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ه��وش فرهنگی به مثابه یک��ی از مهمترین مهارت های ارتباطی قرن بیست و یکم در حوزه ورزش، به افزایش 
ارتباط��ات مؤثر بین ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی و ... با پیشینه های فرهنگی و اجتماعی متفاوت کمک 
می  نمای��د ت��ا بتوانند در تعامالتی سازنده به پیشب��رد اهداف ورزشی خود کمک کنند. ب��ا توجه به نقش مهم این 
مهارت در حوزه ورزش، پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی برونداد های هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران با 
استف��اده از رویکرد فراتحلیل در بین پژوهش های صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر، از نوع فراتحلیل 
کم��ی اس��ت. از بین 32 پژوهش معتب��ر )دارای روایی و پایایی مناسب(، بر حس��ب کیفیت، اعتبار و معیار های 
 CMA فراتحلیل��ی، 17 سند به عنوان حجم نمونه برگزی��ده شده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار
تحلیل گردید. طبق یافته های تحقیق، 11 متغیر شناسایی شد. اندازه اثر کلی )0/41( بود. متغیر های توانایی حل 
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تع��ارض و کیفیت زندگی کاری دارای بیشترین اندازه اثر، ل��ذت درک شده از فعالیت بدنی دارای کمترین اندازه 
اث��ر و متغیر های اثربخش��ی، انگیزه موفقیت، سبک رهبری، عملکرد فردی، انسج��ام تیمی، مسئولیت اخالقی، 
عملک��رد شغل��ی و هوش سازمان��ی اندازه اثر متوسط��ی داشتند. با توج��ه به اهمیت مهارت ه��وش فرهنگی در 
برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش دستیابی به موفقیت های ورزشی در حوزه ورزش، توجه سیاستگذاران فرهنگی 

و ورزشی برای ایجاد، حفظ و ارتقای این مهم در قالب قابلیتی راهبردی ضروری است. 

واژگان کلیدی: هوش فرهنگی، جامعه ورزشی، برونداد ها و فراتحلیلی
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مقدمه 
ه��وش فرهنگی1 به چگونگ��ی درک تجربیات فرهنگ های دیگ��ر و توانایی تعامل اثربخ��ش در یک موقعیت 
متقاب��ل فرهنگ��ی با زمینه  های فرهنگی متفاوت اط��الق می  شود )توفکسی و دین��ک2، 2014: 410؛ گوزولی و 
گازارولی3، 2018: 2 و لوک2019،4: 13(. این هوش دامنه جدیدی از هوش است که برای نخستین بار توسط 
ارل��ی و انگ5 در س��ال 2003 مطرح شد )بوستجانسیک و همک��اران6، 2018: 386( که به عنوان توانایی عمل 
کردن به شیو های مؤثر در زمینه های میان فرهنگی تعریف شده است )روستال و ون داین2011،7(. ارلی و آنگ 
ه��وش فرهنگ��ی را قابلیت یادگیری الگو های جدید در تعامالت فرهنگ��ی و ارائه پاسخ  های رفتاری صحیح به 
ای��ن الگو ه��ا تعریف کرده اند. اف��راد زیادی با داشتن ه��وش شناختی باال و مهارت  ه��ای اجتماعی مناسب، در 
تعام��الت بین المللی شکست می  خورند که عل��ت اصلی آن، پایین بودن سطح هوش فرهنگی است )استرنبرگ 

و گریگورنکو8، 2006(. 
ه��وش فرهنگی دارای ی��ک ساختار چند بعدی است )گوزول��ی و گازارول��ی، 2018: 2( از جمله این ابعاد 
)آنگ و همکاران،  2004(: 1-بعد فراشناختی )تدوین راهبرد پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات 
در حی��ن برخ��ورد و تأیید و تغییر نقشه  های ذهن در صورت متفاوت ب��ودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین(، 
2-بعد شناختی )دانشی درباره هنجارها، اعمال و قرارداد ها در فرهنگ  های مختلف(، 3-بعد انگیزشی )توانایی 
و تمای��ل به یادگیری و فعالیت در موقعیت  ه��ای فرهنگی مختلف( و 4-بعد رفتاری )توانایی انجام رفتار کالمی 
و غیرکالم��ی مناس��ب در هنگام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ  ه��ای دیگر( است که افراد با بهره مندی از آن 
می  توانند در فرهنگ  ها و موقعیت  های مختلف به خوبی ایفای نقش نمایند )امیری و همکاران، 2010(؛ چراکه 
ب��ه افراد اجازه می  ده��د تا تشخیص دهند که دیگ��ران چگونه فکر می  کنند و چگونه ب��ه الگو های رفتاری پاسخ 
می  دهند. در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می  دهد )هادی 
زاده و عبدالله��ی، 53:2008(. هوش فرهنگی متغیری مورد توج��ه پژوهشگران است که مطالعات، تئوری ها و 
مفاهی��م زی��ادی در ارتباط آن با سایر عوامل وجود دارد )فانفایروج و  پیروسامبات145:2019،9(. نگاه به مسیر 
حرکت سازه هوش فرهنگی حاکی از توسعه آن از یک مفهوم نظری به یک مهارت اکتسابی، سازه قابل سنجش 
ب��ا خصوصیت  ه��ای روان سنجی ق��وی و چارچوب علمی مناسب آم��وزش جهانی می  باش��د )ان جی، داین و 

