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 ایران والیبال برترلیگ بازیکنان  تیمیانسجام  در تسهیلهوش فرهنگی نقش ابعاد 

 9سجاد طیبی و  2 نعمت خلیفه ، *4امین کالنی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، البرز، ایرانـ  4

 ، البرز، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ 2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوزستان، ایرانـ  9

 6/1/4931تاریخ پذیرش:                                40/42/4939تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بود. والیبال ایرانلیگ برتر ی هاهوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم تعیین ارتباط بین ،هدف از مطالعة حاضر: هدف

والیبرال ایرران در لرال لیگ برترر را کلیه بازیکنان  پژوهشو جامعه آماری این  از نوع همبستگی ،روش تحقیق: شناسیروش

مونرة آمراری نفرر، ن 228 با التفاده از روش نمونه گیری تصادفی . با توجه به جدول مورگان،(~281Nاند )تشکیل داده 2931

و انسجام  ( 1112) آنگ و همکاران پرلشنامه التاندارد هوش فرهنگی ،ند. ابزار جمع آوری اطالعاتاددش را تشکیل این پژوه

و  (هرای مرکرزی و پراکنردگیشراص ) ها با التفاده از آمار توصیفیبود. تجزیه و تحلیل داده( 2331کارون و همکاران )تیمی 

 انجام گرفت. (ضریب همبستگی پیرلون و رگرلیون) التنباطی

هرای انسرجام و از برین مولفره )فراشناصتی( التراتژیمولفه  ،هوش فرهنگیهای تحقیق نشان داد؛ از بین مولفه نتایج: هایافته

هنگری و برین هروش فر بیشترین  میانگین را داشرتند. همننرین نترایج نشران داد؛ای وظیفه-فرد به گروه کششتیمی، مولفه 

شت. با توجه بره وجرود رابطره هرم داری وجود دامعنیمثبت و ارتباط  ،کشور والیبال برترلیگ های انسجام تیمی بازیکنان تیم

در میزان انسجام تیمی را  اتبین )هوش فرهنگی(، تغییرصطی بین متغیرها و فرض التقالل صطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش

 ند.کتبیین می

از  نرد تراکنتوجره  های صرودمربیان به هوش فرهنگی تیمشود؛ پیشنهاد میهای پژوهش حاضر یافتهبا عنایت به : گیرینتیجه

 .زنندباز طریق انسجام تیمی بیشتر، موفقیت تیم صود را رقم  ،نظر صود را بهتر اجرا کردهمد یهاتوانند التراتژیباین طریق 

 .والیبال لیگ، گروهی، انسجام فرهنگی هوش :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

بهبود عملکرد ورزشی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتره الرت. در رشرته  ،ایگذاری در ورزش حرفهامروزه با افزایش لرمایه

)دالرام،  پرذیردامالت و روابط بین آنهرا تریریر مرییمی از وضعیت تعهد بازیکنان، تعهای تیمی با توجه به اینکه لطح عملکرد ت

نقرش مهمری در عملکررد تیمری داشرته  ،تیمریو انسرجام  2هوش فرهنگیرلد، متغیرهایی مانند ، از این رو به نظر می(2981

این که الت شده  در افراد اد عالقه شدید، باعث ایجورزشی هایزه رشد روز افزون تنوع فرهنگی در محیطهمننین امرو. باشند

. تحقیق و داردزیادی اهمیت ها و مربیان برای تیماین بنابر ؛شودمیهای جدیدی های فرهنگی و چالشفرهنگ و تفاوت مورر بر

قررار مری کند که فرهنگ، اغلب فرآیندها و پیامدهای لازمانی را تحرت تریریر لازمانی و روانشنالی آشکار می بررلی در رفتار

هرایی کره دارای تنروع فرهنگری ابزار فعالیت و اداره کردن محریط دهد، بنابراین محققان به منظور بررلی و جستجوی بهترین

 .( 1111،  2ند )مودیاا معرفی کردههستند، هوش فرهنگی ر

، اولرین تئروری 9ارلری و انرگانرد. های زیادی در این حوزه تولعه یافتهفرهنگی نسبتاً جدید الت، تئوریهوش موضوعچه  اگر

تولعه دادنرد. طبرق نظررات ارلری و  1119فرهنگی، تعامالت فردی بین فرهنگی در لال فرهنگی را با انتشار کتاب هوشهوش

های منالب با یرك ایجاد پالخ ،های فرهنگی جدیدلازگاری مؤرر با زمینهی فرهنگی به توانایی یك فرد براهوش ،(1119انگ )

کند. تئروری مند با فرهنگ جدید، اشاره میتطبیق لریع و نظام و و رفتارها ناآشنا هستند عالئمجایی که بیشتر فرهنگ جدید، 

، 4فرهنگی رفتراری )لوگروفرهنگی انگیزشی و هوشفرهنگی شناصتی، هوشها بر مبنای له زمینه الت. هوشفرهنگی آنهوش

