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 چکیده 

های ارتباطی و هوش فرهنگی در  بندی مدیران براساس مهارت هدف این تحقیق تدوین مدل معادالت ساختاری طبقه

یابی معادالت ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش  رو این تحقیق از نوع مدل های ورزشی استان اصفهان بود. ازاین سازمان

عنوان نمونۀ آماری  نفر به 207نفر بود.  550تان اصفهان تشکیل دادند. حجم جامعۀ آماری پژوهش را مدیران ورزشی اس

گیری  ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه صورت تصادفی خوشه تحقیق به

ساختۀ  ( و پرسشنامۀ محقق85/0هوش فرهنگی )(، پرسشنامۀ 81/0های ارتباطی ) های مهارت پژوهش شامل پرسشنامه

استفاده  LISRELو  SPSSافزار  ( بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم86/0بندی مدیران ) طبقه

بندی مدیران ورزشی از برازش مناسبی برخوردار بود  های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه شد. نتایج مدل مهارت

(037/0RMSEA=، 912/0 GFI= ،902/ AGFI=،910/0NFT=ازاین .)  ارتقای برای صحیح ریزی برنامه الزمۀرو 

. ضمن اینکه مسئوالن باید است ضروریعنوان افراد اثرگذار  های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران ورزشی به مهارت

رسد  نظر می باشند، چراکه به های مدیریتی داشتهگر و شهودی برای پست راهبردهای مناسبی در انتخاب مدیران تحلیل

 ورزش متصور بود. تری برای انداز روشن توان چشم با این مدیران بهتر می
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  مقدمه

 به دستیابی موفق در مدیران رو است، ازاین وابسته مشخصی شرایط به معین، رفتار یک بروز که آنجا از

 توجه با روند این و هستند کارکنان تغییر رفتار و کنترل هدایت، بینی،اندیشۀ پیش سازمانی در اهداف

 ،در جوامع مختلف های فرهنگیامروز و تفاوت دنیای انسانی در ارتباطات توسعۀ و فردی هایتفاوت به

شود ها منجر می (. نداشتن مهارت در ارتباطات، به افزایش هزینه20است ) یاگسترده تحقیقات نیازمند

سازند و با سخنان و  ها را می دهد. رهبران مؤثر از طریق ارتباطات پل و در نهایت اثربخشی را کاهش می

رو  (. ازاین10کنند ) بخش نسبت به آینده متصل می عملکردشان، گذشته و حال را به یک دید الهام

شروع   موفقیت افراد در زمانهنگام استخدام و  گیری سازمان بهتصمیمترین عامل ایی ارتباط، مهمتوان

های ساختاری و ابتکارات بیرونی  های مدیریت، شکل (. معموالً رفتارهای رهبری، برنامه14کار است )به 

و  اطالعات تبادل پرتو در (. انسان8و نحوۀ استفاده از آنها بر عملکردهای سازمانی اثرگذار است  )

 در ترتیب بدین و یابد دست تازه یها واقعیت بر با تفکر و اندیشۀ نو تواند گسترده، می برقراری ارتباطات

 بر انسان در را بودن اجتماعی احساس ارتباط، ایجاد. باشد نقش داشته جامعه و بالندگی سازمانی توسعۀ

 جایی تا یابد، می دست جدید فکرهای طرز و تازه های مهارت به ردف ارتباط این برقراری در و انگیزدمی

براساس گیرند.  می خود به تریپیچیده شکل انسانی ، ارتباطاتشوند می ترگسترده ها سازمان هرچه که

های کالمی، شنودی و بازخوردی  های ارتباطی به سه بخش مهارت مهارت 1مدل پیشنهادی بارثون

 (.16د )شو تقسیم می

های بازخوردی، گفتاری و شنودی بهتری برخوردار  رسد در ارتباطات مدیرانی که از مهارت نظر می به

های ورزشی  باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد. از جمله مشکالتی که مدیران در سازمان

ت کالمی است، چراکه بیشترین های ارتباطی از جمله مهار کمتر به آن توجه دارند، توجه ویژه به مهارت

شود مهارت گفتاری است، ضمن اینکه دارا بودن  مهارتی که توسط افراد در فرایند ارتباطات استفاده می

های  کند، همچنین باید توجه داشت که مهارت مهارت شنودی کمک زیادی به فرایند ارتباط مؤثر می

ای   رک معانی و مفاهیمی ارتباطات کمک ویژهمنظور تحلیل بهتر در د بازخوردی به مدیران ورزشی به

ها را ملزم به وارد شدن در  چندان جدید جهانی شدن در دنیای امروز سازمان چالش نه(. 17کند ) می