آنگ10، 2012: 584(. 
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اگر در هر نهادی به ویژه نهاد های چندفرهنگی همچون نهاد ورزش و ساختار های مرتبط با آن، به خصیصه های 
فرهنگ��ی متفاوت و ظرفیت های فردی توجه نش��ود، ممکن است با مشکالت مهم مانند درگیری های بی شمار، 
نارضایت��ی شغلی، عملکرد بد و ترک فضا مواجه شوند. به عنوان مثال، در هر تیم ورزشی طیف وسیعی از خرده 
فرهنگ ها وجود دارد که تفاوت های فرهنگی ناشی از  زبان ها، قومیت ها و بسیاری از ویژگی های دیگر می توانند 
به عنوان منبعی بالقوه برای درگیری و اختالف میان دست اندرکاران ورزشی در آن تیم ظاهر شود. حال اگر درک 
مناسب��ی از این تفاوت ها وجود نداشته باشد، رواب��ط و مناسبات بین اعضا بسیار پیچیده خواهد شد)همتی نژاد 
و  همک��اران،2014(. همانگونه که در مبحث قبل اش��اره شد، شکی نیست که میان ورزش و نیرو های گوناگون 
اجتماع��ی و فرهنگی تأثیرات متقابلی وجود دارد )کین��گ1، 2001( و نقش و اهمیت هوش فرهنگی در میدان و 
جامعه ورزشی به ویژه تیم های گروهی قابل توجه است؛ چراکه از یک سو برقراری تعامالت اجتماعی در روابط 
درون و بین گروه��ی ورزشکاران و سای��ر اعضای تیم ها از پیششرط های اصلی کار گروهی است، از سوی دیگر 
به ویژه ورزشکاران تیم های ملی و بین المللی در موقعیت های مختلف و فضا های فرهنگی متنوع فعالیت دارند 
و تب��ادالت اجتماع��ی بر عملکرد و کارایی ورزشک��اران اثرگذار خواهد بود )قاسم��ی و همکاران، 1388 :18(. 
ه��وش فرهنگی حساسیت ه��ای فرهنگی ورزشکاران و کارکن��ان را افزایش می دهد و به ج��ای قضاوت در مورد 
خوب یا بد بودن تفاوت های فرهنگی مختلف، آن ها را برای پذیرش این تفاوت ها آماده می کند )حسین پناهی و 
یکتایار،2016(. مدیر و یا ورزشکاری که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار است با کمک تجربه های فرهنگی 
خویش، رفتاری را بروز می دهد که دقیقا مناسب با شرایط موجود باشد. به عبارت دیگر، هوش فرهنگی به افراد 
کم��ک می کند تا در زمینه هایی همچ��ون: برقراری ارتباطات، اجرای مذاک��رات، مدیریت مشاغل بین المللی و 
نحوه رهبری با اهالی دیگر فرهنگ ها اثربخشتر عمل کنند. تا به امروز نیاز چندانی به مهارت های میان فرهنگی 
و ی��ا ه��وش فرهنگی احساس نشده است، اما اکنون ه��وش فرهنگی نه تنها مدیران و رهبران را در درک بهتر مردم 
جه��ان یاری می دهد، بلکه هدایتگر در زندگی و کسب و کار افراد در دنیایی است که دیگر مرز های مشخص و 
تعیی��ن شده ای ندارد )گیلبرستون2000،2(. این در حالی است ک��ه در صنعت ورزش اغلب تأثیر درک و دانش 
فرهنگ��ی جامعه ورزشی را بر اهرم های انگیزاننده مشارکت  های ورزشی دست کم می گیرند که عدم درک چنین 
ام��ر مهمی می توان��د چالش هایی نظیر عدم بهره من��دی مناسب از پتانسیل های منابع انسان��ی ورزشی با پیشینه 
فرهنگ��ی متفاوت در جهت دستیابی به موفقیت ه��ای ورزشی را  ایجاد کند )لوک،2019: 12(. بنابراین اهمیت 
هوش فرهنگی در بین ورزشکاران، مربیان و مدیران و ... ورزشی در ایجاد تعامل متقابل با هدف افزایش کارایی 

تیمی را نمی توان نادیده گرفت. 
پژوهش ه��ای مختلفی پیرامون اثرگذاری هوش فرهنگی بر زمینه  های مختلف ورزشی صورت پذیرفته است 
که در ادامه به آن ها اشاره می شود. در حوزه ورزش تحقیقاتی مبنی بر اثرگذاری مثبت هوش فرهنگی در دستیابی 
ب��ه موفقی��ت یافت شد؛ از جمله شایسته برن��ا )1397(، کشاورز )1397( سلیمان��ی )1395(، مختاری دینانی 

