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هاي بدنی ارتباط لذت درك شده از فعالیت ۀمطالعهدف از پژوهش حاضر 
اوقات فراغت با هوش فرهنگی و متغیرهاي جمعیت شناختی معلمان تربیت 

بدنی شهر باشد. جامعه آماري پژوهش کلیه معلمان تربیتبدنی شهر تهران می
 –طور تصادفی نفر به 250که بر مبناي جدول مورگان ) N=1700تهران (

هاي دند. براي دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامهاي انتخاب شخوشه
هاي بدنی اوقات فراغت و لذت درك شده از فعالیت استاندارد، هوش فرهنگی

یید و أتن از متخصصین ت 15نامه توسط استفاده شد که روایی هر دو پرسش
 آزمودنی و با آلفاي کرونباخ به ترتیب 30پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 

هاي آماري ها از روشمحاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل داده 86/0، 88/0
-استودنت تک نمونه -tاسمیرنوف،  -توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف

 اي، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن، وي کرامر و رگرسیون خطی تک و
معناداري بین لذت که ارتباط  تحقیق نشان داد نتایجچند متغیره استفاده شد. 

هاي بدنی اوقات فراغت با عامل فراشناختی و شناختی درك شده از فعالیت
هاي هوش فرهنگی و همچنین ارتباط معناداري بین لذت درك شده از فعالیت

هل وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار بین أت بدنی اوقات فراغت با سن و
دریس، مقطع تدریس و ت ۀهل، تحصیالت، سابقأهوش فرهنگی با سن، ت

میزان درآمد را نشان داد و هوش فرهنگی قادر است لذت درك شده از 
بینی کند و در نهایت لذت درك شده از هاي بدنی اوقات فراغت را پیشفعالیت
بدنی شهر هاي بدنی اوقات فراغت و هوش فرهنگی  معلمان تربیتفعالیت

 دارد. تهران در سطح مطلوبی قرار
 

 هاهواژکلید 
معلمان  ،هاي بدنی، اوقات فراغت، هوش فرهنگیلذت درك شده، فعالیت
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This research aims to study the relationship between 
perceived enjoyment \of leisure time of physical activity 
with cultural intelligence and demographic variable PE 
teachers in Tehran.Statistical population of the research 
included all physical education teachers of Tehran 
city(N=1700). Due to the large volume of data, 250 PE 
teachers in Tehran, Morgan table is used and random 
cluster sampling method were selected as the sample. 
Two questionnaires were used to measure cultural 
intelligence and injoyment of leisure time physical 
activity and demographic variable.The validity of both 
questionnaires approved by 15 persons of experts and 
their reliability calculated in a preliminary study with 30 
subjects and with Cronbach Alpha as 0/88 and 0/86 
respectively.To analyze data,it is used descriptive-
inferential statistical methods as follows: pearson 
correlation test, spearman, multivariate linear regression 
and t test,Kolmogorov-Smirnov Test,T-Student,Cramer's 
rule.These findings showed that there is relationship 
between perceived enjoyment  of leisure time of 
physical activity and cognitive and metacognitive factors 
of cultural intelligence and the relation between 
perceived enjoyment of leisure time of physical activity 
with age , marriage,education,the years of teaching,level 
or grade of teaching,the rate of income. And cultural 
intelligence is capable to predict perceived enjoyment of 
leisure time physical activity. And finally the enjoyment 
of leisure time physical activity of physical education 
teachers in Tehran and cultural intelligence are located 
in desirable level. 
Keywords 
 Persive enjoyment, Physical activity, Leisure time, 
cultural intelligence, physical education teachers. 
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 همقدم
بدنی در تحقق اهداف با توجه به نقش بسیار مهم معلمان تربیت

هاي ناشی الزم است استرس مدارس، در محیطتعلیم و تربیت، 
از شوك فرهنگی و اختالالت و پیامدهاي ناشی از تعارضات 

هاي فرهنگ را نحو مطلوب اداره شود. برخی از جنبهفرهنگی به
توان دید. عوامل آشکاري مثل هنر، موسیقی و راحتی میبه

هاي چالش اند. اما بیشتر بخشسبک رفتاري از این جمله
-، نگرشهاها، انتظارگیز فرهنگ، پنهان است. عقاید، ارزشبران

شوند ها و مفروضات عناصري از فرهنگ هستند که دیده نمی
و  هاموجب تعارض اغلب اوقاتثرند و ؤاما بر رفتار افراد م

مورد  شوند. یکی از عواملی که بسیارکاري می هايتناقض
نده لقب عنوان عامل تعدیل کنهتوجه قرار گرفته است و ب

جدیدي از  ۀهوش فرهنگی است. هوش فرهنگی دامن گرفته،
هاي کاري متنوع هوش است که ارتباط بسیار زیادي با محیط

دهد تا تشخیص دهند دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می
کنند و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ دیگران چگونه فکر می

رهنگی را کاهش و به دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فمی
:  1387هادیزاده، ( افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد

مفهوم هوش فرهنگی براي نخستین بار توسط ایرلی و  ).53
این دو انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. 

