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   سازمان یاد دهندهبست رکااجتماعی و هوش فرهنگی با  هوش بین رابطهبررسی 

  اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در

 4اصغر اسکندري، 3مریم گیالنی ،2رضا شعبانی بهار غالمدکتر  ،1فخرالسادات نصیري ولیک بنیدکتر

  چکیده

 این بر تالش شناسی، ي روان تاریخچه طول در و بوده شناسان روان توجه مورد بسیار که است مواردي جمله از هوش :و هدف مقدمه

انی، هوش فرهنگی امروزه در محیط کسب وکار بازار جه .قرارگیرد بررسی مورد ....آن تغییرپذیري آن، انواع هوش، ماهیت که است بوده

اي از اندیشیدن، ارتباطات و عمل را به مدیران  شود زیرا کاربرد این دو، شیوه و هوش اجتماعی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقّی می

 نبی بررسی رابطه هدف پژوهش .تر عمل کنند اي اثربخش دهد که آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی، به گونه و کارکنان آموزش می

  . اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست مولفه هاي سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود هوش

که بر اساس فرمول  استان همدان تشکیل دادند هاي شهرستان )نفر149(کارکنان کلیه را پژوهش این آماري جامعه: شناسی روش

براي گرداوري داده ها از سه پرسشنامه هوش اجتماعی، هوش فرهنگی، و . تخاب شدندان نمونه نفر به عنوان 105کوکران تعداد 

براي   tضریب همبستگی پیرسون، آزمون: جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل. شد استفاده پرسشنامه سازمان یاددهنده

  . گروه هاي مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد

بین هوش اجتماعی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده در اداره کل ورزش و جوانان ان داد؛ نتایج نش :یافته ها

همچنین بین هوش فرهنگی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان . وجود دارد% 5استان همدان رابطه مثبت و معنادار در سطح 

در بررسی تاثیر هوش اجتماعی کارکنان بر میزان کاربست سازمان یاددهنده . وجود دارد %5یاددهنده رابطه منفی و معنادار در سطح 

. بینی است یافته ها نشان داد که میزان کاربست سازمان یاددهنده در نمونه ها با توجه به میزان آگاهی هاي اجتماعی کارکنان قابل پیش

سازمان یاددهنده را با توجه به میزان دانش هوش فرهنگی کارکنان  همچنین با استفاده از مدل رگرسیون می توان میزان کاربست

  .بینی کرد پیش

  ."استان همدان "، "اداره کل ورزش و جوانان"، "سازمان یاددهنده"، "هوش فرهنگی"، "هوش اجتماعی": واژه هاي کلیدي

 

  fsnasiri2002@yahoo.com                                                                                            سینا همدان استادیار دانشگاه بوعلی.  ١

  ا همداندانشیار دانشگاه بوعلی سین.  2

                                                                                      سینا همدان       اه بوعلیدانشگدانشجوي کارشناسی ارشد .  3

                                                                                      سینا همدان       دانشگاه بوعلیدانشجوي کارشناسی ارشد .  4
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  مقدمه

 چنین تقویت و شناسایی و است کلیدي سري عوامل یک مرهون همواره مدیران و سازمانها موفقیت به طور یقین

 براي سازمان یک مدیریت و رهبرياز طرفی ). 1(داشت خواهد دنبال به را بیشتر سازمانها چه هر کامیابی عواملی

 براي مدیران عموماً که طلبد می را خاصی ویژگیهاي جدید، محیط هاي در رشد و بقا منظور به و تغییرات با انطباق

 و رهبران به تواند که می هایی خصیصه مهمترین از یکی .شوند می مواجه بسیاري مشکالت با به آنها پاسخ

 ارزشمندي ارتقاء و اطالعات عصر ظهور با .است 1اجتماعی هوش کند، کمک تغییرات این به پاسخ در مدیران

به  را ريگی چشم توجه اجتماعی هوش نظریه سازمانی، استراتژیک هاي موقعیت بروز همچنین و انسانی ارتباطات

 خصوصیات و ها مهارت از اي مجموعه گسترده که است فراگیري اصطالح اجتماعی، هوش .است کرده جلب خود

 از فراتر که گردد می اطالق فردي بین و فردي درون هاي مهارت دسته از آن به معموالً و رفتهگبر در را فردي

 مکتب دو کلی طور به .اي است حرفه یا فنی هاي مهارت و هوش چونهم پیشین، هاي دانش از حوزه مشخصی

 و داند توانمندي می یک را اجتماعی هوش که شناسی روان مکتب نخست پردازند اجتماعی می هوش به مجزا

 ).124،صهمان(است کرده سازمانی و اجتماعی علوم وارد حوزه را آن مکتب دومین

هاي  با رقابت جهانی و در میان تالقی فرهنگ در دهکده جهانی همراه از طرفی امروزه مدیران و کارکنان     

آگاهی بسیار برخوردار باشند که از جمله،  براي کارکردن در یک محیط جهانی باید از هوشیاري ومتفاوت جهانی 

از اینرو اندیشمندان مدیریت با مطالعه . داشتن اطالعات در زمینه ابعاد مختلف فرهنگی ضروري به نظر می رسد

شناسایی کرده اند که به  2افراد در محیط هاي چندفرهنگی، بعدي از هوش را بنام هوش فرهنگیر روي عملکرد ب

به کارگیري و توانمندسازي آن می تواند به عنوان عاملی موثر در بهبود عملکرد افراد در چنین محیط هایی 

 یک که است ضروري مهارت یک فرهنگی هوش ،3آنگ سون و کریستوفرارلی هاي گفته طبق).2( محسوب شود

 زندگی دارند را فرهنگ آن که مردمی کنار در آن در و آید کنار دیگر فرهنگهاي با سازد براحتی می قادر را فرد

سازمانها در رویارویی با تحوالت شدید محیطی به این نتیجه رسیدند که بایستی براي  90و  80در دهه  .)3(کند

اما با این تفاوت که سرعت یادگیري سازمانی بایستی سریعتر از . مقابله با این نامالیمات به یادگیري روي آورند

اما در هزاره . استقبال قرار گرفت سرعت تغییرات محیطی باشد بنابراین، مفهوم یادگیري سازمانی  به سرعت مورد

ی به بایستآنها جدید بسیاري از سازمانهاي جهانی اعتقاد دارند که فقط سازمان یادگیرنده کافی نیست، بلکه 