1. King
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و همک��اران )1394(، ی��زدی )1394( و  رحیم��ی و همک��اران )1391( ک��ه رابطه مثبتی را بی��ن هوش فرهنگی 
و اث��ر بخش��ی سبک های رهبری مدیران فدراسیون ه��ای ورزشی منتخب، مربیان، مدی��ران ورزشی یافتند. آن ها 
به وی��ژه دریافتن��د که بین ه��وش فرهنگی، سبک رهبری و رفت��ار ارتباط معنی داری وج��ود دارد و هوش فرهنگی 
می  توان��د متغیر پیشگوی سب��ک رهبری باشد. همچنی��ن یافته های پژوهشی حاکی از ارتب��اط هوش فرهنگی با 
عملک��رد و موفقیت ورزشی ورزشکاران )مقیمینیا، 1397( و سازگاری با تقاضا های اجتماعی )تمپلر1، 2010( 
و انسجام ه��ای گروهی )تاری��وردی و همکاران، 1395( می باشد. هرچند هر ک��دام از پژوهش ها توانسته اند به 
تبیی��ن جنبه های مختلفی از هوش فرهنگ��ی ورزشی بویژه در داخل کشور دست یابند، اما با این وجود همچنان 
کمبود ادبیات پیرامون موضوع هوش فرهنگی در این حوزه محرز است. لذا به منظور یکپارچه سازی تحقیق های 
کارب��ردی ص��ورت پذیرفته در زمینه یافته های ه��وش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران تالش ش��ده با استفاده از 
رویک��رد فراتحلیل مشکل فق��دان اجماع و عدم انسج��ام پژوهش های تجربی که به صورت انف��رادی و پراکنده 
انج��ام گرفته است، رف��ع و جمع بندی یکپارچه و منسجم��ی از این پژوهش ها ارائه گ��ردد. همچنین، به واسطه 
تعمیم پذیر بودن نتایج و سنجش اندازه اثر این سازه، میزان یا درجه حضور این پدیده در جامعه ورزشی مشخص 
و آسیب شناس��ی گ��ردد تا بتوان باب جدیدی را طی پژوهش های آت��ی در حوزه هوش فرهنگی و صنعت ورزشی 

ایران گشود.
 بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت است:

• کید بر تأثیرات آن کدام اند؟	 برونداد های هوش فرهنگی جامعه ورزشی ایران با تأ
• اندازه اثر هوش فرهنگی به تفکیک متغیر های شناخته شده در مطالعه حاضر چگونه است؟ 	

روش شناسی پژوهش
روش م��ورد استفاده در این پژوهش، فراتحلیل کّمی است. فراتحلیل، مجموعه ای از روش  های آماری است 
که برای یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش  های کاربردی به کار می  رود. هدف فراتحلیل، دستیابی به اندازه 
اث��ر اس��ت و اندازه اثر عبارت است از: نسبت آزمون معنی داری به حج��م مطالعه که نشان دهنده میزان یا درجه 
حض��ور ی��ک پدیده در جامع��ه است و هرچه بزرگتر باش��د، درجه حضور پدیده هم بیشت��ر است )خیراندیش و 

لطیفی جلیسه،1396(.
جامع��ه آماری پژوهش را تمامی پژوهش های صورت گرفته در حوزه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران 

بین سال های 1398 تا1390 تشکیل می  دهد که شامل  32تحقیق می  شود. 
ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات، منابع دست اول و چک لیست تحلیل محتوا به منظور بررسی 
ویژگی ه��ای روش شناختی شامل عن��وان پژوهش، سال اجرا، ابزار جم��ع آوری اطالعات، حجم نمونه و سطح 
معن��ی داری است. ابزار تحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار2CMA جهت محاسبه اندازه اثر می  باشد. به 

1. Templer
2. Comprehensive Meta-Analysis
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منظ��ور دستیابی به منابع جهت استفاده در پژوهش حاضر، در مجالت معتبر و فصلنامه  های علمی-پژوهشی، 
سایت  های نورمگز، مگایران، 1SID و سیویلیکا جستجویی صورت پذیرفت و تمامی پایان نامه های کارشناسی 
ارشد و دکتری )مرتبط با موضوع( که در سامانه ایرانداک بارگذاری شده بود )پایان نامه  ها به صورت چکیده(، با 
کلید واژه هایی همچون: هوش فرهنگی، ورزش، ورزشکاران، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، سازمان ورزشی 
و... ردیاب��ی شدند و تنه��ا پژوهش هایی که دارای مالک درون گنجی بودند جه��ت استخراج اطالعات استفاده 

شدند. معیار ها و مالک های درون گنجی شامل موارد زیر می باشد:
پژوهش  هایی که موضوع بررسی آن ها برونداد و تاثیر هوش فرهنگی بر جامعه ورزشی ایران باشند.. 1
پژوهش ه��ا به صورت همبستگی انجام شده و دارای ضری��ب همبستگی باشند. همچنین، داده های کافی . 2