را به قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در  "هوش فرهنگی"
هاي رفتاري صحیح به این تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ

-اند در مواجهه با موقعیتاند. آنها معتقد بودهالگوها تعریف کرده
هاي آشنایی یافت توان نشانههاي فرهنگی جدید، به زحمت می

 (النکو و که بتوان از آنها در برقراري ارتباط سود جست
یک  "هوش فرهنگی" در تعریفی دیگر، .)357: 1،2009مانو

-و اقدام اثربخش در موقعیت راي درك، تفسیرقابلیت فردي ب
است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از  هایی

مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک 
).  187: 2،2014همکاران و (مینگلی دانندتوانایی شناختی می

باشد که شامل استراتژي لفه میؤهوش فرهنگی داراي چهار م
که بدین معناست که فرد چگونه تجربیات  3فرهنگی هوش

که  4کند. دانش هوش فرهنگیمیان فرهنگی را درك می
جنبه  هاي فرهنگی است وتفاوت بیانگر درك فرد از تشابهات و

 اقتصادي و هايدانشی هوش فرهنگی مانند شناخت سیستم
هاي عقاید مذهبی، ارزش هاي تعامل اجتماعی،قانونی، هنجار

                                                                      
1. Elenkov,d,s.,&manev 
2. mingeli 
3. cultural intelligence strategy 
4. cultural intelligence cognitive 

 5باشد. انگیزش هوش فرهنگیزبان دیگر می ی شناختی وزیبای
هاي دیگر و تعامل که میزان عالقه فرد را براي آزمودن فرهنگ

دهد و رفتار هوش هاي مختلف نشان میبا افرادي از فرهنگ
قابلیت فرد را براي سازگاري با آن دسته از رفتارهاي   6فرهنگی

-برخورد با فرهنگ گیرد که برايکالمی و غیرکالمی در بر می
-). تا به36: 1387(عباسعلی زاده، هاي مختلف مناسب هستند

هاي زیادي در ارتباط با عوامل مرتبط با هوش حال پژوهش
) در پژوهشی به 1393( فرهنگی انجام شده است. محمد پور

ثر بر هوش فرهنگی و همچنین پورسلطانی و ؤبررسی عوامل م
هوش  هوش معنوي و) به بررسی ارتباط 1392( همکاران

) 1393( اي و شهوديوري کارکنان و رضاقلعهفرهنگی با بهره
حاکمیت بالینی و زاد و  به بررسی  روابط بین هوش فرهنگی و

) به بررسی رابطه هوش فرهنگی و اثر بخشی 2013( همکاران
(فوتبال، والیبال،  و شایستگی مربیان در اعضاي تیم ملی مردان

) 2012(7اند. عبدالمالک و بودوارداختهپر بسکتبال و هندبال)
 ارتباط بین هوش فرهنگی، تنظیم مهاجر به کشور میزبان،
محیط زیست و عملکرد خارج از کشور مهاجران  مورد پژوهش 

) در پژوهشی به 2013(8قرار دادند و دنیل مورل و همکاران
المللی بررسی تجارب گذشته و هوش فرهنگی و رضایت بین

) در 2014(9مکارانه اختند. همچنین کیلس وکسب و کار پرد
تنظیم میان  پژوهشی به بررسی هوش فرهنگی، شخصیت و

) به 2014(10همکارانش فرهنگی و در پژوهشی دیگر فرانک و
هاي فوق اند. پژوهشبررسی هوش فرهنگی در عمل پرداخته

هایی دیگر به موضوعاتی نظیر مزایاي هوش الذکر و پژوهش
نقد فرهنگی، هوش فرهنگی و ارتباط آن با فرهنگی در مقابل 

هاي فردي، هوش فرهنگی و خودکارآمدي عمومی و ویژگی
ثیر هوش فرهنگی بر أهاي کارآفرینانه و ترابطه آن با ویژگی

تداوم مذاکرات و دستاوردهاي آن پرداخته و تاکنون پژوهشی 
هاي بدنی داخل و خارج از کشوردر ارتباط با فعالیت مستقل در

بدنی با هوش فرهنگی در خصوص لذت درك شده از فعالیتبه 
رسد معلمان زمان اوقات فراغت  انجام نشده است و به نظر می

بدنی را در سطح بدنی که آموزش و تدریس درس تربیتتربیت
مدارس به صورت تئوري و عملی در حیاط مدرسه، محدوده 

وبی د نمونه خنهاي سرپوشیده بر عهده دارکالس و یا سالن
ترین و براي این تحقیق می باشند. اوقات فراغت مهم

                                                                      
5. motivation cultural intelligence 
6. conduct cultural intelligence 
7.Abdol malek,M.,Budhwar,P 
8. Daniel L.Morell,Elizabethc,Ravlin,JaseR.Ramsey&Anna-

Katherine Ward 
9. Kylec.huff,pingpingsong,ericb.gresch 
10. Frunksahin,saitgurbuz,onarkoksal 



 35 ...بررسی ارتباط هوش فرهنگی و لذت درك شده از فعالیت بدنی در اوقات فراغت معلمان  :و همکار سیده طاهره موسوي راد 

 

دلپذیرترین اوقات آحاد بشر و بخشی از ساعات زندگی روزانه 
هاست که فرد با رضایت خاطر به استراحت، تفریح، انسان

پردازد و داوطلبانه پس ها یا مشارکت اجتماعی میتوسعه آگاهی
اجتماعی بدان مشغول از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و 

ها ). اوقات فراغت بخشی از ساعت23 :1392(سنایی، می شود
است که در آن فرد بدون احساس اجبار و به دور از  هاهیا لحظ
هایی نظیر بازي هاي شغلی و نیازهاي زیستی به فعالیتفعالیت

شود. زند که باعث احساس رضایت میو تفریح دست می
ش باعث رشد انسان در ابعاد جسم و هاي جسمانی و ورزفعالیت

گردد. لذا توجه به این پدیده مورد توجه بسیاري از روح می
-جوامع جهت استفاده در سطح کالن قرار گرفته است. همان

-رهاند، فعالیتگونه که کار، جوانان را از گناه و افسردگی می
-بدنی در اوقات فراغت نیز بر نشاط، شادي و طراوت آنان می

 (آبکار، بخشداراده آنان را براي تداوم زندگی تقویت می و افزاید
هاي زیادي را براي تمرین ). اوقات فراغت فرصت9 :1388
 ها وهاي اجتماعی براي توسعه تواناییها و فعالیتنقش

: 2014 ،11(اپیک و دورانوویچ کندهاي فردي فراهم میظرفیت
کننده و  ). اوقات فراغت فی نفسه شادي بخش و خوشحال546

چشند که داراي منشاء لذت است، طعم این لذت را کسانی می
اوقات فراغت هستند و افراد پر مشغله از آن محرومند. بنابراین 
تعدادي رشته یادگیري و تربیتی وجود دارد که تحصیل در آنها 

