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ابعاد هوش فرهنگي با انگيزه  ة، بررسي رابطپژوهشاين انجام هدف از 
. روش تحقيق استطلبي نيروهاي داوطلب در رويدادهاي ورزشي  توفيق

نيروهاي داوطلب  ةكلي پژوهشـ همبستگي بود. جامعه آماري  توصيفي
كننده در يازدهمين المپياد فرهنگي ـ ورزشي دانشجويان دختر و پسر  شركت
يين بودن حجم جامعه آماري، دليل پا  هاي سراسر كشور بودند. به دانشگاه
دست آمد كه در حقيقت نمونه برابر جامعه   شمار به صورت تمام  نمونه به

عنوان نمونه آماري مورد ارزيابي قرار   نفر به 120است؛ بر اين اساس تعداد 
المللي  سؤالي مركز بين 20گرفتند. هوش فرهنگي با استفاده از پرسشنامه 

 11طلبي نيز با استفاده از پرسشنامه  زه توفيقمطالعات هوش فرهنگي و انگي
ها  نامهي شد. روايي صوري و محتوايي پرسشگير كللند اندازه سؤالي مك

نظر دانشگاهي بررسي و تأييد شد و در يك  توسط گروهي از استادان صاحب
مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ مقدار پايايي 

طلبي  نامه انگيزه توفيقو براي پرسش 72/0هوش فرهنگي  امهبراي پرسشن
ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام  محاسبه گرديد. ارزيابي داده 74/0

شد. براي تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون رگرسيون به روش گام به گام 
هوش  كه استفاده شد. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد

درصد  24ي و انگيزش هوش فرهنگي در كنار يكديگر فرهنگي فراشناخت
  كنند طلبي داوطلبان ورزشي را تبيين مي واريانس انگيزه توفيق

)249/0R=001/0 ؛=P 117،2(=39/19؛(F .(تواند مي حاضرپژوهش  نتايج، 
بينش خوبي در مديران امور داوطلبي در خصوص اهميت توسعه هوش 

  ايجاد كند.   آنان نيروهاي كاريطلبي در  فرهنگي و انگيزه توفيق
  

  كليديگان واژ
  موفقيت، هوش، انگيزه، منابع انساني، رگرسيون.

The Purpose of this study was to assess the relationship 
between cultural intelligence and achievement motivation 
of sport event volunteers. The applied method in this 
research was descriptive – correlation. The statistical 
population consisted of Sport Volunteers at the 11th 
Iranian Universities Sport Olympiad in summer 2012. 
Because of low statistical population it was considered as 
the sample population (n=N). The research Instruments 
was the “cultural intelligence questionnaire” (CCI, 2005) 
comprised 20 items and “achievement motivation 
questionnaire” (McClelland) composed of 11 items. The 
content and face validity of the questionnaire was 
confirmed  by university experts  panel. Cronbach’s alpha 
coefficient was used to test the reliability of the 
questionnaires in pilot study. The reliability of cultural 
intelligence questionnaire and achievement motivation 
questionnaire was 0.72 and 0.74 respectively. Descriptive 
and inferential statistics were used to analyze data. The 
research hypotheses were analyzed through regression 
with stepwise method. The result of regression analysis 
showed that metacognitive CI and motivational CI was 
explaining %24 variance of achievement motivation (F 
(2,117) = 19.39, p ˂ 0.001; R² = 0.249). The results of this 
study can create good vision about the importance of 
developing cultural intelligence and achievement 
motivation for voluntary affairs managers. 
 
Keywords 
Success, Intelligence, Motivation, Human resources, 
Regression. 
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  همقدم
هاي جهاني و تغييراتي مداوم در   افزايش رقابت در عرصه

ها  هاي مديريت سازمان تجارت و تكنولوژي باعث شد تا شيوه
ترين دستاوردهاي اين  مورد بازنگري قرارگيرد. يكي از مهم

 :1،2006(چالدوراي بازنگري، توسعه مديريت منابع انساني بود
افرادي هستند كه در سطوح  ة). منظور از منابع انساني، كلي234

 :2004 ،2(پاين باشند مختلف يك سازمان مشغول به كار مي
هاي ورزشي براي غلبه بر  رو مديران سازمان ). از اين138

مشكل كمبود نيروي انساني در برگزاري مسابقات و ساير 
هاي عملياتي  هاي اجرايي و همچنين براي كاهش هزينه بخش

ورزشي، عموماً به جامعه متوسل در خصوص ميزباني مسابقات 
 هشوند و همواره به دنبال افراد داوطلبي هستند كه از عهد مي

هاي مختلف برآيند. از اين ديدگاه، داوطلبان اين فرصت  فعاليت
آورند كه خدمات معمول را با كمترين  را براي مديران فراهم مي

هزينه و به اشكال متنوع و با كيفيت مطلوب ارائه دهند 
ويژه داوطلبان براي  ). گزينش افراد و به22 :2006، 3يانديس(تر

ريزي   برنامه كار چندان آساني نيست. ،همكاري در يك رويداد
ترين بخش از برگزاري  صحيح و مديريت نيروي انساني اصلي

شود. انتخاب افراد مناسب و  هر رويداد موفق محسوب مي
ف مربوط به يابي به اهدا شود تا دست آموزش ديده باعث مي

، 4تر صورت پذيرد (بانگ و راس اين رويدادها بهتر و راحت
  ).88 :2013، 5؛ واليو و همكاران 71: 2007
 طور به كه شدن جهاني ةبرجست ويژگي يكعالوه،  به

 گرايش دهد، مي قرار تأثير تحت را امروزي هاي سازمان عميقي

 شامل شدن جهاني .است بيشتر فرهنگي تنوع سمت به عمده

 در كه است جهاني مقياس يك در اجتماعي تعامل يندهايافر

 يك در و دارند ارتباط و پيوند هم با ها مليت بسياري از افراد آن

 و هايشان سازمان داخل در هم فرهنگي، نظر از متفاوت محيط
 از بسياري ).95 :6،2006(توماس كنند مي كار آنها، از بيرون هم

شوند  محسوب مي فرهنگي چند يكم و  بيست قرن هاي سازمان
ة مجموع ميان در بيشتر تعامالت در گيري چشم طور  به و

 واقعيت اين .شوند مي درگير ها ديدگاه و ها فرهنگ از مختلفي

 شده فرهنگي چند هاي محيط  در روابط فراوان پويايي سبب

 بسياري و ها سياست قوميت، زبان، در تفاوت كه نحوي   به ؛است

 ظهور بالقوه تعارض منابع عنوان به تواند مي ديگر خصوصيات

                                                                      
1- Chelladuray 
2- Payn 
3- Triandis 
4- Bang and Ross 
5- Valéau and et al 
6- Thomas 