در سازمانهاي یاددهنده، رهبران رسالت خود را در آموزش افراد جستجومی کنند،  .سازمان یاددهنده مبدل شوند

نظر آنان آموزش بهترین روش توسعه کارکنان و استفاده از ایده هاي هوشمندانه  آنها آموزش می دهند، زیرا از

هنده کارکنان در رابطه با مســـایل پیش روي در سازمانهاي یادد. آنان در حل مسایل کسب و کارشان است

ما ا، کوشد می که سازمان یادگیرنده براي غلبه بر تحوالت محیطی چند هر. سازمان کسب تجربه می کنند

طرف کارکنان، آن را از سازمان یاددهنده متمایز می  تاکیدش بر فراگیري مستمر دانش و مهارتهاي جدید از

  ).4(سازد

  

  

 

1 . Social Intelligence 
2 . Cultural intelligence 
3 . Earley &son Ang 



    115... اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده هوش بین بررسی رابطه

  شینه تحقیقمبانی نظري و پی

 ادبیات در فردي تفاوتهاي این کنند نمی عمل یکسانبخاطر تفاوتهاي فردي  ،اجتماعی موقعیتهاي در افراد

1ثرندایک که زمانی بار نخستین براي اجتماعی هوش .دارد اشاره اجتماعی هوش به روانشناسی
 عنوان به را هوش 

 قرار بحث مورد جدي صورت به کرد تعریف انسان ارکرد و رفتار تبیین در انتزاعی و مکانیکی اجتماعی، هوش

 کرده تعریف انسانی ارتباطات در عاقالنه رفتار و دیگران توانایی درك عنوان به را اجتماعی هوش وي ، گرفت

 از استفاده دیگران، با همکاري و در گروه فردي بین روابط برقراري توانایی از است عبارت اجتماعی هوش .)5(است

 دوستانه رفتار و فردي بین توسعه روابط و رشد آنان، بهتر درك و با دیگران ارتباط برقراري براي جسم و ذهن توان

 ارجمند و خاص یک توان "رابطه کردن برقرار سیاست"سخن دیگر به یا سالم روابط ایجاد در حقیقت. در دیگران

 مهارتهاي بکارگیري توانایی زا است عبارت اجتماعی هوشهمچنین ). 6(که هوش اجتماعی نام دارد است

هوش 2نیجهولت، استاك و نیششیدا ).7( دیگران با دلی وهم اجتماعی رفتارهاي دیگران، با روابط دوستانه ارتباطی،

-اجتماعی را به عنوان یک توانایی ضروري براي افراد به منظور ارتباط، درك و تعامل مؤثر با دیگران تعریف کرده

و  رفتار بینی پیش و فهم و درك توانایی یعنی اجتماعی؛ اطالعات پردازش: از تندعبا آن هاي مؤلفه کهاند

 فعالیت در ارکان موفقیت از سایرین احساسات و ها نگرانی از مناسب درك اجتماعی؛ آگاهی .دیگران احساسات

 شناخت توانایی ،برتر عملکرد شغلی کسب براي ،ندیگرا به حساسیتو مهارتهاي اجتماعی؛ . اجتماعی هاي

براي شکوفایی هر چه بیشتر این هوش  ).8(ي دیگراننگرانیها توانایی شناساییو در نهایت  ؛دیگران نیازهاي

 آموزش 3-دیگران با ارتباط و معاشرت افزایش- 2 گفتار با بدنی حرکات هماهنگی-1:نکات زیرالزم است توجه به

 جامعه و مدرسه در اجتماعی هوش کردن آموزش ادینهنه-5 اطالعات و افکار تبادل و ارتباط -4خانواده در اولیه

 شدن لائق ارزش - 8 دارد استحقاق و هست که صورتی آن به فرد هر با برخورد - 7بودن شنونده هنرِ تقویت -6

مطالعات و تحقیقات متعدد در زمینه هوش ). 9( موقع به و کلمات سنجیده از استفاده -9مقابل افراد سخنان براي

مطالعه  در اصلی مشکالت از بوده اند، یکی همراه مشکالتی با همواره پژوهشها این ر این است که،اجتماعی بیانگ

 تعریف متفاوتی شیوه هاي به سالها طول در را سازه این پژوهشگران، که است واقعیت این هوش اجتماعی ي

5فورد ،)10(4استرنبرگ و3بارنز(کرده اند
 شناختی مؤلفه هاي بر تعاریف این از برخی. )12(7،کیتینگ )11(6تیساك و 

 مؤلفه هاي بر پژوهشگران از دیگر و برخی )10(می کنند تأکید دیگر افراد فهم و درك بر توانایی دیگر عبارت به یا

 ومی کنند  تأکید روانسنجی بنیادهاي بر نیز برخی .)11(دارند اشاره دیگر افراد با موفق تعامل توانایی نظیر رفتاري

می  قرار می کند اندازه گیري را اجتماعی مهارتهاي که آزمونهایی در خوب کردن عمل توانایی تايراس در را آن

   ).13(دهند

 عبارت که است، فرهنگی هوش از برخورداري حل تعارضات، و میان فرهنگی مؤثر ارتباطات برقراري الزمۀ     

 فرهنگی هوش .ادراك تفاوت و ینۀ فرهنگییادگیري پیش تداوم از طریق شخصی رشد براي افراد توانایی از است

 افراد به فرهنگی هوش .دارد متنوع کاري محیط هاي نزدیکی با بسیار ارتباط که است از هوش جدیدي دامنه

 

1. Thorndike  
2. Nijholt, Stock & Nishida 
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 در می دهند، پاسخ الگوهاي رفتاري به چگونه و می کنند چگونه فکر دیگران دهند تشخیص می دهد تا اجازه

مفهوم ). 14(می دهد متنوع فرهنگی مدیریت قدرت افراد به و کاهش داده را یفرهنگ بین ارتباطی نتیجه موانع

این دو، . هوش فرهنگی براي نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد

هوش فرهنگی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهاي رفتاري صحیح به این 

آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهاي فرهنگی جدید، به زحمت می توان عالئم و  ).15(اند الگوها تعریف کرده

هوش  1ایرلی و موساکوفسکی همچنین .نشانه هاي آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراري ارتباط سود جست

به عبارت دیگر باید هوش . انگیزشی -ساسیشناختی، فیزیکی و اح: فرهنگی را مشتمل بر سه جزء می دانند