خاطر خودشان بردن از اوقات فراغت باشد و بهباید با دید لذت
بدنی به ). فعالیت23 :1392 (سنایی، دبراي آنها ارزش قائل ش

عنوان حرکات بدنی تعریف شده که به واسطه انقباض عضالت 
 شودباعث افزایش انرژي مصرفی می اسکلتی ایجاد و اساساً

).  لذت بردن در تعریف علمی به معنی هر 63 :1390 (رضایی،
شود و در محرکی در بدن انسان که منجر به ترشح دوپامین می

کند و در نهایت بدن روند شادي را در بدن ایجاد مینهایت 
که به آن احساس لذت بردن گفته  داشتاي را خواهد تجربه

هاي بدنی و ). در خصوص فعالیت1389 (معماري، شودمی
ارتباط آن با اوقات فراغت نتایج پژوهش النتا و 

هاي مختلف در افراد، ) نشان داد انگیزه2004(12همکاران
عی، وضعیت جسمانی و موانع موجود بر میزان وضعیت اجتما

ثیرگذار است. تریستان و أپرداختن افراد به ورزش در این ایام ت
) در تحقیقی با عنوان آموزش و تعلیم ورزش 2013(13همکاران

بدنی به بررسی رابطه لذت با فعالیت و اهداف اجتماعی تربیت

                                                                      
11. duranovich 
12. Elenat et al 
13. Tristan L,Wallhead,Alex C ,Garn Vidini,CarlaVidini 

و تعلیم فیزیکی اوقات فراغت به این نتیجه رسیدند که آموزش 
ثیر معناداري در درك لذت از أتواند تورزش به صورت مداوم می

هاي بدنی اوقات فراغت و هم چنین تثبیت موقعیت فعالیت
در روزگاري که  بدنی داشته باشد.اجتماعی دانشجویان تربیت

شک توانایی بی وکامالً پذیرفته شده فرهنگی  تنوع و تفاوت 
در این میان توجه و است  مدیریت تنوعات فرهنگی روزافزون

به هوش فرهنگی و تالش در جهت ارتقاء و بهبود آن حائز 
هایی که موجب شناخت عوامل مرتبط با پژوهشاهمیت است. 

-سزایی در دانشخصوص معلمان که تأثیر بهوش فرهنگی به
هوش  دردرجات قابل توجهی از توسعه آموزان دارند موجب 

اینکه تجربه لذت درك شده  خواهد شد و با عنایت بهفرهنگی 
بدنی در اوقات فراغت در بسیاري ساعات زندگی همه از فعالیت

هایی در خصوص ارتباط این ها وجود دارد و پژوهشانسان
گشاي شناخت عوامل تواند راهمقوله با هوش فرهنگی می
هاي هایی که محققین در پژوهشمرتبط باشد. در ارتباط بررسی

تربیت بدنی انجام داده است این نتیجه مرتبط با معلمان 
استنباط شده است که جاي خالی پژوهشی با عنوان ارتباط  

هاي بدنی اوقات فراغت و هوش لذت درك شده از فعالیت
بدنی شهر فرهنگی و متغیرهاي جمعیت شناختی معلمان تربیت

شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این تهران احساس می
اي بین لذت درك شده از شود که چه رابطهمیسوال مطرح 

هوش فرهنگی و متغیرهاي  هاي بدنی اوقات فراغت وفعالیت
 بدنی شهر تهران وجود دارد؟جمعیت شناختی معلمان تربیت

 
 پژوهش روش

هاي توصیفی و از نوع پژوهش حاضر در حیطه پژوهش
شکل میدانی انجام شده است. جامعه باشد که بههمبستگی می

بدنی شهر ماري پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان تربیتآ
= 1700( مرد بود ، اعم از زن و1393تهران در سال تحصیلی 

Nتن از  250بر اساس جدول مورگان  ،). براي نمونه تحقیق
اي انتخاب شدند. براي خوشه –معلیمن به صورت تصادفی 

 نامه استاندارد لذتیابی به اهداف تحقیق از دو پرسشدست
 16هاي بدنی اوقات فراغت که شامل درك شده از فعالیت

اي طراحی شده و میزان لذت را با هر گزینه 5ال به صورت ؤس
ارزشی لیکرت مورد  5نامه با توجه به طیف یک از موارد پرسش
نامه ). همچنین پرسش1393(پرموز،  دادسنجش قرار می

نش (استراتژي هوش فرهنگی، دا استاندارد هوش فرهنگی
هوش فرهنگی، انگیزش هوش فرهنگی، رفتار هوش فرهنگی) 

ارزشی لیکرت مورد  7ال با استفاده از طیف ؤس 19شامل 
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دو  روایی هر). 1390 همکاران، و (مقیمی گیردسنجش قرار می
ورزشی رسید مدیریتتن از متخصصین  15یید أنامه به تپرسش

به  و آزمودنی 30 رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با
راي تحلیل ب محاسبه شد. 86/0، 88/0 ترتیب با آلفاي کرونباخ

هاي آماري توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، ها از روشداده
هاي آماري استنباطی از و روشمیانگین و انحراف استاندارد 

اي، تک نمونه tاسمیرونوف، _جمله آزمون کلموگروف
و رگرسیون  Fرامر، آزمونوي ک همبستگی پیرسون، اسپیرمن،

استفاده  SPSSخطی ساده و چند متغیره با کمک نرم افزار 
 شد.