(. 5های متفاوت جهانی قرار داده است ) محیط بسیار پویای رقابت جهانی کرده و در میان تالقی فرهنگ

                                                           
1. Barton 
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افته است که برای کار کردن در محیط جهانی نیازمند افرادی است که رو مدیریت منابع انسانی دری این از

های چندفرهنگی  ها و سازمان کنند و اثربخشی باال را در محیط خوبی درک می های فرهنگی را به تفاوت

آورند، زیرا نخستین قابلیت یک مدیر خوب منابع انسانی، قابلیت مالحظات راهبردی است  به ارمغان می

صورت گروهی عملکرد خوبی داشته باشند و  دنبال افرادی هستند که بتوانند به ها به ه سازمان(. امروز9)

های مختلف را دارا باشند.  از سوی دیگر توانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ

ها ارتباط  رهنگطور مناسب با افراد سایر ف های مختلف آشنا باشند و به بنابراین الزم است با فرهنگ

 (. 1برقرار کنند. برای این منظور افراد به هوش فرهنگی نیاز دارند )

( هوش فرهنگی را مشتمل بر چهار جزء فراشناختی، شناختی، انگیزشی و 2003ارلی و آنگ )

ها باید از تنوع فرهنگی آگاه شوند و بتوانند با مردمی که با خودشان  (. انسان1دانند ) رفتاری می

هوش فرهنگی شامل استعداد شناخت، ادراک و (. 19ای داشته باشند ) اند، روابط کاری و حرفه تمتفاو

شناسی در جامعه، زبان  های زیبایی استانداردهای مدیریت زندگی در جامعه، مؤسسات اجتماعی، ارزش

هنگی هوش فربینی از بسیاری از افراد یک جامعه است.  رسمی و غیررسمی، باورهای فرهنگی و جهان

 (. 5های اداری تنوع و ناهمگون نیروی کار است ) یکی از کاراترین ابزار انجام اثربخش وظایف در محیط

گرفته رابطۀ مستقیم و معناداری بین سطح شادی کارکنان و هوش فرهنگی  براساس تحقیقات انجام

های  ق از ظرفیتبینی توسعۀ موف ارتباط کلیدی برای پیش کارکنان وجود دارد. خودکارامدی عمومی

(. ضمن اینکه مدیران ایرانی مورد بررسی از هوش فرهنگی باالیی 18دارد ) هوش فرهنگی را نگه می

تحقیقاتی در مورد هوش فرهنگی انجام گرفته است. از جمله . در حوزۀ ورزش نیز (21)  برخوردار بودند

ن تنها در بعد هوش فرهنگی مقایسۀ ابعاد هوش فرهنگی داوطلبان براساس سابقۀ کار داوطلبی آنا

بین هوش فرهنگی و (. 3فراشناختی براساس سابقۀ کار داوطلبی تفاوت معناداری وجود داشته است )

 (. 2مدیران رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد )وری  های آن با بهره مؤلفه

اثر و جنبۀ  های تشویقی بیشترین بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان ارتباط وجود دارد. جنبه

بین هوش فرهنگی با رهبری تحولی رابطه وجود  (.21رفتاری کمترین اثر را بر عملکرد کارکنان دارد )

(. همچنین بین 11) یکی از عوامل مؤثر بر هوش فرهنگی الگوهای مدیریتی مدیران استرو  دارد، ازاین

دهد که هوش فرهنگی  ها نشان می هر یک از ابعاد هوش فرهنگی با رهبری رابطه وجود دارد. این یافته

هایی که دارای تنوع  دهد تیم بر این، نتایج نشان می (. عالوه4یک عامل اساسی در رهبری تحول است )

تواند  در روند مدیران به استفاده از روش  باال و احتمال باالی ایجاد مخالف، داشتن هوش فرهنگی می
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و سبک رهبری و رفتار با سبک رهبری رابطۀ بین هوش فرهنگی ضمن اینکه  رهبری مؤثر باشد.

