فراشناختی )
 

 به روش همزمان انسجام تیمیبر  پژوهشیك از متغیرهای وارد در ضریب رگرسیونی هر ـ4 جدول

آماری  شاخص

 مدل

هنجاریضرایب غیر  
بتای 

شدهاستاندارد  
 مقدار تی

سطح 

داریامعن  
ضرایب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد

452/0 عدد ثابت  295/0  - 324/2  021/0  

58/0 شناختیفرا  524/0  289/0  643/2  0/001* 

53/0 انگیزشی  411/0  042/0  098/0  760/0  

55/0 رفتاری  336/0  110/0  437/0  375/0  

59/0 شناختی  427/0  230/0  371/2  0/008* 

 است. معنادار (≥05/0P)*در سطح 

  :باشدصورت زیر میرگرسیون به ۀدلهای حاصل، معایافته با توجه به ،لذا

 گروهیانسجام =  452/0( + شناختیفرا) 289/0+  (شناختی) 230/0

توانایی تبیین  فراشناختیو  ناختیش ۀلفؤتنها دو م، یانسجام تیمبینی منظور پیشبه و اساساینبر

 .باشدمیشده متفاوت ثیر مشخصأحسب ضرایب تیك برو نقش هررند را دا

 

 گیریو نتیجهبحث 
توجه بهبود عملکرد ورزشی بیش از پیش موردی، اگذاری در ورزش حرفهبا افزایش سرمایه ،امروزه

از  سطح عملکرد تیم ،(هندبال ویژههب) های تیمیدر رشتهکه با توجه به اینقرار گرفته است. 

متغیرهایی مانند  رسدنظر میبه ،دپذیرها تأثیر میوضعیت تعهد بازیکنان، تعامالت و روابط بین آن

الزم به یادآوری است که . داشته باشند نقش مهمی در عملکرد تیم تیمیهوش فرهنگی و انسجام 

شده  هامحیطاین به شدید  ۀباعث ایجاد عالق یهای ورزشافزون تنوع فرهنگی در محیطرشد روز

های تیمبازیکنان  تیمیبررسی ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام  ،پژوهشهدف اصلی این . است

شناختی های جمعیت، بررسی ویژگیپژوهشهای با توجه به یافته بود. برتر ایرانلیگ  هندبال

 پژوهشخصوص متغیرهای گویی درارنظر و پاسخکفایت مناسب جهت اظه ها نشان داد کهآزمودنی

 .رندرا دا
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های مؤلفهنیز  و تیمیانسجام  و میزان هوش فرهنگی، پژوهشهای بخش توصیفی با توجه به یافته

و این نشان از  (≤3µکشور در سطح متوسط به باال قرار دارد ) برترلیگ  هندبالبازیکنان  در هاآن

 باشد.کشور می برترلیگ در بین بازیکنان  باال تیمیام نیاز به یك هوش فرهنگی و انسج

برابر دوستان، العمل متقابل و مؤثر بازیکنان درهوش فرهنگی، توانایی بروز عکس ،اساساینبر

 دیگر، هوشعبارتهای فرهنگی متفاوت هستند. بههایی است که دارای زمینهتیمیحریفان و هم

 هندهای فرهنگی را تشخیص دهی، تفاوتاز طریق دانش و آگا تا سازدرا قادر می فرهنگی بازیکنان

پور قدمهای فرهنگی متفاوت و متنوع سایر بازیکنان رفتار کنند )مقابل واکنشدرستی درو بتوانند به

نسبت به ابزار دارند و یی هوش فرهنگی باال بازیکنان ، برخی ازحالاین(. با83 ،1390و همکاران، 

، 2005، آلن وهیگینز ) باشندبرخوردار میخبرگی و حساسیت ، مهارت، از بدنی عاطفی و حرکات

که این امر  شوندهای متفاوت منطبق می(. این دسته از بازیکنان با کمترین استرس با فرهنگ162

براین، نتایج نشان عالوه توجهی برخوردار است.از اهمیت قابل هندبالدر یك تیم ورزشی مانند تیم 

های عواملی نظیر ویژگیکشور به  برترلیگ  هندبال بازیکنان تیمیمیزان متوسط انسجام  هداد ک

های تعامل میان اعضای تیم، تهدیدهای بیرونی، تشابه میان ها، فرصت، ثبات تیمهندبالورزش 

