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 اطالعات با یفناور نیارتباط ب زانیم یهدف از پژوهش حاضر، بررس
و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  یهوش فرهنگ
 قیه تحقجامعو  یهمبستگ- یفیتوص قی. روش تحقه استکرمانشاه بود

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که  هیشامل کل
 نیا رد مورداستفادهابزار  انتخاب شدند. قینمونه تحق عنوانبه هاآنهمه 
پرسشنامه  ( و8001) انگ و همکاران یپرسشنامه هوش فرهنگ ق،یتحق
در  بیبه ترت هاآن ییایکه پابود ( 3131اطالعات پورنصراله ) یفناور

 وتحلیلتجزیه یبرا شده است. گزارش 28/0و  33/0 یلفاآ قیتحق نیا
 ف،رنوی)کلموگروف اسم یاستنباطو  یفیآمار توص یهاروش از هاداده
ها افتهیاستفاده شد.  چندگانه( ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضر

 ابعاد آن و یاطالعات با هوش فرهنگ یفناور نیب که نشان داد
 یدارینمع ( ارتباط مثبت ویرفتار و یزشیانگ ،یشناخت ،ی)فراشناخت

 یدهد که فناورینشان م زین یونیرگرس لیتحل جیوجود دارد. نتا
عاد آن اب و یهوش فرهنگ ینیبشیپ ییتوانا یداریطور معنبه اتاطالع

 یبر مبنا دارد. استان کرمانشاه و جوانانل ورزش را در کارکنان اداره ک
ابعاد  و یاطالعات با هوش فرهنگ یفناور نیب ،حاضر قیتحق یهاافتهی

 یدانش فناور قیکارکنان از طر یفرهنگهوش  آن ارتباط وجود دارد و
 است. ینیبشیپ ابلاطالعات ق

 هاي کليديواژه
 ، هوشیفراشناخت یهوش فرهنگ ،یهوش  فرهنگ ،اطالعات یفناور   

 .یشناخت یفرهنگ
 

     

 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between information technology and 

cultural intelligent and its impacts on staff of the 

Youth and Sports Administration of Kermanshah 

province. The research was descriptive - correlation. 

The statistical population included all employees of 

administration of Youth and Sports of Kermanshah 

province that the entire of them were selected as 

sample. The instruments were Ang’s et al (2003) 

cultural intelligence questionnaire and 

Pornasroalah’s (1394) Information Technology 

questionnaire, whose reliability were respectively 

0.91 and 0.87 by Alpha. For  data analyzing, 

descriptive statistics and analytical methods such as 

Kolmogorov-Smirnov test, Pearson’s correlation, 

multiple regression were utilised. The findings 

showed that there was a positive and meaningful 

relationship between information technology with its 

dimensions of cultural intelligence (meta-cognitive, 

motivational, cognitive, behavioral). Regression 

analysis showed that IT could significantly predict 

the dimensions of cultural intelligence among the 

staff of Kermanshah administration of sport and 

youth. Based on the findings there existed a relation 

between IT and cultural intelligence and its 

dimensions. Employees’ cultural intelligence is 

predictable through IT knowledge. 

Keywords 
   IT, Cultural Intelligence, Meta-cultural 

Intelligence, Cognitive Cultural Intelligence. 
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 مقدمه
دهه اخیر مفهومی چند فناوری اطالعات عبارتی استتتت که در 

های علمی را متحول ستتاخته است و فراگیر یافته و تمام حوزه
ها و آثار آن در توان یافت که از جنبهکمتر متخصتتصتتی را می

ن آحضور چشمگیر  باشد.ثر نشده أعرصه زندگی و کار خود مت
ستتیاستتی و  اقتصتتادی اجتماعی، ای فرهنگی،هدر تمام حوزه

 در بین اهتتالی فرهنتتگ، دیگرعبتتارتبتتهملموس استتتتت و 
موزشی و دیگران آمتخصتصان  اقتصتاددانان، ستیاستتمداران،

 (.5) شده است مصطلح بسیار
گمتان بتا شتتتتتاب تحوحت در حوزه فناوری اطالعات، بی

. عدم آگاهی از (1) تحول شتتده استتتفرهنگ نیز دستتتخوش 
فرهنگ خودی، احساس ترس،  هایگیریجهتخصتوصیات و 

خطر و نتاراحتی در تعتامتل بتا افرادی که از فرهنگ متفاوتی 
درك یا تشریح رفتار کسانی در عدم توانایی هستتند،  برخوردار

امکان انتقال دانش یك  ، عتدمدارنتد کته فرهنتگ متفتاوتی
 گیری فرهنگیعدم درك تأثیر جهتفرهنگ به فرهنگ دیگر، 

سازگاری با کار و زندگی در فرهنگ در عدم توانایی و  بر رفتار
فرهنگی به هتای میاندیگر، بتاعتش شتتتکستتتت در موقعیتت

، بسیاری از احساسات، عواطف .(38شود )های مختلف میشیوه
ای ههای شفاهی و غیرشفاهی در فرهنگو نشانه عالئم رفتار،

رك دبرای کستتب توانایی و  متفاوت استتت گر، با یکدیمختلف
حزم و ضتتروری ، برخورداری از هوش فرهنگی مناستتب هاآن

 است.

هتوش فترهنگی متشتتتکتتل از دانش ختتا  در مورد  
هتتای مختلف و دانش عمومی در مورد چگونگی فترهتنتتگ

یك ، (8001) 3آنگ و همکارانباشتتتد. ها میعملکرد فرهنگ
ترین که مهم هنگیبرای ستتنجش هوش فر چهاربعدیالگوی 

شتتود، معرفی چهارچوب مفهومی هوش فرهنگی محستوب می
کردند که ابعاد این مقیاس شتامل هوش فرهنگی فراشناختی، 

 (.81باشد )شناختی، انگیزشی و رفتاری می
فراشتتناخت: شتتامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میان -3

فرهنگی، بررستتی مفروضتتات در حین برخورد و تأیید و ت ییر 
های ذهن در صتتتورت متفاوت بودن تجارب واقعی از نقشتتته

 (.81انتظارات پیشین است )
شتناختی: بعد شناختی را شامل دانش درباره هنجارها،  -8 

اند. هتای مختلف تعریف کردهاعمتال و قراردادهتا در فرهنتگ
(10.) 