اگر چه اغلب مدیران در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، . فرهنگی را در بدن، سر و قلب جستجو کرد

) 8:2005(2توماس و اینکسون  ).16( مانع مواجه می شود قابلیت بدون دو قابلیت دیگر به طور جدي با اما هر

ی نوعی شایستگی چند وجهی است که شامل دانش فرهنگی، عمل متفکرانه و فهرستی از برآنند که هوش فرهنگ

این  که کنند می فرهنگی، تاکید هوش عنوان مفهوم با خود مقاله در) 17(داین و انگ شودهاي رفتاري میمهارت

 متنوع نگیلحاظ فره به هاي مجموعه در مدیریت اثربخش و عمل براي فردي توانمندي کننده منعکس مفهوم

 ،جهانی براي تجارت افراد هاي مهارت فرهنگی نام هوش با خود اثر در 3اینکسون و توماس. شود می تعریف

 فرهنگی هوش آنان نظر به. کنند می مطرح آن سازنده اجزاي و زیربناها ذکر با را فرهنگی هوش از خود تعریف

 هاي تعامل به منعطف رویکردي خالقانه و ادنتوسعه د فرهنگی، بین تعامل هاي بنیان درك و فهم بر مشتمل

بسیاري از محققان هوش فرهنگی  ).18( اثربخش دانست هاي چندفرهنگی مهارت ایجاد نهایت در و فرهنگی بین

 هوش مرکز ).19(اندهاي متفاوت فرهنگی تعریف کردهرا توانایی فرد در انجام اثربخش وظایف در موقعیت

 نیز فرهنگی هوش مفهومی چارچوب ترین که مهم فرهنگی، هوش سنجش براي بعدي چهار الگوي فرهنگی،یک

 هوش -3انگیزشی فرهنگی هوش -2شناختی فرهنگی هوش -1:شامل که کرده معرفی شود، می محسوب

  ). 20(رفتاري فرهنگی هوش-4فراشناختی فرهنگی

این  در .است) 1990(سنگه پیتر یادگیرنده هاسازمان از مفهوم استفاده از فراتر انسانی منابع توسعه سوم، هزارة در     

 در حیات ادامۀ براي کافی عاملی یادگیرنده فقط سازمان که اند رسیده نتیجه این به سازمانها از بسیاري زمینه

 براي بودن یادگیرنده دیگر، عبارت به ).21(دارند نیز دهندگی یاد به نیاز سازمانها و نیست امروزي رقابت محیط پر

 اطالعات آوري جمع و یادگیري سرگرم چنان سازمانها بسا چه و آورد نمی فراهم اي جانبه همه پیشرفت ،سازمان

 .کنند فراموش است یادگیري رویکرد مهمترین خود که را یادگیري انتقال هاي مکانیزم و ها زمینه که شد خواهند

 اولین که است مفهومی یاددهنده سازمان. شوند تبدیل یزن 4دهنده یاد هاي سازمان به باید یادگیرنده سازمانهاي لذا

) 22(تیچی .شد برده بکار 6میشیگان دانشگاه انسانی منابع مدیریت و سازمانی رفتار استاد 5تیچی توسط بار اولین

 در تدریس از طول زندگی در که سازمانی و فرهنگی فنی، منسجم از راهبردهاي را یاددهنده سازمان مدل چارچوب

 رهبري نقش به راجع دیدگاههاي جدید روي تا نمود پاالیش است، کرده سازمانها تجربه در همشاور و دانشگاهها

 شکل را فرهنگ سازد، را مشخص جهت کند، ایفا را ارشد معلم نقش باید یاددهنده سازماندر  مدیر .نماید تمرکز

 

1 . Earley P.C & Mosakowfski 
2. Thomas David,c.& Inkson, Kerr 
3. Teaching organization 
4 . Tichy, Noel 
5..Michigan university 
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 این .یابند ارتقاء شغلی مرحله ترین به عالی تا نماید سهیم خویش ارزشمند دانش و دیدگاهها در را دیگران و دهد

به طور کلی می توان گفت که  .)23(باشند دهنده یاد همه سازمان در که شود می تلقی با اهمیت هنگامی امر

یک فرایند سلسله مراتبی و از باال به پایین نیست آن یاددهی و یادگیري در  که سازمان یاددهنده سازمانی است

لذا یک . بدهند و یاد بگیرند افتد و همه بدون توجه به جایگاه خود موظفند یاد بلکه در سراسر سازمان اتفاق می

می شوند که مانند ماشین  ید و سازمان ها از نظر هوشی و عملی چنان قدرتمندآهم افزایی بوجود می 

مان یاد براي ساختن ساز). 24(که این چرخه یاددهی همچنان ادامه پیدا می کند یادگیري عمل می نمایند/یاددهی

ساختن چنین چرخه اي . ن عمل کنندآدهنده رهبران باید چرخه یاددهی سخاوتمندانه را درك کنند، بپذیرند و به 

در نهایت این چرخه کلید ساخت سازمانی هوشمندتر، همسو  ،در تمام سطوح سازمان راهی است براي تولید دانش

ایجاد می شود که رهبران سازمان متعهد به یاددهی  البته این چرخه وقتی ).25(و سریعتر در ایجاد ارزش است

باشند و براي یادگیري خود و کمک به یادگیري فراگیران شرایطی را ایجاد کنند که همه اعتماد به نفس پیدا کنند 

  . )26(مستلزم داشتن اعتماد به نفس است  ،یاددهی زیرا اجراي این چرخه مستمرِ

 هوش با آن ي رابطه و در نوشتن ناتوانی انواع نسبت سنجش عنوان تحت دخو ي رساله در )27(ورتاکدوستپ     

به نتیجه مثبت و معناداري بین  تهران شهرستان ابتدایی پنجم تا سوم ي پایه آموزان دانش در اجتماعی رفتار و

 موفقیت بر فرهنگی هوش و هوش هیجانی تأثیر  عنوان تحت دیگري تحقیق نتایج .این متغیرها دست یافت

و  ایرلی ).28(دارد وجود مثبت رابطه آنها موفقیت و  رهبران فرهنگی هوش بین داد نشان جهانی کالس در رهبران

 نتایج .اند گرفته کار به مدیران میان فرهنگی آموزش به جدید رویکردي قالب در را فرهنگی هوش )29(پیترسون