آفرین، بر  معناداری وجود دارد. با توجه به رابطۀ مستقیم بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول

مدیران را شود.  منظور اثربخشی بهتر سازمان تأکید می ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به

گر، شهودی، سفیر و تقلیدی قرار داد  تحلیل توان در یکی از طبقات محلی، برحسب هوش فرهنگی می

های رقابتی باشند  وجوی مزیت های خاص خود را درک کنند و در جست که هر یک از مدیران ویژگی

های بیگانه و عمل متناسب با آنها یکسان نیستند.  (. مدیران از لحاظ قابلیت درک و شناخت فرهنگ2)

گذارند، دچار ناراحتی،  هنگ ملی و محلی خود فراتر میکه اندکی پا را از فر برخی  مدیران زمانی

هاست با  کنند که گویی سال شوند. در مقابل  بعضی دیگر چنان  رفتار می اطمینانی و ناسازگاری می بی

اند. باید توجه داشت که هوش فرهنگی یک مهارت اکتسابی است که توان  آن فرهنگ بیگانه خو گرفته

دهی طرز فکر فرد برای سازش با آن  تدریج شکل نده در مورد آن و بهفهم یک فرهنگ یادگیری فزای

 (. 6هنگام برخورد با دیگر فرهنگ رفتار خود را بهتر با آن وفق دهد ) کند تا به فرهنگ را ایجاب می

 اهداف به دسترسی و مدیریت اثربخشی و بهبود کیفیت منظور به انسانی، پیچیدۀ رفتار شناخت برای

. سازد این رفتارهای انسانی را برای مدیران ناگزیر می یگیرشکل چگونگی و رفتار العۀسازمانی مط

های  ترین راهبردهای انگیزشی در افراد است. در سازمان ارتباط مدیران با اعضای سازمان، یکی از اساسی

مهم و در  ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی اجتماعی مقولۀ ورزش، روابط بین مدیر و کارکنان بسیار

 کیفی سطح بهبود منظور به مدیران سازمانی نظام ها اثرگذار است. ضمن اینکه در اثربخشی فعالیت

 . نیاز دارند زیردستان و همکاران مافوق، مدیران بامؤثر  ارتباطی ایجاد به خود، سازمانی تعامالت

رهنگی و افزایش فهم از های ارتباطی و هوش ف هدف از این تحقیق جویا شدن ساختار حوزه، مهارت

بندی مدیران ورزش استان در راستای ارتباط مؤثر و  های مربوط به نگرش مدیریت و طبقه حوزه

این پژوهش مفاهیم عملی و نظری را برای توسعۀ حوزۀ مدیریت و رفتار اثربخشی سازمانی است. 

های  ش قرار دادن تئوریآورد و با در معرض آزمای های ورزشی استان فراهم می سازمانی در سازمان

صورت  های ارتباطی، هوش فرهنگی و نگرش مدیریتی مدیران سعی دارد مفاهیم را به نظری در مهارت

کاربردی وارد عرصۀ مدیریت ورزشی کند تا بتواند با ارائۀ راهکارهایی مرتبط با حوزۀ پژوهش مسیر 

ار سازد. سؤالی که ذهن محقق را به های ورزشی را همو مقابله با مشکالت و موانع موجود در سازمان

های بنیادی ارتباط و هوش فرهنگی مدیران  بین مهارت ای رابطه خود مشغول کرده این است که آیا

توان  های ارتباطی و هوش فرهنگی می های ورزشی وجود دارد؟ ضمن اینکه از طریق مهارت سازمان
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بندی مدیران  ین مدل معادالت ساختاری طبقهرو هدف این تحقیق تدو بندی کرد. ازاین مدیران را طبقه

  های ورزشی استان اصفهان بود. های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان براساس مهارت

 

 شناسی روش

با توجه به هدف پژوهش روش پژوهش همبستگی است که به شیوۀ معادالت ساختاری انجام گرفته 

استان اصفهان بودند. حجم جامعۀ آماری های ورزش  است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران سازمان

نفر است. برای  550های نامبرده حدود  شده از کارگزینی سازمان پژوهش براساس اطالعات دریافت

ای   ( استفاده شد. حجم نمونه05/0تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران اشتباه مجاز نسبت یادشده را )

ای برای انتخاب نمونه از جامعۀ  گیری خوشه روش نمونه دست آمد. در این پژوهش از نفر به 207برابر  

های ارتباطی بارتون جی  گیری عبارت بود از: پرسشنامۀ مهارت مورد نظر استفاده شد. ابزار اندازه

سنجد. پایایی این پرسشنامه  ( که سه بعد ارتباطی شامل ابعاد کالمی، شنودی و بازخوردی را می1990)

گزارش شد. پرسشنامۀ 81/0( براساس آلفای کرونباخ برابر با 2012) طی پژوهش نظری و همکاران

( که چهار بعد هوش فرهنگی شامل ابعاد فراشناختی، شناختی، 2003هوش فرهنگی ارلی وانگ )

( براساس آلفای 1389سنجد. پایایی این پرسشنامه توسط ابزری و همکاران ) انگیزشی و رفتاری را می

