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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between cultural intelligent information
technology and its impacts on staff of the Office of
Youth and Sports Kermanshah province The research
was descriptive - correlation. The samples include all
employees of the General Directorate of Youth and
Sports Kermanshah province, which all of them were
selected as sample. Instruments used in this research,
cultural intelligence questionnaire Ang et al (2003)
questionnaire Pornasroalah Information Technology
(1394) the reliability of the research is to Alpha 91/87
/ Reported To analyze the data descriptive statistics
and analytical methods ( Kolmogorov-Smirnov test,
Pearson correlation, multiple regression) were used.
The findings showed that, between information
technology with its dimensions of cultural
intelligence (meta-cognitive, motivational, cognitive,
behavioral) communication is predicted. Regression
analysis shows that IT significantly predictive ability
dimensions of cultural intelligence in Kermanshah
province has the staff department of sport and youth.
Based on the findings between IT and dimensions of
cultural intelligence that there is a cultural
intelligence employees through IT knowledge is
predictable.
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چکيده
 بررسی میزان ارتباط بین فناوری اطالعات با،هدف از پژوهش حاضر
هوش فرهنگی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
همبستگی و جامعه تحقیق-  روش تحقیق توصیفی.کرمانشاه بوده است
شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که
 ابزار مورد استفاده این.همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند
) و پرسشنامه8001(  پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران،تحقیق
) بود که پایایی آنها به ترتیب در این3131( فناوری اطالعات پورنصراله
 برای تجزیه و تحلیل. گزارش شده است0/28 و0/33 تحقیق آلفای
،دادهها از روشهای آمار توصیفی و استباطی (کلموگروف اسمیرنوف
 یافتهها.ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد
نشان داد که بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی و ابعاد آن
 انگیزشی و رفتاری) ارتباط مثبت و معنیداری، شناختی،(فراشناختی
 نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان میدهد که فناوری.وجود دارد
اطالعات بهطور معنیداری توانایی پیشبینی هوش فرهنگی و اب عاد آن
 بر مبنای.را در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه دارد
 بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی و ابعاد،یافتههای تحقیق حاضر
آن ارتباط وجود دارد و هوش فرهنگی کارکنان از طریق دانش فناوری
.اطالعات قابل پیشبینی است
واژه هاي کليدي
 هوش، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی،فناوری اطالعات
فرهنگی شناختی
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فنااوری اطالعاات عباارتی اسااات کاه در چند دهه اخیر
مفهومی فراگیر یافته و تمام حوزههای علمی را متحول ساخته
اسات و کمتر متخصصی را میتوان یافت که از جنبهها و آث ار
آن در عرصااه زندگی و کار خود متأثر نشااده باشااد .حضااور
چشمگیر آن در تمام حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی ملموس است و به عبارت دیگر در بین اهالی فرهنگ،
سایاساتمداران ،اقتصااددانان ،متخصاصاان آموزشی و دیگران
بسیارمصطلح شده است (.)5
بیگماان باا شاااتااب تحوالت در حوزه فناوری اطالعات،
فرهنگ نیز دساتخوش تحول شااده اساات ( . )1عدم آگاهی از
خصوصیات و جهت گیریهای فرهنگ خودی ،احساس ترس،
خطر و نااراحتی در تعامل با افرادی که از فرهنگ متفاوتی بر
خوردار هستند ،عدم توانایی در درك یا تشریح رفتار کسانی که
فرهناگ متفاوتی دارند ،عدم امکان انتقال دانش یك فرهنگ
به فرهنگ دیگر ،عدم درك تأثیر جهتگیری فرهنگی بر رفتار
و عدم توانایی در ساااازگاری با کار و زندگی در فرهنگ دیگر،
باعث شااکساات در موقعیتهای میانفرهنگی به شاایوههای
مختلف میشاود ( .)38بسایاری از احسااسات ،عواطف ،رفتار،
عالیم و نشااانههای شاافاهی و ریرشاافاهی در فرهنگهای
مختلف ،با یکدیگر متفاوت اسات و برای کسااب توانایی درك
آنها  ،برخورداری از هوش فرهنگی مناساااب الزم و ضاااروری
است.
هاوش فارهنگی متشاااکاال از دانش خااا در مورد
فارهنااگهااای مختلف و دانش عمومی در مورد چگونگی
عملکرد فرهنگها میباشاااد .آنگ و همکاران  ،)8001( 3یك
الگوی چهار بعدی برای سنجش هوش فرهنگی ،که مهمترین
چهارچوب مفهومی هوش فرهنگی محساوب میشااود ،معرفی
کردند که ابعاد این مقیاس شاامل هوش فرهنگی فراشناختی،
شناختی ،انگیزشی و رفتاری میباشد (.)81
 -3فراشااناخت :شااامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میان
فرهنگی ،بررساای مفروضااات در حین برخورد و تأیید و ت ییر
نقشاااههاای ههن در صاااورت متفاوت بودن تجارب واقعی از
انتظارات پیشین است (.)81
 -8شاناختی :بعد شناختی را شامل دانش درباره هنجارها،
اعماال و قراردادهاا در فرهناگهاای مختلف تعریف کردهاند.
(.)10
 -1بعاد انگیزش هوش فرهنگی توانااایی و تماایاال بااه
یادگیری و فعالیت در موقعیتهای فرهنگی مختلف را منعکس
1. Ang,et,al