 
 ي پژوهشهایافته

نمونه مورد  %4/52ه هاي فردي نشان داد کنتایج ویژگی
 30زیر  %34بیشترین گروه سنی با  بررسی متعلق به مردان،

  %6/45متأهل، بیشترین گروه تحصیالت با   %66سال و 
 6داراي سابقه تدریس  %8/34 لیسانس، باالترین سابقه کار با 

در مقطع دبیرستان مشغول به فعالیت  %6/55 ،سال 15 الی
داراي سطح فعالیت خوب  %6/37بودند. بیش از یک سوم آنها 

بدنی شدت فعالیت بدنی را بیش از نیمی از معلمان تربیت و
د بررسی یک سوم نمونه مور زمتوسط و در نهایت بیش ا

 بدنی داشتند.هر روز هفته فعالیت 4/38%
 

هاي آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی آماره. 1جدول 
 هابودن توزیع داده

 z p متغیرهاي پژوهش
 618/0 772/0 هوش فرهنگی

هاي لذت درك شده از فعالیت
 بدنی اوقات فراغت

882/0 418/0 

 
گونـه  اسمیرنوف، همانبا توجه به نتایج آزمون کلموگروف 

ها از لحـاظ آمـاري   شود، تمام توزیعمشاهده می 1که در جدول 
 ).p<05/0( نرمال می باشند

هاي لذت درك شده از فعالیت 2با توجه به نتایج جدول 
طور بدنی بهبدنی اوقات فراغت و هوش فرهنگی معلمان تربیت

 P,>01/0( داري در سطح مطلوب قرار داردمعنی
76/61=,t05/10=t.( 

 
 هاي بدنی اوقات فراغت و هوش فرهنگیاي لذت درك شده از فعالیتتک نمونه tآزمون  .2جدول 

 تعداد متغیر
میانگین 
 تجربی

 میانگین
 نظري

درجه 
 آزادي

 tمیزان 
سطح 

 داريمعنی
 001/0** 76/61 249 3 66/4 250 هاي بدنی اوقات فراغتلذت درك شده از فعالیت

 001/0** 05/10 249 4 62/4 250 هوش فرهنگی

 **01/0<P 
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون. 3جدول 

 هوش فرهنگی متغیر
عامل راهبردي 
 هوش فرهنگی

عامل دانشی 
 هوش فرهنگی

عامل انگیزشی 
 هوش فرهنگی

عامل رفتاري 
 هوش فرهنگی

لذت درك شده از 
هاي بدنی فعالیت

 اوقات فراغت

18/0=r 
005/0=Sig 

250=N 

25/0=r 
001/0=Sig 

250=N 

12/0=r 
005/0=Sig 

250=N 

05/0=r 
41/0=Sig 

250=N 

09/0=r 
16/0=Sig 

250=N 
 

بین لذت درك شده از فعالیت  3با توجه به نتایج جدول 
هاي بدنی اوقات فراغت و هوش فرهنگی، لذت درك شده از 

اوقات فراغت و عامل راهبردي هوش هاي بدنی فعالیت
هاي بدنی اوقات فراغت و فرهنگی و لذت درك شده از فعالیت

داري مشاهده عامل دانشی هوش فرهنگی رابطه مثبت و معنی
هاي بدنی اوقات فراغت شد، اما بین لذت درك شده از فعالیت

با عامل انگیزشی هوش فرهنگی و عامل رفتاري هوش 

 اري مشاهده نشد.دفرهنگی رابطه معنی
-بین لذت درك شده از فعالیت 4با توجه به نتایج جدول 

هاي هاي بدنی اوقات فراغت و سن، لذت درك شده از فعالیت
داري مشاهده شد، اما هل  رابطه معنیأبدنی اوقات فراغت و ت

هاي بدنی اوقات فراغت با  بین لذت درك شده از فعالیت
داري درآمد رابطه معنیجنسیت، تحصیالت، سابقه تدریس و 

 مشاهده نشد.
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 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن .4جدول 

 تحصیالت هلأت سن جنسیت متغیر
سابقه 
 تدریس

 درآمد
مقطع 
 تدریس

لذت درك شده از 
هاي بدنی فعالیت

 اوقات فراغت

03/0=r 
69/0=Sig 

250=N 

14/0=r 
03/0=Sig 

250=N 

17/0=r 
007/0=Sig 

250=N 

05/0-=r 
41/0=Sig 

250=N 

02/0=r 
79/0=Sig 

250=N 

06/0-=r 
36/0=Sig 

250=N 

04/0-=r 
48/0=Sig 

250=N 
 

 نتایج آزمون همبستگی وي کرامر .5جدول 

 تحصیالت هلأت سن جنسیت متغیر
سابقه 
 تدریس

 درآمد
مقطع 
 تدریس

هوش 
 فرهنگی

31/0=Value 
09/0=Sig 

250=N 

28/1= Value 
001/0=Sig 

250=N 

73/0= Value 
001/0=Sig 

250=N 

75/1= Value 
001/0=Sig 

250=N 

30/1= Value 
001/0=Sig 

250=N 

37/1= Value 
001/0=Sig 

250=N 

89/0= Value 
001/0=Sig 

250=N 
 

 هاي هوش فرهنگیلفهؤهاي بدنی اوقات فراغت و منتایج رگرسیون بین لذت درك شده از فعالیت .6جدول 

 مدل
ضریب 

 همبستگی
 ضریب
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

خطاي استاندارد 
 برآورد

سطح معنی 
 داري

دوربین 
 واتسون

 89/1 001/0 41/0 06/0 07/0 27/0 (همزمان) رگرسیون
 

 به منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق Fنتایج آزمون   .7جدول 

 F Sig مربع میانگین درجه آزادي مجموع مربعات مدل
 001/0 76/4 81/0 4 24/3 رگرسیون
   17/0 245 66/41 باقیمانده
    249 89/44 مجموع

 
بین هوش فرهنگی و سن،   5با توجه به نتایج جدول 

هل، هوش فرهنگی و تحصیالت، هوش هنگی و تأهوش فر
هوش فرهنگی و درآمد و هوش  فرهنگی و سابقه تدریس،

 داري مشاهده شد.رابطه معنی  فرهنگی و مقطع تدریس
دهد. مقدار ضریب خالصه مدل را نشان می  6نتایج جدول 