 نظر در و افراد نیازهاي دیدن یکسان پیشین، ضعف رویکردهاي نقطه ترین مهم که دهد می نشان ها آن تحقیق

 هوش چندبعدي الگوهاي از استفاده با که حالی در .است بوده ها آن ي براي همه مشابه آموزشی نظام گرفتن

 با ي دیگري مطالعه نتایج. کرد تدوین هدفمندتر اي برنامه فردي، هاي تفاوت این شناخت با توان فرهنگی می

 هوش با مدیران که است این بیانگر مپنا شرکت مدیران ي رهبر سبک با فرهنگی وشه ي رابطه عنوان بررسی

 رها رهبري روش به کمتري تمایل و آفرین تحول روش رهبري از استفاده براي بیشتري تمایل باالتر، فرهنگی

 ي حوزه مدارس مدیران با عملکرد فرهنگی هوش و عاطفی هوش ي رابطه بررسی با )31(غفاري ).30(دارند شده

 هاي شاخص به دستیابی در مدارس این مدیران به دو هوش، این داشتن اختیار در که رسید نتیجه این به علمیه

 مدیران عملکرد بهبود در فرهنگی هوش که دهد می نشان چنین هم تحقیق، این .کند می کمک باالتر عملکردي

انجام تحقیقاتی پس از ) 21(تیچی و کوهن .است داشته عاطفی هوش به نسبت تري رنگ پر نقش مورد بررسی،

برخی از شرکتهاي جهانی دریافتندکه سازمانهاي یاددهنده منسجم تر از سازمانهاي یادگیرنده هستند زیرا فراتر در 

از این عقیده اند که اطمینان حاصل کنند هرکسی در سازمان بایستی به طور مستمر دانشها و مهارتهاي جدید را 

زارع  .)32( دنن یاددهنــده از مدیران ارشد می خواهد که آموخته هاي خود را به دیگران بیاموزسازما. کسب کند

هاي دولتی هاي سازمان یاددهنده در دانشگاهبررسی میزان کاربست مؤلفه«محمد آبادي در پژوهشی تحت عنوان

زمان یاددهنده در گروه نمونه کشور نشان داد که میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مؤلفه هاي سا

در نتیجه تحقیق ) 33(البدوي و شفاعی. )37(ها تفاوت معنی دار استکمتر از حد متوسط می باشد و در تمام مؤلفه

شان ضعف دانش مدیریتی در مدیران و مبنا نبودن علم و عقالنیت در تصمیم گیري ها را به عنوان یک مانع 

 محیطی و فرهنگی شرایط چه اگربا این اوصاف  .اداري ایران ذکر کرده انددهنده در نظام  ایجاد سازمان یاد



118   92پاییز و زمستان / شماره هجدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 دیده می شود اما دلیل انتخاب این متغیرهاي مهم در  بسیار مختلف نهادهاي و موسساتاکثر  در است ممکن

یشه هاي جامعه مورد مطالعه آن بود که نه تنها ورزشکاران بلکه اکثر کارکنان از جمله مهاجرانی هستند که با ر

قومی، فرهنگی و اجتماعی مختلف در شهر همدان زندگی می کنند، لذا جهت تنش زایی و ایمن سازي محیط 

واجتماعی در جهت شناسایی،تقویت،  وکارهاي کارشناسانه ي فرهنگی کاري در حیطه هاي گوناگون تنظیم ساز

 چنانچه طالب ذکر شده می توان بیان کردبا توجه به م .ترمیم و بازسازي آن توسط مسئولین ضروري به نظر رسید

از یکدیگر فاصله و از نظر روابط درون سازمانی  باشند، داشته گوناگونی و عقاید ارزشها کاري هاي گروه اعضاي

که با  کرد ایجاد یکپارچه گروهی توان میو روابط اجتماعی باال  قوي فرهنگی مدیریت یک طریق از تنها بگیرند

توسط مدیران  گروه درون مشکالت کشف مهارت و تمایل جتماعی مدیران و کارکنان وهوش فرهنگی و هوش ا

با توجه به مبانی نظري و تعاریف و تحقیقات انجام شده در این امر پژوهشگر در لذا . این امر عملی خواهد شد

  : زیر می باشدو فرضیه هاي  هاصدد یافتن پاسخ علمی به سوال

  سوال هاي پژوهش

 چگونه است؟اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  تماعی کارکنانوضعیت هوش اج -1

 چگونه است؟اداره کل ورزش و جوانان استان همدان وضعیت هوش فرهنگی کارکنان  -2

 چگونه است؟اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سازمان دهنده هاي میزان کاربست مؤلفه  -3

  ي پژوهشفرضیه ها

اعی و هوش فرهنگی کارکنان با  میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده بین هوش اجتم :فرضیه اصلی

  .رابطه وجود دارداداره کل ورزش و جوانان استان همدان در 

  فرضیه هاي فرعی

اداره کل ورزش و جوانان استان بین هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه هاي سازمان یاد دهنده در  -

 .رابطه وجود داردهمدان 

اداره کل ورزش و جوانان استان در بین هوش فرهنگی کارکنان با کاربست مؤلفه هاي سازمان یاد دهنده  -

  .رابطه وجود داردهمدان 

  .دنسازمان یاددهنده را پیش بینی نمایمؤلفه هاي د میزان کاربست نمؤلفه هاي هوش اجتماعی می توان -

  .دنسازمان یاددهنده را پیش بینی نمایمؤلفه هاي ند میزان کاربست نمؤلفه هاي هوش فرهنگی می توا -

  

  روش شناسی تحقیق

اداره کل کارکنان  را پژوهش این آماري باشد، جامعه می همبستگی -مطالعات توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 105از کارکنان فوق الذکر. نفر می باشد 149تشکیل می دهند که تعداد کل آنها ورزش و جوانان استان همدان 

و روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه ) نفر زن 43نفر مرد و  62(ر نف

 : که در زیر مشاهده می شود نسبی انتخاب شدند

 = 107/56  107      



    119... اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده هوش بین بررسی رابطه

 توسط که:هوش اجتماعی اندارداستپرسشنامه  -1.براي گرداوري داده هاي مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد

 پردازش یعنی اجتماعی هوش حوزه سهگویه  21با  و است، شده هیهت) 2001(داهل2یوسن ، مارتین1سیلورا

 هوش فرهنگیاستاندارد پرسشنامه  -2 .سنجد می را اجتماعی آگاهی و اجتماعی هاي مهارت اجتماعی، اطالعات