میکند .
 -1بعاد رفتااری تواناایی انجام رفتار کالمی و ریرکالمی
منااساااب در هنگاام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگهای
دیگر را منعکس میکند ).)81
در ساااالهاای اخیر در زمیناه انواه هوش و رابطاه آن با
مت یرهای مختلف در حوزه مدیریت و سااازمان مطالعاتی انجام
شاده است که هر کدام یکی از انواه هوش را مورد بررسی قرار
دادهاناد .تحقیقاات داخلی و خارجی بیشاااتر به سااانجش و
اولویت بندی ابعاد هوش فرهنگی پرداختهاند .در ادامه مطالعاتی
که در خصو انواه هوش و به ویژه هوش فرهنگی و ارتباط
آن باا مت یرهای مختلف که در این زمینه مورد بررسااای قرار
گرفتهاند ،آورده شااده اساات .یکی از کارکردهای مهم هوش
فرهنگی در تحقیق مرادی برنجانی ( ،)3130با عنوان "مدیریت
کارآفرینی مبتنی بر هوش فرهنگی" این اسااات کاه هوش
فرهنگی قابلیتی اکتسابی است که مدیران و کارآفرینان باید در
برنامههای آ موزش و توسااعه خود جایگاه ویژهای برای تقویت
آن در نظر بگیرند ( .)38همچنین در تحقیق رحیمی ( )3123و
رفوری ( ) 3130بیان شاده اساات که هوش فرهنگی سااازهای
اسات که میتوان با است فاده از آموزش ،تحصیل و یا برخورد با
سایر فرهنگها آن را بهبود داد 33( .و .)31
حمیدی و همکاران ( ) 3138در بررسی ابعاد هوش فرهنگی
نیروهای داوطلب نشان دادند که اولویت ابعاد هوش فرهنگی
داوطلبان از دیدگاه داوطلبان حاضر در دهمین المﭙیاد فرهنگی
ورزشی دانشجویان سراسر کشور ،به ترتیب شامل انگیزش
هوش فرهنگی ،رفتار هوش فرهنگی ،راهبرد هوش فرهنگی و
دانش هوش فرهنگی میباشد ( .) 2در تحقیق دیگر ،تسلیمی و
همکاران ( )3122در پژوهش خود ضمن بررسی وضعیت موجود
و نقاط ضعف و قوت سطح هوش فرهنگی کارکنان وزارت امور
خارجه و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران
دولتی در امور بین الملل ،به این نتیجه دست یافتند که در میان
ابعاد مربوط به هوش فرهنگی کارکنان ،بعد انگیزشی هوش
فرهنگی دارای باالترین میانگین رتبهای بوده است و ابعاد
فراشناختی ،شناختی و رفتاری هوش فرهنگی به ترتیب دارای
پایینترین میانگین رتبهای بودهاند ( .) 1همچنین نتایج حاصل
از تحقیق ولیزاده و همکاران ( )3131در"تحلیل مؤلفههای
هوش فرهنگی در برنامة تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت
ورزشی" ،نشان داد که مؤلفههای هوش فرهنگی برگرفته از
نظریه انگ و ونداین ( )8001از بیش ترین به کمترین فراوانی
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درصدی شامل بعد رفتاری ،انگیزشی شناختی و فراشناختی بود
(  .)81در خصو ارتباط مت یرهای مختلف با هوش فرهنگی،
تحقیقات بسیار محدودی وجود دارد ،بیشتر تحقیقات صورت -
گرفته ،معموالٌ تأثیر هوش فرهنگی را بر انواه مت یرها و سازه -
های سازمانی مورد بررسی قرار دادهاند که در ادامه تعدادی از
آنها هکر میشود .قره سقلو ( ،)3133در تحقیقی با عنوان
" بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان" نشان
داد که بین هوش فرهنگی ،هوش فرهنگی شناختی و هوش
فرهنگی ا نگیزشی با عملکرد کارکنان را بطه مثبت و معناداری
وجود دارد ( .) 35همچنین در تحقیقاتی رحیمی و همکاران
( )3133و رحیمنیا و همکاران ( ) 3122نشان دادند که بین هوش
فرهنگی و سبك رهبری و نیز هوش فرهنگی با عملکرد
وظیفهای مدیران ارتباط معنیداری وجود دارد ( 33و .) 30در
تحقیقات خارجی نیز ایرلی و انگ ( ،)81بیان کردند که هوش
فرهنگی میتواند تأثیر مثبتی در انجام امور کارکنان ،مدیران و
رهبران داشته باشد ( ) 83و انگالشین و همکاران ( )8033در
تحقیقی با عنوان "روابط بین هوش فرهنگی و فرهنگهای
متنوه در بین دانشجویان تایوان" نتیجه گرفتند که کارکنانی
که دارای عالقه بیشتری به کشف و تجربه فرهنگهای متنوه
دارند ،برای سازگاری با محیطهای فرهنگی نوین سازگاری
بهتری داشتهاند ( .) 88همچنین ایرلی ( ) 8001بیان کرد که
هوش فرهنگی میتواند تأثیری مثبت در انجام امور کارکنان،
مدیران و رهبران داشته باشد  .با توجه به نتایج تحقیقات صورت
گرفته ،مشخص شد که هوش فرهنگی قابلیت اکتسابی دارد و
میتوان به وسیله آموزش و کسب مهارت ،آن را در افراد تقویت
کرد ( .) 83برای تقویت هوش فرهنگی در کارکنان ،عالوه بر
آموزش مستقیم ابعاد مختلف آن ،نیاز است تا ارتباط مت یرهای
مختلف سازمانی با فاکتور هوش فرهنگی و ابعاد أن مورد بررسی
قرار گیرد تا بتوان در جهت هر چه مطلوبتر شدن این قابلیت
در کارکنان حرکت کرد .اثرات اجتماعی ناشی از اشاعه فناوری
اطالعات بسیار تحولآفرین بوده است .فناوری اطالعات در
حال متحول ساختن همه جوانب جهانی است که در آن زیست
میکنیم؛ برای مثال فناوری اطالعات بهطور بنیادی ارتباطات
متقابل شخصی را ت ییر داده و همچنین تأثیر فضای ج رافیایی
را به شدت متحول کرده است .به علت وجود نامه الکترونیکی،
افراد رالباً حتی اگر در فاصلههای نزدیك به هم باشند ،به
صحبتهای میان فردی و رو در رو نمیپردازند .با این حال،
نامههای الکترونیك تعامالت اشخا حقیقی و حقوقی در
مسافتهای دور را که هزینهزا است ،تسهیل میکند .مکان
فیزیکی و ج رافیایی در برقراری رابطه به موقع افراد در سراسر