باشد که با توجه به آن بین می 27/0) بین متغیرها R( همبستگی
مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی 

شود. ) مشاهده میp ،27/0=R>001/0( مستقیم و معناداري
) که بیانگر درصد 2R( همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده

(مالك) توسط متغیر  تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته
از واریانس کل  07/0دهد که بین) است، نشان می(پیش مستقل

هاي بدنی اوقات فراغت در تغییرات لذت درك شده از فعالیت
درصد به عواملی 93/0هاي هوش فرهنگی و لفهؤمدیران به م

 شود. خارج از مدل مذکور مربوط می

) F )001/0<p ،76/4=Fبا توجه به معناداري مقدار آزمون 
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از می

(لذت  هاي هوش فرهنگی) و متغیر وابستهلفهؤمتغیر مستقل(م
هاي بدنی اوقات فراغت) مدل خوبی بوده و تدرك شده از فعالی

مجموعه متغیر مستقل قادرند تغییرات لذت درك شده از فعالیت 
 هاي بدنی اوقات فراغت را تبیین کنند. 

زمان، متغیر ) نتایج تحلیل رگرسیون به روش هم8( جدول
 دهد.هاي هوش فرهنگی) را نشان میلفهؤ(م مستقل

نشان  11متغیره جدول نتایج رگرسیون خطی ساده دو
) 001/0sig= ،23/6=T( هاي هوش فرهنگیلفهدهد که مؤمی

هاي بدنی اوقات بینی لذت درك شده از فعالیتتوانایی پیش
 فراغت را در بین مدیران  دارد. 
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 هاي هوش فرهنگیلفهؤهاي بدنی اوقات فراغت و م بین لذت درك شده از فعالیتنتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش .8جدول 

 زمانرگرسیون هم
 شده ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

 t Sigمقدار 
B Std. Error Beta 

 000/0 12/32  13/0 35/4 عرض از مبدأ
 000/0 73/3 27/0 02/0 08/0 هوش فراشناختی
 19/0 32/1 09/0 02/0 03/0 هوش شناختی

 24/0 -17/1 -090/0 03/0 -03/0 انگیزشیهوش 
 76/0 -31/0 -02/0 03/0 -01/0 هوش رفتاري

 
گرا در بنابراین معادله رگرسیون سبک رهبري تحول

هاي هوش فرهنگی) لفهؤ(م بینمدیران  با توجه به متغیر پیش
 باشد: ) به شرح زیر می8( هاي جدولبراساس داده

 

هاي بدنی اوقات فراغت در بین مقدار لذت درك شده از فعالیت
 )(به ازاي هوش فراشناختی 27/0+ 35/4 =مدیران  

 
 بحث و نتیجه گیري 

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط  هـوش فرهنگـی و لـذت    
بـدنی  بدنی در اوقات فراغت معلمان تربیـت درك شده از فعالیت
  .شهر تهران می باشد

پژوهش حاضر نشان داد بین لذت درك شده از نتایج 
 هاي راهبرديلفهؤهاي بدنی اوقات فراغت با مفعالیت

(دانشی) هوش فرهنگی ارتباط معنادار  (استراتژي) و شناختی
-وجود دارد  اما ارتباط معناداري بین لذت درك شده از فعالیت

هاي  انگیزشی و رفتاري هوش بدنی اوقات فراغت با عاملهاي
ري بین لذت دااط معنابهنگی مشاهده نشد و در نهایت ارتفر

بدنی اوقات فراغت با هوش فرهنگی هايدرك شده از فعالیت
 وجود دارد. 

کریا و ) ، مک2013(14نتایج تحقیقات زاد و همکاران
)، کوبی و همکاران 2011(16)، پترویچ2012(15همکاران 

) با نتایج این تحقیق همخوانی 2011(18) و پترووك2013(17
بدنی از دارد، این نتیجه نشان دهنده آن است  که معلمان تربیت

برند در تعامالت بین فرهنگی هاي بدنی لذت میانجام فعالیت
هاي ناآشنا، بسیار موفق عمل همچنین سازگاري با فرهنگ

درستی دانش  کنند و در عین حال به بررسی صحت ومی
پردازند و همچنین سعی در گزینش برترین ن میشافرهنگی

                                                                      
14. Zad, H.P., Poornazarpoor, S., Dovein, H.F 
15. McCrea, E.A., Yin, J.Z 
16. Petrovich,d.s 
17. Ko, B., Boswell, B., Yoon, S 
18. Petrović, D.S 

هاي دانش فرهنگی در جهت ایجاد ارتباط و تعامل با فرهنگ
بدنی به علت تعامل با مختلف دارند، از آنجا که معلمان تربیت

طور معمول نیازمند تالش و تعهد باال و هاي متنوع ، بهفرهنگ
بایست از ند، میباشاي میهاي ارتباطی ویژهبرخورداري از مهارت

نظر هوش فرهنگی در سطح قابل قبولی باشند، تا منابع بروز 
ریزي، این هاي فرهنگی را از قبل شناسایی و با برنامهتعارض
رنگ کنند. همچنین هوش فرهنگی، حساسیت ها را کمتعارض

-دهد و سبب میبدنی را افزایش میهاي فرهنگی معلمان تربیت
خوب یا بد بودن رفتارهاي متنوع ة ربارشود آنها به جاي قضاوت د

آموزان جریان دارد، آمادگی پذیرش فرهنگی که در میان دانش
هاي هوش ها را داشته باشند. از میان شاخصاین تفاوت

ترین رابطه مثبت را با فرهنگی، هوش فرهنگی فراشناختی بیش
هاي بدنی اوقات فراغت دارد. نقش لذت درك شده از فعالیت

توان این هوش فرهنگی فراشناختی در این تحقیق را میبرجسته 
گونه تفسیر کرد که اگر سایر ابعاد هوش فرهنگی بر پایه درك 

هاي میان فرهنگی نباشد، نمودي در لذت صحیح فرد از تجربه
هاي بدنی اوقات فراغت نخواهد داشت. از درك شده از فعالیت