کند که در کل به عنوان توانایی و قابلیت برقرراری ارتبراط رائه میا ایك قلمرو و حوزه جدید از هوش ر ،هوش فرهنگی (.1111

ی افرراد هاو قابلیت هام درباره تواناییشناصت الز ،شود. هوش فرهنگیدی از پیشینه ای متفاوت تعریف میمؤرر و کارآمد با افرا

هرای کراری متفراوت از مل کردن در گرروههای چند فرهنگی، مشارکت در تعامالت میان فرهنگی و عبرای رویارویی با موفقیت

ها، لنت ها و آداب و رلروم متفراوت از توانایی فرد برای تطبیق با ارزشدر واقع  (.1111) لوگو ،  بیان شده التنظر فرهنگی 

)فیاضری و جران نثرار  آننه به آنها عادت کرده الت و کار کردن در یك محیط متفاوت فرهنگی، معرف هروش فرهنگری الرت

از نظرر  های شخصیت انسانی، هوش فرهنگی کسانی که روانی لرالم دارنرد وصوشبختانه بر صالف لایر جنبه (.2985، احمدی

فرهنگی شناصتی، اشاره به هوش (.29: 2985)فیاضی و احمدی،  قابل پرورش و تولعه الت ای و شغلی توانمند هستند، حرفه

روشری  ،یا تفکر التراتژیك فرهنگیفراشناصتی فرهنگی هوش (.1111، دانش اکتسابی در مورد یك فرهنگ صاص دارد )ایمایی

فرهنگی، فرآیندی را مورد توجه قرار میکند. این عنصر هوشالت که یك فرد تجارب بین فرهنگی را از آن طریق التدالل می

فرهنگری انگیزشری، بره عنروان هوش .(2981)من آل آقا،  گیرنددهد که افراد برای بدلت آوردن و فهم دانش فرهنگی بکار می

هایشان برای مشارکت در تعامالت بین فرهنگی مطمئن هستند و حردی کره آنهرا احسرا  میزان و لطحی که افراد به توانایی

های فرهنگی جدیرد انگیزشی صودپنداره و انطباق با محیط ،فرهنگیشود. هوشاز این تعامالت دارند، تعریف می 5رضایت باطنی

یك نیروی درونی فردی برای تطبیق با یك محیط فرهنگری جدیرد الرت  ،فرهنگی انگیزشیکند. هوشحریك میرا هدایت و ت

فرهنگی، توانایی یك فرد برای تطبیق برا رفترار کالمری و مؤلفه رفتاری هوش ،(1119رلی )ا طبق تعریف آنگ و (.1111)لوگو، 

                                                           
1 - Cultural  Intelligence 
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3 - Earley and Ang 

4 - Lugo 

5 - Internal Satisfaction 
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کند که افرراد در شررایطی کره در فرهنگی روی این تمرکز می. این عنصر هوشالت های متفاوتغیرکالمی متنالب با فرهنگ

 .کنندگیرند، چگونه عمل میفرهنگ جدید قرار می

نگررش  ،در غیر ایرن صرورت ؛مثبت الت ،که تعلق دارد تیمیتعلق داشته باشد، نگرش وی به  تیمیاگر فرد به  ،فی دیگرراز ط

( آمده و ادعا شده الت که فرد برای حفر  عرزت 2318) 1تاجفل  2یهویت اجتماع ة. این موضوع در نظریوی منفی صواهد بود

این نظریه، فرد پرس ة . بر پای(88: 2931قدم پور و همکاران، به نقل از ) نفس صود، به لوی این نگرش لوگیری صواهد داشت

هرا برصی از گروه .شان دفاع کنندهکنان متحد شوند تا از منافع گرواز پیولتن به یك تیم یا گروه، عالقه مند الت تا با لایر بازی

باشرند. پویرایی درونری، انسرجام و اتحراد  «واحد» رلد که یكاند. برصی به نظر نمیپیوندهای مستحکمی دارند و در هم تنیده

 منبرع ،هااند که انسجام تیمی در زندگی آنکند. شماری از ورزشکاران اظهار داشتهی آن را مشخ  میگروه، التحکام پیوندها

ه گاهی شواهد متضادی اند کها بودهها، موفق ترین تیمایجاد رضایت بوده الت. در این رالتا دیده شده الت که متحدترین تیم

، 1111و همکراران،  2)هروزه کننده در تولرعه تیمریعنصر مرکزی و تعیینبه عنوان  9تیمیانسجام  در واقعشود. نیز یافت می

ند پویرایی یفرا ،تیمیانسجام  .(2335 ،1)ریموند الت های موفقای برای تیمیك ویژگی پایه و( 2315 ،8، زاندر9111، 5التیون

یا ارضاء نیازهای هیجانی اعضا گرروه  توانایی یك گروه برای حف  اتحاد در تعقیب اهداف قابل اندازه گیری و ةالت که به ولیل

