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 تهران استان تکواندو هایهیئت سازمانی هوش و فرهنگی هوش ارتباطی مدلارایه 
 1کشاورز لقمان

 چکیده

به مفهوم  ضروری است ،کنندهای مختلف فعالیت میهای پویا با فرهنگورزشی به دلیل این که در محیطهای سازمان مقدمه و هدف:

 ارایههدف از پژوهش حاضر رو توجه نمایند. از این داشته باشند، نقش مهمیتواند میها آنموفقیت  درهای فرهنگی و سازمانی که هوش
 تهران بود.  استان تکواندو هایهیئت سازمانی هوش و فرهنگی هوش ارتباطی مدل

با توجه به اهمیت  .بود رنف 217 به تعداد تهران استان تکواندو هایهیئت کارکنان و مدیران شامل تحقیق آماری جامعه روش شناسی:

 فرهنگی هوش پرسشنامه دو از تحقیق اهداف به یابیدست برای. شدند انتخاب تحقیق نمونه برای شمار کل طور به موضوع تمام آنها
 متخصصین از تن 15 دتایی به هاآن محتوایی و صوری روایی. شد استفاده( 2003) آلبرخت سازمانی هوش و( 2004) همکاران و آنگ

 فرهنگی هوش پرسشنامه برای کرونباخ آلفای با و آزمودنی 30 با مقدماتی مطالعه یک در نیز هاپرسشنامه پایایی. رسید ورزشی مدیریت
 -کلموگروف جمله از یاستنباط و توصیفی آمار هایروش از هاداده تحلیل برای. شد محاسبه 94/0 سازمانی هوش پرسشنامه و 93/0

  .شد دهاستفا  SPSS و AMOS افزارهای نرم از استفاده با تاییدی عاملی تحلیل و گروهی، تک استودنت تی اسمیرنوف،

و هوش   (p≤05/0و t=58/12)های تکواندو استان تهران هوش سازمانی در حد مطلوبدر هیئت که نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

معناداری وجود  مستقیمو هوش فرهنگی ارتباط  یقرار دارد. بین هوش سازمان  (p≤05/0و t=-14/10)فرهنگی در حد نامطلوب
 .(d.f/ 2x  ،076/0=value-p= 09/2)ها از برازش مطلوب برخوردارستو مدل ارتباطی آن (p≤05/0و  β=45/0دارد

دو استان تهران، توصیه های تکوانبرازش مدل ارتباطی هوش فرهنکی و هوش سازمانی در هیئتتایید به با توجه بحث و نتیجه گیری: 

 ل مورد توجه قرار گیرد. های این دو عاممیزان تاثیرگذاری هر کدام از زیر مولفه ،هاها و تصمیات این هیئتشود در برنامهمی

 

 ش سازمانی، هوش فرهنگی، تکواندوهو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های ورزشی ماموریت توسعه، ونها به عنوان بازوان اصلی فدراسیتوابع آنشهرهای ها و های ورزشی استانهیئت
دارند. از  بر عهده مختلف ها و شهرهایاستان های مختلف ورزشی را درریزی، سازماندهی و هدایت رشتهبرنامه

های باالدستی خود توفیق سازمان جهتهایی به عنوان یک سازمان پایین دستی اینرو برای این که چنین سازمان
و  موفقیتکه تاثیر مهمی در  هاو ارتباط بین آن کمک کننده باشند، ضروری است به بسیاری از عوامل نامحسوس

مانند  سارمانی نامشهود عواملبسیاری از  چرا کهجه نمایند. وت ،دارند و رشته مربوطه خود فدراسیون موفقیتعدم 
اما نکته قابل تامل در  .(1) دهندمی قرار تأثیر تحت یسازمانهر  در را افراد کارآیی هوش فرهنگی ی وهوش سازمان

این رشته ورزشی  که است دلیلاین به  ها و شهرهای مختلفدر استان های تکواندوهیاتمانند  ورزشیهای سازمان
 ی زیادیهاخانوادهاین که و به دلیل  داشتهالمللی فعالیت ح ملی و بینوهای موفق در سطبه عنوان یکی از رشته

 از عالوه بر این که فعال در آنانسانی منابع  استضروری کنند، ورزشی هدایت می یرشته این بهرا فرزندان خود 

و همچنین هوش کنند، نسبت به موضوع فرهنگ و مسایل فرهنگی وری خود استفاده میعوامل مختلفی برای بهره
های تواند زمینه ساز بروز تنشچرا که اختالفات فرهنگی در هر سازمانی می ای داشته باشند.نیز توجه ویژهفرهنگی 

هوش فرهنگی به در این رابطه  یابی به اهداف سازمان جلوگیری کند.جدی و اختالفات بسیاری گردد و از دست
های متعدد محیطهای گوناگون یا منظور قابلیت فردی برای عمل و اداره کردن به لحاظ فرهنگی با کارایی در زمینه