 شده است. گزارش 85/0کرونباخ برابر 

گر،  بندی مدیران؛ در این پرسشنامه مدیران به پنج دسته مدیران محلی، تحلیل پرسشنامۀ طبقه

بندی مدیران از نوع  شوند.  با توجه به اینکه پرسشنامۀ طبقه شهودی، سفیر و تقلیدی تقسیم می

 استادان تربیت بدنی درنفر از  شد؛ به دهمقدماتی تهیه  ساخته بود، ابتدا پرسشنامۀ پرسشنامۀ محقق

اظهار تا در موارد زیر نظرهای خویش را ریزی ارائه شد و از آنها درخواست شد گرایش مدیریت و برنامه

استفاده شد.  2آزماییو باز 1بندی مدیران از روش آلفای کرونباخ  طبقه پرسشنامۀ کنند. برای تأیید پایایی

 محاسبه شد.  86/0مدیران برابر بندی  آمده برای پرسشنامۀ طبقه دست آلفای به

  های آماری  روش

افزار  ها  از نرم وتحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. برای تحلیل داده تجزیه

SPSS/16  8.54وLisrel/ های کولموگروف  درصد استفاده شد. همچنین از آزمون 95سطح اطمینان  با

                                                           
1 . Cronbach,s Alpha 

2 . Test-retest 
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که رویکرد آماری  (SEM) 1تفاده شد، ضمن اینکه از مدل معادالت ساختاریاس  t ،Fاسمیرنوف، لوین، 

 هاست. از طریق این رویکرد و متغیرهای مکنون دربارۀ روابط بین متغیر هایی جامعی برای آزمون فرضیه

 شده استفاده شد. ای مشاهدهمتغیره و

 

 نتایج

درصد 7/49د حجم نمونه و زنان درص 3/50توزیع جنسیت افراد حاکی از این است که مردان حدود 

درصد و  49اند.  بیشترین حجم نمونه مربوط به گروه لیسانس با حدود  حجم نمونه را تشکیل داده

درصد است. در مورد سابقۀ مدیریت بیشترین حجم نمونه مربوط به  4کمترین آن دیپلم با حجم نمونۀ 

درصد است.   5سال با حجم نمونۀ  20 تا 11درصد و کمترین آن  51سال با حدود  5گروه کمتر از 

ها  اطمینان حاصل  ها و همگونی واریانس های تحقیق ابتدا از نرمال بودن داده پیش از بررسی فرضیه

با توجه به نتایج های آماری کولموگروف اسمیرنوف و لوین استفاده شد.  شد. برای این منظور از آزمون

متغیرهای تحقیق از همگونی قیق از توزیع نرمال و درصد متغیرهای تح 95آمده در سطح  دست به

 واریانس برخوردارند.

های ارتباطی  بندی مدیران براساس مهارت مدل معادالت ساختاری طبقه های استاندارد نمره 1شکل 

 بودن مناسب از حاکی تخمین شکل دهد، نتایج می نشان را های ورزشی و هوش فرهنگی در سازمان

 . است مدل

                                                           
1 . Structural Equation Modeling 
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های ارتباطی و  بندی مديران براساس مهارت های استاندارد مدل معادالت ساختاری طبقه نمره. 1شکل 

 های ورزشی هوش فرهنگی در سازمان

های  بندی مديران براساس مهارت های نیکويی برازش مدل معادالت ساختاری طبقه شاخص .1 جدول
 های ورزشی ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان

 شاخص خصعدد شا وضعیت شاخص

 شاخص کای دو 36/164 ها و مدل مناسب است. الف بین دادهتوضعیت از جهت اخ

 df 52 مناسب زیرا نباید کمتر از صفر باشد.

 P-Value 00/0 شاخص سنجش مدل عدد حاکی از مناسب بودن مدل است.

 RMSEA 037/0 باالتر باشد. عدد حاکی از برازش مدل است. 09/0نباید از 

 (GFI1) 912/0 حاکی از مناسب بودن مدل است. 90/0دن این عدد از باالتر بو

 (AGFI2) 902/0 حاکی از مناسب بودن مدل است. 90/0باالتر بودن این عدد از 

 (NFI3)  910/0 حاکی از مناسب بودن مدل است. 90/0باالتر بودن این عدد از 

                                                           
1 . Goodness of Fit Index 

2 . Adjusted Goodness of Fit Index 

3 . Norma Fit Index 



 1395فروردين و ارديبهشت ، 1شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی،                                                         

 

128 

 میزان بودن پایین نسبتاً باالیی است. رمقدا است که 36/164دو  خیمقدار  لیزرل خروجی به توجه با