بعتتد انگیزش هوش فرهنگی توانتتایی و تمتتایتتل بتته  -1
ای فرهنگی مختلف را منعکس هیادگیری و فعالیت در موقعیت

                                                 
1. Ang et al 

 کند.می
بعتد رفتتاری توانتایی انجام رفتار کالمی و غیرکالمی  -1

های منتاستتتب در هنگتام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ
 (.81) کنددیگر را منعکس می

هتای اخیر در زمینته انواه هوش و رابطته آن بتا در ستتتال
مدیریت و ستتازمان مطالعاتی انجام در حوزه مت یرهای مختلف 

مورد بررسی قرار  انواه هوش را ازیکی  هرکدامشتده است که 
و انتد. تحقیقتات داخلی و ختارجی بیشتتتتر به ستتتنجش داده

 در ادامه مطالعاتی .اندپرداختهبندی ابعاد هوش فرهنگی اولویت
هوش فرهنگی و ارتباط  ویژهبهکه در خصتتو  انواه هوش و 

آن بتا مت یرهای مختلف که در این زمینه مورد بررستتتی قرار 
اند، آورده شتتده استتت. یکی از کارکردهای مهم  هوش گرفته

مدیریت "، با عنوان (3130) نجانیبرمرادی فرهنگی در تحقیق 
هوش این استتتت کتته  "کارآفرینی مبتنی بر هوش فرهنگی

نان باید در فریآمدیران و کار فرهنگی قابلیتی اکتسابی است که
ای برای تقویت موزش و توستتعه خود جایگاه ویژهآهای برنامه

و ( 3123)همچنین در تحقیق رحیمی (. 38) آن در نظر بگیرند
ای هوش فرهنگی ستتازه ( بیان شتتده استتت که3130غفوری )

، تحصیل و یا برخورد با آموزشاستفاده از توان با میستت که ا
 (.31و  33. )بهبود دادآن را  هاسایر فرهنگ

بررسی ابعاد هوش فرهنگی ( در 3138و همکاران ) حمیدی
فرهنگی ش هود بعاالویت او ند کهن دادنشا نیروهای داوطلب

فرهنگی د لمپیااهمین در دحاضر ن طلباه داویدگان از دطلباداو
 شنگیزابه ترتیب شامل  ر،سر کشواسر ننشجویاداشی ورز
و فرهنگی ش هود هبر، رافرهنگیش وهر فتا، رفرهنگیش هو
(. در تحقیق دیگر، تسلیمی و 2) باشدمیفرهنگی ش نش هودا

در پژوهش خود ضمن بررسی وضعیت موجود  (3122همکاران )
و نقاط ضعف و قوت سطح هوش فرهنگی کارکنان وزارت امور 
خارجه و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران 

 ، به این نتیجه دست یافتند که در میانالمللبیندولتی در امور 
ابعاد مربوط به هوش فرهنگی کارکنان، بعد انگیزشی هوش 

ای بوده است و ابعاد فرهنگی دارای باحترین میانگین رتبه
فراشناختی، شناختی و رفتاری هوش فرهنگی به ترتیب دارای 

یج حاصل (. همچنین نتا1اند )ای بودهترین میانگین رتبهپایین
های تحلیل مؤلفه" در (3131)و همکاران  زادهولیاز تحقیق 

فرهنگی در برنامة تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت  هوش
های هوش فرهنگی  برگرفته از که مؤلفه نشان داد، " ورزشی

از بیشترین به کمترین فراوانی  (8001) نظریه انگ و ونداین
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 ی بودفراشناخت شناختی و انگیزشی درصدی شامل بعد رفتاری،
در خصو  ارتباط مت یرهای مختلف با هوش فرهنگی، (. 81)

-تحقیقات بسیار محدودی وجود دارد، بیشتر تحقیقات صورت

-تأثیر هوش فرهنگی را بر انواه مت یرها و سازه معموحًگرفته، 

اند که در ادامه تعدادی از های سازمانی مورد بررسی قرار داده
، در تحقیقی با عنوان (3133) سقلوقره شود.ذکر می هاآن
ن انش "کارکنانبررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد "

ش هوو فرهنگی شناختی ش هو، فرهنگیش که بین هوداد 
داری معناو بطه مثبت ن راکنارکاد نگیزشی با عملکرافرهنگی 

و همکاران  رحیمی(. همچنین در تحقیقاتی 35وجود دارد )
بین هوش ( نشان دادند که 3122نیا و همکاران )حیمو ر (3133)

و نیز هوش فرهنگی با عملکرد  سبك رهبری فرهنگی و
در  .(30 و 33) داری وجود داردارتباط معنی ای مدیرانوظیفه

ش که هو نددکرن بیا ،(81و انگ )ایرلی  تحقیقات خارجی نیز
ان و مدیر ،کنانردر انجام امور کا یثیر مثبتأتواند تفرهنگی می

( در 8033( و انگالشین و همکاران )83باشد ) رهبران داشته
 هایروابط بین هوش فرهنگی و فرهنگ"تحقیقی با عنوان 

ارکنانی ک نتیجه گرفتند که "تایوانمتنوه در بین دانشجویان 
نوه های متکه دارای عالقه بیشتری به کشف و تجربه فرهنگ

رهنگی نوین سازگاری های فبرای سازگاری با محیط دارند،
( بیان کرد که 8001) ایرلی(. همچنین 88) اندبهتری داشته