 مناسب كاري روابط  توسعه صحيح، درك نبود صورت در و كند

). رويدادهاي 87 :1387، (كاظمي سازد مواجه مشكل با را
  روند كه در آنها  شمار مي هايي چند فرهنگي به ورزشي نيز محيط

ويژه  ان رويداد بهان، داوران، مربيان و برگزاركنندگورزشكار
ها و فرهنگ و آداب مختلف  ها، قوميت نيروهاي داوطلب با زبان

لذا شناخت و  ؛و بسيار متفاوت با يكديگر پيوند و ارتباط دارند
هر يك از افراد درگير در يك رويداد   درك صحيح از فرهنگ

آميز  تواند به كاهش تعارضات و برگزاري موفقيت ورزشي مي
). 9: 1392ميدي و همكاران، گردد (ح رويدادهاي ورزشي منجر

هاي مختلف و حتي  در فرهنگ كه ) نشان داد2003( 7كراپانزانو
ها طيف وسيعي از احساسات را با عالئم  در خرده فرهنگ

توان مشاهده كرد. در واقع  شفاهي و غيرشفاهي متفاوت مي
هايي است كه  تنوع فرهنگي يكي از تهديدات و البته فرصت

هايي كه در فضاي داراي  صورت فزاينده بر موفقيت سازمان به
، زاده گذارد (عباسعلي پردازند، تأثير مي اين تنوع به فعاليت مي

 رشد و تعارضات و ادراكي هاي دشواري اين ).53 :1387

 در نوين مفهومي ارائه سبب المللي، بين تعامالت روزافزون

 شناخته "8فرهنگي هوش" نام با كه است شده شناختي مباحث

 توان مي كه است ابزاري ترين مهم فرهنگي هوش .شود مي
 .گرفت كار به فرهنگي چند هاي موقعيت با مناسب ةمواجه براي
 سريع و صحيح درك با كند مي كمك فرهنگي هوش

 آنها از يك هر با متناسب رفتاري مختلف، فرهنگي هاي مؤلفه

توانايي فرد ). 22: 1386زاده و نائيجي،  (عباسعلي دهيم بروز
ها و آداب و رسوم متفاوت از  ها، سنت براي تطبيق با ارزش

ردن در يك محيط متفاوت ركو كا  به آنها عادت كرده آنچه
نثار  (فياضي و جان فرهنگي است  ف هوشفرهنگي، معرّ

 مطالعات مركز بندي تقسيم اساس بر). 41 :1386احمدي، 

شناختي،  ،شيانگيز عامل چهار به شهو اين ،9فرهنگي هوش
  . شود مي تقسيمي و فراشناختي رفتار

 هوش از مهمنوع  دو)، 2005( 10ايرلي و موساكوفسكي
 هوشو  ها سازمان براي ،سازماني فرهنگي هوشـ  يفرهنگ 
 كشور يك فرهنگ از آگاهي براي ،جغرافيايي و قومي فرهنگي 
 حاضر،پژوهش  در اند. بر اين اساس، معرفي كرده را ـ

و  قومي تنوع از ناشي فرهنگي هاي تفاوت براي فرهنگي هوش
چه  گرا .شد  گرفته كار به در بين نيروهاي داوطلب جغرافيايي

 گرفته، صورت تاكنون كه مطالعاتي بيشتر در فرهنگي  هوش

 قابليت اما بوده، بيگانه ملي هاي فرهنگ با تعامل  نحوه متوجه

 ملي فرهنگ درون قومي و نژادي هاي فرهنگ خرده به تعميم

                                                                      
7- Crapanzano 
8- Cultural Intelligence 
9- Center for Cultural Intelligence (www.cci.ntu.edu.sg) 
10- Earley and Mosakowski 
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 در آن از توانند مي نيز محلي مديران رو، اين از. دارد نيز را

. با عنايت به اينكه كشور ما از گيرند بهره روزمره تعامالت
فرهنگي   لحاظ فرهنگي داراي تنوع و تكثّر بسيار است؛ هوش

هاي موجود براي مديريت  گوي بسياري از دغدغه تواند پاسخ مي
در اين تنوع فرهنگي باشد. عالوه بر اين، بسياري از   موفق

عنوان افراد موفق و شايسته  گي خود بهمديران در محيط فرهن
 شوند و با وارد شدن به محيطي بيگانه، با كاهش ظاهر مي

صورت  اي ديگر به گردند و عده كارايي و اثربخشي مواجه مي
كامالً متفاوت، با تغيير محيط فرهنگي به راحتي عملكرد خود را 

)، اين 22 :2006سازند (تريانديس،  با شرايط جديد همسو مي
گونه  داوطلبان ورزشي هم اين ةحتمال نيز وجود دارد كه دربارا

)، در مطالعه خود بر روي ابعاد 1392باشد. حميدي و همكاران (
هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در ورزش، بر اهميت اين 

 كه هوش در بين نيروهاي داوطلب تأكيد كرده و عنوان كردند
داوطلبان  مجريان رويدادهاي ورزشي بايد هنگام كار با

نظر قرار دهند و با اتخاذ  تأثيرگذاري ابعاد هوش فرهنگي را مد
هاي صحيح مديريت و فراهم كردن امكانات و شرايط  شيوه

تر و پوياتر داوطلبان را ايجاد كنند. از  الزم، زمينه حضور فعال
، توانايي تطبيق 21هاي مورد نياز قرن  در ميان مهارتطرفي، 

هاي مختلف و توانايي اداره  فرهنگمستمر با افرادي از 
نثار  (فياضي و جان ارتباطات بين فرهنگي حائز اهميت است

 مرزها از عبور كه دنيايي در ،حال هر در). 42 :1386احمدي، 

 براي حياتي نياز يك فرهنگي هوش پرورش شده، عادي كاري

خوشبختانه ). 20 :1،2004(تن است كاركنان و مديران ههم
فرهنگي  هاي شخصيت انساني، هوش جنبهبرخالف ساير 

اي و شغلي توانمند  كساني كه رواني سالم دارند و از نظر حرفه
نثار احمدي،  (فياضي و جان هستند، قابل پرورش و توسعه است