 است. شدۀ تحقیق مشاهده یها داده با پژوهش مفهومی مدل میان تفاوت اندک دهندۀ  نشان شاخص این

 از مدل باشد، هرچه این شاخص کمتر  دهد.  می نشان مدل را برای RMSEA (037/0خروجی ) همچنین

 است و حاکی از برخوردار تناسب خوبی و برازش از مدل دیگر عبارت به است. برخوردار یتر مناسب برازش

های ارتباطی و هوش فرهنگی در  بندی مدیران براساس مهارت مدل معادالت ساختاری طبقه شدن تأیید

 .های ورزشی است سازمان

 

 گیری  بحث و نتیجه

طی، مدیر محلی، های ارتبا از مهارت  های کالمی برای عامل سن، مؤلفهآمده  دست با توجه به نتایج به

بندی مدیران همچنین فراشناختی، انگیزشی،  گر، مدیر شهودی، سفیر، تقلیدی و طبقه مدیر تحلیل

رفتاری و هوش رابطۀ معناداری با سن دارند. نتایج رابطۀ معنادار بین مهارت کالمی با سن با نتایج 

ن ورزشی ایران رابطۀ ( که اشاره کردند بین سن و مهارت کالمی مدیرا2012نظری و همکاران )

های هوش  (، همخوان است. ضمن اینکه معناداری رابطۀ سن و سایر مؤلفه16معناداری وجود دارد )

های فردی از جمله سن افراد را عامل مهمی در  ( که تفاوت2013فرهنگی با نتایج نصری و همکاران )

ن ورزشی استان اصفهان در (، همخوانی دارد. در بین مدیرا18داند ) جریان مذاکرات فرهنگی می

و مهارت کالمی با میانگین  38/3های ارتباطی شامل مهارت بازخوردی با میانگین  های مهارت حیطه

آمده  دست گرفتند. با توجه به نتایج به ترتیب قرار می به  92/2و مهارت شنودی با میانگین  36/3

ول یعنی باالتر از میانگین قرار داشت، ولی در وضعیت قابل قب 22/3های ارتباطی نیز با میانگین  مهارت

با وضعیت مطلوب اختالف معناداری داشت. این مسئله نشان از این دارد که مدیران ورزشی استان 

های ارتباطی در وضعیت مطلوب قرار ندارند، ضمن اینکه در مهارت شنودی با  اصفهان از نظر مهارت

فرد و همکاران )  نتایج این بخش از تحقیق با نتایج معین در وضعیت نامطلوب قرار دارند. 92/2 میانگین

های ارتباطی مدیران ورزشی ایران را نامطلوب گزارش کرده  ( که وضعیت مهارت2012( و نظری )2013

های هوش فرهنگی  (، همخوانی داشت. در بین مدیران ورزشی استان اصفهان در حیطه16،15بودند )

و شناختی  33/3، رفتاری با میانگین 40/3و فراشناختی با میانگین 58/3شامل انگیزشی با میانگین 

در  34/3آمده هوش فرهنگی نیز با میانگین  دست گرفتند. با توجه به نتایج به ترتیب قرار می به 06/3

وضعیت قابل قبول یعنی باالتر از میانگین قرار داشت، ولی با وضعیت مطلوب اختالف معناداری داشت. 
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ان از این دارد که مدیران ورزشی استان اصفهان از نظر هوش فرهنگی در وضعیت مطلوبی این مسئله نش

( که اشاره کردند مدیران 2010قرار ندارند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج ودادی و همکاران  )

ماهیت  رسد دو نظر می (، همخوانی ندارد. البته به4صنعتی ایرانی از هوش فرهنگی باالیی برخوردارند )

تأثیر نباشد، ضمن اینکه نمونۀ آماری  متفاوت مدیران ورزشی و مدیران صنعتی در این عدم همخوانی بی

های  کنند و با مدیریت در شرکت شده در استان اصفهان محیط یکنواخت فرهنگی را تجربه می انتخاب

 اند، از نظر ماهیت متفاوت باشد. های چندفرهنگی بزرگ صنعتی که دارای محیط

گر با  بندی مدیران شامل مدیران تحلیل های طبقه در بین مدیران ورزشی استان اصفهان در حیطه

  32/2، مدیران شهودی 36/3، مدیران سفیر با میانگین 43/3و مدیران محلی با میانگین  52/3میانگین 

بندی  آمده طبقه دست گرفتند. با توجه به نتایج به ترتیب قرار می به 24/3و مدیران تقلیدی با میانگین 