 کارکنان، ثیری مثبت در انجام امورأتواند  تهوش فرهنگی می
. با توجه به نتایج تحقیقات صورت رهبران داشته باشد مدیران و

گرفته، مشخص شد که هوش فرهنگی قابلیت اکتسابی دارد و 
آموزش و کسب مهارت، آن را در افراد تقویت  وسیلهبهتوان می

(. برای تقویت هوش فرهنگی در کارکنان، عالوه بر 83کرد )
آموزش مستقیم ابعاد مختلف آن، نیاز است تا ارتباط مت یرهای 

ررسی مورد ب آنمختلف سازمانی با فاکتور هوش فرهنگی و ابعاد 
ت قابلی تر شدن اینقرار گیرد تا بتوان در جهت هر چه مطلوب

اثرات اجتماعی ناشی از اشاعه فناوری در کارکنان حرکت کرد. 
فناوری اطالعات در  فرین بوده است.آاطالعات بسیار تحول

ن زیست آحال متحول ساختن همه جوانب جهانی است که در 
 طور بنیادی ارتباطاتوری اطالعات  بهابرای مثال فن؛ کنیممی

یایی ثیر فضای ج رافأنین تهمچو متقابل شخصی را ت ییر داده 
 به علت وجود نامه الکترونیکی، متحول کرده است. شدتبهرا 

ه ب ،های  نزدیك به هم باشندحتی اگر در فاصله افراد غالباً
-نامه ،حالبااین پردازند.نمی رودرروهای میان فردی و صحبت

-های الکترونیك تعامالت اشخا  حقیقی و حقوقی در مسافت

 مکان فیزیکی و کند.تسهیل می ،ستا زاکه هزینههای دور را 
 افراد در سراسر جهان خللی موقعبهبرقراری رابطه  درج رافیایی 

تجلی نوعی قدرت  اطالعات و دانش، تردیدبی کند.وارد نمی
هایی نظیر مهارت برقراری وری اطالعات زمینهاهستند. فن

، نمایشی ارتباط کالمی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط
سازی و مهارت استفاده از اطالعات را در کارکنان مهارت قانع

 انگیزیهای متنوه و شگفت. قابلیت(1) کندایجاد و تقویت می
که فناوری اطالعات در چند دهه اخیر داشته است، منجر به این 
شده که تأثیر آن بر عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود. 
تحقیقاتی که در زمینه تأثیر فناوری اطالعات بر مت یرهای 
مختلف صورت گرفته است، حاکی از آن است که فناوری بر 

عاتی ترین موضوادامه به نزدیكتأثیرگذار است. در  هاآنبیشتر 
که اثر و ارتباط فناوری اطالعات با آن مورد بررسی قرار گرفته 

 پردازیم.است، می
در تحقیقی نشتتتان دادند که ( 3138)همکتاران  هتاری وب

در بهبود مدیریت  ،استتتتفتاده از فنتاوری اطالعات و ارتباطات
ثر ؤوری متتدیران فرهنگی مافزایش بهرهو ختتدمتتات فرهنگی 

 عنواندر پژوهشتتتی تحت ( 8008)آلبرخت (. 8) بتاشتتتدمی
مدیریت دانش را  ،"دانشهوشتتمندی در ستتازمان و مدیریت "
های هوشمندی در سازمان مورد بررسی قرار شتاخص عنوانبه

دیریت بر مرا بیشترین تأکید  ،داده است که در بین این عوامل
 (. همچنین85) دانش و بینش )بصتیرت( راهبردی داشته است

 هایی( در پژوهش3123خانی و سعیدی )یموس و (3121) مقالی
های هوش سازمانی و مدیریت دانش را دیگر ارتباط بین مؤلفه
و  ارتباط مثبت آمدهدستبهکه نتایج  اندمورد بررستی قرار داده

 (.83و  13ده استتت )معنادار این دو ستتازه را مورد تأیید قرار دا
هوش (، 8031مکتتاران )طبق تحقیقتتات کریستتتتین کو و ه

که متخصتتتصتتتان های فردی مهم استتتت قابلیت از فرهنگی
گی فرهنبرای غلبه بر چالش میان ثرؤم طوربه فناوری اطالعات

که در حوزه هوش فرهنگی و  معتقدند هاآن ن نیاز دارند.آبته 
 .(82) تحقیقات تجربی صورت گیردباید فناوری اطالعات 

 های مختلفی را درنیروی انستتانی در ستتازمان باید قابلیت 
هایش داشتتتته باشتتتد. یکی از جهت انجام هر چه بهتر فعالیت

های ورزشی این است که ضروریات هوش فرهنگی در سازمان
های مختلف ارتباط و رویارویی ها دارای صتتحنهاین ستتازمان
ی هتای مختلف جهان در مستتتابقات و رویدادهااقوام و ملتت
زمان تماشتاچیان، ورزشکاران، باشتند و اجتماه همورزشتی می

همته اختالفات  بتاوجودمربیتان و ... در یتك مکتان و زمتان 
گیرد. با توجه به فرهنگی، ستتیاستتی و اجتماعی صتتورت می

ورزشی  هایاهمیت و حساسیت نسبت به سطح کیفیت فعالیت
ا مخصتتو  در کشتتور و گستتتره تنوه فرهنگی که در دنیا و به

صتتتورت بالقوه باعش به وجود توانتد بهوجود دارد، این امر می
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آمتدن مشتتتکالتی برای کتارکنان این مجموعه که در ارتباط 
مستتقیم با مستائل حوزه ورزش هستند، شود؛ از طرفی نیاز به 

های ورزشی از فناوری اطالعات استفاده هر چه بیشتر سازمان
باشد. ضروری می  هایشتانفعالیتدر جهت انجام هر چه بهتر 