1386: 42.(  
 هتوسع و رشد بر اثرگذار عوامل ترين مهم از يكي ديگر

 رايب افراد قوي يا ميل طلبي توفيق انگيزه وجود جوامع،

مشاركت افراد جامعه در بالندگي  است؛ موفقيت به دستيابي
طلبي در نهاد آن جامعه است. نياز  مستلزم وجود انگيزه توفيق

اي از انگيزه است كه شامل احساس  طلبي نوع ويژه توفيق
دروني و قوي نسبت به موفقيت و بر مبناي انتظار انجام 

بهتر اين كارها  تر از ديگران با انجام كارهاي بهتر و سريع
طلبي بازتاب  نسبت به گذشته است. همچنين انگيزه توفيق

عوامل مختلفي از جمله  .باشد عوامل مختلف مؤثر بر جامعه مي
روابط اجتماعي، اقتصادي، مسائل سياسي، باورهاي مقدماتي 
اعم از كيش و آيين و آداب و رسوم، تاريخ، ادبيات و هنر موجب 

                                                                      
1- Tan 

د و از طرفي، خود شو يزه در افراد ميكاهش اين انگ افزايش يا
گذارد. به هر ميزان سطح  اين انگيزه نيز در عوامل فوق اثر مي

جامعه   اقتصادي و افتگي، فرهنگي، اجتماعي، سياسيي هتوسع
و  تالش در آن جامعه ارزشمندتر است بيشتر باشد، شدت كار و

ود مردم در خ ،اي كار و تالش ارزشمندتر باشد هر چه در جامعه
كنند  انگيزه بيشتري براي پيشرفت و موفقيت احساس مي

كه بتوان چنين  ). در صورتي18 :2010، 2(زيگلر و همكاران
اي را در افراد فعال كرد، مسلماً در حدي باال تالش كرده  انگيزه

و در تحقق اهداف سازماني نقشي مؤثر خواهند داشت. تمامي 
يكي از عوامل اساسي نظران در اين امر توافق دارند كه  صاحب

باشد. مفهوم نياز  پيشرفت و موفقيت در كار، انگيزه مي
طلبي نه تنها براي درك رفتار انسان مهم است، بلكه  توفيق

العمل فرد در محيط كار نيز اهميت دارد و  براي درك عكس
سازد كه قرار دادن كاركنان با انگيزه  مديران را متوجه مي

هاي باال نه تنها عملكرد اين  تطلبي ضعيف در مسئولي توفيق
آورد، بلكه ممكن است عمالً عملكردي  كاركنان را پايين مي

). از طرفي جذب و آموزش 76: 1373حاصل نگردد (نايلي، 
آيد.  شمار مي هاي مهم بازاريابي به نيروي داوطلب از چالش

رساني  هاي افراد براي داوطلب شدن و خدمت شناخت انگيزه
هاي ورزشي در بحث بازاريابي داوطلب كمك  نرايگان به سازما

؛ 114: 1388كند (اندام و همكاران،  شايان توجهي مي
طور كلي، شناخت  ). به118: 2003، 3استريگاس و جكسون

هاي داوطلبان براي موفقيت سازمان در زمينه جذب  انگيزه
هاي بازاريابي داراي اهميت  ريزي فعاليت داوطلب و برنامه

). حميدي و 112 :1388اندام و همكاران، فراواني است (
ت داوطلبان ورزشي، در بررسي ابعاد مديري) 1392همكاران (
در بعد قدرشناسي از داوطلبان، انگيزه افراد از  كنند كه عنوان مي

ارائه خدمات داوطلبانه بايد در رأس قرار گيرد و ايجاد 
ري هاي مثبت و انگيزاننده در داوطلبان در حفظ و نگهدا هدف
)، در بررسي 1388رو، اندام و همكاران ( ها مؤثر است. از اينآن

هاي داوطلبي در ورزش كه بر روي نيروهاي داوطلب در  انگيزه
هفت عامل  ،هاي ايران انجام شد هاي ورزشي دانشگاه انجمن

انگيزشي را براي داوطلبان شناسايي كردند كه يكي از اين 
كننده نياز فرد براي  ل بياناين عام ؛ها، خودگرايي بود انگيزه

خودشكوفايي، عزت نفس، موفقيت، مراقبت و توجه به عاليق و 
منافع شخصي خويش است. اين انگيزه به توسعه برخي 
باورهاي خود فرد بستگي دارد. با توجه به تعريف محققان از 
                                                                      
2- Ziegler and et al 
3- Strigas and Jackson 
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 1كللند طلبي مك توان آن را برابر با انگيزه توفيق اين عامل، مي
اي كه  )، در مطالعه1391غفوري و همكاران ( دانست. همچنين

بر روي داوطلبان رويدادهاي ورزشي انجام دادند، انگيزه 
پيشرفت را چهارمين عامل انگيزشي مهم در بين نيروهاي 
داوطلب حاضر در رويداد معرفي كردند و بيان داشتند كه اين 

هنجاري) نيز  عاد تعهد داوطلبان (عاطفي، مستمر وانگيزه با اب
 ي دارد؛ همچنين آنان بيان داشتند كهرابطه مثبت و معنادار

هاي متفاوتي براي مشاركت در رويدادهاي  افراد با انگيزه
) الو و 2008( 2شوند. جيانوالكيس و وانگ ورزشي داوطلب مي

ترين  ) نيز انگيزه پيشرفت را يكي از مهم2009( 3همكاران
رسد كه افراد با  مي اند. به نظر هاي داوطلبي معرفي كرده انگيزه

هاي داوطلبي به دنبال بهبود خودپنداره خويش  حضور در فعاليت
توان  لذا مي ؛)126 :1390هستند (ماليي و همكاران، 

رويدادهاي ورزشي را محيطي فرض كرد كه به باالرفتن انگيزه 
كند و منجر به رشد و شكوفايي اين  طلبي افراد كمك مي توفيق

)، در 1392از طرفي، حميدي و همكاران (گردد.  نوع انگيزه مي
اي به بررسي ابعاد هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب در  مطالعه

بين اولويت ابعاد  كه نشان دادتحقيقشان نتايج  .ورزش پرداختند
؛ هوش فرهنگي نيروهاي داوطلب اختالف معناداري وجود دارد

كه انگيزش هوش فرهنگي داوطلبان داراي باالترين  طوري به
ترين اولويت  اولويت و دانش هوش فرهنگي آنان داراي پايين

بود. همچنين بين راهبرد هوش فرهنگي داوطلبان بر اساس 
سابقه كار داوطلبي تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين آنگ 