جهان خللی وارد نمیکند .بیتردید اطالعات و دانش ،تجلی
نوعی قدرت هستند .فناوری اطالعات زمینههایی نظیر مهارت
برقراری ارتباط کالمی ،مهارت ارتباط کتبی ،مهارت ارتباط
نمایشی ،مهارت قانعسازی و مهارت استفاده از اطالعات را در
کارکنان ایجاد و تقویت میکند ( .)1قابلیتهای متنوه و
شگفتانگیزی 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 بیشتر آنها تأثیرگذار است .در ادامه به
نزدیكترین موضوعاتی که اثر و ارتباط فناوری اطالعات با آن
مورد بررسی قرار گرفته است ،میپردازیم.
بهااری و همکااران ( )3138در تحقیقی نشاااان دادند که
اساااتفااده از فنااوری اطالعات و ارتباطات ،در بهبود مدیریت
خادماات فرهنگی و افزایش بهرهوری مادیران فرهنگی مؤثر
مایباااشااااد( .)8آلابرخاات ( )8008در پژوهشااای تحاات
عنوان"هوشااامنادی در ساااازمان و مدیریت دانش" ،مدیریت
دانش را به عنوان شاااخصهای هوشاامندی در سااازمان مورد
بررسی قرار داده است که در بین این عوامل ،بیشترین تأکید را
بر مدیریت دانش و بینش (بصاایرت) راهبردی داشااته اساات
( .) 85همچنین مقالی ( )3121و موسی خانی و سعیدی () 3123
در پژوهشهایی دیگر ارتباط بین مؤلفههای هوش سااازمانی و
مدیریت دانش را مورد بررسای قرار دادهاند که نتایج به دس ات
آمده ارتباط مثبت و معنادار این دو سازه را مورد تأیید قرار داده
اساات ( 13و  .)83طبق تحقیقات کریساااتین کو و همکاران
( ،) 8031هوش فرهنگی از قابلیتهای فردی مهم اسااات که
متخصصان فناوری اطالعات به طور مؤثر برای رلبه بر چالش
میانفرهنگی به آن نیاز دارند .آنها معتقدند که در حوزه هوش
فرهنگی و فناوری اطالعات باید تحقیقات تجربی صورت گیرد
(.)82
نیروی انسااانی در سااازمان باید قابلیتهای مختلفی را در
جهت انجام هر چه بهتر فعالیتهایش داشااته باشااد .یکی از
ضاروریات هوش فرهنگی در سازمانهای ورزشی این است که
این ساااازمانها دارای صاااحنههای مختلف ارتباط و رویارویی
اقوام و ملاتهاای مختلف جهان در مساااابقات و رویدادهای
ورزشای می باشاند و اجتماه همزمان تماشااچیان ،ورزشکاران،
مربیاان و  ...در یاك مکاان و زماان با وجود همه اختالفات
فرهنگی ،ساایاساای و اجتماعی صااورت میگیرد .با توجه به
اهمیت و حساسیت نسبت به سطح کیفیت فعالیتهای ورزشی
و گساتره تنوه فرهنگی که در دنیا و به خصاو در کشور ما
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وجود دارد ،این امر میتواناد بهصاااورت بالقوه باعث به وجود
آمادن مشاااکالتی برای کاارکنان این مجموعه که در ارتباط
مساتقیم با مساائل حوزه ورزش هستند ،شود؛ از طرفی نیاز به
اساتفاده هر چه بیشتر سازمانهای ورزشی از فناوری اطالعات
در جهت انجام هر چه بهتر فعالیت هایشان ضروری میباشد.
بر اسااس نتایج پژوهشهای هکر شاده ،میتوان اهعان داشت
که هوش فرهنگی قابلیتی اساات اکتسااابی و آموزشپذیر که
می توان به صااورت مساااتقیم با مفاهیم هوش فرهنگی یا به
صاورت ریرمساتقیم از طریق ساایر ساازههای سااازمانی مثل
فنااوری اطالعاات آن را تقویت و پیش بینی نمود .با توجه به
اهمیت رابطه بین فناوری اطالعات و هوش فرهنگی و نقشی
که میتواند در افزایش قابلیت کارکنان داشااته باشااد و اینکه
تحقیقات زیادی در این رابطه صاورت نگرفته است و از طرفی
ادارات کل اسااتانها ،به خصااو کالن شااهرها در برگزاری
مساابقات داخلی و بینالمللی فعال می باشند ،تحقیق حاضر به
بررساای ارتباط بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی و ابعاد
آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اساااتان کرمانشااااه
پرداخته است.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوه توصیفی-همبستگی و با توج ه
باه نوه هادف ،از نوه کاربردی اسااات .جامعه آماری تحقیق
شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه
 18نفر-اسات که در بهار سااال  3135به عنوان کارمند و بهصاورت رسامی ،پیمانی یا قراردادی مش ول فعالیت بودهاند .با
توجه به اینکه طول دوره آموزشااای  2هفته و برگزاری آن در
سااعت اداری بوده ،امکان شرکت  8نفر فراهم نگردید و حجم
نموناه تحقیق حااضااار به  10نفر کاهش یافت .در ابتدا یك
پیشآزمون برگزار شااد و بعد ازجمعآوری پرساااشااانامهها ،با
هماهنگی قسمت پژوهش اداره کل ،یك دوره کالس آموزش
فناوری اطالعات با عنوان ضمن خدمت کارکنان تشکیل شد.
پس از برگزاری کالس یك پسآزمون از نمونهها به عمل آمد.
ابزار اندازهگیری این تحقیق شااامل دو پرسااشاانامه اسااتاندارد
میباشاد .پرساشنامه جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی که
شاامل اطالعات مربوط به سان ،ساابقه کار ،جنسیت ،میزان
تحصیالت ،تأهل و رشته تحصیلی میباشد و پرسشنامه هوش
فرهنگی  80سااؤالی آنگ و همکاران ( ) 8001که در مقیاس 8
مت یر