تواند در یک محیط بین می فردچگونه  که گر این موضوع استبیان(. یعنی هوش فرهنگی 2شود )تعریف می
خود را پیشرفت موجبات و  دادههای آنها شناختی ندارد، خود را وفق محیطی که فرد از امکانات و مهارت ،فرهنگی
برای درک، استدالل و  ی افرادهوش است که بر روی توانایهوش فرهنگی، نوعی به بیان دیگر (. 3کند )فراهم 

، دانشی، رفتاری و انگیزشیهوش فرهنگی از چهار مولفه (. 2)داردتمرکز های بین فرهنگی مختلف ر در محیطرفتا
 توانایی سازگار که در دارد اشاره ها، اهداف و انتظارات سودمندبه ارزش راهبردی تشکیل شده است. مولفه انگیزشی
به دانش درونی نیز عامل دانشی  کند.افراد کمک میعلت تمایل فطری هشدن و یادگیری در حیطه فرهنگی نوین، ب

آگاهی  هوش فرهنگی به دانشی. به بیان دیگر عامل و کار دارد سر افراد یند و استدالل اطالعاتآدارد که با فراشاره 
اشاره نیز رفتاری  مولفه.  پردازدمیهای فرهنگی ها با توجه به ابعاد اساسی ارزشداشتن از اختالفات میان فرهنگ

که به آن فکر  بدون این ،دهندانجام می افرادیعنی آنچه که  .به آشکار سازنده بیرونی یا آشکار کردن عمل دارد
های فرهنگی توانند دارای یک روش مناسب با زمینهرفتاری، می (. افرادی با سطح باالی هوش فرهنگی2کنند )

از سویی دیگر . (4صدا، زبان احوال پرسی و حرکات اجتماعی باشند ) مانندگوناگون در خصوص چنین رفتارهایی 
 مهم اقدام یک یا وظیفه انجام برای سازمان ذهنی یقوه ظرفیت» سازمانی هوش 1آلبرخت  ینظریه براساس

 به میل مشترک، سرنوشت اندازاستراتژیک، چشم:  یمولفه هفت دارای هوش سازمانی وی نظر از. باشدمی
های هوشمند ناچنین در خصوص سازمهم (.5) باشدی عملکرد فشار و دانش گسترش توافق، و اتحاد تغییر،روحیه،

 طیشرا از حیصح درکیی توانااعتقاد بر این است که سازمانی که از هوش سازمانی بهینه برخوردار است از چهار 
 توسعهیی توانا ،هاآن اساس بر عملکرد و طیمح در موجودهای نشانه ریتفسیی توانا ،موثر عملکرد وی سازمان دهیچیپ
برخوردار  هاآن ازی رییادگ و گذشته تجارب انعکاسیی تواناو  ییاجراهای تیفعال به مربوط دانشی ریبکارگ و

عدم آگاهی از تغییرات باشد. در این راستا سازمانی که از هوش سازمانی نامطلوب برخوردار باشد مواردی مانند می
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های ناکارآمد، عدم به کارگیری گیریها و تصمیممحیطی، عملکرد کند در پاسخگویی به مسایل، اصرار بر سیاست
های گذشته، ظرفیت  تحدید شده در نوآوری و عدم تمرکر کافی بر ارتباطات و عملکرد در آن سازمان تجربی ناکامی

های لذا با توجه به اهمیت این دو عامل نامحسوس در هر سازمانی و به ویژه سازمان(. 5) به وفور قابل مشاهده است
ها به ویژه ها مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه برخی سازماننوع و نحوه ارتباط بین آن ورزشی ضروری است

نتایج پژوهش آیین، بهروزی و اند. به طوری که های غیر ورزشی به نحوه ارتباط بین دو متغیر پرداختهسازمان
شرایط سازمان) زیرمولفه اتحاد و ( مبین این است که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن با سازگاری 2014اسدسنجابی)

های نخعی، فراهانی، . یافته(6)های دولتی ایران ارتباط معناداری وجود داردو توافق هوش سازمانی( مدیران سازمان
( در پژوهشی نشان داد بین هوش فرهنگی و اجرای آن با کارآفرینی سازمان )متناسب 2013پور )عباس نژاد و طالب

. افکانه و (7)هوش سازمان( مدیران و متخصصین ورزشی ایران ارتباط معناداری وجود داردبا بعد گسترش دانش 
ای دریافتند بین هوش فرهنگی و عملکرد فردی کارکنان وزارت کار، رفاه و تامین ( در مطالعه2014بیگی نیا )

. نتایج (8)داری وجود داردارتباط مستقیم معنا انداز راهبردی زیرمولفه هوش سازمانی()متناسب با چشم اجتماعی
( در پژوهشی بیانگر این است که بین هوش فرهنگی و هوش 2014چشمه )ژوهش مرادی پوردنجاتی و صادقی دهپ

( در 2015) 1های مارک. یافته(9)های کوچک و متوسط ایرانی ارتباط معناداری وجود داردسازمانی مدیران شرکت
دن ) متناسب با مولفه چشم انداز استراتژیک هوش سازمانی( و پژوهشی نشان داد هوش فرهنگی در جهانی ش