توسط داین، انگ و کو در مقاله ایی با عنوان تدوین و  2008این پرسشنامه در سال  :)2003(نگ آ ایرلی و

اعتباریابی مقیاس هوش فرهنگی ایرلی و آنگ اعتباریابی شده است و به عنوان ابزاري براي سنجش هوش 

انگیزش دانش هوش فرهنگی،  استراتژي هوش فرهنگی،چهار مولفه گویه و 24که شامل فرهنگی معرفی گردید

محقق ساخته پرسشنامه  -3 .بارها در تحقیقات مختلف استفاده شد ش فرهنگی است وهوش فرهنگی و رفتار هو

توسط  سوال27 با لیکرت اي درجه 5طیف قالب در تیچی یاددهنده سازمان نظریه مبناي بر که :سازمان یاددهنده

شگاه هاي بررسی میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده در دان"عنواندر پژوهشی با  زارع محمدآبادي

  روایی تعیین جهت .طراحی شده بود "دولتی کشور براساس نظریه تیچی به منظور ارائه ي یک الگوي مناسب

با نیز آمد و پایایی پرسشنامه ها  عمل به گیري بهره خبرگان، قضاوت روش و محتوا روایی روش پرسشنامه ها از

و پرسشنامه  98/0 هوش فرهنگیبراي پرسشنامه  ،0/ 89هوش اجتماعی روش آلفاي کرونباخ براي  زاستفاده ا

و آزمون فرضیه از  در این پژوهش همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها .به دست آمد87/0سازمان یاددهنده 

ضریب همبستگی  مانند، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی مانندتوصیفی آمار روش هاي 

 )Spss(یانس یکطرفه، تحلیل رگرسیون با روش همزمان و بهره گیري از نرم افزار آماريپیرسون و تحلیل وار

  استفاده شده است

  

  یافته هاي پژوهش

در بین نمونه . تشکیل می دهندرا زنان %) 41(نفر  43از شرکت کنندگان را مردان و %) 59(نفر  62در این مطالعه 

 40تا  31بین %) 41(نفر  43سال،  30تا  20شان بین  ارکنان سناز ک%) 1/37(نفر  39 هاي آماري مورد مطالعه،

نفر  10دیپلم، %) 21(نفر  22همچنین میزان تحصیالت . سال می باشد 50تا  41بین %) 9/21(نفر  23سال و 

  .فوق لیسانس است%) 7/5(نفر  6لیسانس و %) 8/63(نفر  67فوق دیپلم، %) 5/9(

  :تجزیه و تحلیل سوال هاي تحقیق

اداره کل ورزش  میزان کاربست مؤلفه سازمان یاددهنده در و کارکنان و هوش فرهنگی وضعیت هوش اجتماعی -

  چگونه است؟ و جوانان استان همدان

  

 

1 .silvera 
2 .martinussen 
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  وضعیت هوش اجتماعی، هوش فرهنگی کارکنان و میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده  -1جدول

  دراداره کل ورزش و جوانان استان همدان

  هامتغیر

میانگین 

مشاهده 

 شده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

  آماري

مقدار 

 tآماره

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

  35/0  104  93/0  3 20/0 01/3 هوش اجتماعی

ها
ه 

ؤلف
م

  

  000/0  104  06/4  3  25/0  90/2  پردازش اطالعات اجتماعی

  000/0  104  37/5  3  33/0  82/2  مهارتهاي اجتماعی

  000/0  104  41/7  3  46/0  33/3  آگاهی هاي اجتماعی

  019/0  104  38/2  3 62/0 14/3 هوش فرهنگی

ها
ه 

ؤلف
م

  

  000/0  104  18/10  3  64/0  64/3  استراتژي هوش فرهنگی

  056/0  104  93/1  3  60/0  88/2  دانش هوش فرهنگی

  002/0  104  10/3  3  71/0  21/3  انگیزش هوش فرهنگی

  000/0  104  89/3  3  84/0  67/2  رفتار هوش فرهنگی

میزان کاربست مؤلفه هاي 

 سازمان یاد دهنده
71/2 60/0 3  82/4  104  000/0  

ها
ه 

ؤلف
م

  

  000/0  104  01/4  3  66/0  74/2  انرژي هیجانی

  000/0  104  14/4  3  66/0  72/2  ایده ها

  023/0  104  30/2  3  73/0  83/2  ارزشها

  000/0  104  82/5  3  73/0  58/2  قابلیت یاددهی

  000/0  104  4  3  81/0  67/2  ريقابلیت تصمیم گی

  

به 20/0انحراف معیارو  01/3این سازمان ، میانگین هوش اجتماعی کارکنان)1(جدول  اطالعاتبر اساس      

می توان گفت همچنین . متوسط است حد دهد میزان هوش اجتماعی نمونه آماري دردست آمده که نشان می

در زمینه مهارتهاي درصد ینه آگاهی هاي اجتماعی و کمترین هوش اجتماعی نمونه آماري در زمدرصد بیشترین 

و انحراف  14/3، میانگین هوش فرهنگی کارکنان)1(داده هاي جدول پایهبر  .می باشد اجتماعی

 به عالوه .دهد میزان هوش فرهنگی نمونه آماري باالتر از حد متوسط استکه نشان میمحاسبه شده 62/0معیار

ی نمونه آماري در زمینه استراتژي هوش فرهنگی و کمترین در زمینه رفتار هوش هوش فرهنگ بیشترین درصد

و  71/2، میانگین کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده )1(هاي جدول  آمارهاساس برهمچنین .فرهنگی است

و دهد میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده توسط مدیران به دست آمده که نشان می60/0انحراف معیار

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کارکنان میزان  .حد متوسط است کمتر ازسازمان مذکور کارکنان 



    121... اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده هوش بین بررسی رابطه

کاربست در  مقدار کمتر از حد متوسط است که بیشتریندر این سازمان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده 

  .مؤلفه قابلیت یاددهی استارتباط با اربست در مقدار ک ه ارزشها و کمترین مؤلف

  :تجزیه و تحلیل فرضیه هاي تحقیق

اداره بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی کارکنان با کاربست مؤلفه هاي سازمان یاد دهنده در  :اصلیفرضیه 

  .رابطه وجود داردکل ورزش و جوانان استان همدان 

  