ارزشاای لیکرت (کمترین نمره  3تا بیشااترین نمره  ) 8طراحی
شده است و چهار بعد هوش فرهنگی شامل شناختی (سؤاالت
 ،) 1-3انگیزشای (سؤاالت  ،) 30-5رفتاری (سؤاالت  ) 35-30و
فراشناختی (سؤاالت  ) 80-35را میسنجد .در پژوهش حمیدی
و همکاران ( ) 3138و کاظمی ( ) 3128با اسااتفاده از ضاااریب
همبستگی آلفای کرونباخ به ترتیب  0/33و 0/23به دست آمده
است ( 2و.) 31
پرسااشاانامه فناوری اطالعات توسااط آزادمهر ( ) 3138و
مجدداً به وسایله پورنصراله ( ) 3131به ترتیب با روایی  % 22و
 %31آلفاای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت ( 3و  )1به منظور
تعیین پایایی پرسااشاانامههای مذکور در جامعة آماری تحقیق
نیز ،از روش آلفای کرونباخ اساتفاده شد که نتایج آزمون آلفای
کرونبااخ برای پایایی پرساااشااانامة هوش فرهنگی با  %38و
فنااوری اطالعااات  %28بااه دسااات آماد .روایی محتوایی
پرسااشاانامهها هم توسااط خبرگان و اساااتید مدیریت ورزشاای
دانشااگاه مورد تأیید قرار گرفت؛ بدین ترتیب که قبل از انجام
تحقیق ،پرسشنامههای مذکور در اختیار اساتید مدیریت ورزشی
دانشااگاه رازی و آزاد کرمانشاااه (تعداد  7نفر) قرار گرفت که
روایی آنها مورد تأیید واقع شاد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف برای آگاهی از
ساطح نرمال بودن دادهها ،ضاریب همبساتگی پیرساون برای
ارتبااط بین مت یرهاای تحقیق و رگرسااایون چنادگاانه برای
پیش بینی مت یرهای تحقیق اسااتفاده شااد .از نرمافزار آماری
 SPSSنساااخه  83هم برای تجزیه وتحلیل دادهها و انجام
کارهای آماری تحقیق استفاده گردید.
یافتههای تحقیق
در ابتدا مشاخص شد که  13/8درصد گروه نمونه را مردان
 50-13سال و  32/18درصد گروه نمونه را زنان ،و افراد دارای
سان  10-13ساال بیشترین دامنه سنی را تشکیل میدهن د و
 21درصد نمونهها متأهل میباشند .دادهها بیانگر آن است که
 10/05درصااد نمونهها دارای مدرك کارشااناساای هسااتند که
بیشاترین دامنه مقطع تحصیلی را تشکیل میدهد و 10درصد
نمونهها را مردان بین  80-33ساااال دارای ساااابقه کاری را
تشکیل میدهند.