توان اذعان داشت که ، میذکرشدههای بر اساس نتایج پژوهش
پتذیر که هوش فرهنگی قتابلیتی استتتت اکتستتتابی و آموزش

مستتتتقیم بتا مفتاهیم هوش فرهنگی یا  صتتتورتبتهتوان می
های سازمانی مثل غیرمستتقیم از طریق ستایر سازه صتورتبه

 ود. با توجه بهبینی نمفنتاوری اطالعتات آن را تقویتت و پیش
اهمیت رابطه بین فناوری اطالعات و هوش فرهنگی و نقشی 

ینکه ا تواند در افزایش قابلیت کارکنان داشتتته باشتتد وکه می
تحقیقات زیادی در این رابطه صتورت نگرفته است و از طرفی 

در برگزاری  شتتهرهاکالن خصتتو بهها، ادارات کل استتتان
به  باشند، تحقیق حاضرمی المللی فعالمستابقات داخلی و بین

بررستتی ارتباط بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی و ابعاد 
آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استتتتان کرمانشتتتاه 

 پرداخته است.

 روش تحقیق
ه همبستگی  و با توج-روش تحقیق حاضر از نوه توصیفی

بته نوه هتدف، از نوه کتاربردی استتتت. جامعه آماری تحقیق  
شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

کارمند و  عنوانبه 3135استتتت که در بهار ستتتال -نفر 18-
ند. با ارسمی، پیمانی یا قراردادی مش ول فعالیت بوده صورتبه

هفته و برگزاری آن در  2توجه به اینکه طول دوره آموزشتتتی 
نفر فراهم نگردید و حجم  8ساعت اداری بوده، امکان شرکت 

نفر کاهش یافت. در ابتدا یك  10نمونته تحقیق حتاضتتتر بته 
ها، با پرستتشتتنامه آوریجمع ازآزمون برگزار شتتد و بعد پیش

الس آموزش هماهنگی قسمت پژوهش اداره کل، یك دوره ک
فناوری اطالعات با عنوان ضتمن خدمت کارکنان تشکیل شد. 

 ها به عمل آمد.آزمون از نمونهپس از برگزاری کالس یك پس
گیری این تحقیق شتتامل دو پرستتشتتنامه استتتاندارد اندازه ابزار
 که شناختیآوری اطالعات جمعیتپرستشتنامه جمع باشتد.می

ر، جنستتیت، میزان شتتامل اطالعات مربوط به ستتن، ستتابقه کا
 وشپرسشنامه هباشد و تحصیالت، تأهل و رشته تحصیلی می

 8( که در مقیاس 8001) ستتؤالی آنگ و همکاران 80 فرهنگی
( طراحی 8تا بیشتتترین نمره  3ارزشتتی لیکرت )کمترین نمره 

شامل شناختی )سؤاحت  شده است و چهار بعد هوش فرهنگی

( و 35-30)سؤاحت (، رفتاری 30-5(، انگیزشی )سؤاحت 3-1
سنجد. در پژوهش حمیدی ( را می80-35فراشناختی )سؤاحت 

( با استتتتفاده از ضتتتریب 3128( و کاظمی )3138و همکاران )
به دستتت  23/0 و 33/0همبستتتگی آلفای کرونباب به ترتیب 

 (.31 و 2آمده است )
( و 3138توستتط آزادمهر ) پرستتشتتنامه فناوری اطالعات

و  %22( به ترتیب با روایی 3131پورنصتتراله ) وستتیلهبهمجدداً 
 منظوربه( 1و  3آلفتای کرونبتاب مورد تأیید قرار گرفت ) 31%

های مذکور در جامعة آماری تحقیق تعیین پایایی پرستتشتتنامه
نیز، از روش آلفای کرونباب استتفاده شد که نتایج آزمون آلفای 

و  %38کرونباب برای پایایی پرستتتشتتتنامة هوش فرهنگی با 
روایی محتوایی . بتته دستتتتت آمتتد %28فنتتاوری اطالعتتات 

ها هم توستتط خبرگان و استتاتید مدیریت ورزشتتی پرستتشتتنامه
دانشتتتگاه مورد تأیید قرار گرفت؛ بدین ترتیب که قبل از انجام 

های مذکور در اختیار اساتید مدیریت ورزشی تحقیق، پرسشنامه
گرفت که  نفر( قرار 7دانشتتتگاه رازی و آزاد کرمانشتتتاه )تعداد 

از  هاداده وتحلیلتجزیهمورد تأیید واقع شتتد. برای  هاآنروایی 
آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف برای آگاهی از 

ها، ضتتریب همبستتتگی پیرسون برای ستطح نرمال بودن داده
ارتبتاط بین مت یرهتای تحقیق و رگرستتتیون چنتدگتانه برای 

ری افزار آماد. از نرمبینی مت یرهای تحقیق استتتتفاده شتتتپیش
SPSS  ها و انجام داده وتحلیلتجزیههم برای  83 نستتتخته

 کارهای آماری تحقیق استفاده گردید.

 های تحقیقیافته
درصد گروه نمونه را مردان  8/13در ابتدا مشتخص شد که 

و افراد دارای  درصد گروه نمونه را زنان 18/32سال و  13-50
د و دهنسنی را تشکیل میستال بیشترین دامنه  10-13ستن 

ها بیانگر آن است که باشند. دادهها متأهل میدرصد نمونه 21
مدرك کارشتتناستتی هستتتند که  دارایها درصتتد نمونه 05/10

درصد   10 ودهد بیشتترین دامنه مقطع تحصیلی را تشکیل می
ستتتال دارای ستتتابقه کاری را  80-33ها را مردان  بین نمونه

 دهند.تشکیل می
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 ها(آزمون کلموگروف اسمیرنف برای مت یرها )جهت بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع در داده .3جدول 

                      z                  sig اسمیرنفکلموگرف             یگروه           مطلق            مثبت                  منف                           ریمت 