كه  ندجه رسيداين نتيمطالعات خود به در  ،)2015( ون داينو 
داري افرهنگي ارتباط معن  شناختي هوش گرايي با بعد فراوجدان
فرهنگي در   شادابي و ثبات عاطفي با جنبه رفتاري هوش و دارد

گرايي با ابعاد دانش، انگيزش و رفتار ارتباط  برون .ارتباط است
ترين نتيجه اينكه گشودگي در كسب داري دارد و مهم امعن

هاي شخصيتي است كه با هر  ترين ويژگي تجربه يكي از مهم
  . دارد يفرهنگي ارتباط مثبت  چهار بعد هوش

ها،  بر اين اساس و با توجه به اينكه حضور افراد با ويژگي
ها و خصوصيات شخصيتي خاص شرط الزم براي  توانايي

 كه ديافرموفقيت در رويدادهاي ورزشي است و از طرفي، ا

 و كشف پي در همواره دندار موفقيت براي بااليي انگيزه

 به رسيدن احتمال تا ،هستند هايي مهارت و ها ويژگي يادگيري

ند و از آنجا كه المپيادهاي ورزشي نماي بيشتر را هدف

                                                                      
1- McClelland 
2- Giannoulakis and Wang 
3- Love and et al 

دانشجويي يكي از رويدادهاي ورزشي مهم در كشور است كه 
بار با نظارت اداره كل تربيت بدني وزارت علوم،  هر دو سال يك

گردد و ورزشكاران حاضر در اين  برگزار مي تحقيقات و فناوري
هاي سراسر  رويداد، دانشجوياني از اقوام مختلف و از دانشگاه

باشند و حضور داوطلبان در اين رويدادها به نسبت  كشور مي
ساير رويدادهاي ورزشي در كشور، داراي رسميت بيشتر و با 
اقبال دانشجويان مواجه است و نيز با توجه به اهميت 

ورزش و نقشي كه در  ةارناپذير نيروهاي داوطلب در حوزانك
ترين هدف  كنند، لذا مهم رويدادهاي ورزشي دانشجويي ايفا مي

بررسي رابطه بين ابعاد هوش فرهنگي نيروهاي  پژوهشاين 
طلبي آنان بر اساس مدل تحليل  داوطلب با انگيزه توفيق

  ). 1باشد (شكل  رگرسيون مي
  

  
 مدل مفهومي تحقيق - 1شكل 

 
  پژوهش شناسي روش

روش  نظر از كاربردي، ،هدف حسب بر پژوهش حاضر
از نظر روش تجزيه و پيمايشي و  نوع از اطالعات آوري جمع

 دنبال به آن در كه باشد تحليل اطالعات از نوع همبستگي مي

طلبي بررسي رابطه بين ابعاد هوش فرهنگي و انگيزه توفيق
به منظور گردآوري اطالعات مورد نياز عمدتاً از دو روش است. 

 پژوهشدر اين شده است. اي و روش ميداني استفاده  كتابخانه
 و مدارك، كتب، جزوات، آمارها، مقاالت با رجوع به اسناد،

نشريات در جهت بررسي منابع موجود و بازنگري كارهاي انجام 
روش ميداني انجام پذيرفته و از  پژوهشموضوع  هشده در زمين

هاي مورد نياز براي تحليل آماري و  به منظور گردآوري داده
  گرديده است.ها استفاده  آزمون فرضيه

داوطلبان  هشامل كلي پژوهشجامعه آماري اين 
كننده در يازدهمين دوره المپياد فرهنگي ـ ورزشي  شركت

ي د
نگ
ره
ش ف

هو
اد 
ابع

شي
ورز

ن 
لبا
وط
ا

 

 هوش فرهنگي 
 شناختي

طلبي انگيزه توفيق
 داوطلبان ورزشي

 هوش فرهنگي 
 شناختيفرا

 انگيزش 
 هوش فرهنگي 

 رفتار 
 هوش فرهنگي 
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هاي سراسر كشور بود. با توجه  دانشجويان دختر و پسر دانشگاه
شمار به  صورت تمام به پايين بودن حجم جامعه، نمونه آماري به

. بر )n=N(كه در حقيقيت نمونه برابر جامعه است  ؛دست آمد
ها، در نهايت  نامهآوري پرسش س از توزيع و جمعاس، پاين اس
نامه تكميل شده مورد تجزيه و تحليل عدد پرسش 120تعداد 

  قرار گرفت.
فرهنگي داوطلبان حاضر در   براي ارزيابي ميزان هوش

يازدهمين المپياد فرهنگي ـ ورزشي دانشجويان سراسر كشور، 
ه، در در اين زمين پس از مطالعه و جستجو در منابع محدود

فرهنگي   اي كه توسط مركز مطالعات هوش نامهنهايت از پرسش
سؤال  20نامه شامل ، استفاده گرديد. اين پرسشاعتباريابي شده

در چهار بعد هوش فرهنگي شناختي(دانش)، انگيزش هوش 
فرهنگي، رفتار هوش فرهنگي و هوش فرهنگي 

يزه زيابي انگباشد. همچنين براي ار فراشناختي(استراتژي) مي
كللند در اين زمينه  سؤالي مك 11نامه طلبي از پرسش توفيق
ارزشي ليكرت در  5نامه در مقياس گرديد. هر دو پرسش استفاده

الً موافقم) طراحي شده (كام 5(كامالً مخالفم) تا  1پيوستاري از 
براي تأييد روايي صوري و محتوايي در اختيار   نامهبود. پرسش

تن  4تن از اساتيد مديريت ورزشي،  4نظران ( نفر از صاحب 12
تن از داوطلبان با  4از مسئولين و مديران برگزاركننده رويداد و 

سابقه حضور در رويدادهاي ورزشي) قرار گرفت تا نظرات 
ها، تعداد  لتخصصي خود را در مورد چگونگي نگارش سؤا

و  ها ها، ارتباط سؤاالت با گزينه نامهسؤاالت، محتواي پرسش
اعالم نمايند؛ پس از  پژوهشسؤاالت با اهداف هماهنگي 

و پيشنهادها و تأييد نهايي، بررسي و لحاظ كردن نظرات 
قرار  پژوهشيم و در اختيار نمونه آماري ها تنظ نامهپرسش

در يك مطالعه  گرفت. براي تعيين پايايي(ثبات دروني) ابزار،
ر كننده د نامه در ميان داوطلبان شركتپرسش 30راهنما تعداد 