جدول  .3آزمون کلموگروف اسمیرنف برای مت یرها (جهت بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع در دادهها)
کلموگرف اسمیرنفsig
منف ی
مثبت
مطلق
گروه

فناوری اطالعات

مرد و زن

0/33

0/028

-0/33

0/18

0/85

z
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هوش فرهنگی

مرد و زن

0/33

0/33

-0/083

0/85

0/18

0/35

فراشناختی

مرد و زن

0/31

0/051

-0/31

0/50

شناختی

مرد و زن

0/32

0/32

-0/31

0/11

0/83

انگیزشی

مرد و زن

0/1

0/1

0/00

3/08

0/80

رفتاری

مرد و زن

0/38

0/38

0/083

0/21

0/18

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

r

مت یرها
هوش فرهنگی

فناوری اطالعات

فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

در راستای آزمون فرضیه اول پژوهش ،نتایج ضریب همبستگی
پیرساااون نشاااان میدهاد که بین فناوری اطالعات و هوش
فرهنگی ( ،) r=0/1 , P < 0/003بعاد فراشااانااختی هوش
( ،) r=0/51 , P < 0/00بعد شااناختی هوش (, P < 0/00

p
0/1

**0/003

0/51
0/15
0/35
0/31

**0/00
**0/00
0/81
0/18

 ،) r=0/15بعد انگیزشاای هوش ( ) r=0/35 , P < 0/81و بعد
رفتاری هوش فرهنگی ( ) r=0/81 , P < 0/18رابطه مستقیم
معنیداری مشاهده میشود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید
میشود.
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p
r
مت یرها
مت یر
هوش فرهنگی

فناوری اطالعات

فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

در راستای آزمون فرضیه دوم پژوهش ،نتایج ضریب
همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین فناوری اطالعات و
هوش فرهنگی ( ،)P < 48/0=r , 0/00بعد فراشناختی هوش
( ،)P < 39/0=r , 0/008بعد شناختی هوش (P < , 0/00
 ،) 53/0=rبعد انگیزشی هوش ( ) P < 293/0=r , 0/081و
بعد رفتاری هوش فرهنگی ( ) P < 294/0=r , 0/081رابطه
مستقیم معنیداری مشاهده میشود .بنابراین فرضیه دوم
پژوهش تأیید میشود.
فرضااایاه( :) 1هوش فره نگی کاارکنان اداره کل ورزش و
جوانان اسااتان کرمانشااااه از روی مت یر اساااتفاده از فناوری
اطالعات قابل پیشبینی می باشد.

**0/00

0/12

**0/008
**0/00
*0/081
*0/081

0/13
0/51
0/831
0/831

جدول  .4خالصه مدل رگرسیون هوش فرهنگی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر فناوری اطالعات
مدل

R

3

0/11

R0

AR0

0/80 0/83

SE
31/31

در راستای آزمون فرضیه سوم پژوهش ،نتایج مجذور تعدی ل
شاده ضاریب همبساتگی چندگانه نشان میدهد که بر اساس
مادل اول 0/83 ،واریاانس هوش فرهنگی کاارکنان اداره کل
ورزش و جوانان اساتان کرمانشااه به وسیله فناوری اطالعات
تبیین میگردد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود.
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جدول  .1تحلیل واریانس مت یرهای پیشبینیکننده هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه
مدل
3

منبع ت ییرات
رگرسیون
باقی مانده
کل

S.S
1113/88
31111/13
83102/32

در راسااتای آزمون فرضاایه شااشاام پژوهش ،نتایج آزمون
تحلیل واریانس نشاان میدهد که بر اساس مدل اول ،فناور ی
اطالعااات ( 52( = P , 24/16 > 0/00و  ) F )3بااهطور

d.f
3
52
53

M.S
1113/88
828/00

P
0/00

F
31/81

معنیداری توانایی پیش بینی هوش فرهنگی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان کرمانشاه را دارد.

جدول  .1ضرایب رگرسیون پیشبینی هوش فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس فناوری اطالعات
ضریب
ثابت
فناوری اطالعات

مدل

B

SE

Beta

83/00
0/23

35/23
0/88

0/11

نتایج جدول شاماره  1با مالحظه وزن استاندارد شده بتا بر
اسااس مدل اول نشان میدهد که یك انحراف معیار ت ییر در
فنااوری اطالعاات ،بااعث  0/11انحراف معیار ت ییر در هوش

T

P

3/21
1/01

0/088
**0/00

فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اسااتان کرمانشاااه
میشود.

جدول  .7نتایج کلی مقایسه میزان فناوری اطالعات و هوش فرهنگی با استفاده از آزمون فریدمن
میانگین رتبه درجه آزادی مربع کای سطح تفاوت آماری P
تفاوت میانگین و انحراف معیار

گروهها
فناوری اطالعات
هوش فرهنگی
فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

1/01 ± 1/13
5/31 ± 1/13
0/82 ± 3/23
8/81 ± 1/53
8/33 ± 1/03
0/11 ± 3/2

با توجه به جدول فوق ،نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد
کاه میاانگین رتبه نمرات فناوری و هوش فرهنگی و ابعاد آن
یکسان نیست و هوش فرهنگی و فناوری اطالعات با میانگین
رتباههای (  1/25و ) 1/58بیشاااترین مقدار و به ترتیب بعد
انگیزشای ،شناختی ،رفتاری و فراشناختی با میانگین رتبه ه ای
( 8/11 ،1/81 ،1/12و  ) 8/88کمترین مقدار را دارند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فناوری اطالعات
باا هوش فرهنگی و ابعااد آن در کاارکنان اداره کل ورزش و
جوانان اساتان کرمانشااه انجام شده است .بر اساس یافتهه ای
حاصل از این تحقیق ،بین فناوری اطالعات با هوش فرهنگی
و ابعاد آن ارتباط مسااتقیم و معنیدار وجود دارد؛ به این معنی