جهت محاسبه اندازه اثر را دارا باشند.
پژوهش هایی که به صورت کامل چاپ شده و فایل یا پرینت آن ها در دسترس باشد.. 3
پژوهش هایی که از نظر روش شناسی، کّمی و دارای مفروضه های آماری، روش تحقیق، روش نمونه گیری، . 4

ابزار اندازه گیری و روش ارزیابی پایایی و روایی باشند. 
پ��س از در نظر گرفتن مالک های نام برده شده، 15 م��ورد تحقیق به دلیل عدم برخورداری از معیار های الزم 
از پژوهش کنار گذاشته شدند و 17 مورد )مقاالت علمی و پایان نامه ارشناسی ارشد( برای ادامۀ روند پژوهش 
و تجزی��ه  و تحلی��ل مورد استف��اده قرار گرفتند. همچنین ب��ه منظور طبقه بندی متغیر ها و کدگ��ذاری تحقیق، سه 
متخصص در حوزه های هوش فرهنگی و ورزشی به طور مجزا پژوهش ها را تحلیل کردند که توسط پژوهشگران 
بازنگ��ری و تعیین گردید. در نهایت ب��رای تحلیل اطالعات از شاخصr  که در آن اندازه اثر های بین 0/1 تا 0/3 

ضعیف، 0/3 تا 0/5 متوسط، باالتر از 0/5 زیاد، تفسیر می  شوند، استفاده  شد )نیازی و همکاران، 1395(.
مهمتری��ن جنبه ن��وآوری پژوهش، استفاده از ابزار سنجش متفاوت با سای��ر پژوهش ها ست و اولین تحقیقی 
محسوب می شود که به روش فراتحلیل به دنبال جمع بندی کلی و انسجامبخشی در زمینه تأثیرات )پسایندهای( 
ه��وش فرهنگ��ی در جامعه ورزشی ایران به انج��ام رسیده است- در صورتی که سای��ر پژوهش ها تنها به بررسی 

هوش فرهنگی در یک نهاد مجزای ورزشی و در یک جامعه آماری مشخص پرداخته اند.

یافته  های پژوهش
کید بر تأثیرات آن  هدف و تمرکز اصلی تحقیق حاضر بر برونداد های هوش فرهنگی جامعه ورزشی ایران با تأ
در جامعه یاد شده است. جهت دستیابی به این هدف، تحقیق های داخلی انجام شده در این حوزه مورد بررسی 
ق��رار گرف��ت. در جدول 1، پژوهش ه��ای منتخب هوش فرهنگ��ی در حوزه ورزش که در تحقی��ق حاضر تحلیل 

شده اند، ارائه گردیده اند:

1. Scientific Information Database
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جدول 1: پژوهش های مورد بررسی در تحقیق حاضر 

نویسنده/سالعنوان پژوهشکد

1
پیش بینی اثربخشی تیمی بر اساس هوش  های فرهنگی، هیجانی، اجتماعی در دانشجویان شرکت کننده 

در سیزدهمین المپیاد ورزشی
مقیمی نیا )1397(

2
رابطه سبک  های رهبری و هوش فرهنگی مربیان با انگیزش موفقیت طلبی بازیکنان لیگ دسته یک 

فوتسال کشور
شایسته برنا )1397(

3
بررسی ارتباط هوش فرهنگی و لذت درک شده از فعالیت بدنی در اوقات فراغت معلمان تربیت بدنی 

شهر تهران
موسویراد و ب هایی 

کسمایی )1397(

ارتباط بین هوش فرهنگی و  اثربخشی رهبری مدیران ورزشی4
مختاری دینانی و 
همکاران )1394(

رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس5
زردشتیان و همکاران 

)1394(

6
سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون  های منتخب در کشور و بررسی رابطه آن با سبک رهبری 

تحول آفرین
رحیمی و همکاران 

)1391(

تحلیل رابطه هوش فرهنگی و انگیزه توفیق طلبی داوطلبان رویداد های ورزشی7
فیضی و همکاران 

)1396(

رابطه هوش فرهنگی و عملکرد فردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی8
بدری آذرین و هوشنگ 

)1396(

نقش هوش فرهنگی در تسهیل انسجام گروهی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران9
تاریوردی و همکاران 

)1395(

سلیمانی )1395(رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان10

رحیمی )1390(سنجش هوش فرهنگی مدیران فدراسیون  های منتخب در ایران و بررسی رابطه آن با سبک رهبری11

هوشنگ )1391(تعیین رابطه هوش فرهنگی و عملکرد فردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی12

ممجد )1395(تعیین ابعاد هوش فرهنگی خبرنگاران ورزشی و ارتباط آن با مسئولیت اخالقی در آنان13

بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان در پرتو هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری14
سلطان محسنی 

)1395(

15
رابطه بین هوش عاطفی و فرهنگی با سبک رهبری تحول آفرین در مدیران تربیت بدنی ادارات آموزش و 