المپياد ورزشي دانشجويان دختر در دانشگاه بيرجند توزيع گرديد 
همبستگي آلفاي كه در نهايت ميزان آن با استفاده از ضريب 

و براي  72/0كرونباخ براي پرسشنامه هوش فرهنگي 
از نرم افزار محاسبه شد.  74/0طلبي  گيزه توفيقنامه انپرسش
جزيه و تحليل آماري در براي ت 20نسخه  1اس  اس  پي  اس
(فراواني،  هاي آمار توصيفي استفاده گرديد. از روش پژوهشاين 

هاي  انحراف معيار) براي ارزيابي ويژگي ميانگين و
شناختي و همچنين تعيين ميزان اهميت متغيرها استفاده  جمعيت

نامه يز براي تعيين ميزان پايايي پرسششد. از آلفاي كرونباخ ن

                                                                      
1- SPSS 

براي بررسي و تحليل رابطه بين  در نهايتاستفاده گرديد. 
بين و مالك از تحليل رگرسيون چندگانه به  متغيرهاي پيش

استفاده  01/0و  05/0روش گام به گام در سطوح معناداري 
  شده است. 

  

  ي پژوهشها يافته
 8/70حضور داشتند،  پژوهشنيروي داوطلب كه در اين  120از 

سني  كه دامنهبودند؛  درصد پسر 2/29درصد دختر و 
و داراي ميانگين  سال متغير بود 29تا  18ندگان از ده پاسخ

سني  ها در دامنه بودند. بيشتر آزمودني 68/22 ±3/2سني 
 ها مجرد درصد) قرار داشتند. بيشتر آزمودني 8/50( سال 21ـ23

ي داوطلب بيش از درصد نيروها 8/10درصد) بودند. تنها  5/92(
درصد داطلبان كمتر  45داوطلبي داشتند و كار چهار سال سابقه 
درصد  2/59چنين  كار داوطلبي داشتند. هم ةاز يك سال سابق

نيروهاي داوطلب حاضر در المپياد را افراد بومي تشكيل 
  ).1(جدول  دادند مي

  
  شناختي هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

هاي  ويژگي
  شناختي جمعيت

  فراواني  
درصد 
  فراواني

  جنسيت
  8/70  85  دختر
  2/29  35  پسر

  ها سن آزمودني

  2/19  23  سال 20كمتر از 
  8/50  61  سال 23تا  21
  7/21  26  سال 26تا  24

  5/7  9  سال 27بيشتر از 
  8/0  1  بدون پاسخ

  تأهل وضعيت
  5/92  111  مجرد
  2/4  5  متأهل

  3/3  4  بدون پاسخ

  سابقه كار داوطلبي

  45  54  كمتر از يك سال
  8/30  37  يك سال
  7/6  8  دو سال
  7/6  8  سه سال

  8/10  13  چهار سال به باال
وضعيت محل 

  سكونت
  2/59  71  بومي

  8/40  49  غير بومي
ميانگين انگيزه  پژوهشهاي  همچنين بر اساس يافته

دست آمد؛ در   به 63/3 ± 38/0طلبي داوطلبان برابر با توفيق
ميان ابعاد هوش فرهنگي، عامل رفتار هوش فرهنگي با 

داراي بيشترين اهميت و عامل هوش  47/3 ± 61/0ميانگين 
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داراي كمترين  26/3 ± 57/0فرهنگي شناختي با ميانگين 
 (حاصل پژوهشاهميت بودند. البته با توجه به ميانگين نظري 

نقاط) ميزان انگيزش هاي نقاط طيف، تقسيم بر تعداد  جمع نمره 
طلبي نيروهاي داوطلب و نيز تمامي چهار بعد هوش  توفيق

  )..2فرهنگي آنان در سطح مطلوبي قرار دارد (جدول 
  

  بين ميانگين و انحراف استاندار متغيرهاي مالك و پيش. 2جدول 

  ميانگين  پژوهشمتغيرهاي 
انحراف 
  استاندار

  38/0  63/3  طلبي انگيزه توفيق

ش 
هو

اد 
ابع

گي
رهن

ف
  

هوش فرهنگي 
  شناختي

26/3  46/0  

انگيزش هوش 
  فرهنگي

37/3  47/0  

  67/0  47/3  رفتار هوش فرهنگي
هوش فرهنگي 

  فراشناختي
37/3  63/0  

  
نشان داد كه بين ابعاد هوش فرهنگي  پژوهشنتايج 

طلبي آنان رابطه مثبت و  نيروهاي داوطلب با انگيزه توفيق
و آزمون تحليل رگرسيون نيز ) 3معناداري وجود دارد (جدول 

). F)117،2( =39/19؛ P =001/0؛ = R 249/0دار بود ( معنا
يك از ابعاد چهارگانه  به منظور مشخص شدن اينكه كدام

بيني  هوش فرهنگي داوطلبان بيشترين تأثير را در پيش
يك از  عهده دارد و اينكه كدام طلبي آنان به  انگيزه توفيق
طلبي ري براي واريانس انگيزه توفيقكننده بهت ابعاد، تبيين

د از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام باش مي
گر اين است كه در پژوهش بيانهاي  استفاده گرديد. داده

مرحله اول، هوش فرهنگي فراشناختي براي تبيين ميزان 
شود و  طلبي وارد مدل رگرسيون مي واريانس انگيزه توفيق

طلبي را به تنهايي تبيين  يزه توفيقدرصد تغييرات انگ 18
كند و در مرحله دوم، متغير انگيزش هوش فرهنگي وارد  مي

و ضريب تعيين  49/0مدل شده كه ميزان همبستگي را به 
). تحليل رگرسيون 4(جدول  درصد ارتقاء داده است 24را به 

رسد و ابعاد رفتار هوش فرهنگي  در مرحله دوم به پايان مي
شوند.  مي شناختي از مدل رگرسيون خارجهنگي و هوش فر

طلبي داوطلبان  درصد تغييرات انگيزه توفيق 24بنابراين 
ناشي از دو بعد انگيزشي و فراشناختي هوش فرهنگي آنان 

  است. 
ايج تحليل مورد استفاده در تحليل رگرسيوني قبل از آنكه نت

د و بر اساس آنها معادله رگرسيوني نوشته شود بايد دو قرار گير
ـ 1پيش فرض زيربنايي در مورد تحليل رگرسيون بررسي شود: 

ـ نرمال بودن 2هاي خط رگرسيون  ناهمبسته بودن باقيمانده
هاي فوق  ه پذيرهك هاي خط رگرسيون. در صورتي باقيمانده