. شفیعی دیزج، آذروند و (10)اردخالقیت ) متناسب با مولفه گسترش دانش هوش سازمانی( ارتباط معناداری وجود د
توافق هوش ای دریافتند بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی )متناسب با مولفه اتحاد و ( در مطالعه2014ماو )پناهی

 ی( در تحقیق2009) 2های کادری و ربکا. یافته(11)ارتباط معناداری وجود دارد مانی( معلمین شهر بیله سوار مغانساز
-مبین این است که هوش فرهنگی با تنوع منابع انسانی ) متناسب با زیرمولفه میل به تغییر هوش سازمانی( سازمان

( در پژوهشی بیانگر این است 2011) 3تایج پژوهش آگنس، ذولتن و الجسن .(12)های مدرن ارتباط معناداری دارد
، ابراهیم. درویش، نوده (13)ها ارتباط معناداری وجود داردکه بین هوش فرهنگی دانشجویان ممتاز با عملکرد آن

شغلی ستاران بیمارستان انقالب و عملکرد ی دریافتند بین هوش فرهنگی پر( در پژوهش1392خلیلی و شعبانی )
ها ارتباط معناداری وجود اما بین مولفه رفتاری هوش فرهنگی و عملکرد شغلی آن ها ارتباط معناداری وجود ندارد.آن

 .(14)دارد
های تکواندو هیئتمانند های ورزشی رد که هر سازمانی به ویژه سازمانتوان بیان کبه طور کلی چنین می     

های ورزشی حاضر در ها، مدیران تیمورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران باشگاهاز  تعداد زیادیکه به  استان تهران
ای از هوش فرهنگی نیازمند سطح بهینه ،های متفاوت هستندهای استان و سایر مخاطبین که دارای فرهنگلیگ

آنها هستند. لذا از  و ارتباط مناسب بین وظیفه سازمانی انجام برای سازمان ذهنی یبا قابلیت قوه سازمانیهوش و 
المللی بوده و مخاطبین های موفق در سطح ملی و بینهای اخیر از رشتهآنجا که رشته ورزشی تکواندو در سال

و در این رشته ورزشی فعالیت دارند، ضروری است مدیران این رشته  هعالقه مند شد ورزشی بسیاری به این رشته
مندی از هوش سازمانی مناسب نسبت به استمرار موفقیت هنگی و با بهرهدر سطوح مختلف با ایجاد ارتباط مناسب فر

کنون پژوهشی نسبت به بررسی مدل ارتباطی این دو متغیر که تا با توجه به اینکنند. اما تالش این رشته ورزشی 
نپرداخته است،  ،روندهای تکواندو استان تهران که به عنوان بازوان اصلی فدراسیون تکواندو به شمار میدر هیات
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  هایهیئت سازمانی هوش و فرهنگی هوش ارتباطی پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد که مدل
  تهران چگونه است؟  استان تکواندو

 

 روش شناسی تحقیق

جامعه آماری  .شد که به صورت میدانی انجام بود تحلیلی و همبستگی ـوصیفی ت تحقیقات پژوهش حاضر از نوع
های های تکواندو حوزهکارکنان، هیئت تکواندو استان تهران ، هیئت و تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه

کل شمار برای نمونه  صورت ها بهنفر بود که همه آن 217های تابعه استان تهران مجموعا مختلف و شهرستان
سوالی آنگ و همکاران  20دو پرسشنامه هوش فرهنگی یابی به اهداف تحقیق از برای دست .تحقیق انتخاب شدند

ت و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخ ، انگیزشی، رفتاری(شناخت)، دانش(فراشناخت)راهبرد چهار زیرمولفه با (2004)
هفت خرده مقیاس چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، همسویی و تجانس،  با( 2003)

شایان  گیری شدند.اندازه ارزشی لیکرت 5با مقیاس  هااستفاده شد. پرسشنامه دانش و فشار عملکرد به کارگیری
 15به تایید  هابومی سازی شده و روایی صوری و محتوایی آن ،ذکر است هر دو پرسشنامه علیرغم استاندارد بودن

آزمودنی و با آلفای  30ها نیز در یک مطالعه مقدماتی با رسید. پایایی پرسشنامه مدیریت ورزشی تن از متخصصین
برای تحلیل محاسبه شد.  94/0و پرسشنامه هوش سازمانی  93/0کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه هوش فرهنگی 

های آماری استنباطی از مانند میانگین، انحراف استاندارد، جدول و نمودار و روشآمار توصیفی های روشاز ها داده
با استفاده  و تحلیل عاملی تاییدی مدل معادالت ساختاری تک گروهی، ، تی استودنتاسمیرنوف -کلموگروف جمله

  استفاده شد.  SPSSو  AMOSاز نرم افزارهای 

 های تحقیقیافته
 دهد.ها را نشان میاطالعات فردی آزمودنی 1جدول شماره 

 هااطالعات فردی نمونه  - (1جدول )