. داردوضعیت تیم در جدول لیگ اشاره  و، رضایت اعضا از یکدیگر جایگاه و شخصیت اعضا

های مشترک یابی به هدفدست در ،کنندخوبی با یکدیگر کار میبه ی آنب، تیمی که اعضاترتیهربه

ها در حد نو امکان موفقیت آ رنددر مراحل عملکردی تکامل گروه قرار دا هستند،بسیار متعهد 

ممکن است عملکرد  انسجام ضعیفدارای و یا  تیمی، تیم فاقد انسجام درمقابلخورد. رقم میباالیی 

 .آمیزی نداشته باشدموفقیت

ترتیب هوش فراشناختی )استراتژی(، ابعاد هوش فرهنگی بهاولویت  ،پژوهشهای با توجه به یافته 

فیضی  پژوهشهای که این نتایج با یافته هوش انگیزشی، هوش رفتاری و هوش شناختی )دانش( بود

انگیزش هوش فرهنگی، رتیب تبه اولویت ابعاد هوش فرهنگی داوطلبان که بیان داشت( 1390)

شده ف مشاهدهو اختال) استاستراتژی هوش فرهنگی، رفتار هوش فرهنگی و دانش هوش فرهنگی 

بررسی مورد وامعشاید بتوان این اختالف را به ج. باشدمیناهمخوان  (دار بوداها معنبین اولویت

استراتژی  آن متفاوت است.هوش فرهنگی و ابعاد میزان  ،جوامع مختلف در زیرا، ؛مرتبط دانست

استدالل  تجارب بین فرهنگی خود را ،هندبالیك بازیکن  در آن، هوش فرهنگی روشی است که

آوردن و فهم دستهدهد که ورزشکاران برای بتوجه قرار مییندی را مورداند. این عنصر، فرکیم

های فراشناختی و شناختی و قابلیت یندهاادیگر، بازیکنان فرعبارتد. بهنگیرکار میهدانش فرهنگی ب

، یشمورد خودرخود  ها و تصمیماتدهی قضاوتجهت کسب دانش فرهنگی و شکلدرخود را 
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با توجه به میانگین  و روایناز ؛(19، 1387من آل آقا، )گیرند کار میهدوستان و حریفان ب

ن بررسی طریق تعامالت با دیگراهای پژوهش حاضر، هنجارهای فرهنگی را از آزمودنی ،آمدهدستهب

کنند یریزی مصورت کارآمدی برنامهدیگر، ورزشکاران بهعبارتد. بهندهمیتأمل قرار کرده و مورد

و  نمایندرا کنترل  ادراک و شناخت خود ۀدست پیدا کنند، قو فرهنگ جدیدکه چگونه به یادگیری 

 کنند.ارزیابی  جدیدفرهنگ  ۀجانبرا در درک جامع و همه پیشرفت خود

بازیکنان  تیمیبین هوش فرهنگی و انسجام  که نشان داد پژوهشاصلی  ۀینتایج فرض براین،عالوه

 ماندیل و همکاراننتایج این یافته با  .ردداری وجود دااارتباط معن کشور برترلیگ  هندبالهای تیم

با افزایش هوش  که دهدمیاین یافته نشان  یافت نشد. یو نتایج ناهمخوانهمخوان ( 2014)

 های خودبه هوش فرهنگی تیمنمودن با توجهمربیان یابد و افزایش می تیمیانسجام  ،فرهنگی

تیم بیشتر، موفقیت  تیمیو از طریق انسجام  نمایندنظر خود را بهتر اجرا مد یهاتوانند استراتژیمی

دی هوش فرهنگی در افزایش انسجام تیمی بر نقش کارکر اخیر ۀیافت ،حالهردرزنند. خود را رقم 

انسجام تیمی ممکن است بر افزایش  یعلت و معلولی نبوده و ارتقا ،این رابطه ،البته دارد.تأکید 

 هوش فرهنگی بازیکنان تأثیرگذار باشد. 