1/58
1/25
8/88
1/81
1/12
8/11

5

32/05

0/00

که افرادی که دارای مهارت فناوری اطالعات هساااتند ،میزان
هوش فرهنگی نیز در آنها باالتر اسات .همچنین نتایج نشان
داد کااه از بین مت یرهااای مختلف هوش فرهنگی ،هوش
فراشاناختی و هوش شااناختی به ترتیب بیشااترین ارتباط را با
فنااوری اطالعاات داشاااتناد .این نتیجاه باا نتایج تحقیقات
کریساتین کو و همکاران ( ،) 8031رحیمی و همکاران (،) 3133
رحیم نیا و همکاران ( ) 3122و حسااانی ( )3133همخوانی دارد
( 30 ،33 ،2و  ) 82و همچنین قره سااقلو ( ) 3133در"بررساای
رابطاه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان" ،به این نتیجه
رسید که بین هوش فرهنگی ،هوش فرهنگی شناختی و هوش
فرهنگی ا نگیزشی با عملکرد کارکنان را بطه مثبت و معناداری
وجود دارد ( .) 35در اداماه حمیادی و همکاران ( ) 3133به این
نتیجاه رسااایدند که بین فراشاااناخت و رفتار هوش فرهنگی

ارتباط بی ن فناوری اطالعات با هوش فرهنگی وابعاد آن درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

معلمان باساواد کامﭙیوتری و سبك مدیریت کالسی دانشآموز
محوری معلمان ،ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .بیشاااترین
ارتباط فناوری اطالعات به ترتیب با مت یر فراشاااناختی هوش
فرهنگی ،شناختی هوش میباشد و پس از آنها بعد انگیزشی و
رفتاری میباشاد ( .) 3بنابراین داشتن مهارت فناوری اطالعات
منجر بااه افزایش هوش فرهنگی میشاااود و بین فناااوری
اطالعات و هوش فرهنگی و ابعاد آن یك ارتباط مساااتقیم و
معناادار وجود دارد .امروزه فنااوری اطالعات ،مهارت برقراری
ارتباط کالمی ،کتبی ،نمایشاای ،مهارت قانعسااازی و مهارت
اسااتفاده از اطالعات را در کارکنان ایجاد و تقویت میکند و با
شاااتااب تحوالت در حوزه فنااوری اطالعااات ،فرهنااگ نیز
دساتخوش تحول شده است ( .) 8ارتباطی که امروزه به وسیله
فناوری اطالعات بین افراد در داخل و خارج از مرزهای کشااور
صورت میگ یرد ،نزدیك به همان تجربیاتی است که بین افراد
در هنگام ارتباط بینفرهنگی به صورت فیزیکی اتفاق میافتد.
میتوان گفت که تجربه اساتفاده از فناوری اطالعات و فضای
مجاازی میتواناد در ارتقاای این مهاارت هنگامی که افراد با
فرهنگهای متفاوت مواجه میشوند ،کمك کننده باشد .پس از
برگزاری یك دوره آموزشی فناوری اطالعات ،ارتباط مستقیم و
معنی داری بین فنااوری اطالعات و هوش فرهنگی و ابعاد آن
در تحقیق مشاهده شد .بر اثر ت ییری که دوره آموزش فناوری
اطالعاات بر روی هوش فرهنگی کارکنان ایجاد کرده ،ارتباط
فناوری اطالعات با مت یرها جابجا شاده است ،بیشترین ارتباط
به ترتیب با مت یر انگیزشای ،شاناختی و رفتاری میباشد .این
نتیجه با نتایج تحقیقات مشایخی ( ،)3121جلیلیان (،)3131
حساانی ( ،)3133هنری ( ) 3131و موساای خانی و ساااعیدی
()3123همخوانی دارد ( 81 ،2 ،1 ،33و  .)83بهاری و همکاران
( )3138در تحقیقی نشان دادند که استفاده از فناوری اطالعات
و ارتبااطاات در بهبود مادیریات خادماات فرهنگی ،افزایش
بهرهوری مدیران فرهنگی در راساتای مؤلفه مشاتری محوری،
کاهش هزینهها و افزایش ساارعت ارائه خدمات و محصااوالت
فرهنگی مؤثر میباشاد ( .) 8مقالی ( )3121نیز در پژوهش خود
ارتباط بین مؤلفههای هوش ساازمانی و مدیریت دانش را مورد
بررسی قرار داده است که نتایج به دست آمده ،ارتباط مثبت و
معنادار این دو سااازه را مورد تأیید قرار داده اساات ( .) 13نتایج
حااکی از آن اسااات کاه در قبال و بعاد از فراگیری فناوری
اطالعاات ،ارتباط مساااتقیم و معنادار بین فناوری اطالعات و
هوش فرهنگی وجود دارد ،ولی میزان ارتباط و نوه مت یرها در
قبال و بعاد از فراگیری آموزش فناوری اطالعات ،در کارکنان
ت ییر پیادا می کناد .بعد از برگزاری دوره آموزشااای به ترتیب
اولویت ،ابعاد انگیزشای ،شناختی و رفتاری مورد تأثیر بیشتری