  همبستگی هوش اجتماعی و هوش فرهنگی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي  ضرایب -2جدول 

 سازمان یاددهنده

 ضریب همبستگی تعداد متغیر
سطح 

 معناداري

رابطه هوش اجتماعی کارکنان و کاربست مؤلفه هاي سازمان 

 یاددهنده 
105  209/0  032/0  

رابطه هوش فرهنگی کارکنان و کاربست مؤلفه هاي سازمان 

 ددهنده یا
105  274/0-  005/0  

  

میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده با با توجه به اطالعات جدول فوق، بین هوش اجتماعی کارکنان      

میزان کاربست  بابین هوش فرهنگی کارکنان  .وجود دارد )>05/0p(در سطح)r=209/0(رابطه مثبت و معنادار

  .وجود دارد )>05/0p(سطحدر )r=-274/0(منفی و معنادار رابطه نیز مؤلفه هاي سازمان یاددهنده

اداره کل ورزش و جوانان بین هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه هاي سازمان یاد دهنده در : فرضیه اول

  .رابطه وجود دارد استان همدان

  

 ضرایب همبستگی هوش اجتماعی با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده -3جدول 

 تعداد تغیرم
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

رابطه هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه انرژي هیجانی سازمان 

 یاددهنده  
105  493/0  048/0  

رابطه هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه ایده هاي سازمان 

 یاددهنده  
105  122/0  213/0  

ارزش هاي سازمان رابطه هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه 

 یاددهنده  
105  214/0  028/0  

رابطه هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه قابلیت یاددهی سازمان 

 یاددهنده  
105  220/0  024/0  



122   92پاییز و زمستان / شماره هجدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 تعداد تغیرم
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

رابطه هوش اجتماعی کارکنان با کاربست مؤلفه قابلیت تصمیم گیري 

 سازمان یاددهنده  
105  113/0  252/0  

  

، انرژي هیجانیهاي  میزان کاربست مؤلفهبا بین هوش اجتماعی کارکنان ، 3جدول يآماره هابا توجه به       

 در سطح220/0و 493/0،214/0مقداربه  سازمان یاددهنده رابطه مثبت و معنادارمؤلفه قابلیت یاددهی  ارزشها و

)05/0p<( قابلیت  و122/0 ها ایده هاي کاربست مؤلفهبا هوش اجتماعی کارکنان بین رابطه میزان  اما. وجود دارد

چه هوش اجتماعی کارکنان باال  بنابراین هر. نیستمعنادار ) >05/0p(در سطحاست که  113/0تصمیم گیري

  .یابد میزان کاربست مؤلفه هاي انرژي هیجانی،ارزش ها وقابلیت یاددهی سازمان یاددهنده افزایش می باشد،

  

اداره کل ورزش و جوانان  ه هاي سازمان یاد دهنده دربین هوش فرهنگی کارکنان با کاربست مؤلف :دومفرضیه 

  .رابطه وجود دارد استان همدان

  

 ضرایب همبستگی هوش فرهنگی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده -4جدول 

 تعداد متغیر
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

ازمان رابطه هوش فرهنگی کارکنان با کاربست مؤلفه انرژي هیجانی س

 یاددهنده  
105  188/0-  055/0  

  026/0  -217/0  105 رابطه هوش فرهنگی کارکنان باکاربست مؤلفه ایده ها سازمان یاددهنده  

  010/0  -249/0  105 رابطه هوش فرهنگی کارکنان باکاربست مؤلفه ارزش ها سازمان یاددهنده  

سازمان  رابطه هوش فرهنگی کارکنان باکاربست مؤلفه قابلیت یاددهی

 یاددهنده  
105  259/0-  008/0  

رابطه هوش فرهنگی کارکنان باکاربست مؤلفه قابلیت تصمیم گیري 

 سازمان یاددهنده  
105  244/0-  012/0  

  

 ایده هاي میزان کاربست مؤلفهبا بین هوش فرهنگی کارکنان میزان رابطه  که می دهدنشان )4(جدولنتایج      

می باشد که  -244/0و  -259/0 ،-249/0 ،- 217/0به ترتیب  تصمیم گیريی و ، ارزش ها، قابلیت یاددهها

میزان کاربست مؤلفه با اما بین هوش فرهنگی کارکنان . است )>05/0p(رابطه منفی و معنادار در سطح بیانگر

د، چه هوش فرهنگی باال باش هرلذا . وجود ندارد )<05/0p(در سطح)r=-188/0(انرژي هیجانی رابطه معنادار

قابلیت یاددهی و قابلیت تصمیم گیري سازمان یاددهنده افزایش می ، میزان کاربست مؤلفه هاي ایده ها، ارزش ها

  .یابد



    123... اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده هوش بین بررسی رابطه

  .دنمؤلفه هاي هوش اجتماعی می تواند میزان کاربست سازمان یاددهنده را پیش بینی نمای :ومس فرضیه

  

  نده تحلیل واریانس یکطرفه میزان کاربست سازمان یادده -5جدول

  هاي هوش اجتماعی براساس مؤلفه

 R R2  سطح معناداري  df  ss ms  F  منبع تغییرات

 040/0 20/0  041/0  304/4  503/1  503/1  1  رگرسیون

  349/0  965/35  103  باقیمانده

    468/37  104  مجموع

  

است که مدل رگرسیون  نتایج جدول تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چند متغیره در جدول فوق بیانگر آن     

  ).>01/0P(اعمال شده معنی دار بوده و مجاز به استفاده از آن می باشیم 

  

  ضرایب رگرسیون مؤلفه هاي هوش اجتماعی کارکنان پیش بینی کننده-6جدول

  میزان کاربست سازمان یاددهنده

  سطح معناداري t  خطاي معیار  B Beta  )عامل(متغیر 

  000/0 386/4  422/0  850/1  مقدار ثابت

  041/0  075/2  125/0  20/0  260/0  آگاهی هاي اجتماعی

  

ابتدا میزان کاربست  ر میزان کاربست سازمان یاددهنده،ثیر هوش اجتماعی کارکنان بپیش بینی تأبه منظور      

 پردازش اطالعات(هاي هوش اجتماعی کارکنان  به عنوان متغیر مالك و مؤلفهکارکنان سازمان یاددهنده توسط 

 آماره ها. به عنوان متغیرهاي پیش بین در نظر گرفته شد) اجتماعی، مهارت هاي اجتماعی و آگاهی هاي اجتماعی