 درصد فراوانی آماره متغیر درصد فراوانی آماره متغیر

سابقه 

 تمرین

 )سال(

 8/26 58 15کمتر از 
 جنسیت

 6/75 164 آقایان

 4/24 53 بانوان 5/29 64 20-16

25-21 32 7/14 

 سن

30≤ 57 2/26 

30-26 30 8/13 
31- 35 53 4/24 

 2/15 33 30بیشتر از 

 تحصیالت

 3/17 37 40 -36 4/1 3 دکتری

 9/12 28 45 -41 8/13 30 کارشناسی ارشد

 5/5 12 50 -46 1/34 74 کارشناسی

 4/6 14 55 -51 9/23 52 کاردانی
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 درصد فراوانی آماره متغیر درصد فراوانی آماره متغیر

 8/26 58 دیپلم
56- 60 9 1/4 

61≥ 7 2/3 

 
 هاآزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده -( 2)جدول 

 سطح معنی داری k-sآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 371/0 39/2 18/1 90/3 217 هوش فرهنگی

 233/0 036/1 51/0 73/2 217 هوش سازمانی

مقادیر سطح  به دلیل این کهشود که میگرفته چنین نتیجه   K-Sاز آزمون  2 جدول شمارهبا توجه به نتایج      
متغیر دارای توزیع  هر دوباشد؛  بنابراین می =α 05/0متغیر بزرگتر از سطح آزمون یعنی هر دوداری برای معنی

 شود.های  پارامتریک استفاده میها از آزمونباشند. به همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیهمی طبیعی
 

 نتایج آزمون تی تک گروهی برای تعیین سطح هوش سازمانی و هوش فرهنگی -(3جدول )
 3آزمون:  مقدار

 انحراف استاندارد میانگین 
اختالف 
 میانگین

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 001/0 216 58/12 8/0 12/1 8/3 هوش سازمانی

 001/0 216 -14/10 -27/0 498/0 63/2 هوش فرهنگی

با توجه به این  در هوش سازمانی و t =58/12و مقدار P≥05/0دهد به دلیل این که نشان می 3شماره  ولجد     
، بین میانگین هوش سازمانی و مقدار آزمون تفاوت بیشتر از مقدار آزمون است 8/3که میانگین هوش سازمان 

مچنین ه قرار دارد. مطلوبدر حد بنابراین هوش سازمانی در هیات های تکواندو استان تهران  معناداری وجود دارد،

است،  63/2و نظر به این که میانگین هوش فرهنکی  وش فرهنگی در ه t=  -14/10و مقدار  P≥05/0با توجه به 
هوش  لذادارد. زمون تفاوت آماری معناداری وجود فرهنگی محاسبه شده و مقدار آهوش  بین میانگین بنابراین
 قرار دارد. نامطلوبدر سطح  های تکواندو استان تهراندر هیات فرهنگی
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 های هوش فرهنگیمدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد) تحلیل عاملی( مولفه( 1شکل)

 
بعد انگیزشی به ترتیب استان تهران  های تکواندوهیاتمنابع انسانی دهد که در هوش فرهنگی ( نشان می1شکل )

 38/0و بعد دانش با بار عاملی   77/0بعد رفتاری با بارعاملی ، 81/0بعد راهبردی با بار عاملی ، 89/0با بار عاملی 
کمتر  هاهای آنو گویه های هوش فرهنگیهای زیر مولفهاثیر را دارند. لذا با توجه به این  که هیچکدام از بارعاملیت

 شوند. نیست، بنابراین همه آنها در مدل حفظ می 3/0از 
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 رگرسیونی استاندارد) تحلیل عاملی( ابعاد هوش سازمانینتیجه مدل برآورد ضرایب  2شکل 

از بار عاملی قابل قبولی یعنی  هاهای آنو گویه های هوش سازمانیدهد تمام زیر مولفهنشان می 2نتایج شکل
،  85/0همسویی و تجانس با بار عاملی . همچنین د و هیچکدام از آنها از مدل حذف نشدبرخوردار هستن 3/0بیشتر از 
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، روحیه 79/0تمایل به تغییر با بار عاملی  ،83/0با بار عاملی  انداز استراتژیکچشم، 84/0شار عملکرد با بار عاملی ف
به ترتیب بیشترین  51/0و سرنوشت مشترک با بارعاملی  71/0کارگیری دانش با بار عاملی ، به72/0با بار عاملی 

 استان تهران دارند. های تکواندوی هیاتمنابع انسان تا کمترین تاثیر را بر هوش سازمانی

 برآورد ضرایب رگرسیونی استانداد شده بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی (.7)جدول