در وضعیت قابل قبول یعنی باالتر از میانگین قرار داشت، ولی با وضعیت  37/3مدیران نیز با میانگین 

دهد که مدیران ورزشی استان اصفهان از نظر  مطلوب اختالف معناداری داشت. این مسئله نشان می

رسد با توجه به جایگاه ورزش استان  می نظر بندی مدیران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، چراکه به طبقه

گر و شهودی و سفیر البته با  اصفهان قاطبۀ مدیران ورزشی استان اصفهان باید به سمت مدیران تحلیل

طور منظم  گر مدیری است که به نمرۀ بسیار باالتر از میانگین تمایل داشته باشند. چراکه مدیر تحلیل

های یادگیری در سازمان برای مدیر از اهمیت  کند. فرایند ی میقوانین و انتظارات فرهنگی را ارزشیاب

وتحلیل کرده و برای حل  زیادی برخوردار است، مدیر مسائل فرهنگی درونی و بیرونی سازمان را تجزیه

کند. ضمن اینکه مدیران شهودی  وتحلیل می ها و تهدیدها را تجزیه ها، فرصت ها، قوت مشکالت، ضعف

ئل فرهنگی بیرون از سازمان اهمیت خاصی برخوردار است، از بینش و بصیرت باالیی نیز  برای مدیر مسا

ترجیح  گیری های تصمیم ها بینش و بصیرت خود را به سایر فرایند گیری برخوردار است؛ در تصمیم

های خود تکیه  دارد و در نهایت در مواجهه با شرایط چندفرهنگی  گیری به باور دهد؛ برای تصمیم می

کند. از آنجا رویکرد مدیران  ها استفاده می های شهودی خود برای کنترل موقعیت از قضاوت مبهم

گرا نزدیک است، باید اذعان کرد نتایج این بخش از تحقیق با نتایج  گر و شهودی به رهبران تحول تحلیل

گی با رابطۀ مثبت و معناداری بین هوش فرهن( که اشاره بر این داشت که 2012نصر و همکاران )

دهد که هوش فرهنگی یک عامل اساسی در  ها نشان می (. این یافته18رهبری تحولی وجود دارد )

با توجه به رابطۀ مثبت بین هوش فرهنگی و سبک ( 2013رحیمی و همکاران )رهبری تحول است. 
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کید منظور اثربخشی بهتر سازمان تأ آفرین، بر ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به رهبری تحول

 (، همخوانی ندارد.4کنند ) می

رابطۀ معناداری های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران  براساس دستاوردهای تحقیق بین مهارت

توان گفت با افزایش  رو می آمده مثبت است، ازاین دست وجود دارد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی به

طور  ست. از آنجا که هیچ تحقیقی که بههای ارتباطی افزایش یافته ا هوش فرهنگی میزان مهارت

ها در این  های ارتباطی و هوش فرهنگی بپردازد یافت نشد، پژوهش مستقیم به بررسی رابطۀ بین مهارت

( اشاره بر این دارد که 2000دکوچ وکاشمن )صورت غیرمستقیم انجام گرفته است. از جمله  مورد به

( توانایی 2003(، ضمن اینکه هنگست )12آورد )جود میو که ارتباطی مهم تلقی شود، تعهد به هنگامی

کار  شروع  به هنگام استخدام و موفقیت افراد در زمان گیری سازمان بهترین عامل تصمیمارتباطی را مهم

شناسی،  گرایی، وظیفه ( بین پنج ویژگی بارز شخصیتی )برون1390پور و همکاران ) (. قدم14داند ) می

وری و گشودگی نسبت به تجربه( و هوش فرهنگی رابطۀ معناداری را گزارش کردند پذیری، روانج تطابق

را بین سطح شادی کارکنان و هوش  یرابطۀ مستقیم و معنادار( 2013زیادینی و محمودی )(. 7)

رو دستاورد تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطۀ بین  (، ازاین21فرهنگی کارکنان گزارش کردند )

 شده همخوانی دارد. با هوش فرهنگی با نتایج تحقیقات اشارههای ارتباطی  مهارت

بندی مدیران رابطۀ معناداری وجود  های ارتباطی و طبقه براساس دستاوردهای تحقیق بین مهارت

صورت مستقیم مقایسه  دارد. در این زمینه هیچ تحقیق مستقیمی که بتوان نتایج این تحقیق را با آن به

مدیران شامل مدیران محلی، سفیر، شهودی،  بندی دسته طبقهکه در تفسیر پنج کرد، یافت نشد. از آنجا 

نحوی که برای مثال در مدیران  گر و تقلیدی وجود مهارت در ارتباط یکی از عوامل مهم است، به تحلیل