 85/0                        18/0                   -33/0           028/0          33/0   فناوری اطالعات      مرد و زن   

 85/0                         18/0                 -083/0             33/0         33/0هوش فرهنگی          مرد و زن     

 35/0                        50/0                   -31/0           051/0         31/0مرد و زن               فراشناختی    

 83/0                         11/0                    -31/0            32/0          32/0شناختی                 مرد و زن     

 80/0                         08/3                      00/0             1/0            1/0مرد و زن         انگیزشی             

          21/0                          18/0                     083/0          38/0         38/0رفتاری                  مرد و زن      
 

 

 رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات با هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه .0جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

در راستای آزمون فرضیه اول پژوهش، نتایج ضریب همبستگی 
دهتد که بین فناوری اطالعات و هوش پیرستتتون نشتتتان می

(، بعتتد فراشتتتنتتاختی هوش P < 1/0=r ,003/0فرهنگی )
(00/0, P < 51/0=r( بعد شتتتناختی هوش ،)00/0, P < 

15/0=r بعد انگیزشتتی هوش ،)(81/0, P < 35/0=r و بعد )
( رابطه مستتتقیم P < 81/0=r ,18/0رفتاری هوش فرهنگی )

شود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید داری مشاهده میمعنی
 شود.می

 

 رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات با هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه :1جدول 

 r                                            p               مت یر                              مت یرها                

 

 
 

 فناوری اطالعات

 00/0**                              12/0                              هوش فرهنگی

 008/0**                                    13/0                                  فراشناختی

       00/0**                                      51/0                                    شناختی

 081/0*                                    831/0              انگیزشی                        

    081/0*                                    831/0              رفتاری                          

 

دوم پژوهش، نتایج ضریب  هیآزمون فرض یدر راستا
دهد که بین فناوری اطالعات و نشان می رسونیهمبستگی پ

 (، بعد فراشناختی هوشP < 48/0=r, 00/0هوش فرهنگی )
(008/0 ,P < 39/0=r،) 00/0) بعد شناختی هوش ,P < 

53/0=rبعد انگیزشی هوش ،) (081/0 ,P < 293/0=r و بعد )
( رابطه P < 294/0=r, 081/0) رهنگیرفتاری هوش ف

 دوم هیفرض نیبنابرا ؛شودداری مشاهده میمستقیم معنی

 . شودیم دأییپژوهش ت
(: هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و 1) فرضتتتیته

 یاستتتتفاده از فناور ریمت  یجوانان استتتتان کرمانشتتتاه از رو
 .باشدمی ینیبشیاطالعات قابل پ

 
 

 r                                              p                         مت یر                  مت یرها             

 

 
 

 فناوری اطالعات

 003/0**                                        1/0                            هوش فرهنگی

 00/0**                                         51/0                                فراشناختی

 00/0**                                         15/0                                  شناختی

 81/0                                           35/0            انگیزشی                        

 18/0                                            31/0      رفتاری                                 
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 هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر فناوری اطالعات خالصه مدل رگرسیون  .2جدول 

 R 0R 0AR SE مدل

3 11/0 83/0 80/0 31/31 

ستتوم پژوهش، نتایج مجذور  هیآزمون فرضتت یدر راستتتا
ر دهد که بچندگانه نشتتان می یهمبستتتگ بیضتتر شتتدهتعدیل

هوش فرهنگی کارکنان اداره  انسیوار 83/0اساس مدل اول، 

عات اطال یفناور وسیلهبهکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 
 .شودیم دأییسوم پژوهش ت هیفرض نیبنابرا ؛گرددتبیین می

 
 هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاهکننده بینیپیش مت یرهایتحلیل واریانس  .1جدول 

 S.S d.f M.S F P منبع ت ییرات مدل
 00/0 81/31 88/1113 3 88/1113 رگرسیون 3

 00/828 52 13/31111 ماندهباقی

  53 32/83102 کل

پژوهش، نتایج آزمون  شتتشتتم هیآزمون فرضتت یدر راستتتا
 یدهد که بر اساس مدل اول، فناورنشتان می انسیوار لیتحل

طور ( بتتهF( 3و  52= ) P, 24/16 < 00/0اطتالعتتات )

کل  کارکنان ادارهبینی هوش فرهنگی داری توانایی پیشمعنی
 ورزش و جوانان استان کرمانشاه را دارد.

 
 هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس فناوری اطالعات بینیایب رگرسیون پیشضر .1جدول 

 B SE Beta T P ضریب مدل

 088/0 21/3  23/35 00/83 ثابت 

 00/0** 01/1 11/0 88/0 23/0 فناوری اطالعات 

بتا بر  استتانداردشدهبا مالحظه وزن  1نتایج جدول شتماره 
دهد که یك انحراف معیار ت ییر در استاس مدل اول نشان می

انحراف معیار ت ییر در هوش  11/0اطالعتات، بتاعش  یفنتاور

فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استتتان کرمانشتتاه 
 شود.می

 نتایج کلی مقایسه میزان فناوری اطالعات و هوش فرهنگی با استفاده  از آزمون فریدمن. 7جدول 

 

هاگروه  

تفاوت میانگین و انحراف معیار     Pآماری سطح تفاوت  مربع کای درجه آزادی همیانگین رتب 

01/1 ± 13/1 فناوری اطالعات  58/1  
 

 5 

 
 

05/32 

 
 
00/0 

31/5 ± 13/1 هوش فرهنگی  25/1 

82/0 ± 23/3 فراشناختی  88/8 

81/8 ± 53/1 شناختی  81/1 

33/8 ± 03/1 انگیزشی  12/1 

11/0 ± 2/3 رفتاری  11/8 

 