قات مرتبط چنین هاي پژوهش و تحقیاین رو با استناد به یافته
بدنی توان بیان کرد که با توجه به وظیفه مهم معلمان تربیتمی

مین سالمت آنها، بهتر أآموزان به منظور تضمین و تدر برابر دانش
است معلمان سطح هوش فرهنگی خود را ارتقاء دهند تا بتوانند 

-ترین نیاز دانشاین رسالت مهم را به انجام رسانند و به مهم
 تندرست است، پاسخ دهند.  ه داشتن جسمی سالم وآموزان ک

-نتایج پژوهش نشان داد بین لذت درك شده از فعالیت  
هاي بدنی اوقات فراغت و متغیرهاي جمعیت شناختی معلمان 

بدنی شهر تهران ارتباط معناداري وجود دارد. بین لذت تربیت
هل أت هاي بدنی اوقات فراغت با سن ودرك شده از فعالیت

-باط معناداري مشاهده شد. اما بین لذت درك شده از فعالیتارت
هاي بدنی اوقات فراغت با جنسیت، تحصیالت، سابقه تدریس، 

 درآمد و مقطع تدریس ارتباط معناداري مشاهده نشد. 
)، 1393( )،  محمدپور1392(حسینی، نتایج تحقیقات
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 )، چن و2014(20همکاران )، تونی لیچی و2013(19تنوریرلیسو 
 ) و تریالت و2009(22همکاران  )، پیاپدرسن و2008(21ارانهمک

) و 2011(24همکاران  )، جان کادرویت و2010(23همکاران
)، برنت مک نب و 2013( همکاران شیکاکو و

) با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و نتایج 2012(25همکاران
 )، پورسلطانی و همکاران1393( اي وشهوديتحقیقات رضاقلعه

) در مواردي با نتایج تحقیق 2014( همکاران اولیل و) و 1392(
توان به تفاوت دالیل ناهمخوانی می مذکور مغایرت دارد. از

هاي شخصیتی و نوع سازمان مورد مطالعه در این ویژگی
هاي بدنی اوقات فراغت تحقیقات اشاره کرد. پرداختن به فعالیت

شک هاي گذران اوقات فراغت است که بدون یکی از شیوه
بدنی نشان دهنده لذت انجام آن توسط معلمان تربیت

باشد. یکی از دالیلی که ها میگونه فعالیتزایدالوصف این
هاي بدنی و ورزش از محبوبیت موجب شده است تا فعالیت

زیادي برخوردار شود، محدود نشدن آن به جنسیت، تحصیالت، 
نه که گوباشد. همانسابقه تدریس، درآمد و مقطع تدریس می

هاي پژوهش حاضر نشان داده است، که البته بدیهی است یافته
تواند در افزایش یا کاهش هل میأکه مقوله سن و وضعیت ت

ثیرگذار باشد. با توجه أهاي بدنی اوقات فراغت تلذت از فعالیت
بدنی در برابر دانش آموزان، به به وظیفه خطیر معلمان تربیت

هاي بدنی، بهتر است لیتبخشی فعامنظور ایجاد حس لذت
 پرورش در جهت سهولت استفاده از اماکن و سازمان آموزش و

بدنی تجهیزات ورزشی  متناسب با سنین مختلف معلمان تربیت
هل این قشر، تمهیدات و ساز و کارهاي مناسبی را أو وضعیت ت

هاي در نظر بگیرد. نتایج تحقیقات دیگر، بیشتر برروي فعالیت
غت متمرکز شده و مطالعات اندکی درباره لذت بدنی اوقات فرا

هاي بدنی اوقات فراغت صورت پذیرفته درك شده از فعالیت
است. به همین دلیل نتیجه تحقیق مذکوردر بعضی موارد با این 

 دست تحقیقات مقایسه شده است.
متغیرهاي  نتایج پژوهش نشان داد بین هوش فرهنگی و

سابقه تدریس، مقطع  هل، تحصیالت،أ(سن، ت جمعیت شناختی
بدنی شهر تهران ارتباط معناداري وجود تدریس) معلمان تربیت

داري وجود دارد. اما بین هوش فرهنگی و جنسیت، ارتباط معنی
شود که هاي تحقیق این طور استنباط میندارد با توجه به یافته
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بدنی شهر کیفیت هوش فرهنگی معلمان تربیت جنسیت  بر
ثر زنان در ؤندارد و این امر با توجه به حضور مثیري أتهران ت
باشد. از بدیهی می هاي فرهنگی، اجتماعی، ورزشی کامالًعرصه

طرفی پژوهش حاضر ارتباط معناداري را بین هوش فرهنگی با 
گر له بیانجمعیت شناختی نشان نداد و این مسأسایر متغیرهاي 

ثر ی متأبدناین حقیقت است که هوش فرهنگی معلمان تربیت
هل و میزان تحصیالت أاز طبقات مختلف سنی و وضعیت ت

متغیر مهم میزان درآمد و سابقه و مقطع تدریس  دانشگاهی و
باشد. لذا با توجه به معنادار بودن ارتباط بین هوش فرهنگی می

دست با این متغیرهاي جمعیت شناختی، جاي خالی این
شود. از کار میبدنی آشها در عرصه تربیتتحقیقات و پژوهش
شود براي بهبود وضعیت هوش فرهنگی این رو توصیه می

پرورش در انتخاب و  بدنی، مسئوالن آموزش ومعلمان تربیت
بدنی، راهکارهاي الزم را براي جذب استخدام معلمان تربیت

بدنی اتخاذ نمایند. وجود معلم افراد شایسته در رشته تربیت
همراه لباس ورزشی مناسب در بدنی با ظاهري آراسته به تربیت

آموزشی  گیري وي از اصول علمی ومدارس و همچنین بهره
بدنی، نشان دهنده سطح هوش بدنی براي تدریس تربیتتربیت