قرار گرفتهاند  .وجود محیط متنوه و دنیای شگفتانگیز و بدون
محدودههای ج رافیایی که در سایستمهای فناوری فرد با آنها
ارتباط برقرار می کند ،ساابب میشااود که بعد انگیزشاای فرد
تقویت شااود و نساابت به برقراری ارتباط با سااایر فرهنگها
کنجکاوی و عالقه بیشتری داشته باشد .از طرف دیگر ،نتی ج ه
حااکی از آن اسااات کاه حجم عظیم اطالعاتی که از طریق
فناوری اطالعات به راحتی در دسترس فرد قرار میگیرد ،بدون
اینکه از نظر زمانی و مکانی هزینهای را برای او داشاته باشاد،
بااعث تقویت داشاااتههای فرد میگردد .با توجه به اینکه بعد
شاااناختی به دلیل اینکه نیازمند اطالعات درباره ابعاد مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،قوانین و ساایر آداب و رسااوم فرهنگهای
متفااوت اسااات ،این نتیجه میتواند به عنوان الگوی عملی و
راهاکاااری کااارباردی بارای ماتولیااان ورزش حرفااهای و
سارمایهگذاران بخش خصوصی باشد .داشتن فناوری اطالعات
در کاارکناان ،باا توجه به مبحث الکترون یکی شااادن دولت و
مکانیزه شدن بیشتر مراودات و نقشی که فناوری اطالعات در
سااازمانهای ورزشاای دارد ،میتواند هم به ارتقا سااازمان در
جهات تحقق اهاداف آن کماك کناد و هم اینکه با توجه به
ارتبااطی کاه باا هوش فرهنگی دارد ،موجباات تقویات آن را
فراهم نماید و به عنوان یکی از قابلیتهای مهم نیروی انسانی
در ساازمانهای ورزشی ،منافع زیادی را برای سازمان به دنبال
خود داشاته باشاد .نتایج نشان داد که فناوری اطالعات بهطور
معنیداری توانایی پیشبینی هوش فرهنگی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان اسااتان کرمانشاااه را دارد و در ارتباط با ابعاد
چنادگاانه هوش فرهنگی ،فناوری اطالعات بهطور معنیداری
توانایی پیشبینی بعد شاااناختی ،انگیزشااای و رفتاری هوش
فرهنگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه را
دارد ،ولی توانایی پیشبینی بعد فراشناختی را ندارد .شاید ی کی
از دالیل عدم پیش بینی بعد فراشاناختی هوش فرهنگی ناشی
از پیچیده و عمیق بودن این بعد باشد؛ تقریباً در ارلب تحقیقات
صاااورت گرفته در گذشاااته نیز در رتبه بندی هوش فرهنگی،
هوش فراشاناختی در رتبه آخر قرار میگرفت که شاید ناشی از
این باشااد که این بعد نیازمند آن اساات که ابعاد دیگر به یك
ساااطح منطقی از مهاارت برساااناد و قاابلیات درك آنها از
فرهناگهاای مختلف باه جاایی برساااد که در لحظه بتوانند
تصمییمگیری کنند .هوش فرهنگی فراشناختی نسبت به بقیه
فااکتورهاای هوش فرهنگی در مرحلاه آخر کساااب مهااارت
می باشااد و با توجه به اینکه فرد عالوه بر مطالعه و شااناخت،
باید به صااورت تجربی نیز آن موقعیت را تجربه نماید ،احتماالً
پیش بینی آن معنی دار نبوده است .مك نب ورنلی ( ) 8038نیز
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در مطالعه خود با عنوان "ویژگیهای شاااخصااایتی به عنوان
پیش بینی کننده توساعه هوش فرهنگی رابطه خودکار آمدی"،
باه این نتیجاه رسااایاد کاه بین ویژگیهای شاااخصااایتی
(خودکاارآمادی ،تجرباه مساااافرت بینالمللی و تجربه کاری
مدیریتی) با هوش فرهنگی رابطه وجود دارد و ویژگی شخصی
خودکاارآمادی یاك عاامال کلیدی برای پیش بینی توساااعه
موفقیاتآمیز هوش فرهنگی اسااات ( .) 88باا توجاه به اینکه
فنااوری اطالعاات قاابلیات پیش بینی هوش فرهنگی و ابعاد
انگیزشااای ،شاااناختی و رفتاری را دارد ،بنابراین هنگامی که
بخشهای مختلف سااازمان سااعی در اسااتخدام نیروی جدید،
انتخاب اصلح بین کارکنان و یا قصد آموزش جنبههای مختلف
ابعاد هوش فرهنگی را با توجه به الزامات ساااازمان دارند ،این
قاابلیات هوش فرهنگی در جهات اینکاه میتواند میزان ابعاد
هوش فرهنگی را مشخص سازد ،کارگشا خواهد بود .نتایج این
بخش میتواند صااارفه جویی را در وقت و هزینه ساااازمان به
همراه داشته باشد .با توجه به اینکه فناوری اطالعات به عنوان
یك فناوری کلیدی ،با اهمیت و پرکاربرد در ساااازمانها مورد
توجه است و از طرفی بین داشتن مهارت فناوری اطالعات و
هوش فرهنگی رابطه وجود دارد ،به این نتیجه میرسااایم که
ارتقا دانش فناوری اطالعات ،عالوه بر تأثیر مسااتقیمی که در
ساازمان به جا میگذارد ،به صاورت ریرمستقیم باعث افزایش
قاابلیات هوش فرهنگی و ابعااد آن در ادارات کال ورزش و
جوانان میشاود .یکی دیگر از نتایج تحقیق حاکی از آن است
کاه هوش فرهن گی قابلیت آموزش و یادگیری را دارد و پس از
برگزاری یااك دوره کالس آموزش فناااوری اطالعااات ،در
نمونهها ت ییر مثبت ایجاد میشود که با نتایج انگ و همکاران
( ،)8001قااسااامی و همکااران ( ،) 3130مرادی و همکاااران
( ) 3130که اظهار میدارند هوش فرهنگی قابلیتی اکتساااابی
اسااات کاه مادیران و کارافرینان باید در برنامههای آموزش و
توساااعاه خود جایگاه ویژهای برای تقویت آن در نظر بگیرند،
همخوانی دارد ( 31 ،32و  .) 81اهمیات این نتیجه به دلیل آن
است که کشور ما دارای تنوه و تکثر فرهنگی میباشد .افزایش
ماراودات در باین فرهنااگهااای مختلف و همچنین خرده
فرهنگهای داخل هر فرهنگ ،و از طرف دیگر ماهیت فعالیت
ساااازماانهاای ورزشااای که دارای ارتباط مدوام با افرادی از
فرهنگها و کشااورهای مختلف در جریان برگزاری رویدادهای
ورزشای یا شرکت در آنها هستند ،و از طرفی آموزشپذیر بودن
این نوه از هوش ،نویاد این را میدهد که با اسااات فاده از نظر
متخصاصین و تحقیقاتی که در زمینه آموزش هوش فرهنگی
صاورت گرفته اسات ،بتوان به صورت تخصصی ابعاد مختلف