 (.85: 2338 و همکاران 8شود )کاروننمایان می

ها، به صاطر توانایی و صالحیت منابع انسرانی الرت لازمان های ورزشی نیز همانند لایرموضوع که موفقیت تیم نبا توجه به ای

چه بهتر التراتژی های جذب، حفر ، نگهرداری بازیکنران،  اجرای هر ی ورزشی برای ایجاد وها(، مربی تیم1118، 3)چالدورای

ویژه ای داشته باشد. لذا آگاهی و شناصت این  عوامل و بررلی ارتباط آنها  توجه ،شوده عواملی که باعث پیشرفت آنها میباید ب

 .التهای قابل بحث در هوش فرهنگی ارد. که در این میان یکی از جنبهبا یکدیگر ضرورت د

ورزش  هرای پیشررو در امررهرا و باشرگاهنماید که لازمانایجاب می ،در نتیجه اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مقوله

اهمیرت  ،های بلندی را در رالتای تولعه و پیشرفت بردارند. در این صصروصقدم ،و انسجام تیمی هوش فرهنگیکشور در امر 

های ورزشی، محققان مختلف را بر آن داشته تا تحقیقات صرود را بره ایرن موضروع معطروف تیم تیمیهوش فرهنگی و انسجام 

دلرت ، به این نتیجه "بررلی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی"عنوان  باتحقیق صود (، در 2931) فیضیلازند. در این زمینه؛ 

همننین اولویت ابعاد هوش  ؛ د نداردودر داوطلبان دصتر و پسر اصتالف معنی داری وج آن ابعادکه بین هوش فرهنگی و  یافت

ترار هروش فرهنگری و دانرش هروش انگیزش هوش فرهنگی، التراتژی هوش فرهنگری، رف ،فرهنگی داوطلبان، به ترتیب شامل

در بین ابعاد هوش فرهنگی، تنهرا  ،ها همننین نشان دادها معنی دار بود. یافتهبین اولویت ،فرهنگی بود و اصتالف مشاهده شده

در  ،(2932آهننیان و همکاران ) .در بعد التراتژی هوش فرهنگی بر الا  لابقه کار داوطلبی تفاوت معنی داری وجود داشت

صود به بررلی ارتباط هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرلتاران به این نتیجره دلرت یافتنرد کره هروش فرهنگری  تحقیق

برا هروش رابطه مثبرت و معنراداری  ،های لن، وضعیت اقتصادی، لابقه کاری و جنسدر حد متولط الت و ویژگی ،پرلتاران

                                                           
1 - Social  Identity  Theory 

2 - Tajfel  

3  - Group Environnent (GE)  

4 -  Heuze   

5 - Stevens 

6 - Zander 

7 - Raymond 

8 - Curron 

9 - Cheladorai 
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 وجرود دارد. ارتباط مثبت و معناداری ،و تعامالت اجتماعی آنها همننین آنها گزارش کردند، بین هوش فرهنگی فرهنگی دارند.

 وجود رابطه معنی دار بین هوش فرهنگی و ارربخشی گروهی را در تحقیق صود برا عنروان ،(2981هادی زاده مقدم و حسینی )

دهرد ترا تشرخی  جرازه مریهوش فرهنگی به افراد ا ،نتایج تحقیق آنها نشان داد .بین این دو متغیر تییید کردند ةبررلی رابط

دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگری را کراهش چگونه به الگوهای رفتاری پالخ میکنند و دهند دیگران چگونه فکر می

برا عنروان رابطره هروش در تحقیرق  ،(2931مطلرق و همکراران ) غالمی .دهدد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را میداده، به افرا

های مدیریت تعارض در مدیران تربیت بدنی به این نتیجه دلت یافتند کره برین هروش فرهنگری برا راهبررد فرهنگی با راهبرد

 ،ولی بین هوش فرهنگری برا بعرد راه حرل گرایری ،تعارض ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ،کنترل و عدم مقابله در مدیرت

 تیمریکه بین نمره کلی انسجام به این نتیجه دلت یافت ود ص تحقیق( در 2989نباتی ) ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.

در تریم  تیمریهای این تحقیق نشان داد که وجرود انسرجام یافته. رابطه معنی داری وجود دارد ،های بسکتبالو رده بندی تیم

ری کفایت جمعری و به تولعه نظ ،(2333) و همکاران 2پالکوویچ .شودث بهبود عملکرد و موفقیت تیمی میباع ،های بسکتبال

های مختلف کفایت ایج تحقیق آنها نشان داد که جنبهبازیکن والیبال پرداصتند. نت 11در بین  تیمیتعیین ارتباط آن با انسجام 

هرای کفایرت ن نشان داد که تنها برصی از جنبههمننین نتایج تحلیل رگرلیو الت. تیمیجمعی در ارتباط مستقیم با انسجام 

در مرورد چهرار  دادنرد نشران ،(1112) و همکراران 1گدر تحقیقی آن .ها التای تیموظیفهیش بینی انسجام به پ قادر ،جمعی

المللری و کسرانی  در مدیران بین که معموالً یهای جمعیت شناصتکه عالوه بر تیریرات ویژگیگیری هوش فرهنگی عامل اندازه