توان به نتايج تحليل رگرسيون استناد  گاه ميبرقرار باشند آن

  طلبي و ابعاد هوش فرهنگي ضرايب همبستگي خطي پيرسون بين انگيزه توفيق. 3جدول 

  5  4  3  2  1  پژوهشمتغيرهاي 
          1  طلبي انگيزه توفيق

301/0  هوش فرهنگي شناختي ** 1        
43/0  انگيزش هوش فرهنگي ** 251/0 ** 1      
201/0  رفتار هوش فرهنگي * 078/0 ** 251/0 ** 1    

432/0  هوش فرهنگي فراشناختي ** 366/0 ** 493/0 ** 223/0 ** 1  
  معنادار است.  > 05/0Pدر سطح  *

  معنادار است.  > 01/0Pدر سطح  **
  نتايج نهايي تحليل رگرسيون به روش گام به گام در مرحله دوم. 4جدول 

 .F  Sig تعديل شده R  R²   R²  متغير وارد شده به مدل رگرسيون  مرحله

001/0  121/27  187/0  187/0  432/0  هوش فرهنگي فراشناختي  1  

2  
هوش فرهنگي فراشناختي و انگيزش هوش 

  فرهنگي
499/0  249/0  236/0  667/9  002/0  

  

هاي خط رگرسيون از آماره دوربين  ناهمبسته بودن باقيماندهكرد و معادله خط رگرسيوني را نوشت. براي بررسي 
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كه مقدار اين آماره برابر  از آنجايي .استفاده شد 1ـ واتسون
هاي خط  رو ناهمبسته بودن باقيمانده بود، از اين 08/2

زيرا آماره فوق بايد حول و حوش  ؛باشد رگرسيون برقرار مي
باشد تا پذيره مربوطه برقرار گردد. همچنين براي بررسي  2

يون هاي خط رگرسيون از پالت رگرس نرمال بودن باقيمانده
با توجه  .) استفاده شد2(شكل  هاي استاندارد شده باقيمانده

اند،  به اينكه تمامي نقاط حول يك خط مستقيم قرار گرفته
هاي خط رگرسيون نيز برقرار  ل بودن باقيماندهپذيره نرما

  گردد.  مي
هاي زيربنايي و نتايج تحليل  با توجه به به تأييد پذيره

بيني كننده در  رگرسيون و بر اساس ضرايب متغيرهاي پيش
توان معادله ذيل را براي رابطه بين  ) مي5آزمون (جدول 
نان طلبي داوطلبان و ابعاد هوش فرهنگي آ انگيزه توفيق
بيني  تواند براي پيش عالوه اين معادله مي بيان نمود. به

طلبي نيروهاي داوطلب بر اساس ابعاد  ميزان انگيزه توفيق
فراشناختي و انگيزشي هوش فرهنگي آنان مورد استفاده 

  قرار گيرد.  

(هوش فرهنگي 291/0طلبي داوطلبان ورزشي =  انگيزه توفيق
  242/2رهنگي) + (انگيزش هوش ف286/0فراشناختي) + 

  

 
  طلبي  متغير وابسته: انگيزه توفيق

   هاي استاندارد شده پالت رگرسيون باقيمانده - 2شكل 
  

  ضرايب متغيرهاي معادله خط رگرسيون در مرحله دوم. 5جدول 

                                                                      
1- Durbin - Watson 

 .B β  T  Sig  نام متغير

001/0  687/9  ـ  242/2  عرض از مبدأ  

هوش فرهنگي 
  فراشناختي

179/0  291/0  16/3  002/0  

002/0  109/3  286/0  233/0  انگيزش هوش فرهنگي  
  

  گيري بحث و نتيجه
 و تنوع داراي فرهنگي لحاظ از ايران كشور اينكه به عنايت با

هاي ناشي از شوك  استرس تا الزم است، باشدمي بسيار رتكثّ
فرهنگي و اختالالت و پيامدهاي ناشي از تعارضات فرهنگي به 

اين منظور به سازگاري و تعديل نحو مطلوب اداره شود. براي 
 ؛)258 :2012(انصاري و همكاران،  ها نياز است ر فرهنگؤثم

 و دانش طريق از كه سازد مي قادر را افراد فرهنگي هوش
 به ندبتوان و داده تشخيص را فرهنگي هاي تفاوت ،آگاهي

، 2(وارد و همكاران ندكن رفتار متفاوت هاي فرهنگ در درستي
 هحوز در نويني مفهوم فرهنگي هوش كه آنجا از). 138 :2011
 و توافق مورد نظري ادبيات باشد، مي سازمان و مديريت دانش

 در حال اين با. ندارد وجود خصوص اين در زيادي هاي پژوهش
، يعني فرهنگي  هوش اصلي هاي مدل از يكي پژوهش، اين
 استفاده مورد) CQS( فرهنگي هوش چهارعاملي مدل

است. از طرفي، انگيزه كسب موفقيت به شدت تحت  قرارگرفته
 و محركي است كه فرد را وا باشدميتأثير فرهنگ جامعه 

حداكثر كوشش خود را در نيل به اهداف مورد نظر تا دارد  مي
طلب مسئوليت شخصي كارهاي انجام  انجام دهد. افراد توفيق

گيرند و از تعهد كاري بااليي  شده خود را بر عهده مي
طلبي باال براي داوطلبان در  ردارند؛ لذا وجود انگيزه توفيقبرخو

كنار هوش فرهنگي مناسب آنان، براي موفقيت هر چه بيشتر 
  رسد. نظر مي در برگزاري رويدادهاي ورزشي الزم و ضروري به

بر مبناي نتايج حاصل از اين پژوهش، ميانگين تمامي ابعاد 
باالتر بود و  پژوهشفرهنگي داوطلبان از ميانگين نظري   هوش

در سطح نسبتاً مطلوبي قرار داشت. در اين ميان عامل رفتار 
 برخوردار بود.هوش فرهنگي داوطلبان از ميانگين بيشتري 

است كه  امر اين هباالتر بودن ميانگين اين عامل، نشان دهند
 درت خوبي قابلينيروهاي داوطلب حاضر در المپياد يازدهم، 

 با برخورد براي كه غيركالمي و كالمي رفتارهاي با سازگاري

همچنين  ؛باشند ا دارا مير هستند مناسب مختلف هاي فرهنگ
و  منطقي رفتاري هاي پاسخ از اي مجموعه هدهند اين امر نشان

                                                                      
2- Ward and et al 
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 به مختلف هاي موقعيت در كه مناسب از سوي داوطلبان است