برآورد  ارتباط بین متغیرها

 استاندارد

سطح 

 معناداری
 001/0 45/0 هوش سازمانی -هوش فرهنگی 

 001/0 9/0 چشم انداز استراتژیک –هوش سازمانی 

 001/0 58/0 سرنوشت مشترک –هوش سازمانی 

 001/0 85/0 تمایل به تغییر –هوش سازمانی 

 001/0 77/0 روحیه  –هوش سازمانی 

 001/0 9/0 همسویی و تجانس –هوش سازمانی 

 001/0 73/0 به کارگیری دانش –هوش سازمانی 

 001/0 88/0 فشار غملکرد –هوش سازمانی 

 001/0 85/0 راهبردی –هوش فرهنگی 

 001/0 42/0 دانش –فرهنگی  هوش

 001/0 94/0 انگیزش  –هوش فرهنگی 

 001/0 89/0 رفتاری –هوش فرهنگی 

دهد که ضرایب رگرسیونی استاندارد شده همه ارتباطات بین هوش سازمانی با هوش نشان می 7نتایج جدول     
 معناداری دارند. های آنها تایید شده و همه متغیرها با هم ارتباطفرهنگی و همچنین مولفه
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 های هیاتانسانی مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی در منابع  (.3)شکل

 استان تهران تکواندو
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تهران را نشان  تکواندو استان هایهیات هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدل ارتباطی استاندارد 3شکل      
در  (.>05/0p)ارتباط داردهوش سازمانی  با 72/0دهد. با توجه به شکل مزبور هوش فرهنگی با ضریب مسیر می

چشم ، 84/0فشار عملکرد ،  89/0های انگیزشی با بارعاملی مولفه ارتباط بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی زیر
رفتاری ،  79/0تمایل به تغییر هر کدام با بارعاملی  ،83/0با بار عاملی  راهبردی ،83/0انداز استراتژیک با بارعاملی 

 51/0، سرنوشت مشترک با بارعاملی 71/0، به کارگیردانش با بار عاملی 72/0روحیه با بارعاملی ، 77/0با بارعاملی 
 (.>05/0p)نقش دارند 38/0و دانش با بارعاملی 

اداره کل در   انیهوش فرهنگی و هوش سازم شاخص های برازش مدل ارتباطی (.8جدول )

 ورزش و جوانان استان تهران و واحدهای تابعه

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

2x 
با درجه  74/102

 49آزادی 
09/2 =d.f/ 2x 

 3تا 1بین 
 برازش مطلوب

p-value 076/0 برازش مطلوب 05/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیش از 917/0 شاخص نیکویی برازش

 تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0بیش از 939/0 (TLIلویس) -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از 909/0 (BBIبونت) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0بیش از 91/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای 
 (RMSEAبرآورد)

 برازش مطلوب 05/0کمتر از 001/0

هنجار  شاخص برازش مقتصد
 (PNFIشده)

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از 135/0

با توجه به این که حاصل است.  49با درجه آزادی  74/102برابر با   2xمقدار آماره  8براساس نتایج جدول     
باشد و این مقدار بین یک تا سه است، بیانگر این است که مدل دارای می 09/2،  49بر درجه آزادی  2xتقسیم 
است؛ قابل  05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  076/0متناظر با آن  p-valueهمچنین  مطلوب است.برازش 

است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان  917/0( GFIشود. شاخص نیکویی برازش )قبول بوده و تأیید می
( که شاخص دیگر نیکویی RMSEAبرای برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

است، قابل قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل  05/0باشد که با توجه به اینکه کمتر از می 001/0برازش است نیز 
های نیکویی برازش برای معادالت ساختاری بدین صورت است که مقدار شاخص باشد. دیگر شاخصپژوهش می

و  91/0( CFI؛ شاخص برازش تطبیقی) 909/0( BBIبونت) -بنتلر ؛ شاخص برازش 939/0( TLIلویس) -توکر
است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل  135/0( PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)

 باشد.پژوهش می

 نتیجه گیریبحث و 
. بود تهران استان های تکواندوهیات سازمانی هوش با فرهنگی هوش ارتباطی ارایه مدل پژوهش حاضر از هدف

 قرار مطلوبی سطح در تهران استان تکواندو هایهیاتدر  سازمانی هوش که داد نشان پژوهش نتایج راستا این در
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که سطح هوش سازمانی مطلوب  (2014) همکاران و پوردنجاتی مرادی تحقیقات نتایج باهای پژوهش یافته که دارد
 (2014)همکاران و دیزج شفیعی بودند وهای کوچک و متوسط ایرانی به دست آورده را در بین منابع انسانی شرکت

 کارکنان به سازمانی هوش. دارد همخوانی که سطح هوش سازمانی مطلوب را در بین معلمین گزارش کرده بودند، 
 سازمانی هوش. کنند ترمستحکم را خود قوت نقاط و برده پی خود سازمان ضعف نقاط به تا کندمی کمک سازمان

 اساس بر و شناسایی را آنها های ضعف و هاتوانایی سازمان، هوشمندی وضعیت سنجش با که است آن دنبال به
از . نماید ارائه سازمان عملکرد بهبود نهایت در و سازمانی هوش بهبود برای را الزم راهکارهای آمده، بدست نتایج

 درستی به اگر که است فکری هایسرمایه از نامحدودی منبع انسانی، هوش بر تکیه با سازمانی هوشسویی دیگر 
 افزایش جهانی و ملی بومی، نیازهای با انطباق در را سازمان پذیری انعطاف توانایی شود، مدیریت و شناسایی