یط را بره صرورت وش فرهنگی اصتالف در عملکرد و تطبیق با محره د،کننی در صارج از وطن صود کار میاکه به صورت حرفه

 شرناصتی هروشدر پژوهشی به این نتیجه رلید کره وجردان گرایری برا بعرد فررا ،(1115) ون داین .دهدمعنی داری نشان می

رایی با ابعاد دانش، فرهنگی در ارتباط الت، برونگداری دارد، شادابی و ربات عاطفی با جنبه رفتاری هوشارتباط معنی ،فرهنگی

هرای تررین ویژگرییکری از مهرم ،داری دارد و مهمترین نتیجه اینکه گشرودگی در کسرب تجربرهانگیزش و رفتار ارتباط معنی

 9کرلرول .(912: 1121)به نقرل از مرارکو  و همکراران،  فرهنگی ارتباط مثبت داردشخصیتی الت که با هر چهار بعد هوش

پذیری و پذیرش شرایط کاریِ متنالب با محیط جدید و توان لطح انطباقین نتیجه رلید که میبه اصود  در تحقیق ،(1122)

 ،(1121) 2الگری المللی هستند.های بینکه به دنبال کار در شرکتگذاشت  آزمون بهداوطلبان مهاجری را  تیمیمیزان انسجام 

کارایی گروهری و  ،داد و به این نتیجه رلید که هوش فرهنگیبین کارایی گروهی و انسجام تیمی انجام  تحقیقی با عنوان رابطه

داری با هم دارند. او نشان داد که افراد مهاجری که عملکرد فردی صروبی دارنرد و صرود را برا شررایط انسجام تیمی رابطه معنی

 مشارکت مورری در بهبود انسجام تیمی دارند. ،دهندملیتی انطباق می های چندشرکت

هرای کنند. پرژوهشطریق تولعه هوش فرهنگی تییید می شده داصل و صارج از کشور، بهبود عملکرد افراد را از تحقیقات انجام

به بهبود عملکرد افرد تولعه و ارتقاء هوش فرهنگی،  ؛( نشان دادند1115) 5هیگینزآلن و (، 9111(، ارلی و انگ )2981دالرام )

هروش ة تولرع تواند از طریقافزایش عملکرد تیم های ورزشی، میاز راه های  بنابراین یکی؛ شودو رلیدن به موفقیت منجر می

فرهنگی آنان حاصل  شود. از این رو، مربیان تیم های ورزشی برای باال آوردن کارایی بازیکنان و لطح عملکرد آنان، الزم الرت 

از پرطرفردارترین  ،والیبرالهرای تروپی ماننرد امروزه ورزش .به دانش و اطالعات فرهنگی بازیکنان صود توجه ویژه داشته باشند

                                                           
1  - Paskevich  

2 - Ang  

3 - Cersoul 

4 - Logi 

5 - Alon and Higgins 
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توجه بسیاری از مردم به این رشته معطوف  ،رود و از این طریقه ویژه در کشور ایران به شمار میرشته های ورزشی در جهان ب

ا توجه بره شوند و برگزاری رویدادهای ورزشی محسوب میهای ورزشی از مهم ترین منابع انسانی در بز آنجا که تیما .شده الت

ملی و بین المللی رشد  ،به صورت رویدادهای ورزشی داصلی والیبالاینکه در کشور ما نیز در لال های اصیر، برگزاری مسابقات 

از اقوام مختلف و التان هرای مختلرف  ،بازیکنان و مربیان حاضر در این مسابقات ؛ی داشته التهای جهانو موفقیت چشم گیر

، در مسابقات لیگ کشور و انسجام تیمی لتفاده از نیروی انسانی با هوش فرهنگی باال و عملکرد بهینهدر نتیجه ا هستند؛کشور 

مطالعه  ،این تحقیقهدف از ، تیمیبه بحث هوش فرهنگی و انسجام  با توجه به اهمیت موضوع و نیاز روزافزون لذارورت دارد. ض

 بره توانـدنتایج این تحقیرق مری .التایران  برتر والیبالهای لیگ در تیم تیمیانسجام  و ارتباط بین هوش فرهنگیو بررلی 

کره در  کند کمكهای ورزشی و تمامی دلت اندرکارانی ن فدرالیون و هییتها، مسئوالن باشگاهاعم از مسئوال ،مدیران ورزشی

 انتخاب مربیان این رشته ورزشی نقش دارند. 