 هددمیبا توجه به جدول فوق، نتایج آزمون فریدمن نشان 
کته میتانگین رتبه نمرات فناوری و هوش فرهنگی و ابعاد آن 
یکسان نیست و هوش فرهنگی و فناوری اطالعات با میانگین 

بیشتتتترین مقتدار و به ترتیب بعد  (58/1 و 25/1)هتای رتبته

ای هانگیزشتی، شناختی، رفتاری و فراشناختی با میانگین رتبه
 کمترین مقدار را دارند. (88/8و  11/8، 81/1، 12/1)
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 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فناوری اطالعات 
بتا هوش فرهنگی و ابعتاد آن در کتارکنتان اداره کل ورزش و 

ای هجوانان استتان کرمانشتاه انجام شده است. بر اساس یافته
حاصل از این تحقیق، بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی 

دار وجود دارد؛ به این معنی و ابعاد آن ارتباط مستتتتقیم و معنی
که افرادی که دارای مهارت فناوری اطالعات هستتتتند، میزان 

همچنین نتایج نشان .  باحتر است هاآنهوش فرهنگی نیز در 
داد کتته از بتین مت یرهتتای مختلف هوش فرهنگی، هوش 
فراشتتناختی و هوش شتتناختی به ترتیب بیشتتترین ارتباط را با 
فنتاوری اطالعتات داشتتتتنتد. این نتیجته بتا نتتایج تحقیقات 

(، 3133(، رحیمی و همکاران )8031کریستین کو و همکاران )
همخوانی دارد  (3133( و حستتتنی )3122نیا و همکاران )رحیم

بررستتی " در (3133) ستتقلوقرهو همچنین ( 82و  30، 33، 2)
جه ، به این نتی" کارکنانرابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد 

ش هوو فرهنگی شناختی ش هو، فرهنگیش که بین هورسید 
داری معناو بطه مثبت ن راکنارکاد نگیزشی با عملکرافرهنگی 

( به این 3133و همکاران )حمیتدی (. در ادامته 35وجود دارد )
نتیجته رستتتیدند که بین فراشتتتناخت و رفتار هوش فرهنگی 

موز آمعلمان باستواد کامپیوتری و سبك مدیریت کالسی دانش
بیشتتتترین  محوری معلمان، ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

ارتباط فناوری اطالعات به ترتیب با مت یر فراشتتتناختی هوش 
 بعد انگیزشی هاآنباشد و پس از فرهنگی، شتناختی هوش می

بنابراین داشتن مهارت فناوری اطالعات  ؛(3باشد )و رفتاری می
شتتتود و بین فنتتاوری منجر بتته افزایش هوش فرهنگی می

اطالعات و هوش فرهنگی و ابعاد آن یك ارتباط مستتتتقیم و 
مهارت برقراری  ،وری اطالعاتافنت معنتادار وجود دارد. امروزه

ستتتازی و مهارت نمایشتتتی، مهارت قانع کتبی،ارتباط کالمی، 
 با و کنداستتتفاده از اطالعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می

شتتتتتتاب تحوحت در حوزه فنتتاوری اطالعتتات، فرهنتتگ نیز 
 وسیلهبه(. ارتباطی که امروزه 8) دستتخوش تحول شتده است

فناوری اطالعات بین افراد در داخل و خارج از مرزهای کشتتور 
گیرد، نزدیك به همان تجربیاتی است که بین افراد یصورت م

افتد. فیزیکی اتفاق می صورتبه فرهنگی بیندر هنگام ارتباط 
توان گفت که تجربه استتفاده از فناوری اطالعات و فضای می

افراد با  کههنگتامیتوانتد در ارتقتای این مهتارت مجتازی می
از  پسکننده باشد. شوند، کمكهای متفاوت مواجه میفرهنگ

ارتباط مستقیم و  برگزاری یك دوره آموزشی فناوری اطالعات،
داری بین فنتاوری اطالعات و هوش فرهنگی و ابعاد آن معنی

بر اثر ت ییری که دوره آموزش فناوری  در تحقیق مشاهده شد.

اطالعتات بر روی هوش فرهنگی کارکنان ایجاد کرده، ارتباط 
رها جابجا شتده است، بیشترین ارتباط فناوری اطالعات با مت ی

اشد. این ببه ترتیب با مت یر انگیزشتی، شتناختی و رفتاری می
(، 3131جلیلیان ) ،(3121مشایخی ) تحقیقات نتیجته با نتایج 

خانی و ستتتعیدی موستتتی( و 3131هنری )، (3133حستتتنی )
 همکاران بهاری و(. 83و  81، 2، 1، 33دارد ) همخوانی( 3123)
تحقیقی نشان دادند که استفاده از فناوری اطالعات  در (3138)

افزایش  و ارتبتتاطتتات در بهبود متتدیریتتت ختتدمتتات فرهنگی،
 ه مشتری محوری،فلؤوری مدیران فرهنگی در راستتای مبهره

ها و افزایش ستترعت ارائه خدمات و محصتتوحت کاهش هزینه
خود در پژوهش نیز ( 3121) مقالی (.8) دباشثر میؤفرهنگی م

های هوش سازمانی و مدیریت دانش را مورد باط بین مؤلفهارت
و  ارتباط مثبت ،دست آمدهه است که نتایج ب بررستی قرار داده

(. نتایج 13)معنادار این دو ستتازه را مورد تأیید قرار داده استتت 
حتاکی از آن استتتت کتته در قبتتل و بعتتد از فراگیری فنتتاوری 

ناوری اطالعات و اطالعتات، ارتباط مستتتتقیم و معنادار بین ف
هوش فرهنگی  وجود دارد، ولی میزان ارتباط و نوه مت یرها در 
قبتل و بعتد از فراگیری آموزش فناوری اطالعات، در کارکنان 

کنتد. بعد از برگزاری دوره آموزشتتتی به ترتیب ت ییر پیتدا می
اولویت، ابعاد انگیزشتی، شناختی و رفتاری مورد تأثیر بیشتری 