پروش استان قم
یزدی )1394(

والیی )1397(بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش سازمانی بر روی عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان آمل16

کشاورز )1397(ارائه مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت  های تکواندو استان تهران17
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در جدول 2، روش شناسی پژوهش های مورد استفاده آورده شده است:

جدول 2: روش شناسی پژوهش های مورد بررسی در تحقیق حاضر 

روش های آماریشیوه نمونه گیریروش+ ابزارحجم نمونهحجم جامعهکد

تصادفی طبقه ایپیمایش )کمی(+پرسشنامه13037604
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تصادفی سادهپیمایش )کمی(+پرسشنامه2493188
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تصادفی خوشه ایپیمایش )کمی(+پرسشنامه31700250
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

طبقه ای متناسب با حجمپیمایش )کمی(+پرسشنامه4331180
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه5143143
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه65852
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه7120120
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه89090
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تصادفیپیمایش )کمی(+پرسشنامه9150106
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه10103103
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه115252
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه129090
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

هدفمندپیمایش )کمی(+پرسشنامه13700192
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تصادفی سادهپیمایش )کمی(+پرسشنامه14800260
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه155555
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تصادفیپیمایش )کمی(+پرسشنامه16213136
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی

تمام شماریپیمایش )کمی(+پرسشنامه17217217
پیمایش )کمی(+ ضرایب 

همبستگی



49

 شامره: 52  تابستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

در ج��دول 3، سای��ر ویژگی  های پژوهش  های منتخب )نوع پژوهش، سال اج��رای پژوهش و جامعه آماری( 
مورد بررسی قرارگرفته است:

جدول 3: توصیف خصیصه  های پژوهش  های منتخب

درصدفراوانیفراوانیجزییاتموارد

نوع پژوهش
952/9مقاله

847/1پایان نامه کارشناسی ارشد

سال اجرای پژوهش

1397529/4

1396211/8

1395423/5

1394317/6

1391211/8

139015/9

جامعه آماری

00زنان

317/6مردان

1482/4مشترک

بر اساس یافته های جدول 3 میزان اهمیت هوش فرهنگی در جامعه ورزشی در سال های اخیر افزایش یافته و 
 خوبی را در پژوهش ها به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در میان مقاالت مورد بررسی، 

ً
جایگ��اه نسبت��ا

اولین پژوهش های هوش فرهنگی ورزشی مربوط به سال 1390 به میزان 5/9 درصد بوده، در حالی که در سال 
1397، 29/4 درصد از پژوهش های ایرانی به هوش فرهنگی ورزشی اختصاص یافته است.

در ادامه یافته های استنباطی به همراه اندازه اثر و شدت اثرگذاری )جدول 4( بیان شده است.
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جدول 4: اندازه اثر پسایند های هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران

سطح معنی حد باالحد پایینپیامد
داری

Zشدت اثرگذاریاندازه اثر

اثربخشی
0/2780/4180/0008/9590/350اثربخشی تیمی

متوسط 0/2460/4980/0005/3070/379اثربخشی رهبری

0/2940/4160/00010/4050/357اثر کل 

انگیزه 
موفقیت

0/2790/5190/0005/8600/406انگیزش موفقیت طلبی

متوسط 0/1290/4560/0013/3600/301انگیزه توفیق طلبی

0/2650/4600/0006/6780/366اثر کل

حل 
تعارض

0/5880/7640/0009/9430/686حل تعارض

زیاد 0/1870/5230/0003/8500/367حل تعارض

0/4810/6510/00010/0790/572اثر کل

سبک 
رهبری

0/0500/5440/0212/3140/319سبک رهبری

متوسط 0/0500/5440/0212/3140/689سبک رهبری

سبک رهبری تحول 
آفرین

0/1750/6170/0013/2370/450

0/2080/4870/0004/5510/355اثر کل

عملکرد فردی

عملکرد فردی

عملکرد 
فردی

0/1730/5340/0003/5910/323

متوسط
0/1730/5340/0003/5910/367

0/2320/4880/0005/0780/367اثر کل

لذت درک شده از فعالیت  های 
بدنی 

0/0570/2970/0042/8600/180
پایین

متوسط0/2930/5970/0005/0210/458انسجام تیمی

متوسط0/6070/7570/00011/6310/421مسئولیت اخالقی

زیاد0/2100/4280/0005/3700/519کیفیت زندگی کاری

متوسط0/3840/6320/0006/6310/408عملکرد شغلی 

متوسط0/3370/5500/0007/0910/419هوش سازمانی

متوسط0/3420/4890.0009/8060/419اثر کل
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یافته  ه��ای جدول 4 نشان می  دهد که متغیر توانایی ح��ل تعارض با اندازه اثر 0/572 و کیفیت زندگی کاری 
ب��ا اندازه اثر 0/519دارای بیشتری��ن اثر هستند. متغیر لذت درک شده از فعالی��ت بدنی)0/180( دارای کمترین 
می��زان اندازه اث��ر است و متغیر های اثربخش��ی )0/357(، انگیزه موفقیت)0/366(، سب��ک رهبری)0/355(، 
عملک��رد فردی)0/367(، انسجام تیم��ی)0/458(، مسئولیت اخالق��ی)0/421(، عملکرد شغلی)0/408( و 
ه��وش سازمانی)0/419( اندازه اث��ر متوسطی دارند. همچنین، سطح معنی داری تم��ام متغیر ها کمتر از 0/05 
است که نشان می  دهد بین اندازه اثر های به دست آمده با هوش فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد و هوش 