 شناسیروش

کشرور  برتر مرردانحاضر در لیگ  والیبالهای تیمجامعه آماری پژوهش را، کلیه   .از نوع همبستگی الت ،روش پژوهش حاضر

جردول تعیرین برا الرتفاده از  .(~281N) بود، تشکیل دادند بازیکن 25 متشکل ازحدوداً هر تیم ( که تیم 21) 2931در لال 

ه با التفاده از روش نمونه گیری تصادفی کبه عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند نفر  228تعداد  ،مورگانحجم نمونه کرجسای و 

ها را به پژوهشرگر براز نگرداندنرد. در پایران ها اقدام نکرده و یا آنالبته تمامی بازیکنان نسبت به تکمیل پرلشنامه، انتخاب شد

آوری ار جمرعابرز و مورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت. شدبازیکن کامل  218فرایند نمونه گیری، در نهایت اطالعات مربوط به 

)هرگرز(  2) گزینه ای 5لوال  11حاوی، ( 1112هوش فرهنگی آنگ و همکاران ) التاندارد پرلشنامهها در مطالعه حاضر داده

پرلشرنامه انسرجام  همننرین .، رفترار و فراشناصتی)الرتراتژی( برودیشناصتی، انگیزش مولفه؛چهار  در قالب ()همیشه(  5تا  

-وهوظیفه ای، کشش فرد به گر -کشش فرد به گروه مؤلفه؛ 2در قالب لؤال  28( که شامل  3123و همکاران ) 2کارون 2تیمی

درجره ای  5روی پیولرتار  ،پرلشرنامهاین  .گیردرا در بر میاجتماعی -کپارچگی گروهو یای وظیفه-اجتماعی، یکپارچگی گروه

نفرر از اعضراء  21پرلشنامه بره  ،به منظور اطمینان بیشتر. )کامأل موافقم ( درجه بندی شد  5)کامأل  مخالفم ( تا   2لیکرت از 

در  ،هرا صوالرته شرداز آن تحقیقری داشرتند وزمینه لرابقه فعالیرت این که در  شد ارائههییت علمی گرایش مدیریت ورزشی 

ایرایی اجررای تحقیرق بره منظرور اطمینران از پهمننین قبل از پرلشنامه اظهارنظر کنند.  9ییمحتوا صوری و رواییصصوص 

هروش نتایج آلفرای کرونبراب بررای کرل پرلشرنامه  انجام شد. والیبال بازیکنان نفر از 91روی  2یك مطالعه ابتدایی پرلشنامه

. همننین به منظرور تجزیره و تحلیرل دی بوبدلت آمد که مقداری قابل قبول 88/1و  89/1 ،به ترتیب تیمیفرهنگی و انسجام 

از آزمرون کولمروگروف  ،هرای مرکرزی و پراکنردگیاده از شراص فهرا برا الرتیف دادههای تکمیل شده پس از توصپرلشنامه

هرای مرورد بررلری از توزیرع نظر به اینکه تمامی دلته داده ها التفاده شد.به منظور تعیین نرمال بودن توزیع داده المیرنوف

تمرام فراینرد (. همزمرانیرلرون و رگرلریون التفاده شد )ضریب همبسرتگی پهای پارامتریك از آزمون د،دنبوار نرمال برصورد

 انجام شد. 12نسخه  SPSS افزارالتفاده از نرم اب ،35/1اطمینان در لطح  هاتحلیل داده

 

                                                           
1 - Group Environment Questionnaire (GEQ) 

2 - Karon  

3 - Face and Content Validity 

4 - Pilot study 
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  اهیافته

. لن داشتندلال  18تا  28بازیکنان در رده لنی بین  از دولومبیش از  ؛داد نشان هاآزمودنیی شناصتتیجمعی هاافتهی  

 51بیش از . بودندبازیکنان ذصیره  به عنوان درصد 91به عنوان بازیکن اصلی و  تکمیل کنندگان پرلشنامه،درصد از  89حدود 

 لال لابقه ورزش حرفه ای 5تا  2 ،نبازیکنا درصد 11بیش از لاله لابقه بازی داشتند و  21تا  5بین ها آزمودنی از درصد

 داشتند.

هروش میرانگین و انحرراف معیرار کلری  کره دهردیمر نشان های هوش فرهنگیههای حاصل از اولویت بندی میانگین مولفداده

، صرررده مقیررا  انگیررزش 31/9±812/1 )فراشررناصتی( مقیررا  الررتراتژی، صرررده81/9±219/1 برابررر؛ هررافرهنگرری آزمررودنی

ی هراترهیافهمننین  .الت 12/9±512/1 )شناصتی( صرده مقیا  دانشو  21/9±111/1و صرده مقیا  رفتار  182/1±85/9

ای کشرش وظیفره مقیرا ، صرده53/9±295/1 برابر هاآزمودنی تیمیانسجام  و انحراف معیار کلی نشان داد؛ میانگین توصیفی

-صرردهو  12/9±218/1 ،اجتمراعی -صرده مقیرا  یکپرارچگی، 82/9±589/1 ،، صرده مقیا  کشش اجتماعی538/1±22/2

 .الت 19/9±132/1 ،ایوظیفه -مقیا  یکپارچگی

هرا جهرت بررلری نرمرال برودن توزیرع داده آزمون کولموگروف المیرنوف، از ،های پارامتریكجهت التفاده از آزمونادامه  در

 گزارش شده الت. 2التفاده شد که نتایج آن در جدول 

ضرریب  از ،بنابراین جهت آزمرون فرضریه تحقیرق الت؛توزیع هوش فرهنگی و انسجام تیمی نرمال ، 2با توجه به نتایج جدول 

 همبستگی پیرلون التفاده شد.

