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 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 چکیده
کارکنان  یوربا بهره یو هوش فرهنگ یهوش معنو نیارتباط بهدف از تحقیق حاضر  

 ۀ. جامعاستی از نوع همبستگ قیروش تحق. است و علوم ورزشی یبدن تیپژوهشگاه ترب
آماری برابر با  ۀه بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونگاآماری این تحقیق کارکنان پژوهش

ی با هوش معنو ۀپرسشنامها از سه برای گردآوری دادهدر نظر گرفته شد.  (N=n =93جامعه )
 (α=31/2وری سازمانی با پایایی )( و بهرهα=00/2ی با پایایی )هوش فرهنگ (،α= 03/2پایایی )

اسمیرونوف برای تعیین -ها از آزمون کلموگروفداده تجزیه و تحلیل  برای .استفاده شد
و  (ANOVAطرفه )کی یآنوا لیو تحل هیتجزمستقل،   tو آزمون های هاتوزیع طبیعی داده

-از نرم یمدل ساختار تمیو الگور یریگمدل اندازه تمیالگوری و برای توک یبیآزمون تعق

 د.ش( استفاده P≤21/2 (داریدر سطح معنی Partial Least Square(PLS)و SPSS یافزارها
ی هوش معنوی و هوش هاشاخص یتمام یریگمدل اندازه تمیالگور دهدمینتایج نشان 

 وریهوش فرهنگی و بهره ۀمیزان رابط. داردقرار  یو در حد قابل قبول شده تأیید فرهنگی
(22/9 =t،02/2=rو میزان رابط )ۀ ( 03/0هوش معنوی و بهره وری =t،00/2=r نیز )و  شده تأیید

هوش  ،(P،22/2= r ≤21/2) در حد قابل قبولی قرار دارد. بین هوش فرهنگی و سن کارکنان
( P،01/2= r ≤21/2کارکنان )( و بهره وری و سن P ،20/2= r ≤21/2معنوی و سن کارکنان )

بین هوش فرهنگی براساس  دهدنشان میداری وجود ندارد. همچنین نتایج ارتباط معنی
اما بین هوش معنوی براساس  داری وجود دارد،( تفاوت معنیt=  -03/0و  P≤21/2جنسیت )
( t=  -00/2و  ≤ 21/2Pوری کارکنان براساس جنسیت )( و بهرهt=  23/2و  ≤ 21/2Pجنسیت )

 ≥21/2Pداری وجود ندارد. از طرفی، بین هوش فرهنگی براساس مدرک تحصیلی )تفاوت معنی
 کارکنان یوربهره متوسط زانیبا توجه م بنابراین داری وجود دارد؛( تفاوت معنیF=02/9و 

 مهم داشته باشند. نیبه ا یشتریتوجه بباید  رانی، مدژوهشگاه تربیت بدنی پ
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 مقدمه
های فعال و زنده سازمان ۀو ارتقای آن یکی از اهداف عمد 1وریبهرهدر نظام کنونی جهان، 

وری و متعاقب آن تالش در نظام متحول و پیشرو، اولین گام کوشش برای شناخت و بهرهاست. 

برای تعیین عوامل مؤثر بر افزایش آن است که از شرایط الزم و ضروری تحقق رشد و توسعه 

ها گره خورده و یکی از وری عاملی است که با بقا و دوام حیات ملتشمار می آید. بهرهبه

های المللی و محافل علمی است. لزوم شناخت تواناییقدرت در جوامع بینمعیارهای تعیین 

گذاری های کالن برای اشاعه و گسترش آن از اهم وری و سرمایهبالفعل و بالقوه در دنیای بهره

-واقع نگرشی وریبهره حقیقت، (. در1) نظام اداری و اجرایی کشور است ۀاولویت های امروز

 موجود وضعیت مستمر طوربه می توان آن کمك به که معیاری است و زندگی و کار به گرایانه

وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی فناوری، اهمیت بهره(. 2بخشید ) بهبود را

 ندهیفزآ یبه شکل یوربهره ها برکسی پوشیده نیست.تنوع سلیقه و سرعت تبادل اطالعات

 ۀافتیاست. مفهوم گسترش  دهیدعقل انسان آموزش یهاییبر دانش، مهارت ها و توانا یمبتن

نگرش  یاست. نوع یفکر یستمیبلکه س ست،یکسر ستانده به داده ن كیحاصل  یوربهره

خود را  عمالخود ا ۀشیکه انسان با فکر و اند یفرهنگ است. فرهنگ یو نوع یبه زندگ ییعقال

 یزندگ را در یو معنو یماد ۀجینت نیدارد بهتر یو سع کندیها منطبق متیارزش و واقع رب

. دارد مدیریت نقش را وریبهره بر مؤثر عامل ترینمهم( 1331) عمرانیاز نظر  (.3) کسب کند