ای با اطمینان و  صورت متقاعدکننده ها اشاره بر این دارد که مدیر به ترین ویژگی سفیر یکی از مهم

کند یا در مدیران تقلیدی اشاره شده است که مدیر در ارتباطات  ماد به نفس ارتباط برقرار میاعت

کند  های ارتباطی باالیی برخوردار است و در مدیران شهودی به این نکته اذعان می فردی از مهارت بین

درستی  ق بهتوان گفت که این تحقی رو می که مدیر از بینش و بصیرت باالیی برخوردار است، ازاین

 بندی مدیران را تبیین کرده است. های ارتباطی و طبقه مهارت

بندی مدیران رابطۀ معناداری وجود دارد.  براساس دستاوردهای تحقیق بین هوش فرهنگی و طبقه

ای  بین هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه( اشاره کردند که 1388نیا و همکاران ) در این زمینه رحیم

بین هوش فرهنگی و  ( نشان دادند 2013نصر اصفهانی و همکاران )(. 5دارد )مدیران رابطه وجود 
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های تشویقی بیشترین اثر را بر عملکرد کارکنان دارد،  عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.  جنبه

رابطۀ مستقیم و معناداری بین هوش فرهنگی که جنبۀ رفتاری کمترین اثر را دارد، ضمن اینکه  درحالی

ها هوش فرهنگی یک عامل اساسی در رهبری  (. براساس این یافته18تحولی وجود دارد )با رهبری 

با توجه به رابطۀ مستقیم بین هوش فرهنگی و سبک ( 1390حسینی نسب و قادری )تحول است. 

وری بهتر  منظور اثربخشی و بهره آفرین، بر ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به رهبری تحول

( اشاره کردند که 2013زیادینی و محمودیان )، (2010اصغرزاده )(، 2کند ) یسازمان تأکید م

های هوش فرهنگی  بینی توسعۀ موفق از ظرفیت خودکارامدی عمومی مدیران ارتباط کلیدی برای پیش

توان براساس هوش  ( اشاره کردند که مدیران را می1389(. ابزری و همکاران )11، 21دارد ) را نگه می

بندی کردن  (. دستاوردهای این تحقیق که هوش فرهنگی در طبقه1بندی کرد ) ها طبقهفرهنگی آن

بندی مدیران رابطه وجود  مدیران به سطوح مختلف نقش دارد و در این میان بین هوش فرهنگی و طبقه

ار نتایج تحلیل مدل پیشنهادی از برازش و تناسب خوبی برخورد شده همخوانی دارد. دارد، با نتایج اشاره

های  های مهارت براساس مدل پیشنهادی تحقیق حیطه .است، که حاکی از تأیید شدن مدل است

های  کالمی، بازخوردی و شنودی است. این  ترتیب مهارت ارتباطی مدیران ورزشی استان اصفهان به

رده های ارتباطی را کالمی، شنودی و بازخوردی ارائه ک ( که ترتیب مهارت1990مدل با مدل بارثون )

های بنیادی ارتباط را در بین مدیران ورزشی  ( که ترتیب مهارت2014بود و مدل نظری و همکاران )

فرد است.  (، غیرهمخوان و از این حیث منحصربه17ایران  بازخوردی، کالمی و شنودی ارائه کرده بودند )

د که مدیران در بخش های ارتباطی باش مهارتترین  های کالمی جزء مهم مهارترسد اهمیت  نظر می به

ها باید برخوردار باشند، چراکه آنها مرتب با مدیران  واسطۀ شرایط و پیچیدگی مأموریت ورزش به

 اند. زنی و مذاکره باالدستی، همردیفان و بخش سرپرستی در حال چانه

ترتیب انگیزشی، رفتاری،  های حائز اهمیت را به در بخش هوش فرهنگی مدل این تحقیق حیطه

های هوش فرهنگی را  ( که حیطه1389کرده است که این الگو با الگوی ابزری و همکاران ) منظور

(، همخوانی ندارد. شاید این عدم همخوانی 1شناختی و فراشناختی، انگیزشی و رفتاری آورده است )

ناشی از این باشد که در ورزش استان اصفهان محیط چندفرهنگی وجود ندارد. از طرف دیگر بیشتر 

های عینی هوش فرهنگی است، از دیدگاه مدیران ورزشی  های انگیزشی و رفتاری که جزء حیطه طهحی

 استان اصفهان حائز اهمیت است.
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بندی مدیران ورزشی  بندی مدیران ورزش استان اصفهان با توجه به دستاوردها طبقه در بخش طبقه