 هادادهتوزیع جهت تعیین طبیعی بودن  لموگروف المیرنوفونتایج آزمون ک ـ 4جدول 

 سطح معنی داری K-Sآماره  متغیر

 152/1 898/1 هوش فرهنگی

 282/1 589/1 تیمیانسجام 

رابطره  ،کشور برترلیگ  والیبالهای زیکنان تیمباشود، بین هوش فرهنگی و انسجام تیمی مشاهده می 1همانطور که در جدول 

هروش تعرامالت  ،تروان گفرت( مریr=288/1. همننین با توجه به مقدار ضرریب همبسرتگی )(p=112/1معناداری وجود دارد )

  (.2r=121/1 ) التفرهنگی همسو با انسجام تیمی بازیکنان الت، الزم به ذکر الت که شدت رابطه بین دو متغیر نیز متولط 

 تیمیانسجام و هوش فرهنگی ماتریس همبستگی بین ـ  2جدول 

 انسجام تیمی هامولفه

 288/1 هوش فرهنگی

 112/1 داریمعنیلطح

 218 تعداد

، پس از تییید وجود رابطه هم صطی برین متغیرهرا و فررض الرتقالل صطاهرا از یکردیگر، متغیرهرای 9با توجه به نتایج جدول 

تحقیق وارد مدل رگرلیون شدند. همننین باید عنوان کرد که جهت التفاده از آزمون رگرلیون به عنوان یرك پریش فررض، 

بدلت آمد.  19/1( باشد که بنا به نتایج پژوهش، مقدار آزمون، 5/1تا  5/2)می بایست مقدار آزمون دوربین واتسون در محدوده 
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برین )شرناصتی، انگیزشری، رفتراری، کره در برگیرنرده متغیرهرای پریش2شرود، بلرو  مشراهده مری 9همانطور که در جدول 

و لرطح  =213/11Fبره مقردار  نمایند. لذا در ادامه با توجهتغییر در میزان انسجام تیمی را تبیین می %12، التفراشناصتی( 

تغییررات  ،توان گفت کره متغیرهرای مسرتقل قادرنردمی ،التمعنادار  12/1( که در لطح p=112/1معناداری به دلت آمده )

 .متغیر وابسته را تبیین کنند

 آزمون تحلیل رگرلیون برای پیش بینی نمرات انسجام تیمی ـ 9 جدول

 مدل 2R R شده عدیلت 2R معیار نحرافا Fسطح معنی داری  آزمون دوربین واتسون

19/1 112/1 91/1 12/1 121/1 288/1 2 

 رفتاری، فراشناصتیشناصتی، انگیزشی، : بینمتغیر پیش

 تیمیانسجام متغیر مال : 

باشند و با توجه به ضریب بتای های هوش فرهنگی بر انسجام تیمی مرتبط نمیتوان گفت همه مولفه، می2بر الا  جدول 

 (، شناصتی )مقدار ضریب بتا991/1 برابر با ها، به ترتیب باالترین ضریب تاریر، عبارتند از: فراشناصتی )مقدار ضریب بتافهمول

ی تبیین را داشته و به منظور پیش بینی انسجام تیمی تنها دو مولفه شناصتی و فراشناصتی توانای ،بر این الا (. 113/1 برابر با

های حاصل، معادله رگرلیون به صورت زیر لذا بنا به یافتهاریر مشخ  شده متفاوت الت. حسب ضرایب تنقش هر یك بر

 :الت

 = انسجام تیمی 592/1)فراشناصتی( +  991/1)شناصتی(  +  113/1

 به روش همزمان انسجام تیمیضریب رگرلیونی هر یك از متغیرهای وارد در تحقیق بر ـ  1جدول

 شاخص آماری مدل
یضرایب غیر هنجار  

هبتای استاندارد شد  T داریسطح معنی  
 خطای استاندارد ضرایب رگرسیون

592/1 عدد رابت  991/1  - 222/1 121/1  

88/1 شناصتیفرا  298/1  991/1  128/9 1/112 

58/1 انگیزشی  938/1  125/1  211/1 832/1  

53/1 رفتاری  982/1  185/1  511/1 283/1  

88/1 شناصتی  912/1  113/1  221/1 1/121 

 گیرینتیجهبحث و 

برا  برود. برترر ایررانلیرگ  والیبالهای تیمبازیکنان  تیمیبررلی ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام  ،هدف اصلی این تحقیق

 والیبرالبازیکنران  در هراهرای آنمؤلفره و تیمیانسجام  و میزان هوش فرهنگیهای بخش توصیفی تحقیق حاضر، توجه به یافته

و این نشان از نیاز به یك هوش فرهنگی و انسجام تیمی باال در بین  (≤9µ) ر لطح متولط به باال قرار داشتر دکشو برترلیگ 