بدنی فرهنگی باالست. به همین جهت وجود معلمان تربیت
-ضروري به نظر می داراي سطح هوش فرهنگی باال الزم و

 رسد.    
شان داد که بین مجموعه متغیرهاي پژوهش مذکور ن نتایج

هاي بدنی معلمان هوش فرهنگی و لذت درك شده از فعالیت
معناداري وجود  بدنی شهر تهران همبستگی مستقیم وتربیت

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیون تحقیق، دارد، بنابراین می
هاي هوش فرهنگی) و متغیر پیش لفهؤ(م مرکب از متغیر مالك

هاي بدنی اوقات فراغت) مدل شده از فعالیت (لذت درك بین
هاي هوش فرهنگی) لفهؤ(م خوبی بوده مجموعه متغیر مالك

هاي بدنی اوقات قادرند تغییرات لذت درك شده از فعالیت
فراغت را تبیین کنند. بنابر معادله رگرسیون لذت درك شده از 

مقدار هاي بدنی اوقات فراغت به این نتیجه رسیدیم که فعالیت
هاي بدنی اوقات فراغت در بین لذت درك شده از فعالیت

 لفه هوش فراشناختیؤبدنی شهر تهران به ازاي ممعلمان تربیت
کند. با توجه به این مهم، (استراتژي) هوش فرهنگی تغییر می

(در داخل وخارج از  دست آمده براي نخستین بارکه نتایج به
ش محقق در جهت کشور) مطرح گردیده و با توجه به تال

د یا یئأآوري اطالعات معتبر، هیچ کار پژوهشی در جهت تجمع
دست آمده یافت نشد، لذا آنچه در ادامه در جهت هرد نتایج ب

-نسبی می حاظ شده، کامالًلتحقیق این مغایرت با  همخوانی و
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اچ ، ) و زاد2013( همکاران باشد. نتایج تحقیقات کوبی و
) و پترویچ 2011(26پترووك ) و1320( همکاران پومزارپور و

) و کاو و 2009(28) و گري اچ و همکاران2011(27
) در مواردي با نتیجه تحقیق مذکور همخوانی 2005(29همکاران

هاي تحقیق، هوش فرهنگی فراشناختی دارد . با توجه به یافته
هاي بدنی بین لذت درك شده از فعالیتبه عنوان متغیر پیش

توان انتظار عبارت دیگر، مید. بهکناوقات فراغت عمل می
صورت داشت با تقویت بعد فراشناختی هوش فرهنگی، به

هاي بدنی مستقیم شاهد افزایش لذت درك شده از فعالیت
ترین واضح و آشکار است که مهم اوقات فراغت باشیم. کامالً

فتن نقاط اشتراك با هاي فرهنگی یانکته در برقراري ارتباط
لفه هوش ؤبین بودن مکید بر آنها است. پیشطرف مقابل وتأ

ید این مطلب است که هر اندازه توانایی ؤفرهنگی فراشناختی م
بدنی در آشنایی و سازگاري با دانش فرهنگی معلمان تربیت
بررسی صحت  هاي متفاوت و همچنین آگاهی وخرده فرهنگ

هاي و درستی این دانش در هنگام تعامل با خرده فرهنگ
هاي یشتر باشد همان اندازه لذت درك شده از فعالیتمختلف، ب

دانیم گونه که مییابد. همانبدنی اوقات فراغت نیز افزایش می
طبقات مختلف جامعه از هوش فرهنگی یکسانی برخوردار 
نیستند و سطح برخورداري افراد از ابعاد چهارگانه هوش 
 فرهنگی باالخص بعد فراشناختی آن، بر نوع رفتار جامعه

ثیرگذار است و با توجه به این که اوقات فراغت نوعی رفتار أت
مندي از ابعاد چهارگانه هوش شود، میزان بهرهتلقی می

طور اختصاصی هوش فرهنگی فراشناختی بر لذت فرهنگی و به
ثر است. نا گفته ؤهاي بدنی اوقات فراغت مدرك شده از فعالیت

تواند آغازگر و سی مینماند که این مطالعه به عنوان اولین برر
هاي تر و محیطهاي بعدي در حجم وسیعزمینه ساز پژوهش

هاي موشکافانه  بیشتري دیگر باشد و نیاز مبرمی به تحقیق
 دارد تا واقعیت آن بهتر نمایان شود.  

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که لذت درك شده از 
هر تهران هاي بدنی اوقات فراغت معلمان تربیت بدنی شفعالیت

به طور معناداري در سطح مطلوب قراردارد. نتایج تحقیقات 
) ، 2011(31) ، ملینا جی کریک2012(30جولیا آبراهام و همکاران

) 2009(33) ، پیا پدرسن و همکاران2010(32تریالت و همکاران 
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) و 2014(35)، اولیل و همکاران 2008(34، چن و همکاران
مذکور همخوانی دارد، از ) در مواردي با تحقیق 2009(36ادواردز 

هاي پژوهش و پیشینه موجود در این رو با استناد به یافته
ها در هاي بدنی و لذت بردن از این فعالیتخصوص فعالیت

منافع زیادي  توان چنین بیان کرد که فواید واوقات فراغت، می
شود. بدنی میهاي بدنی نصیب معلمان تربیتدر هنگام فعالیت

عبارتند از احساس اعتماد به نفس باال به هنگام برخی از آنها 
بدنی، حس مفید بودن، افزایش امید به زندگی، ایجاد فعالیت

حس شادابی و نشاط و تازگی که تمام این فواید، در افزایش 
 باشدثر میؤهاي بدنی مسطح لذت درك شده از فعالیت

 ورزشی لذت اندکهداده نشان ورزش متعددي درحوزه تحقیقات
 هايفعالیت در ورزشکاران منظم شرکت مهمی براي املع

 دیگر نبرند لذت فعالیتی انجام از تا افراد زیرا ورزشی است،
هاي دنبال فعالیتبه و داشت نخواهند آن ادامه تمایلی براي

 عدم وجود اما .گشت خواهند آن ساختن جایگزین براي دیگري
 مندي جهتعالقه عدم به منجر تواندمی شرایطی چنین

 پیشنهاد شود. بنابراین ورزشی هايفعالیت در مشارکت استمرار
 ورزشی هايمحیط را در دوستانه و بخش لذت جوي شود،می

 و دهند افزایش ورزشی هايفعالیت را به آنها و تعهد کنند ایجاد
شود براي بهبود سطح لذت درك شده از در نهایت، توصیه می

کش فراغت محل کار معلمان زحمتهاي بدنی اوقات فعالیت
بدنی را به وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب، تجهیز تربیت

چنین تمهیداتی در جهت سهولت خرید لوازم و اقالم کنیم و هم
با توجه به این مطلب  ورزشی براي این قشر در نظر گرفته شود.