 را سازمانی یادگیری و دانش مدیریت خلق جهت الزم هایزمینه مناسب، بستر کردن فراهم با همچنین. دهدمی
 هایتوانایی به که کارکنانی و مدیران(. 15) بخشد می ارتقا را نوآوری و خالقیت پردازی، ایده قدرت و نموده فراهم

 بهتری عملکرد از ،داشته باشند باور دانش کاربرد عنوان تحت سازمانی هوش هایمولفه از یکی از استفاده در خود
 این به که هاییسازمان که نمود مطرح را تبیین این توانمی آن با مطابق و شده برخور انسانی منابع ی حوزه در

 متخصص و توانمند نیروهای جذب جهت مناسب استراتژی دارای ،داشته باشنند توجه سازمانی هوش از مولفه
 این بر. بود شاهد کار محیط در را بهتری انسانی روابط توان می دانش کاربرد مولفه سطح ارتقا با بنابراین. هستند
 و دانش نظرات، و توجه داشته آموزشموضع  به دائم طوره ب که است کسی سازمان در فرد موثرترین اساس

 تهران استانتکواندو  هایهیات در سازمانی هوش میزان که آنجا از لذا(. 5) بخشد بهبود و توسعه را خود مهارتهای
 هفت ایجاد با باید سازمانی هوش گسترش و توسعه برای هاسازمان که نظر به این و دارد قرار مطلوب سطح در

 فراهم جمعی هوشمندی سمت به حرکت برای را الزم بستر ترتیب بدین و یابند دست مهم این به آن اساسی مولفه
 به دستیابی برای را آنان سازمانی، هوش هایمؤلفه از تکواندو هایمنابع انسانی هیات ترافزون برخورداری نمایند،
در  را یادگیرنده سازمان آمدن وجود به زمینه امر این و کندمی ترغیب سازمانی یادگیری و پایدار رقابتی مزیت
 وها در این هیات یادگیرنده سازمان ایجاد با که است پیدا ناگفته. آوردمی فراهمهای تکواندو استان تهران هیات

تکواندو  هایهیات بالندگی و رشد موجبات و یافت خواهد بهبود نیز آنان عملکرد کارکنان، جمعی معلومات افزایش
 اساسی راهبردهای پذیرش در احتماال افراد مزبور که بیان کرد توان می همچنین. آورد خواهد فراهم را استان تهران

 تحقق برای و هستند ی باالتری برخوردارهماهنگ از این حوزه در و نبوده مواجه جدی چالش با هاهیات این مهم و
های هیات در که رودمی احتمال همچنین. خواهند داشت بیشتری همبستگی و همدلی حس سازمانی هایمأموریت
 طور به خدمات و بیشتر نمایان شود ،کار انجام بهتر هایراه کردن پیدا و نوآوری و خالقیت به تشویق تکواندو
 و مدیریت تکواندو هایهیات در رسدمی نظر به لذا. شوند متحول بیشتر کاری محیط نیاز و تقاضا تغییر با مستمر

از  .کنند غرور احساس بیشتر ،هستند هااین هیات عضو اینکه از و داشته کار به بیشتری عالقه و اشتیاق کارکنان
شود، چنین رویکردی ها نظر به این که بیشتر امور توسط منابع انسانی داوطلب انجام میسویی دیگر در این هیات

 هوش میزان افزایشحفظ وضع موجود و همچنین  جهت که شودمی توصیه راستا این در رسد.ضروری به نظر می
 هایروش از آموزشی منظم هایدورهبرگزاری  و آموزش بر عالوه تکواندو استان تهران هایهیات در سازمانی

 تقویت راستای در تیمی و گروهی هایفعالیت مبنای بر دستاوردها و عملکرد ارزیابی سیستم طراحی دیگری مانند
 از هاآن کامل آگاهی جهت افراد به آن ارائه و شغل شرح جامع و کامل تدوین و تهیه ،مشترک سرنوشت بعد
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 به ارتباطات و اطالعات فناوری سیستم طراحی عملکرد، فشار بعد تقویت راستای در های تکواندوهیات انتظارات
 تسهیل ،افراد توانمندی افزایش جهت آور سرسام تحوالت و تغییر با همگامی تغییر، به تمایل بعد تقویت جهت روز

 تجانس بعد تقویت راستای در امور تسریع جهت غیرضروری اقدامات حذف و هافعالیت و امور انجام هایرویه
 کلیه برای باال شغلی هویت دارای و قوی سازمانی درون فرهنگ ایجاد به دست مدیران استفاده شود. همچنین

آخر  در شود. تقویتها روحیه آن بعد تا کنند افتخار خود کار محل و شغل سازمان، به نسبت آنان تا انجام دهند افراد
 تأکید و های تکواندوهیات راهبردهای در بازنگری جهت تخصصی کارگروه یک راهبردی، بینش بعد تقویت جهت

 .شود تشکیل آن نمودن عملیاتی بهتر راستای در جلسات از برخی در افراد کلیه مشارکت بر
 حد در تهران استان های تکواندومنابع انسانی هیات در فرهنگی هوش که است این مبین پژوهش هاییافته     