( که لطح متولرطی در هروش فرهنگری 2932آهننیان و همکاران )نتایج این تحقیق با یافته  .التبازیکنان لیگ برتر کشور 

تماد بازیکنان به اینکره قرادر هسرتند در محیطری کره دارای تنروع اطمینان و اع. ، همخوان التنمونه آماری را گزارش کردند

العمرل متقابرل و مرؤرر به طور تقریباً نیمه ارربخشی عمل کنند. بر این الا ؛ هوش فرهنگی، توانایی بروز عکس ،فرهنگی الت

تند. به عبارت دیگرر، هروشهای فرهنگی متفاوت هسهایی الت که دارای زمینهبازیکنان در برابر دولتان، حریفان و هم تیمی

های فرهنگی را تشخی  داده و بتوانند بره درلرتی در مقابرل لازد از طریق دانش و آگاهی، تفاوترا قادر می فرهنگی بازیکنان
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(. با این حرال بازیکنرانی هسرتند کره دارای 1118، 1های فرهنگی متفاوت و متنوع لایر بازیکنان رفتار کنند )تریاندیسواکنش

دارای یك مهارت و صبرگی و حسالیت نسبت به ابزار عاطفی و حرکات  ،این دلته از ورزشکاران یی هستند،نگی باالهوش فره

شروندکه ایرن های متفاوت منطبق می(. این دلته از بازیکنان با کمترین التر ، با فرهنگ1111کرون، به نقل از بدنی دارند )

در واقرع انسرجام  (.1118، 2همیت قابل توجهی برصوردار الت )بریسلین و مکتراباز ا والیبالامر در یك تیم ورزشی مانند تیم 

های تعامل میان اعضرای تریم، تهدیردهای بیرونری، تشرابه ها، فرصت، ربات تیمیورزشرشته های ویژگی ،عواملی نظیربه  تیمی

. به (2989بستگی دارد )نباتی، ل لیگ وضعیت تیم در جدو ،میان جایگاه و شخصیت اعضاء، رضایت اعضا از یکدیگر و در نهایت

در مراحرل  ،های مشرتر  بسریار متعهرد برودهکنند؛ در دلتیابی به هدفهر ترتیب، تیمی که اعضا به صوبی با یکدیگر کار می

و یرا  تیمیصورد. با این همه، تیم فاقد انسجام عملکردی تکامل گروه قرار داشته و امکان موفقیت آنها در حد باالیی نیز رقم می

 .عملکرد موفقیت آمیزی نداشته باشد ،انسجام ضعیف، ممکن الت

ابعاد هوش فرهنگی به ترتیرب هروش فراشرناصتی )الرتراتژی(، هروش انگیزشری، هروش اولویت  های تحقیق،با توجه به یافته 

اولویرت ابعراد هروش  کره بیران داشرت،( 2931های تحقیق فیضی )که این نتایج با یافته رفتاری و هوش شناصتی )دانش( بود

فرهنگی داوطلبان، به ترتیب شامل انگیزش هوش فرهنگی، التراتژی هروش فرهنگری، رفترار هروش فرهنگری و دانرش هروش 

ی مرورد هاید بتوان این اصتالف را به جامعهشا. ناهمخوان الت، دار بودها معنیف مشاهده شده بین اولویتفرهنگی بود و اصتال

التراتژی هروش فرهنگری روشری  هوش فرهنگی و ابعاد آن متفاوت الت.میزان  ،جوامع مختلف در زیرا بررلی مرتبط دانست،

کند. این عنصر، فرآیندی را مورد توجه قررار تجارب بین فرهنگی صود را از طریق آن التدالل می ،والیبالالت که یك بازیکن 

هرای گیرند. به عبارت دیگر، بازیکنان فرآیندها و قابلیتدهد که ورزشکاران برای بدلت آوردن و فهم دانش فرهنگی بکار میمی

هرا و تصمیماتشران در مرورد صرود، دولرتان و دهی قضاوت فراشناصتی و شناصتی صود را جهت کسب دانش فرهنگی و شکل

ر، هنجارهرای های پژوهش حاضررو، با توجه به میانگین بدلت آمده؛ آزمودنی(. از این2981)من آل آقا، گیرند حریفان بکار می

د. به عبارت دیگر، ورزشکاران به صرورت کارآمردی ندهمیمورد تیمل قرار  ،ن بررلی کردهفرهنگی را از طریق تعامالت با دیگرا

ادرا  و شناصت صودشران را کنتررل  ءکنند که چگونه به یادگیری در مورد فرهنگ جدید، دلت پیدا کنند، قوهیریزی مبرنامه

 .کنندفرهنگ جدید، ارزیابی می شان را در در  جامع و همه جانبهکنند و پیشرفت صودمی

 برتررلیرگ  والیبرالهرای بازیکنان تریم تیمیبین هوش فرهنگی و انسجام  نتایج فرض اصلی تحقیق نشان داد، ها؛بر پایهء یافته