 کند می ذکر وریبهره افزایشبرای  مناسب یابزار را انگیزشی هایسازوکار از مدیر ۀاستفاد وی

 طیشرا ،یزشیعوامل انگ ،یکردند فرهنگ سازمان انی( ب1331و همکاران ) انیمهراب (.4)

 یوربهره یعوامل ارتقا نیترمهم بیترتبه یرهبر ۀویش وکارکنان  یتوانمندساز ،یطیمح

 ریسا، در مقایسه با یبودند که فرهنگ سازمان النیگ یدر دانشگاه علوم پزشک یانسان یروین

 نیترمهم یانسان یرویاست ن ( معتقد2111) 2یگوریگر (.5) داشت یشتریب تیاهم عوامل

چنانچه کارکنان با سازمان خود احساس تعهد  ،دارد یاست و اظهار م یوربهره یعامل در ارتقا

3کاپلر (.4را خواهند داشت ) یوربهره نیشتریبرخوردار باشند، ب یسازمان تیکنند و از حما
 

 عوامل از توانندسازماندهی می و متخصص نیروهای وجود رهبری، سبك نیز نشان داد( 2111)

 و نظارت بین ارتباط بررسی» با عنوان تحقیقی در( 2112) 4کوئین (.1) باشند وریبهره بر مؤثر

                                                                                                                   
1. Productivity  

2. Gregory  

3. Capllor 

4. Couin 
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 بادار معنی یارتباط ریزی،برنامه و نظارت داد نشان« سازمان در وریبهره با مدیران ریزی برنامه

نقش ادراکات از بر ( در تحقیقی 2112و همکاران ) 1ون وورن (.3) در سازمان دارد وریبهره

 .تأکید کردند، کندایجاد می های جدیدی برای مدیریتکه فرصتسازمانی  وری بر تعهدبهره

بینی مثبت وری سازمانی بر پیشهره ب وری فردی وتقابل ادراکات کارکنان از بهره همچنین

 بررسی» عنوان تحت پژوهشی در( 2113) همکاران و 2ویچیان (.2) فزایدامی تعهد سازمانی

-ویژگی دادند نشان «دولتی هایدانشگاه علمی هیئت اعضای پژوهش وریبهره بر مؤثر عوامل

-به مناسب، محیطی شرایط و پژوهشی کار برای سازمانی هایحمایت محقق، شخصی های

 علمی هیئت اعضای پژوهشی های فعالیت برای وریبهره بهبود هایمؤلفه ترینمهم ترتیب

 (.3) است

و  تیمفهوم معنو ریاخ یهادر دههمی پردازد.  3هوش معنویاز تحقیق حاضر به  یبخش دیگر

 یمیمفاه که یطوربهاست،  افتهی یادیز تیغرب اهم یایدر دنویژه ، بهایآن در دن یکاربردها

 قاتیوارد تحق شدند یقلمداد م یخصوص یکه موضوعات رهیو غ تیهمچون خدا، مذهب، معنو

 معنوی هوش ۀواژ و مفهوم ورود البته اند.شده یعلوم انسان ۀدر حوز كیو مباحث آکادم یعلم

( 2111) 5ایمونز و( 2111) 4مارشال و زوهر به باید مدیریت و شناسیروان علمی ادبیات به را

 گیریبهره برای هاییتوانا از ایمجموعه معنوی هوش کرد بیان( 2111) ایمونز (.11) داد نسبت

 برتر قدرت با پیوند احساس یا شیارىوه است قادر معنوى هوش. است معنوی و دینی منابع از

 و هوش هایسازه معنوی هوش(. 12 ،11) دهد افزایش یا کند تسهیل را مقدس یوجود یا

 عناصر یافتن برای جستجو معنویت که درحالی ،است دهکر ترکیب سازه یك در را معنویت

 از استفاده برای توانایی شامل معنوی هوش .است 2تعالی و 3زیاد شیاریوه ،1معنایابی مقدس،

 و تولیدات به و کند بینیپیش را فرد سازگاری و کارکرد تواندمی که است موضوعاتی چنین

 معنوی هوش دادند نشان یقیتحق در( 1322) همکاران و یفرهنگ .دشو منجر ارزشمندی نتایج

. اثرگذارند نیآفر تحول رهبری بر( معنوی تجارب و نگریکل اعتماد، ،یآگاه) آن بعد چهار و

 دارییمعن ۀن رابطیآفر تحول رهبری با آرامش یعنی معنوی هوش پنجم بعدهمچنین بین 

                                                                                                                   
1. Vuuren 

2. Wichian 

3. Spiritual intelligence 

7. Zohar & Marshal 

5. Immunes  

6. Meaning 

7. Higher- Consciousness 

8. Transcendence 
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 و یعاطف هوش انیم دارییمعن و مثبت یهمبستگ دادند نشان نیهمچن آنها نداشت. وجود