هل  و بدنی نمونه مورد بررسی متأکه بیشتر معلمان تربیت
یالت لیسانس و داراي درآمد متوسط و همچنین داراي تحص

-باشند، به نظر میبدنی مطلوب میشدت فعالیت داراي سطح و
پرورش در جهت بهینه کردن اوقات  رسد مسئوالن آموزش و

-ها در اوقات فراغت راهلذت بخش کردن این فعالیت فراغت و
-سالن ها واحداث اماکن، باشگاه کارهاي الزم را جهت ایجاد و

 بدنی، اتخاذ نمایند.کش و دلسوز تربیتها براي معلمان زحمت
نتایج پژوهش مذکور، نشان داد که هوش فرهنگی معلمان 

دارد. در میان  بدنی به طور معناداري در سطح مطلوب قرارتربیت
عد انگیزشی هوش بدنی، بابعاد هوش فرهنگی معلمان تربیت

هوش فرهنگی پایین عد دانشی فرهنگی باالترین اولویت و ب
هاي پژوهش تحلیل یافته ترین اولویت را دارا بودند. تجزیه و

لفه انگیزش هوش ؤاولویت که مربوط به م ننشان داد باالتری
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ترین عوامل پیشرفت در محیط کار باشد از مهمفرهنگی می
هاي شود که فرد به آزمودن فرهنگ. زیرا انگیزش سبب میاست

هاي مختلف عالقه داشته ي از فرهنگدیگر و تعامل با افراد
باشد. در واقع افراد با هوش فرهنگی انگیزشی باال تمایل قوي به 

برند. هاي تازه دارند. و از تعامل با مردم لذت میتجربه فرهنگ
هاي این پژوهش، نشان دهنده این حقیقت است که معلمان یافته

ت به سایر تري را نسببدنی، دانش فرهنگی در سطح پایینتربیت
هاي هوش فرهنگی دارند. یعنی در مورد دستور زبان  و نوع لفهؤم

هاي هاي ملی، رفتارهاي غیر کالمی فرهنگتکلم خرده فرهنگ
هاي فرهنگی مختلف رایج در کشور و همچنین باورها و ارزش

آنان، اطالعات و دانش کافی نداشتند. همچنین هوش فرهنگی 
گونه که در لوبی قرار دارد. همانبدنی در سطح مطمعلمان تربیت

هوش فرهنگی  ةاین پژوهش و سایر تحقیقات محدودي که دربار
بدنی معلمان تربیت بدنی صورت گرفته است، معلمان تربیت

هاي متنوع فرهنگی قرار گیرند، از این رو ممکن است در بافت
شایسته است سازمان آموزش و پرورش که متولی پرورش 

هاي جذب باشد، در سیاستن این مرز و بوم میکودکان و نوجوانا
 هاي فرهنگی متنوع سر وبدنی خود که با محیطمعلمان تربیت

-هاي هوش فرهنگی به عنوان یکی از مالكکار دارد، از آزمون
 هاي انتخاب بهره گیرد. نتایج تحقیقات فرانک و همکاران

) و مک کریا و 2013( ) و کوبی وهمکاران2014(
) با 2011( ) و پترووك2011) و پترویچ (2012(37همکاران

 همکارانو 38تحقیق مذکور همخوانی دارد و با تحقیق زاد اچ
) در مواردي تناقض دارد،  یکی از موضوعاتی که 2013(

مدیران آموزش و پرورش باید بدانند آن است که  مسئوالن و
معلمان حاضر در مدارس به طور معمول از  آموزان ودانش

ي مختلف هستند و استفاده از هوش فرهنگی براي هافرهنگ
در دانش آموزان براي  رغبت در معلمان و متعاقباً ایجاد شوق و
بردن از این هاي بدنی در اوقات فراغت و لذتانجام فعالیت

مناسب آن است  کارها، ابزاري مناسب خواهد بود. لذا راهفعالیت
در عرصه  لمانی راکه سازمان آموزش و پرورش از همان ابتدا مع

بدنی و ورزش جذب کند که از سطح هوش فرهنگی تربیت
باالتري برخوردارند. در نهایت با توجه به اکتسابی بودن بخش 

 هاي هوش فرهنگی، مسئوالن وها و قابلیتگیري از مهارتچشم
 هاي آموزش وتوانند در برنامهپرورش می مدیران آموزش و

اي براي تقویت این نوع ایگاه ویژهبدنی، جتوسعه معلمان تربیت
هوش در نظر بگیرند. با توجه به ارتباط لذت درك شده از 
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هاي بدنی اوقات فراغت با عامل فراشناختی وشناختی  فعالیت
لفه هوش ؤهوش فرهنگی، صالح است در جهت تقویت این دو م

صحیح به  کارهاي درست وعمل آید و راهفرهنگی اهتمام الزم به
بدنی پیشنهاد شود و همچنین با توجه به ارتباط تربیتمعلمان 

هاي بدنی اوقات فراغت با وضعیت لذت درك شده از فعالیت
سن، الزم است تمهیداتی در جهت رفع مشکالت  هل وتأ
 هلین و افراد مسن جامعه، در نظر گرفته شود.أمت
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