فرهنگی با همه متغیر ها رابطه دارد.
در شک��ل 1 نمودار فورست پالت1)جنگل( و فاصله اطمین��ان 95 درصد برای ضرایب همبستگی نشان داده 
شده است. پیش فرض فاصله اطمینان نمودار جنگل برای اندازه های اثر متفاوت بین 1+ تا 1- می باشد. با توجه 

به این که دامنه ضریب همبستگی نیز بین 1+ تا 1- است، لذا دامنه پیش فرض در این نمودار مطلوب است.

شکل 1: نمودار فورست پالت)جنگل(

یکی از مفروضات اصلی فراتحلیل، مفروضه خطای انتشار می  باشد که ناشی از انتشار پژوهش  های چاپ  شده 
و عدم انتشار پژوهش  های چاپ  نشده و انواع خطاهاست. ازجمله مشکالتی که موجب مخدوش شدن اعتبار نتایج 
فراتحلیل می  شود، عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی خاص در موضوع مورد بررسی 
انج��ام  شده اند )نیازی و همک��اران،219:1395( و یا اینکه پژوهش دارای حجم نمون��ه پایین باشد. معمول ترین و 
ساده ترین روش شناسایی تورش انتشار، استفاده از یک نمودار پراکندگی دوبعدی به نام نمودار فانل2 یا قیفی است 
ک��ه در آن اث��ر مداخله برآورد شده از هر مطالع��ه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رس��م می  شود. اگر تورش انتشار 

1. Forest Plot
2. Funnel Chart
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وج��ود نداشت��ه باشد، انتظار این اس��ت که نمودار متقارن باشد و مقدار پراکندگی حول ان��دازه اثر مداخله با افزایش 
اندازه نمونه کاهش یابد )قربانی زاده و همکاران، 22:1393(. نمودار قیفی در شکل 2 نشان داده شده است: 

شکل 2: نمودار فانل)قیفی( تحقیقات هوش فرهنگی در حوزه جامعه ورزش ایران 

چنان که در شکل 2 مشخص شده است، مطالعات دارای خطای استاندارد پایین، در باالی قیف و مطالعات 
دارای خطای استاندارد باال، در پایین قیف جمع می  شوند که بیانگر سوگیری انتشار بیشتری است. در پژوهش ها، 
هرچ��ه حجم نمونه کمتر باشد، باید ضری��ب همبستگی باالتر باشد تا تحلیل های آماری معنی دار شوند- مانند 
پژوه��ش یزدی، 1394؛ رحیمی و همک��اران، 1391 و رحیمی، 1390 که بیانگر وجود سوگیری انتشار هستند. 
بنابراین، مطالعات پژوهش حاضر دارای خطای استاندارد متوسط و رو به پایینی هستند و اکثر یافته  ها در قسمت 
باالی قیف و میانه آن جمع شده اند که نشان دهنده میزان پایین سوگیری است- زیرا هر فراتحلیلی به دالیل روش 
دارای حداقل��ی از خط��ای ت��ورش است که بیانگر  عدم دسترسی ب��ه برخی از تحقیق  ها و نتای��ج آن  ها و یا عدم 
انتشار بعضی از پژوهش هاست. در جدول 5،  روش اصالح و برازش دوال و توئیدی به منظور ارزیابی و تعدیل 

سوگیری انتشار ارائه شده است:
جدول 5: اصالح و برازش دوال و توئیدی

مقدار Qاثر کل

تعداد مطالعات گم شده: 0حد باالحد پایینتخمین نقط های

0/418560/342400/4892683/53159ارزش مشاهدات

0/418560/342400/4892683/53159ارزش تعدیل شده
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با توجه به نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی، هیچ تحقیق گم شده ای منظور نشده است. عالوه بر 
این براساس مدل اثر، برآوردنقطه ای و فاصله اطمینان 95 درصد برای تحقیقات ترکیب یافته برابر با 0/34240، 
0/48926 و 0/418 اس��ت. ب��ا استفاده از رویه اصالح و برازش، برآورد نقط��ه ای و فاصله اطمینان منتسب نیز 
براب��ر ب��ا 0/418 می باشد. از آنجا ک��ه رویه اصالح و برازش، مطالعات گم ش��ده را در نظر می گیرد و آن ها را به 
تحلی��ل وارد می کن��د و سپس خالصه اندازه اث��ر را محاسبه می کند و باتوجه به اینک��ه در این مثال، صفر تحقیق 