 از ويژه موقعيت يا خاص تعامل يك با متناسب وآيند  مي كار

باشند. در مقابل، هوش  مي برخوردار تعديل و اصالح قابليت
فرهنگي شناختي با اينكه با توجه به ميانگين نظري در سطح 
مطلوبي قرار داشت، ولي در ميان عوامل هوش فرهنگي 

ترين ميزان ميانگين را به خود اختصاص داده  داوطلبان پايين
ان حاضر در ك نسبتاً مناسب داوطلبدربيانگر  اين موضوع ؛است

 و عمومي دانش و فرهنگي هاي تفاوت و تشابهات ازاين رويداد 
 است. اين ديگر هاي فرهنگ از آنان شناختي و ذهني هاي نقشه

 قانوني، و اقتصادي هاي سيستم شناخت بر مبتني جنبه
 مذهبي، عقايد اجتماعي، تعامالت در موجود هنجارهاي

. باشد مي ديگر هاي فرهنگ زبان و شناختي زيبايي هاي ارزش
تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه با  مي پژوهشاين نتايج 

هاي فرهنگي  اينكه درك، شناخت و دانش داوطلبان از تفاوت
 ،تر است هاي هوش فرهنگي آنان پايين نسبت به ديگر جنبه

هاي مختلف از رفتار  طور ناخودآگاه در برخورد با فرهنگ ولي به
) و آلن و 2003( 1ستند. ايرلي و آنگمناسبي برخوردار ه

فرهنگي،  و ارتقاء هوش   ) نشان دادند كه توسعه2005( 2هيگينز
شود. از  به بهبود عملكرد افراد و رسيدن به موفقيت منجر مي

رو، مسئولين برگزاري رويدادهاي ورزشي و مديران امور  اين
بردن كارايي داوطلبان و افزايش سطح داوطلبي براي باال

لكرد آنان، الزم است به دانش و اطالعات فرهنگي نيروهاي عم
به كار  هاي داشته باشند و همچنين نحو داوطلب خود توجه ويژه

  بردن اين اطالعات را آموزش دهند. 
طلبي داوطلبان حاضر در  همچنين ميانگين انگيزش توفيق

در سطح مطلوبي قرار  پژوهشرويداد با توجه به ميانگين نظري 
كوشي و  جويي، سخت پذيري، رقابت گر مسئوليتبيان داشت كه

كه  باشد. از آنجايي ان ميمداري مطلوب و مناسب داوطلب هدف
طلب در پي كارهايي هستند كه به مهارت و تالش  توفيق افراد

بيشتري نياز دارد، اين احتمال وجود دارد كه اين قبيل افراد 
ه باشند و شايد گرايش بيشتري به انجام كارهاي داوطلبانه داشت

طلبي داوطلبان در اين رويداد متأثر از  باال بودن انگيزه توفيق
  اين موضوع باشد.

افراد  ،مطالعات متعددي نشان داده شده در كه گونه همان
هاي مختلفي براي كمك در رويدادهاي ورزشي  با انگيزه

هنگام فعاليت در محيط رويداد در  شوند و نيز داوطلب مي
و  ها سازمان رو، اين ازگيرند.  قرار مي فرهنگي وعمتن هاي بافت

                                                                      
1- Earley and Ang 
2- Alon and Higgins 

 جذب هاي سياست درمديران برگزاركننده رويدادهاي ورزشي 

 هوش هاي آزمون از كه است شايسته ،خود نيروي انساني
 هاي مالك از يكي عنوان به طلبي و انگيزه توفيق فرهنگي 

برگزاركنندگان  ابتدا همان از است بهترد. گيرن بهره انتخاب
 باالتر سطوح از كه دنكن استفاده افرادي ازرويدادهاي ورزشي 

 از امر اين هستند. برخوردارطلبي  توفيق  و انگيزه فرهنگي  هوش

 رويداد به ادامه در است ممكن كه هايي هزينه از بسياري

  . كند مي جلوگيري ،شود تحميل
نشان داد كه بين تمامي ابعاد  پژوهشهمچنين نتايج اين 
طلبي داوطلبان و نيز بين ابعاد  توفيق  هوش فرهنگي با انگيزه

هوش فرهنگي داوطلبان با يكديگر رابطه مثبت و معناداري 
البته بين هوش فرهنگي شناختي و رفتار هوش  ؛وجود دارد

فرهنگي داوطلبان رابطه معناداري مشاهده نشد. اين يافته 
) و كاظمي 1387زاده ( ج مطالعات عباسعليبا نتاي پژوهش

با ارتقاء  كه توان انتظار داشت ) همسو است. لذا مي1387(
طلبي آنان نيز افزايش  هوش فرهنگي داوطلبان، انگيزه توفيق

يابد و يا بالعكس و يا با افزايش و ارتقاء يكي از عوامل هوش 
ديران فرهنگي، ديگر عوامل نيز افزايش يابند. لذا الزم است م

گونه روابط را در نظر داشته تا بهتر  رويدادهاي ورزشي وجود اين
ريزي و  هاي آموزشي نيروهاي داوطلب را برنامه بتوانند برنامه
  اجرا نمايند.  

بر اساس نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد كه دو عامل 
طلبي  نگيزه توفيقبيني ا از چهار عامل هوش فرهنگي در پيش

كه هوش فرهنگي فراشناختي و  طوري به .داوطلبان مؤثر هستند
درصد واريانس  24انگيزش هوش فرهنگي در كنار يكديگر 

د. هوش فرهنگي نماي طلبي داوطلبان را تبيين مي انگيزه  توفيق
بيني و تبيين  فراشناختي اولين عاملي بود كه براي پيش

شد و  داوطلبان وارد مدل رگرسيوني طلبي  واريانس انگيزه توفيق
طلبي را تفسير نمود. اين رابطه  درصد واريانس انگيزه توفيق 18

 و كسب براي داوطلب افراد كه فرايندهايي كه كند بيان مي
تواند منجر به افزايش  مي ،برند مي كار به فرهنگي دانش درك

طلبي در  طلبي آنان گردد. براي آنكه انگيزه توفيق انگيزه توفيق
گاه رو به ضعف و خاموشي نگرايد،  انسان بيدار باشد و هيچ
ها و نيازهايش توجه داشته باشد تا به  انسان بايد بيشتر به نقض

ه او را ب ،ها، نيازها و كمبودها آنچه دارد؛ زيرا توجه به نقض
تالش و حركت در جهت ارضاي نيازها و ترميم و تكميل 