ایرن  یافرت نشرد. یتایج نراهمخوانو نهمخوان  ،(1121) الگیهای تحقیق با یافتهنتایج  .شتداری وجود داارتباط معنی ،کشور

نگی تریم یابد و در صورت توجه مربیان به هوش فرهافزایش می تیمیانسجام  ،با افزایش هوش فرهنگی که دهدیافته نشان می

تریم بیشرتر، موفقیرت  تیمریمد نظر صود را بهتر اجرا کرده و از طریق انسجام  یهاتوانند التراتژیهای صود، از این طریق می

زنند. به هر حال یافته اصیر، بر نقش کارکردی هوش فرهنگی در افزایش انسجام تیمی تیکید کررده و البتره ایرن میرا رقم صود 

 بر افزایش هوش فرهنگی بازیکنان تیریرگذار باشد.  ،ارتقاء انسجام تیمی ممکن الت ،رابطه علت و معلولی نبوده

هرای بنابراین شاص  ،التاصتی در هوش فرهنگی بر انسجام تیمی افزاینده های تحقیق تیریر ابعاد فراشناصتی و شنطبق یافته

و  انسجام تیمیبر  هوشدرصدی  12هوش فرهنگی به صوبی توانایی تبیین نقش انسجام تیمی را دارند. از این رو نظر به تبیین 

بیرنش و قابلیرت راتژی هوش فرهنگری،با التفاده از الت نمربیاتوان عنوان داشت که و شناصتی می التراتژیهای نقش مولفه

                                                           
1 - Triandis 

2 - Breeslin and Mctab 
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ه از نظرر هایی کهای چند فرهنگی، مشارکت در تعامالت بین فرهنگی و عمل کردن در گروههایی جهت فائق آمدن در موقعیت

 .و انسجام تیم صود را باال ببرند ندنکفرهنگی متنوعند، فراهم 

-مربیان و مردیران تریم ؛شودپیشنهاد می ،ام شدهیر تحقیقات انجی تحقیق حاضر و نیز نتایج لاهایافتهبه  عنایتبا  در مجموع

با کشف ابعاد تیریرگرذار برر  ،همواره هوش فرهنگی را به عنوان یك لازه مهم روانی اجتماعی مورد توجه قرار داده ،والیبالهای 

ه مرداوم بره شررایط صرانوادگی، توجردر واقرع های صود بردارند. های ارزشمندی را به لوی موفقیت هر چه بیشتر تیمآن، گام

تواند زمینه را می ،های پژوهش پیشنهاد شده، امری الت که بر پایه یافتهوالیبالتعامالت اجتماعی و فرهنگی ورزشکاران رشته 

همننرین های اجتماعی و در نهایت موفقیت هر چه بیشتر بازیکنران فرراهم نمایرد. برای کنترل تداصالت بیرونی، کاهش تنش

 ،ته الرت کره برا افرزایش هروش فرهنگریمهمترین کارکردهای این پژوهش، جلب توجه دلت اندرکاران امر به این نک یکی از

بنابراین لاصت و تولعه یرك طرحرواره  ؛شودای برای افزایش انسجام تیمی و در نهایت عملکرد بهتر تیم فراهم میشرایط ویژه

هرای ی، امری الت که باید مورد توجه قرار گرفته و در کنار تولرعه مهرارتفرهنگی برای ورزشکاران از دوره کودکی تا بزرگسال

  .دشوها فراهم های فرهنگی ورزشکاران در برقراری ارتباط مورر با لایر فرهنگفنی، زمینه برای بروز ظرفیت

 تقدیر و تشکر

که با کنند  ابراز تحقیقکننده در این رکتمحترم ش ورزشکارانب تشکر و قدردانی صود را از نویسندگان مقاله، بدین ولیله مرات

 یاری کردند.  فراوان ما رامشغله وجود 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between Cultural 

intelligence and group cohesion in Iranian volleyball premier league. 

Methodology: Research method was the type of correlation and the statistical population 

included all of volleyball athletes premier League Iranian in the year 1392 (N~180). 

According to Morgan table, 169 subjects constituted the study statistical sample. For this 

purpose, Cultural intelligence (Ang & et al, 2004) and group cohesion (Curron & et al, 1998) 

questionnaires were used. Descriptive and inferential statistics methods were utilized for data 

analysis at a significant level. 

Results: The results showed that strategy (Met cognitive) element of cultural intelligence, and 

Stretch a group-task element of group cohesion (4.11±0.598) had maximum mean. Also, the 

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

intelligence and group cohesion in Iranian volleyball premier League. According to the linear 

relationship among variables and the assumption of errors independence from each other, 

predictor variables (cultural intelligence) revealed changes in the rate of group cohesion. 

Conclusion: Totally, according to the findings of this research suggest that coaches should 

attention to Cultural intelligence their teams until through this can be performed better their 

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

Key words: Cultural intelligence, group cohesion, volleyball League. 
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