 ،(2009) همکاران و کادری ،(2014) همکاران و افکانه ،(2015)  مارک با نتایج تحقیقات که دارد قرار نامطلوب
دالیل عدم ترین مهمرسد از ر میظبه ن. داردن همخوانی( 1392) همکاران و درویش و( 2011)  همکاران و آگنس

ها هایی است که این پژوهشیکسان نبودن نوع فعالیت سازمان ذکر شدههمخوانی نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات 
بوده است در حالی که پژوهش حاضر در  های غیر ورزشیها در حوزهها انجام شده است و فعالیت بیشتر آندر آن

های ورزشی با سازمانهای ذکر شده ها در سازمانرسد ماهیت فعالیتهای ورزشی انجام شده و به نظر میسازمان
 طور به وظیفه انجام برای فرد توانایی را فرهنگی هوش محققان از بسیاریمتفاوت باشد. به ویژه ورزش تکواندو 

 را هوش از نوع نیز این ای عده (.18، 17 ، 16 ، ، 3)کنند  می معرفی فرهنگی متفاوت هایموقعیت در اثربخش
 هایمهارت از فهرستی و متفکرانه صورت به عمل فرهنگی، دانش شامل که دانندمی چند وجهی شایستگی نوع یک

 های توانایی از سیستم یک عنوان به را فرهنگی ( هوش 2008) دیوید و توماسهمچنین . (19) باشدمی رفتاری
 گسترده طیف برابر در تا دهدمی اجازه افراد به که است ظرفیتی فرهنگی هوش واقع در .(20)کردند تعریف تعاملی

لذا با توجه به این که ورزش تکواندو یک  کنند. عمل مناسب طور به و باشند داشته درستی فهم و درک ،هافرهنگ
و همچنین نظر به این که در رشته تکواندو به دلیل موفقیت در  استورزشی رزمی متاثر از فرهنگ کشور کره 

و به  اندهای خاص خود وارد این رشته ورزشی شدههای اخیر افراد زیادی فعالیت داشته که هر کدام با فرهنگسال
برای این رشته ورزشی در استان تهران و همچنین در سطح کشور زیاد است، ضروری است  طور کلی اقبال عمومی

ای از هوش از سطح بهینهباشد، تکواندو استان تهران که کانون تکواندو ایران می هایمنابع انسانی فعال در هیات
 حال حاضرواده ورزشکاران را که در فرهنگی برخوردار باشند تا بتوانند تکواندوکاران، مربیان، داوران و همچنین خان

های آموزشی های این رشته ورزشی از جمله کالستوجه زیادی به این رشته ورزشی داشته و در بسیاری از فعالیت
های فرهنگی تاثیر منفی در فاوتکنند تا ت ربرقراحضور مستمر دارند، تعامل فرهنگی مناسبی  و مسابقات تکواندو

های موفق نداشته باشد. اما نظر به این که سطح هوش فرهنگی در بین منابع انسانی هیات پیشرفت این رشته ورزشی
هایی در این رشته ورزشی در آینده بوجود رود که چالشمی آنتکواندو استان تهران در سطح نامطلوب قرار دارد، بیم 

ه تنش بین تماشاگران با یکدیگر، های حاصل در این رشته ورزشی از جملرسد تنشآید. در این راستا به نظر می
ها، داوران و عوامل اجرایی مسابقات، تنش بین مربیان و داوران و عوامل اجرایی تنش تماشاگران با مربیان تیم

 که آنجا ازهوش فرهنگی مسئولین و مدیران این رشته ورزشی داشته باشد. لذا تفاوت ریشه در  تکواندو مسابقات
 همچنین و یکدیگر با افراد تعامل و اجتماعی هایگروه و افراد توانمندی از و بوده رپذیرتاثی محیط از فرهنگی هوش
 بهنسبت  رانهت استان های تکواندوهیات و مدیران رسدمی نظر به ،باشدمی تاثیرپذیر اجتماعی هایگروه تعامل
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در این . داشته باشند ایویژه نگاه یدبا یکدیگر با انسانی منابع تعامل برای فرهنگی هوش میزان افزایش و تقویت
 فرهنگی هایبخش مشارکت با پهلوانی خصایص و اسالمی رویکرد با مستمر آموزشی هایدوره برگزاری راستا

توصیه  فرهنگی هوش سطح افزایش کشور و همچنین متخصصین روانشناسی به ویژه روانشناسان سالمت به منظور

  .شودمی
 ارتباط تهران استان های تکواندوهیات در سازمانی هوش و فرهنگی هوش بین که داد نشان پژوهش هاییافته     

به ترتیب  آنها ارتباطی مدل در همچنین. است برخوردار مطلوب برازش از آنها ارتباطی مدل و دارد وجود معناداری
 کارگیردانش به ، روحیه ، رفتاری  ، تغییر به تمایل ، راهبردی استراتژیک، انداز چشم ، عملکرد فشار  انگیزشی، عوامل