بدون  انگیز وجود محیط متنوه و دنیای شگفتاند. وقرار گرفته
 هاآنهای فناوری فرد با های ج رافیایی که در سیستممحدوده

شتتود که بعد انگیزشتتی فرد کند، ستتبب میارتباط برقرار می
ا هشتتود و نستتبت به برقراری ارتباط با ستتایر فرهنگتقویت 

 کنجکاوی و عالقه بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر، نتیجه
حتاکی از آن استتتت کته حجم عظیم اطالعتاتی که از طریق 

 گیرد، بدوندر دسترس فرد قرار می راحتیبهفناوری اطالعات 
ای را برای او داشتته باشتتد، اینکه از نظر زمانی و مکانی هزینه

گردد. با توجه به اینکه بعد های فرد میبتاعش تقویت داشتتتته
درباره ابعاد مختلف  شتتتناختی به دلیل اینکه نیازمند اطالعات

های فرهنگ ورستتومآدابفرهنگی، اجتماعی، قوانین و ستتایر 
 والگوی عملی  عنوانبهتواند متفتاوت استتتت، این نتیجته می

ای و راهتکتتاری کتتاربتردی بترای متتتولیتتان ورزش حرفتته
داشتن فناوری اطالعات  .ی باشدصگذاران بخش خصوسترمایه

ی شتتتدن دولت و در کتارکنتان، بتا توجه به مبحش الکترونیک
مکانیزه شتدن بیشتر مراودات و نقشی که فناوری اطالعات در 

تواند هم به ارتقا ستتازمان در های ورزشتتی دارد، میستتازمان
جهتت تحقق اهتداف آن کمتك کنتد و هم اینکته با توجه به 
ارتبتاطی کتته بتتا هوش فرهنگی دارد، موجبتات تقویتتت آن را 

 های مهم نیروی انسانییکی از قابلیت عنوانبهفراهم نماید و 
های ورزشی، منافع زیادی را برای سازمان به دنبال در سازمان
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ور طهبنتایج نشان داد که فناوری اطالعات  خود داشتته باشتد.
 هوش فرهنگی کارکنان اداره کلبینی داری توانایی پیشمعنی

ورزش و جوانان استتتان کرمانشتتاه را دارد و در ارتباط با ابعاد 
داری طور معنیهبوش فرهنگی، فناوری اطالعات چنتدگتانه ه

بعد شتتتناختی، انگیزشتتتی و رفتاری هوش بینی توانتایی پیش
فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه را 

کی بعد فراشناختی را ندارد. شاید یبینی توانایی پیش دارد، ولی
اشی نبینی بعد فراشتناختی هوش فرهنگی از دحیل عدم پیش

از پیچیده و عمیق بودن این بعد باشد؛ تقریباً در اغلب تحقیقات 
بندی هوش فرهنگی، صتتتورت گرفته در گذشتتتته نیز در رتبه

گرفت که شاید ناشی از هوش فراشناختی در رتبه آخر قرار می
آن استتت که ابعاد دیگر به یك این باشتتد که این بعد نیازمند 

از  هاآنیتت درك ستتتطح منطقی از مهتارت برستتتنتد و قتابل
هتای مختلف بته جتایی برستتتد که در لحظه بتوانند فرهنتگ
کنند. هوش فرهنگی فراشتناختی نسبت به بقیه  گیریتصتمیم

فتاکتورهتتای هوش فرهنگی در مرحلتته آخر کستتتب مهتتارت 
باشتتد و با توجه به اینکه فرد عالوه بر مطالعه و شتتناخت، می

ماحً نماید، احت تجربی نیز آن موقعیت را تجربه صتتتورتبهباید 
 ( نیز8038دار نبوده استتت. مك نب ورنلی )بینی آن معنیپیش

 عنوانبههای شتتتخصتتتیتی ویژگی"در مطتالعه خود با عنوان 
، " مدیآبینی کننده توسعه هوش فرهنگی رابطه خودکار پیش

هتتای شتتتخصتتتیتی بته این نتیجته رستتتیتد کتته بین ویژگی
تجربه کاری المللی و )خودکتارآمتدی، تجربته مستتتافرت بین

مدیریتی( با هوش فرهنگی رابطه وجود دارد و ویژگی شخصی 
بینی توستتتعه خودکتارآمتدی یتك عتامتل کلیدی برای پیش

(. بتا توجته به اینکه 88آمیز هوش فرهنگی استتتت )موفقیتت
بینی هوش فرهنگی و ابعتتاد فنتاوری اطالعتتات قتابلیتتت پیش

ه ی کانگیزشتتتی، شتتتناختی و رفتاری را دارد، بنابراین هنگام
های مختلف ستتازمان ستتعی در استتتخدام نیروی جدید، بخش

لف های مختانتخاب اصلح بین کارکنان و یا قصد آموزش جنبه
ابعاد هوش فرهنگی را با توجه به الزامات ستتتازمان دارند، این 

تواند میزان ابعاد قتابلیتت هوش فرهنگی در جهتت اینکته می
د. نتایج این هوش فرهنگی را مشخص سازد، کارگشا خواهد بو

جویی را در وقت و هزینه ستتتازمان به تواند صتتترفهبخش می
 نوانعبهبا توجه به اینکه فناوری اطالعات  همراه داشته باشد.