گمشده منظور شده، نتایج یکسان شده است. محاسبه N ایمن در جدول 6 گزارش شده است:

جدول 6: محاسبه N ایمن خطا )تعداد ناکامل بیخطر( کالسیک

22/05341مقدار Z برای مطالعات مشاهده شده

0/00000مقدار P برای مطالعات مشاهده شده

0/05000آلفا

2/00000باقی مانده)دنباله(

Z1/95996 برای آلفا

17/00000تعداد مطالعات مشاهده شده

2163/00000تعداد مطالعات گمشده که مقدار P را به آلفا می  رساند

مطاب��ق با یافته های جدول فوق، تعداد مطالعاتی ک��ه باید به نمونه فراتحلیل افزوده شود تا اندازه اثر به آلفای 
0/05 برس��د، 2163 مطالع��ه اس��ت؛ به این معنی ک��ه باید 2163 مطالع��ه دیگر انجام شود ت��ا در نتایج نهایی 
محاسب��ات و تحلیل  ه��ا خطایی رخ دهد. این نتیجه حاکی از دقت و صحت ب��االی اطالعات و نتایج به دست 
آم��ده از پژوه��ش است. این یافته ب��ا سوگیری تورش همخوانی دارد و حاکی از سوگی��ری انتشار پایین است. در 

ادامه همگنی داده  ها در جدول 7 نشان داده شده است:

جدول 7: مقادیر بررسی همگنی داده ها

Z نتیجه آزمونسطح خطاسطح معنی داریآماره

22/053410/0000/05H0 رد

ناهمگون��ی، بیانگ��ر تفاوت بین نتای��ج تحقیقات است. آزمون کوکرام )Q( به بررس��ی همگونی و ناهمگونی 
ان��دازه اثر های ب��ه دست آمده می پ��ردازد. در این آزمون فرضیه صف��ر بیانگر عدم معنی داری ان��دازه اثر های به 
دست آمده است و فرض مقابل بر وجود تفاوت معنی دار میان اندازه اثر های به دست آمده داللت دارد. با توجه 
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ب��ه یافته ه��ای جدول 7، در سطح اطمین��ان 95 درصد و سطح معنی داری از خط��ا )5 درصد(، فرضیه صفر رد 
می شود و فرضیه مقابل تأیید می شود؛ یعنی میان اندازه اثر های به دست آمده تفاوت معنی داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
کید بر  ه��دف از پژوهش حاض��ر، ارائه فراتحلیلی بر برونداد ه��ای هوش فرهنگی جامعه ورزشی ای��ران با تأ
پسایند ه��ای آن ب��ود. یافته های پژوهش حاک��ی از آن است که بین همه متغیر های استخ��راج شده )توانایی حل 
تع��ارض، کیفی��ت زندگی ک��اری، اثربخشی، انگی��زه موفقیت، سبک رهب��ری، عملکرد ف��ردی، انسجام تیمی، 
مسئولی��ت اخالقی، عملکرد شغلی، ه��وش سازمانی و لذت درک شده از فعالیت بدنی( با هوش فرهنگی رابطه 
معنی داری وجود دارد و اثر کلی پژوهش 0/419 است. در واقع هوش فرهنگی توانسته 0/419 درصد از تغییرات 
سای��ر متغیر ه��ا را پیشبینی کند. »توانایی حل تع��ارض« از جمله متغیر های پسایندی با ان��دازه اثر زیاد 0/572 
گ��زارش ش��د؛ به این معنا ک��ه حل تعارضات ایج��اد شده در جامعه ورزش��ی همبستگی زیادی ب��ا میزان هوش 
فرهنگی اعضای جامعه مذکور دارد. در نتایج تحقیقات زردتشتیان و همکاران )1394( و سلیمانی )1395( نیز 

حل تعارض به عنوان پسایند هوش فرهنگی ورزشی معرفی شده است. 
از دیگ��ر پسایند ه��ای هوش فرهنگی می توان به »کیفیت زندگی کاری« با اندازه اثر 0/519 اشاره کرد؛ به این 
معنا که هر اندازه هوش فرهنگی افزایش یابد به همان میزان نیز سطح کیفیت زندگی کاری افزایش خواهد یافت و 
برعکس. یافته های تحقیق سلطان محسنی )1395( با یافته های مطالعه حاضر همراستاست. متغیر »لذت درک 
ش��ده از فعالیت بدنی« با اندازه اثر 0/180 کمترین اندازه اثر را به خود اختصاص داده است. براساس یافته های 
تحقی��ق، متغیر »سبک رهبری« یک��ی دیگر از متغیر های پسایندی هوش فرهنگی با ان��دازه اثر 0/355 است که 
در سط��ح متوس��ط گزارش شده است؛ به این معنا که هر چه می��زان هوش فرهنگی در فرد بیشتر باشد، این هوش 
می تواند در سبک رهبری وی در جامعه ورزشی اثربخشتر باشد و به بهبود کیفیت و افزایش بازده کاری او کمک 
کن��د. از دیگ��ر یافته های فراتحلیلی پژوهش حاض��ر در زمینه برونداد های هوش فرهنگ��ی می توان به متغیر های 
»اثربخش��ی« )تیمی و رهبری( )0/357(، »انگیزه موفقیت« )0/366(، »عملکرد فردی« )0/367(، »انسجام 
تیمی« )0/458(، »مسئولیت اخالقی« )0/421(، »عملکرد شغلی« )0/408( و »هوش سازمانی« )0/419( 
اشاره کرد. یافته های این مطالعه با یافته های پژوهش های مقیمی نیا )1397(، شایسته برنا )1397(، موسویراد 
و همک��اران )1397(، والی��ی )1397(، کش��اورز )1397(، ب��دری و هوشن��گ )1396(، فیض��ی و همکاران 
)1396(، تاری��وردی و همک��اران )1395(، رحیم��ی )1390(، ممج��د )1395(، سلط��ان محسنی )1395(، 
ی��زدی )1394(، مختاریدینانی و همکاران )1394(، رحیمی و همکاران )1391( و هوشنگ )1391( در حوزه 