 دارد (به نقل از علوي و اعتصامي، نقايص و كمبودهايش وا مي
تر نيز عنوان شد  پيش كه گونه همان ).100-75: 1388
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ت و درك نياز به شناخ بايد افراد داوطلب در رويدادهاي ورزشيلذا  محيطي با تنوع فرهنگي باال هستند؛رويدادهاي ورزشي 
كنند، كه اين احساس  دانش فرهنگي را در خود احساس 

طلبي آنان  تواند به ارتقاء انگيزه توفيق نياز به نوبه خود مي
كمك نمايد؛ بنابراين مديران برگزاركننده رويدادهاي ورزشي 

كوش بايد  پذير و سخت براي داشتن نيروهايي مسئوليت
براي داوطلبان  ،رهنگيهايي را پيش از برخورد ميان ف استراتژي

)، آموزش 1388تدوين نمايند. همچنين تسليمي و همكاران (
هاي يادگيري، استدالل قياسي و نفس تفكر را براي  سبك

اند. انگيزش  ارتقاء هوش فرهنگي فراشناختي پيشنهاد كرده
هوش فرهنگي آخرين عامل از عوامل چهارگانه هوش فرهنگي 

يون شد و به همراه عامل داوطلبان بود كه وارد مدل رگرس
طلبي داوطلبان را تبيين  درصد واريانس انگيزه توفيق 24پيشين 
 به داوطلبان تمايل ميزان كه دهد . اين رابطه نشان مينمود

از  مختلف افراد با آنان ارتباط و ديگر هاي فرهنگ نمودن تجربه
طلبي نيروهاي  كننده انگيزه توفيق بيني ا پيشه فرهنگ ايرس

 دروني ارزش شاملش هوش فرهنگي انگيزباشد.  داوطلب مي

 به كه است نفسي به اعتماد و فرهنگي چند تعامالت براي افراد

 به مختلف فرهنگي هاي موفقيت در كه دهد مي اجازه فرد

كه خودباوري و كنترل  د و از آنجاييكن عمل اثربخش صورتي
توان  باشد، مي طلب مي هاي افراد توفيق يژگيدروني يكي از و

انتظار داشت كه بين انگيزش هوش فرهنگي و انگيزه 
  اي برقرار باشد.  طلبي چنين رابطه توفيق

عنوان  هو ب پژوهشتوجه به نتايج حاصل از اين با 
مديران برگزاركننده  توان عنوان نمود كه گيري كلي، مي نتيجه

پذير،  رويدادهاي ورزشي براي داشتن داوطلباني مسئوليت
گر، مبتكر و نوآور كه همگي  كوش، صبور، تالش متعهد، سخت

باشد، الزم است به هوش  طلب مي هاي افراد توفيق از ويژگي

ويژه هوش فرهنگي  فرهنگي نيروهاي داوطلب خود به
ن توجه جدي مبذول فراشناختي و انگيزش هوش فرهنگي آنا

هاي آموزشي را براي ارتقاء سطح  ها و كارگاه دارند و برنامه
طلبي آنان در نظر داشته باشند.  هوش فرهنگي و انگيزه توفيق

بر اساس  پژوهشتوجه به نتايج حاصل از اين همچنين با 
تحليل رگرسيوني، مدل ارتباطي بين هوش فرهنگي و انگيزه 

  ). 3دوين گرديد (شكل صورت ذيل ت طلبي به توفيق
 24، تنها پژوهشالزم به ذكر است كه بر اساس نتايج اين 

طلبي داوطلبان توسط دو عامل  درصد واريانس انگيزه توفيق
تي و انگيزش هوش فرهنگي تبيين هوش فرهنگي فراشناخ

شود  درصد آن مربوط به عوامل ديگري مي 76كه  در حالي شد.
كننده  آتي ديگر عوامل تبيين گردد در مطالعات كه پيشنهاد مي

  طلبي نيروهاي داوطلب در ورزش مشخص گردند.  توفيق  انگيزه
  

  
مدل ارتباطي بين ابعاد هوش فرهنگي و انگيزه  - 3شكل 

 نيروهاي داوطلب ورزشيطلبي در  توفيق
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صص ، 181 . شمارهتدبير .»ها فرهنگي؛ سازگاري با ناهمگون

 .20ـ23

 بررسي «). 1388كاظم ( اعتصامي، سيد محمد ؛علوي، سيد علي
. »هاي ديني طلبي از ديدگاه آموزه عوامل مؤثر بر انگيزه توفيق

 .75ـ100، صص2، شماره 3دوره ، انديشه مديريت

شي
ورز

ن 
لبا
وط
 دا
گي

رهن
ش ف

هو
 

 انگيزش هوش فرهنگي 

 هوش فرهنگي فراشناختي

يق
توف

زه 
گي
ان

شي
ورز

ن 
لبا
وط
 دا
بي

طل
 



 1396تابستان ، 1 ، شمارهششمسال  ،هاي كاربردي در مديريت ورزشي پژوهش  20

1 

 
 

 1391فيضي، سميرا ( ؛منتظري، امير ؛اندام، رضا ؛غفوري، فرزاد .(
هاي  شپژوه. »انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي«

 ، صص3، شماره 2. دوره حركتيمديريت ورزشي و علوم 
  . 105ـ116

 هوش «). 1385(جان نثار احمدي، هدي  ؛فياضي، مرجان
 صص ،172 . شمارهتدبير .»فرهنگي، نياز مديران در قرن تنوع

  .41ـ42
 فرهنگي و   بررسي ارتباط هوش ).1387( كاظمي، معصومه

نامه  پايان .المصطفي العالميه عملكرد كاركنان جامعه 
 ، دانشگاه تهران.ارشد كارشناسي

 بررسي «). 1390اندام، رضا ( نژاد، رحيم؛ مالئي، مينا؛ رمضاني
اد ورزشي كننده در نهمين المپي مندي داوطلبان شركت رضايت

 صص )،53پياپي(1 شماره ،19سال  .المپيك. »دانشجويان كشور
  . 115ـ130

 قاء هوشي راهكارهايي براي ارتارائه ).1387(آقا، ميترا  من آل 
نامه پايان .كار در امور بين المللاندرفرهنگي مديران دولتي دست

 .ارشد، دانشگاه تهران  كارشناسي

 ) انتشارات  . اهواز:ها انگيزش در سازمان). 1371نايلي، محمدعلي
 دانشگاه شهيد چمران اهواز. 
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