از آنجا که بیشتر مدیران اند.  ی و محلیگر، تقلیدی، شهود ترتیب مدیران سفیر، تحلیل استان اصفهان به

مدیر  های مدیران سفیر عبارت است از: ورزشی استان اصفهان خصوصیت مدیران سفیر را دارند، ویژگی

ای با اطمینان و اعتماد به نفس ارتباط  صورت متقاعدکننده کند؛ مدیر به همانند یک سیاستمدار رفتار می

کند و  خوبی دفاع می خوبی نمایندگی کرده و از کیان سازمان به به کند؛ مدیر سازمان خود را برقرار می

داند، به  در نهایت مدیر ضمن اینکه از اعتماد به نفس خوبی برخوردار است، در مورد مسائلی که نمی

طور منظم قوانین و  گر  عبارت است از: مدیر به های مدیران تحلیل اندازۀ کافی فروتنی دارد. ویژگی

های یادگیری در سازمان برای مدیر اهمیت زیادی دارد؛  کند؛ فرایند هنگی را ارزشیابی میانتظارات فر

ها و  ها و فرصت ها، قوت مدیر مسائل فرهنگی درونی و بیرونی سازمان و برای حل مشکالت، ضعف

بر  های مدیران تقلیدی عبارت است از: مدیر به میزان زیادی کند. ویژگی وتحلیل می تهدیدها را تجزیه

کند؛ مدیر  کند، آرامش خاصی منتقل می ال و رفتارش کنترل دارد؛ مدیر به افرادی که با آنها کار میاعم

ای از  های ارتباطی باالیی برخوردار است و گاهی در ارتباط با مدیر جلوه فردی از مهارت در ارتباطات بین

برای مدیر مسائل فرهنگی بیرون از یابد. مدیران شهودی مدیرانی هستند که  خود را در درون مدیر می

ها  گیری سازمان اهمیت خاصی دارد؛ مدیر از بینش و بصیرت باالیی برخوردار است؛ مدیر در تصمیم

گیری به  دهد؛ مدیر برای تصمیم گیری ترجیح می های تصمیم بینش و بصیرت خود را به سایر فرایند

های شهودی  با شرایط چندفرهنگی مبهم از قضاوت های خود تکیه دارد و در نهایت مدیر در مواجهه باور

کند. مدیران محلی مدیرانی هستند که مدیر با افرادی با  ها استفاده می خود برای کنترل موقعیت

های فرهنگی مشابه با خود تعامل دارد؛ مدیر برای مسائل فرهنگی در سازمان ارزش زیادی قائل  پیشینه

داند. تحقیقی که  عنوان ارکانی از فرهنگ سازمانی می سازمان را بههای فرهنگی در  است و مدیر پیشینه

بندی مدیران که در این  بتوان نتایج این بخش از تحقیق را با آن مقایسه کرد یافت نشد. از مدل طبقه

 فرد است. تحقیق ارائه شد، از این حیث منحصربه

های ارتباطی، هوش فرهنگی  ارتهای مه حاکی از این است که متغیرگیری کلی تحقیق حاضر  نتیجه

های ورزشی مورد  بندی مدیران ورزشی نشان داد که میزان تمامی این متغیرها در سازمان و طبقه

های ارتباطی و هوش  دهندۀ ضعف در مهارت بررسی در سطح متوسطی قرار دارد. این موارد نشان

های  گفت چون مدیران از مهارت توان عبارت دیگر می فرهنگی مدیران ورزشی استان اصفهان است. به

ها نادیده  گیری فردی خوبی برخوردار نیستند، نقش کارکنان را در تصمیم ارتباطی و ارتباطات بین
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کنند؛ سازماندهی خوبی در راستای اهداف  گیرند؛ افراد را به برقراری ارتباط در سازمان ترغیب نمی می

آورند. از آنجا که درصد  ی را در بین کارکنان پایین میسازمان ندارند و با این اقدامات سطح رضایت شغل

زیادی از مدیران ورزشی اصفهان به سمت مدیران تقلیدی و سفیر تمایل دارند، باید اشاره کرد که 

های ارتباطی و  منظور رسیدن به سطح بهینه از شاخص های مدیریتی مناسبی را بهمسئوالن باید راهبرد

مدیریتی های و در انتخاب افراد مناسب برای احراز سطوح مختلف پست هوش فرهنگی را اتخاذ کنند

تری  انداز روشن توان چشم گر و شهودی می ای داشته باشند، چراکه با وجود مدیران تحلیل اهتمام ویژه

 برای ورزش استان متصور بود.
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