 ،(2014) همکاران و آیین پژوهش نتایج با تحقیق هاییافته که دارند را نقش بیشترین دانش و مشترک سرنوشت ،
 ،(2014) همکاران و پوردنجاتی مرادی ،(2014) همکاران و افکانه ،(2015)  مارک ،(2013) همکاران و نخعی

 همکاران و درویش و( 2011)  همکاران و آگنس ،(2009) همکاران و کادری ،(2014)همکاران و دیزج شفیعی
که ارتباط بین هوش سازمانی و هوش فرهنکی و یا ارتباط ابعاد مختلف این دو هوش را مورد بررسی قرار  (1392)

 هوش و فرهنگی هوش های تکواندو استان تهرانهیات مانند خدماتی هایسازمان در. دارد همخوانی  داده بودند،
 ورزشی نهادهای این انسانی منابع بین درها را آن توانمی که هستند مهمی نامحسوس هایدارایی از سازمانی
 هوش از که است اجتماعی پیامد یک سازمانی هوش که آنجا از. معنادار است یکدیگر با آنها ارتباط که کرد مشاهده

 های تکواندو استان تهرانهیات سازمانی هوش بنابراین ،دارد جای فرهنگی هوش در آن ریشه و گرفته نشات فردی
 وضعیت بهبود همچنین و ها فعالیت دارندو همه افرادی که در این هیات کارکنان مدیران، عملکرد بر تواندمی

 اینکه به نظر دیگر سویی از. باشد گذار تاثیر زیادی حد تا های تکواندو استان تهرانهیات وریبهره و آنها عملکرد
 جدی توجه ،روابط علی آنها از برازش مطلوب برخوردار است فرهنگی هوش و سازمانی هوشدر مدل ارتباطی بین 

 عنوان به انسانی منابع گزینش و انتخاب در هوش دو این به تهران استان های تکواندوو مدیران هیات مسئولین
های تکواندو استان تهران از سطح اگر منابع انسانی هیات چرا که. گرددمی توصیه آنها جذب برای مهمی معیار

رفتاری مناسب و بهینه  ورزشی های موجود در این رشتهدر مواجهه با تنش ،بهینه هوش فرهنگی برخوردار نباشند
ژه های مزبور تاثیر منفی در اذهان والدین تکواندوکاران به وینخواهند داشت. لذا عدم رفتار مناسب در موقعیت

های خود در تمرینات و مسابقات این رشته ورزشی حضور ونهال که به همراه خانوادهتکواندوکاران سنین خردسال و ن
ی در بعضی مواقع موجب ترک تکواندوکاران مستعدد شت. چه بسا که رفتارهای غیر فرهنگخواهد دا ،کنندپیدا می

 تنوع به توجه با رسدمی نظر به فرهنگی هوش بهبود منظور به راستا این درهای اخیر شده است. فراوانی در سال
ت و همچنین تفاو به استان تهران هامهاجرت افراد زیادی از سایر استان که ریشه درتکواندو  ورزش در فرهنگی

منابع  فرهنگ مفهوم در بازنگری دارد، استانهای تابعه ر تهران و شهرستانفرهنگی ناشی از مناطق مختلف شه
 هوش های تکواندو استانهیات در وقتی همچنین. باشدمی ضروری انسانی با تاکید بر ارزشهای ایرانی و اسالمی

بهینه دور از دسترس  فرهنگی هوشسطح  افزایشرسد که به نظر می ،دارد داشته وجود مطلوب حد در سازمانی
است نسبت  ضروری ،شی در سطح مطلوب قرار نداردنباشد. اما نظر به این که هوش فرهنگی در این نهادهای ورز

شاید یکی از مواردی که در این رابطه  .توجه جدی شودعوامل تاثیرگذار بر پایین بودن هوش فرهنگی بررسی به 
های تکواندو استان تهران باشد که برای رفع نیازهای تاثیر گذار باشد، نیاز مادی بسیاری از عوامل اجرای هیات

افزایش سطح هوش در این راستا  گیرند.های فرهنگی را در حین کار نادیده میخود بسیاری از ارزشسطوح پایین 
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 در بین همه منابع انسانی توجه آن ابعان و فرهنگی هوش مفهوم به مگر ،میسر نخواهد شدفرهنگی افراد مزبور 
 وضعیت گرددمی توصیه آن انسانی منابع و تهران استانتکواندو  ورزش در فرهنگی تعدد به نظر بنابراین. جدی شود

 مختلف هایفرهنگ شناخت با و گرفته قرار استان ورزش مسئولین جدی توجه مورد آن تنوع و فرهنگی هوش
 انسانی منابع و افراد سنن و عرف وبه این استان  کشور های فراوان از شهرهای مختلفمهاجرت تعددحاصل شده از 

 طریق از مناسب پیوند ایجاد با توان می . در این راستانگاه شودنسبت به کنترل هوش فرهنگی با دید عمیقی 
 ناگسستنی پیوند های تکواندوهیات انسانی منابع همه در سازمانی و فرهنگی هوش شناسایی و آموزشی هایدوره
 .کرد فراهم را تکواندوهای هیات بیشتر توفیق موجبات و اقدام هم افزایی ایجاد برای
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