مؤلفه هاي در عین حال، ثیر را در رگرسیون چندگانه داشته و أمؤلفه آگاهی هاي اجتماعی بیشترین تکه  دادنشان 

. در مدل رگرسیون نداشته و از مدل حذف شدندپردازش اطالعات اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی نقش مؤثري 

        :  بنابراین می توان الگوي پیش بینی را به صورت زیر نشان داد

  دهنده میزان کاربست سازمان یاد =260/0)آگاهی هاي اجتماعی کارکنان+ (85/1

  ان یاددهنده دهد بین آگاهی هاي اجتماعی کارکنان و میزان کاربست سازم ضرایب مدل رگرسیون نشان می

چه آگاهی هاي اجتماعی کارکنان افزایش یابد، میزان کاربست سازمان  هرو  دار وجود دارد رابطه مثبت و معنی

با توجه  سازماناین را در  می توان میزان کاربست سازمان یاددهنده لذا. یاددهنده نیز افزایش می یابد و بالعکس

  .بینی کرد به میزان آگاهی هاي اجتماعی کارکنان پیش
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  .دنند میزان کاربست سازمان یاددهنده را پیش بینی نماینمؤلفه هاي هوش فرهنگی می توا :مچهارفرضیه 

  

  هاي هوش فرهنگی کارکنان تحلیل واریانس یکطرفه میزان کاربست سازمان براساس مؤلفه -7جدول

  df  ss ms  F  منبع تغییرات
سطح 

  معناداري
R R2 

 099/0 314/0  001/0  289/11  701/3  701/3  1  رگرسیون

  328/0  767/33  103  باقیمانده

    468/37  104  مجموع

  

نتایج جدول تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چند متغیره در جدول فوق بیانگر آن است که مدل رگرسیون      

  ).>P 01/0(اعمال شده معنی دار بوده و مجاز به استفاده از آن می باشیم 

  

  ایب رگرسیون براي مؤلفه هاي هوش فرهنگی کارکنان پیش بینی کننده ضر -8جدول 

  میزان کاربست سازمان یاددهنده

  سطح معناداري t  خطاي معیار  B Beta  )عامل(متغیر 

  000/0  236/13  273/0  616/3  مقدار ثابت

  001/0  360/3  093/0  314/0  -311/0  دانش هوش فرهنگی

  

ش فرهنگی کارکنان بر میزان کاربست سازمان یاددهنده، ابتدا میزان کاربست ثیر هوأت پیش بینی به منظور     

استراتژي هوش فرهنگی، دانش (هاي هوش فرهنگی کارکنان  سازمان یاددهنده به عنوان متغیر مالك و مؤلفه

. به عنوان متغیرهاي پیش بین در نظر گرفته شد) هوش فرهنگی، انگیزش هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی

و در عین حال، ثیر را در رگرسیون چندگانه داشته أمؤلفه دانش هوش فرهنگی بیشترین تآماره ها نشان داد که 

مؤلفه هاي استراتژي هوش فرهنگی، انگیزش هوش فرهنگی و رفتار هوش فرهنگی نقش مؤثري در مدل 

  :است زیرصورت  بهکننده پیش بینی الگوي   لذا .رگرسیون نداشته و از مدل حذف شدند

  میزان کاربست سازمان یاددهنده= 311/0)دانش هوش فرهنگی کارکنان+ (616/3

ضرایب مدل رگرسیون نشان می دهد بین دانش هوش فرهنگی کارکنان و میزان کاربست سازمان یاددهنده      

کاربست سازمان  به عبارتی با استفاده از مدل رگرسیون مذکور می توان میزان .دار وجود دارد رابطه منفی و معنی

  .بینی کرد با توجه به میزان دانش هوش فرهنگی کارکنان پیش سازماناین  را دریاددهنده 

  



    125... اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده هوش بین بررسی رابطه

  نتیجه گیريبحث و 

سازمان یاد هاي اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست مولفه  هوشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

نتایج بیانگر این است که . انجام گرفت 1391-92در سال اداره کل ورزش و جوانان استان همدان دهنده در 

اداره کل ورزش وضعیت هر سه متغییر اعم از هوش اجتماعی، هوش فرهنگی و مولفه هاي سازمان یاددهنده در 

در حد متوسط بوده و از میان مولفه هاي هوش اجتماعی بیشترین درصد نمونه آماري در و جوانان استان همدان 

 همچنین بیشترین درصد. ماعی وکمترین درصد در زمینه مهارتهاي اجتماعی می باشدزمینه آگاهی هاي اجت

در زمینه رفتار هوش  درصد هوش فرهنگی نمونه آماري در زمینه استراتژي هوش فرهنگی و کمترین مولفه هاي

است که  بود و اینکه میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده در این سازمان کمتر از حد متوسطفرهنگی 

از  .بیشترین مقدار کاربست در مؤلفه ارزشها و کمترین  مقدار کاربست در ارتباط با مؤلفه قابلیت یاددهی می باشد

 بندي، طبقه اي شیوه را به خویش تجربه و دانش مدیران، که است یاددهی آن قابل دیدگاه از آنجایی که منظور

ضعف مؤلفه قابلیت شاید یکی از دالیل باشد،  فهم و درك ابلق سایرین که براي نمایند ابالغ و توسعه تدوین،

 روشن و واضح یاددهی قابل دیدگاهاین باشد که اغلب مدیران و رهبران در سازمان هاي رسمی از یک یاددهی 

این سازمان ها  نِبود متمرکز و نیستند برخوردار باشد گاهستدآن  در آنان آینده اجرایی هاي سیاست کنندة بیان که

این نتیجه با پژوهش زارع محمدآبادي و . باشند وزارتی هاي نامه بخش و ها نامه آئین مجریان مدیران، شده باعث

مبنی بر پایین بودن میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده در موسسات آموزش عالی و ) 13(همکاران

 که مفاهیم )34( و)25(وي همکاران و همچنین با تحقیق تیچی .بخصوص مؤلفه قابلیت یاددهی همخوانی دارد

 یاري به آنها هدف کردند همخوانی دارد زیرا اجرا سیتی نیویورك آموزشی منطقه در مدارس را یاددهنده سازمان

 که ایجاد کنند اي سخاوتمندانه یاددهی چرخه آنها براي و شفاف سازند را خود یاددهی قابل دیدگاه تا بود مدارس