تأثیر ابعاد فراشناختی و شناختی در هوش فرهنگی بر انسجام تیمی  ،پژوهشهای طبق یافته

خوبی توانایی تبیین نقش انسجام تیمی را های هوش فرهنگی بهشاخص ،بنابراین؛ اشدبافزاینده می

و  استراتژیهای لفهؤو نقش م انسجام تیمی از هوشدرصدی  21به تبیین با توجه  و روایناز؛ دارند

بینش و توانند می با استفاده از استراتژی هوش فرهنگی نمربیاتوان عنوان داشت که شناختی می

فرهنگی، مشارکت در تعامالت بین فرهنگی و های چنددر موقعیت بودنموفقجهت  را هاییابلیتق

و انسجام تیم خود را باال  نمایندفراهم  ندهست ه از نظر فرهنگی متنوعهایی ککردن در گروهعمل

 .ببرند

پیشنهاد  شدهامانج هایپژوهشحاضر و نیز نتایج سایر  پژوهشی هایافتهبه  عنایتبا  ،مجموعدر

مهم روانی  ۀعنوان یك سازهمواره هوش فرهنگی را به ،هندبالهای مربیان و مدیران تیم که شودمی

سوی های ارزشمندی را بهو با کشف ابعاد تأثیرگذار بر آن، گام هندتوجه قرار داجتماعی موردـ 

تعامالت  و شرایط خانوادگی توجه مداوم به ،واقعدرهای خود بردارند. چه بیشتر تیمموفقیت هر

پیشنهاد شده  ،های پژوهشیافته ۀامری است که بر پای هندبال ۀاجتماعی و فرهنگی ورزشکاران رشت

چه بیشتر موفقیت هرهای اجتماعی و تواند زمینه را برای کنترل تداخالت بیرونی، کاهش تنشو می

کارکردهای این پژوهش، جلب توجه ترین مهمیکی از  ،براینعالوهبازیکنان فراهم نماید. 

ای برای افزایش شرایط ویژه ،ته است که با افزایش هوش فرهنگیاندرکاران امر به این نکدست

فرهنگی  ۀیك طرحوار ۀساخت و توسع ،بنابراین ؛شودعملکرد بهتر تیم فراهم میانسجام تیمی و 
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و در کنار  گیردتوجه قرار ید موردامری است که با کودکی تا بزرگسالی ۀبرای ورزشکاران از دور

ثر با ؤهای فرهنگی ورزشکاران در برقراری ارتباط مهای فنی، زمینه برای بروز ظرفیتمهارت ۀتوسع

  .ها فراهم گرددسایر فرهنگ

داخلی و خارجی مشاهده شد که پژوهشگران، هوش فرهنگی و  هایۀ پژوهشدر بررسی پیشین

هوش  ۀهای سازندها بر مولفهاند. برخی از آنلف بررسی کردهانسجام گروهی را از زوایای مخت

هوش فرهنگی با سایر عوامل، از قبیل انسجام گروهی،  ۀاند و سایرین، رابطفرهنگی متمرکز شده

 اند.طلبی، انطباق با محیط، سطح عملکرد فردی و گروهی و ... سنجیدهموفقیت ۀانگیز

که عبارت است از هوش فرهنگی بررسی کرده و ارتباط آن پژوهش حاضر یکی از این عوامل مهم را 

و مبانی نظری  پژوهشرا با انسجام گروهی در در بازیکنان سنجیده است و از این رهگذر به ادبیات 

 تر شدن آن نقشی ایفا کرده است.هوش فرهنگی افزوده و در غنی

 

 تقدیر و تشکر
کننده در این امی ورزشکاران محترم شرکتمراتب تشکر و قدردانی خود را از تم ،وسیلهبدین

 . یمنمایابراز می رساندندفراوان ما را یاری  ۀکه با وجود مشغل پژوهش
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between Cultural 

intelligence and group cohesion in Iranian handball premier league. Research method 

was the type of correlation and the statistical population included all of handball athletes 

premier League of Iran. According to Morgan table, 110 subjects constituted the study 

statistical sample. The results showed that Met cognitive element of cultural intelligence, 

and Stretch a group-task element of group cohesion had maximum mean. Also, the 

results showed that there was a positive and significant correlation between Cultural 

intelligence and group cohesion in Iranian handball premier League. Predictor variables 

(cultural intelligence) revealed 20% changes in the rate of group cohesion. Totally, 

according to the findings of this research suggest that coaches should attention to 

Cultural intelligence their teams until through this can be performed. Then better their 

strategies and through the greater group cohesion, successfully runs his team. 
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