پسایند های هوش فرهنگی در حوزه ورزش همراستاست و همخوانی دارد. 
از آنج��ا که ه��وش فرهنگی به عنوان قابلیت فرد ب��رای سازگاری مؤثر با قالب های نوی��ن فرهنگی و یادگیری 
الگو ه��ای جدید در تعامالت فرهنگ��ی و ارائه پاسخ های رفتاری صحیح به ای��ن الگو ها تعریف می شود )ارلی 
و آن��گ، 2003(، ل��ذا ورزشکاران با هوش فرهنگی باال در مواجهه ب��ا موقعیت های جدید با توجه به اطالعات 
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موج��ود، ی��ک چارچوب شناخت��ی مشترک تدوین می  کنند ک��ه بینش های فردی را برای انتق��ال و تعامالت میان 
فرهنگ��ی و حض��ور در گروه های کار چن��د فرهنگی فراهم می نمای��د )پیترسون1، 2004(. برخ��ی از جنبه های 
فرهنگ در ورزش را به راحتی می توان دید؛ عوامل آشکاری مانند زبان، پوشش و سبک رفتاری از این جمله اند. 
ام��ا بیشتر بخش های چالش برانگیز فرهنگ، پنهان است. عقای��د، ارزش ها، انتظارات، نگرش ها و مفروضات 
عناص��ری از فرهن��گ هستند که دیده نمی شوند، اما بر رفتار افراد مؤثرن��د و گاهی موجب تعارضات و تناقضات 
رفت��اری در ورزش می شون��د. برای این منظور به سازگاری و تعدیل مؤث��ر فرهنگ ها نیاز است. بر این اساس هر 
چ��ه هوش فرهنگی ورزشکاران باالت��ر باشد می توانند اختالالت و پیامد های ناش��ی از تعارضات فرهنگی را به 
نحو مطلوب اداره کنند. به عالوه، طبق یافته های تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین می  توان گفت هوش فرهنگی 
در جامع��ه ورزشی ایران زمینه های بسط و گسترش اثربخشی تیمی، انگیزه موفقیت طلبی و اثربخشی رهبری را 
ایج��اد می کن��د تا از این طریق بتوان به بهبود عملکرد تیم های ورزشی چه در سطح محلی و ملی و چه در سطح 
جهان��ی کمک کرد. همچنین هوش فرهنگی به دلیل اینکه از جمله عوامل در افزایش میزان ارتباطات میان فردی 
و می��ان فرهنگ��ی به شمار می رود می تواند بر انسجام تیم��ی و عملکرد فردی و شغلی و همچنین بر سطح هوش 
سازمان��ی اث��ر بگذارد و این عوامل را در جهت توسعه و پیشرفت جامعه ورزشی هدایت کند. بنابراین الزم است 
جامع��ه ورزشی ایران، به اهمیت هوش فرهنگی واقف شود و برنامه ریزی  های الزم جهت تقویت هوش فرهنگی 
در جامع��ه ورزشی را ت��دارک ببیند. به فراخور اهمیت این عامل پیشنهاد می ش��ود که پژوهش های جامعتری در 
نهاد ه��ا و باشگاه های ورزشی پیرامون هوش فرهنگی در جهت بهبود عملکرد عوامل مختلف ورزشی )مربیان، 
ورزشک��اران، سرپرست��ان، داوران و...( انجام شود. همچنین پیشنهاد می ش��ود وزارت ورزش و جوانان از طریق 
گاه��ی رسانی به کلیه سازمان های ورزشی متبوع در به کارگیری و بهره مندی از مزایای این مهارت به عنوان یک  آ
راهب��رد فرهنگ��ی مهم مشوق باشد و در ج��ذب و ارتقای منابع انسانی عالوه ب��ر مهارت  های فردی و ورزشی به 

مهارت هوش فرهنگی سرمایه های انسانی نیز توجه کند و آن را یکی از مالک  های انتخاب قرار دهد.

1. Peterson
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