 نتایج .داشته باشند شرکت آن در معلمان و آموزان، دانش تا اتحادیه گرفته والدین از ینفعذ گروههاي تمام آن در

  .همخوانی دارد حاضر پژوهش نتایج نیز با آنان کار

بین هوش اجتماعی کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده که  دادبررسی نتایج تحقیق نشان      

بین هوش فرهنگی همچنین  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ون استان همدان اداره کل ورزش و جوانادر 

رابطه منفی و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان کارکنان با میزان کاربست مؤلفه هاي سازمان یاددهنده 

اجتماعی و  مبنی بر رابطه معنادار بین هوش )36( )35(که با نتایج تحقیق نورایی و ساعی .معنادار وجود دارد

 می ایفا افراد تموفقی عدم و تموفقی بر هم چشمگیري نقش که ازعواملی یکی. عملکرد مدیران همسویی دارد

 و رشد براي تعاملی صورت به، چنانچه در تحقیقات ثابت شده است که هوش اجتماعی است اجتماعی هوش کند،

 ضریب، چند هر که است باور این برنیز ) 8( گلمن .روند می کار به زندگی به مربوط امور تمامی در آدمی پیشرفت

موفقیت ها و  در آن سهم اما است اي حرفه هاي موفقیت و علمی هاي پیشرفت ي کننده تعیین هوشی

 آورد عمل بهاجتماعی  هوش ي زمینه در که مطالعاتی باوي . است درصد20از کمتر عملکردهاي اجتماعی

 خود خودآگاهی، ي زمینه در فرد یک مهارت و توانایی چگونه داد می شانن که نمود ارائه را خود نظري چارچوب

منفی  روابط وجوداز سوي  .باشد مؤثر وي عملکرد بهبود در تواند می روابط ساماندهی و اجتماعی آگاهی مدیریتی،

 مدیریت و اندازي راهکاربست مولفه هاي سازمان یاددهنده بیانگر آنست که  و فرهنگی هوش میان و معنادار

 به متنوع، هاي فرهنگ با تعامل و رو پیش فراوانِ هاي دشواري علت به ایران ي جامعه درورزشی  هاي سازمان
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 این در چنانچه اینرو، از .است اي ویژه ارتباطی هاي مهارت از برخورداري و باال تعهد و تالش نیازمند معمول طور

 قبل از را فرهنگی هاي تعارضمنشاء ایجاد  د،نباش قبولی قابل سطح در فرهنگی هوش نظر از مراکز اعضا گونه

 افراد فرهنگی هاي حساسیت فرهنگی، هوش چنین هم. دنکن می کم را ها تعارض این ریزي، برنامه با و شناسایی

 متنوع رفتارهاي بودن بد یا خوب ي درباره قضاوت جاي به ها آن شود می سبب و دهد می افزایش رااین سازمان 

 خود، هاي انگیزه و ها تجربه کمک با و باشند داشته را ها تفاوت این پذیرش آمادگی دارد، جریان که فرهنگی

نتایج این تحقیق با یافته هاي . باشد آمده وجود شرایط به مناسب کامل، طور به که دهند بروز را رفتاري همان

بین هوش فرهنگی و  و معنادار مبنی بر ارتباط مثبت )14(ابزري و همکاران )28(پژوهش مشبکی و تیزرو

  .هاي سازمان یادگیرنده، همسویی و همخوانی دارد مولفه

در نهایت با استفاده از ضرایب مدل رگرسیون نتیجه نشان داد که بین آگاهی هاي اجتماعی کارکنان و میزان      

می توان میزان  رگرسیون مذکوردار وجود دارد و با استفاده از مدل  کاربست سازمان یاددهنده رابطه مثبت و معنی

 اجتماعی میزان آگاهی هايبا توجه به  اداره کل ورزش و جوانان استان همدانکاربست سازمان یاددهنده را در 

مبنی بر معرفی مولفه آگاهی اجتماعی به  )36( )1(که با یافته هاي رضایی و خلیل زاده. بینی کرد کارکنان پیش

نورانی و همچنین با یافته هاي . تاثیر گذار بر رضایت شغلی؛ همخوانی داردعنوان عامل پیش بینی کننده و 

 آموزشی عملکرد با علمی هیأت اعضاي اجتماعی هاي آگاهیهمسویی دارد زیرا او نیز دریافت که بین ) 35(ساعی

 تشخیص و خود هیجانات درك و شناخت توانایی که است این حقیقت. داردوجود  دار معنی و مثبت ي رابطه آنها

 هیأت اعضاي تر منطقی و مناسب رفتارهاي بروز و گیري تصمیم در تواند می ندیگرا بر یا موقعیت بر آن اثرات

 بر اثرگذار معیارهاي از یکی خود از فرد دقیق ارزیابی تر ساده سخن به .بخشد بهبود را عملکرد و بوده مؤثر علمی

یافته  .شود می فرد رفتار اصالح سبب بازخورد وکار ساز از فادهاست با که آید می شمار به فرد آن عملکرد بهبود

نشان می دهد بین دانش هوش فرهنگی کارکنان و میزان کاربست سازمان یاددهنده رابطه منفی  ي نهایی همها

ه اداردار وجود دارد و با استفاده از مدل رگرسیون مذکور می توان میزان کاربست سازمان یاددهنده را در  و معنی

 راستاي در .بینی کرد با توجه به میزان دانش هوش فرهنگی کارکنان پیش کل ورزش و جوانان استان همدان

 از استفاده با سازمان یاددهنده هاي ویژگی تقویت برايسازمان مورد مطالعه  شود می پیشنهاد تحقیق، این نتایج

ی کرده و از طریق کارگاه ها وکالس یک را به خوبی شناسای مولفه هاي هر و هوش اجتماعی فرهنگی هوش

هاي ضمن خدمت، کارکنان را در این زمینه ها مطلع، متخصص و ماهر سازند تا براي توسعه ي این هوش ها در 

 سازمانهاي بهدستگاه ها تبدیل  براي همچنین . تمامی سطوح سازمان برنامه هایی مدون و صحیح تدوین کنند

 ها برنامه در یادگیري/ هاي یاددهی چرخه ایجاد طریق از را رهبري توسعه دیرانکه م گردد می پیشنهاد دهنده، یاد

   .دهند قرار نظر مد هاسازمانراهبردي  اهداف و
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