ها مورد یك فناوری کلیدی، با اهمیت و پرکاربرد در ستتتازمان
توجه است و از طرفی  بین داشتن مهارت فناوری اطالعات و 

رستتتیم که دارد، به این نتیجه میهوش فرهنگی رابطه وجود 
ارتقا دانش فناوری اطالعات، عالوه بر تأثیر مستتتقیمی که در 

غیرمستقیم باعش افزایش  صتتورتبهگذارد، ستازمان به جا می

قتتابلیتتت هوش فرهنگی و ابعتتاد آن در ادارات کتتل ورزش و 
یکی دیگر از نتایج تحقیق حاکی از آن است شتود. جوانان می

قابلیت آموزش و یادگیری را دارد و پس از که هوش فرهنگی 
برگزاری یتتك دوره کالس آموزش فنتتاوری اطالعتتات، در 

 اراننگ و همککه با نتایج اشود ها ت ییر مثبت ایجاد مینمونه
(، مرادی و همکتتاران 3130) و همکتتاران قتاستتتمی، (8001)
هوش فرهنگی قابلیتی اکتستتتابی  دارند( که اظهار می3130)

موزش و آهای باید در برنامه کارآفرینانن و استتتت کته مدیرا
 ،ای برای تقویت آن در نظر بگیرندتوستتتعته خود جایگاه ویژه

(. اهمیتت این نتیجه به دلیل آن 81و  31، 32همخوانی دارد )
زایش باشد. افاست که کشور ما دارای تنوه و تکثر فرهنگی می

هتتای متتختتتتتلف و همچنین متراودات در بتیتن فترهتتنتتگ
و از طرف دیگر ماهیت  داخل هر فرهنگ هتایفرهنتگخرده

وم با افرادی از اهای ورزشی که دارای ارتباط مدفعالیت سازمان
ها و کشورهای مختلف در جریان برگزاری رویدادهای فرهنگ

پذیر بودن و از طرفی آموزش هستند هاآنورزشی یا شرکت در 
استتتتفاده از نظر دهد که با این نوه از هوش، نویتد این را می

متخصتتصتتین و تحقیقاتی که در زمینه آموزش هوش فرهنگی 
تخصصی ابعاد مختلف  صتورتبهصتورت گرفته استت، بتوان 

دارد مورد  مدنظرهوش فرهنگی را با توجه نیازی که ستتازمان 
ترند را ضتتعیف هاآنهایی که افراد در بررستتی قرار داد و جنبه
 هایی مثلاده از مهارتتوان با استتتتفتقویت کرد. همچنین می

به تکرار در تحقیقات به  هاآنفناوری اطالعات که ارتباط و اثر 
اثبات برسد، موجبات تقویت این فاکتور مهم سازمانی را فراهم 

 آورد.
تایج نبندی ابعاد مختلف هوش فرهنگی، در ارتبتاط بتا رتبه

، بعد یهوش فرهنگتحقیق نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه 
ناختی، ابعاد ش آنبیشتترین مقدار و به ترتیب بعد از انگیزشتی 

 11/8، 81/1، 12/1های )رفتاری و فراشناختی با میانگین رتبه
 و حمیتتدیقرار دارنتتد. نتتتایج این تحقیق بتتا تحقیق  (88/8و 

بررستتی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای که به  (3138) همکاران
ن، طلباداوفرهنگی ش هود بعاا لویتاو پرداختند و در آنداوطلب 

، فرهنگیش هور فتا، رفرهنگیش هوش نگیزابه ترتیب شامل 
همخوانی  بوده،فرهنگی ش نش هوو دافرهنگی ش هود هبررا

با عنوان  (3131)و همکتاران  زادهولی(، امتا بتا تحقیق 3دارد )
های هوش فرهنگی در برنامة تلویزیونی نود با تحلیتل مؤلفه"

همخوانی ندارد. دلیل عدم  ،" ورزشتتتیت تتأکیتد بر متدیریت
همخوانی احتمتاحً متفتاوت بودن جتامعه آماری در دو تحقیق 

(. هوش فرهنگی با توجه به اینکه دارای چهار بعد 81) باشدمی
شتناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری است و برای آموزش 
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و تقویت آن بایستتتی نقاط ضتتعف و قوت آن در کارکنان مورد 
هت ریزان بتوانند در جبندی قرار گیرد تا برنامهو اولویتبررسی 

ی ریزتری قرار دارند، برنامهارتقتاء ابعتادی کته در رتبته پایین
شتتتود که با توجه به نمایند. از طرفی ستتتنجش آن باعش می

های های ورزشی که مدام در برخورد با فرهنگماهیت سازمان
زی ریآن بتواند در طرح متنوه قرار دارند، اولویت و اهمیت ابعاد

 قرار بگیرد. مدنظرنیروی انسانی 
های ورزشی و با توجه به اهمیت هوش فرهنگی در سازمان

ارتباطات متنوعی که کارکنان وزارت ورزش و جوانان و به دنبال 
ها در ارتباط با برگزاری آن ادارات کل ورزش و جوانان استان

 های مختلفه استانهای ورزشی بمسابقات ورزشی و اعزام تیم
در داخل کشور و خارج از آن دارند و از طرفی تنوه اقوام و 

دارای زبان، مذهب،  های مختلف که در کشورفرهنگ

های شفاهی و و نشانه عالئم ، رفتار،احساسات، عواطف
با یکدیگرند، وزارت ورزش و جوانان و به  غیرشفاهی متفاوت

وانند با ارتقاء دانش فناوری تها میدنبال آن ادارات کل در استان
در  هاآناطالعات در کارکنان خود هم موجب افزایش قابلیت 

جهت انجام امورات محوله شوند و هم اینکه داشتن این مهارت 
موجب ارتقاء ابعاد مختلف هوش فرهنگی در کارکنان شود. با 
توجه به کارکردهای مهم هوش فرهنگی و مقوله فناوری 

استفاده که مورد  نیاز هستکه در سازمان وجود دارد، اطالعات 
 ریزی نیروی انسانی و طرح ،ریزی سازمانیمدیران در برنامه

ادارات کل ورزش و جوانان ، و جواناناستفاده در وزارت ورزش 
که با مقوله ورزش  یهایسایر مجموعه و هافدراسیونها، استان
قرار گیرد.دارند  رسروکا
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