هوش فرهنگی را با توجه نیازی که ساازمان مد نظر دارد مورد
بررساای قرار داد و جنبههایی که افراد در آنها ضاااعیفترند را
تقویت کرد .همچنین میتوان با اساااتفاده از مهارتهایی مثل
فناوری اطالعات که ارتباط و اثر آنها به تکرار در تحقیقات به
اثبات برسد ،موجبات تقویت این فاکتور مهم سازمانی را فراهم
آورد.
در ارتبااط باا رتبه بندی ابعاد مختلف هوش فرهنگی ،نتایج
تحقیق نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی ،بعد
انگیزشای بیشترین مقدار و به ترتیب بعد از ان ابعاد شناختی،
رفتاری و فراشاناختی با میانگین رتبههای (8/11 ،1/81 ،1/12
و  )8/88قرار دارناد .نتاایج این تحقیق باا تحقیق حمیادی و
همکاران ( )3138که به بررساای ابعاد هوش فرهنگی نیروهای
داوطلب پرداختند و در آن اولویت ابعاد هوش فرهنگی داوطلبان،
به ترتیب شامل انگیزش هوش فرهنگی ،رفتار هوش فرهنگی،
راهبرد هوش فرهنگی و دانش هوش فرهنگی بوده ،همخوانی
دارد ( ،) 3اماا با تحقیق ولیزاده و همکاران (  )3131با عنوان
"تحلیال مؤلفاههای هوش فرهنگی در برنامة تلویزیونی نود با
تاأکیاد بر مادیریات ورزشااای" ،همخوانی نادارد .دلیل عدم
همخوانی احتمااالً متفااوت بودن جاامعه آماری در دو تحقیق
میباشد ( .) 81هوش فرهنگی با توجه به اینکه دارای چهار بعد
شاناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری است و برای آموزش
و تقویت آن بایساتی نقاط ضاعف و قوت آن در کارکنان مورد
بررسی و اولویت بندی قرار گیرد تا برنامهریزان بتوانند در ج هت
ارتقااء ابعاادی کاه در رتباه پایینتری قرار دارند ،برنامهریزی
نمایند .از طرفی سااانجش آن باعث میشاااود که با توجه به
ماهیت سازمانهای ورزشی که مدام در برخورد با فرهنگ های
متنوه قرار دارند ،اولویت و اهمیت ابعاد آن بتواند در طرحریزی
نیروی انسانی مد نظر قرار بگیرد.
با توجه به اهمیت هوش فرهنگی در سازمانهای ورزشی و
ارتباطات متنوعی که کارکنان وزارت ورزش و جوانان و به دنبال
آن ادارات کل ورزش و جوانان استانها در ارتباط با برگزاری
مسابقات ورزشی و اعزام تیمهای ورزشی به استانهای مختلف
در داخل کشور و خارج از آن دارند و از طرفی تنوه اقوام و
فرهنگهای مختلف که در کشور دارای زبان ،مذهب،
احساسات ،عواطف ،رفتار ،عالیم و نشانههای شفاهی و
ریرشفاهی متفاوت با یکدیگرند ،وزارت ورزش و جوانان و به
دنبال آن ادارات کل در استانها میتوانند با ارتقاء دانش فناوری
اطالعات در کارکنان خود هم موجب افزایش قابلیت آنها در
جهت انجام امورات محوله شوند و هم اینکه داشتن این مهارت
موجب ارتقاء ابعاد مختلف هوش فرهنگی در کارکنان شود .با
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 فدراسیونها و سایر مجموعههایی که با مقوله ورزش،استانها
.سر و کار دارند قرار گیرد

توجه به کارکردهای مهم هوش فرهنگی و مقوله فناوری
 نیاز هست که مورد استفاده،اطالعات که در سازمان وجود دارد
 طرحریزی نیروی انسانی و،مدیران در برنامهریزی سازمانی
 ادارات کل ورزش و جوانان،استفاده در وزارت ورزش و جوانان
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