( نشان داد بین هوش 1323تحقیق معلمی و همکاران )نتایج  (.13) دارد وجود معنوی هوش

وجود دارد. همچنین بین هوش معنوی و  یدارمعنیو معنوی و سالمت روان همبستگی مثبت 

دار وجود دارد. معنی و افکار ناکارآمد و بین سالمت روان و افکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی

قسمتی از واریانس  توانندمیهوش معنوی و هم افکار ناکارآمد  هم تحلیل رگرسیون نشان داد

 که معنوی رهبران (2112) 1فاتلر و استراكبه عقیدۀ  (.14)کنند  بینیپیشرا سالمت روان 

 به :شامل نیآفر تحول و اثربخش رهبران اقدام پنج دیگران از شیب زیادی دارند، معنوی هوش

 کار الگوی گران،ید سازی توانمند مشترك، اندازچشم به دنیبخش الهام ند،یآفر دنیکش چالش

 نشان خود قیتحق در( 2113) 2توگرسن و نتونیل (.15) دهندیم انجام را یقلب قیتشو و بودن

 یها راه از اما ،افزایش دهند را یمعنو هوش قادرند یغرب رانیمد هم و ینیچ رانیمد هم دادند

 خرج به یادیز اقیاشت کار در یغرب رهبران. اندخدمت یپ در فرهنگ دو هر در رهبران. متفاوت

 از زین ینیچ رهبران. آورندیم در کنترل تحت را شیخو کارکنان یانرژ نیهمچن دهند،یم

 یعضو عنوانبه را خود یکسانی و کنند یم تیترب را خود ،یگذشتگ خود از و سخت کار قیطر

 و شهیاند قیطر از را یمعنو هوش یغرب رهبران. دهندافزایش می گروه یاعضا ریسا اب گروه از

 یسنت یهافلسفه و یگروه یها ارزش کمك به ینیچ رهبران و دهند یم توسعه یآگاه جادیا

 ۀرابط»( تحت عنوان 2111) 3نتایج تحقیق دوگرتی(. 11) پردازندیم یمعنو هوش تیتقو به

های پیشرو در فعالیتهای رهبری در دانشجویان بین معنویت، هوش معنوی و سبك

د هر نتوانهای معنویت و هوش معنوی میمقیاس خرده نشان داد »4دانشجویان دانشگاه ایداهو

 (.13ند )نپنج سبك رهبری را پیشگویی ک

نوعی بدیع از هوش است  5فرهنگی پردازد. هوشتحقیق حاضر به هوش فرهنگی می سومبخش 

( هوش 2114) 1ترسونمتنوع فرهنگی دارد. پهای کاری طکه ارتباط بسیار زیادی با محی

 کند. درهای مختلف تعریف میمحیط ها درها و تواناییکارگیری مهارتفرهنگی را استعداد به

 تریبزرگ چالش به خوب ارتباطات دارد، وجود جا همه در فرهنگی تنوع که امروز ۀجامع

 فرد هر وریبهره تواند می هاتفاوت این از حمایت و گذاشتن ارزش شناخت،. است شده تبدیل

                                                                                                                   
1. Strack & Fottler 

2. Lynton & Thogersen  

3. Dougherty 

4. Idaho university 

5. Cultural Intelligence 

6. Peterson 



  23  ارتباط بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با .......

 

 

 فرهنگی، تك هایگروه، درمقایسه با ناهمگون هایگروه. کند حداکثر کارش محل در را

 استفاده باید آنها که ترفندی. ارندد بزرگ هایشکست و هاموفقیت بیشتری برای پتانسیل

. است آن منفی آثار رساندن حداقل به و فرهنگی تنوع مثبت اثرات رساندن حداکثر به ،کنند

 ،اندمتفاوت هم با فرهنگی لحاظ از که افرادی. شودمی نظرات در تنوع باعث فرهنگ در تنوع

 بیشتر خوب ایدۀ یافتن شانس باشد، تروسیع هاایده ۀدامن هرچه و دارند مختلفی هایدیدگاه

 نشان تحقیقات برخی. کندمی ایفا گروه همبستگی ادراك در مهمی نقش فرهنگ،. بود خواهد

 هاییدر مقایسه با گروه اند،شده تشکیل گوناگون هایفرهنگ با یاعضای از که هاییگروه دادند

-می جذب کسانی طرف به بیشتر هاانسان زیرا ؛دارند کمتری همبستگی متجانس فرهنگ با

 سوء گروه اعضای بین تواند می هاگروه در فرهنگی هایتفاوت. باشند هاآن به شبیه که شوند

 عوامل. دید توان می راحتی به را فرهنگ های جنبه (. برخی12کند ) ایجاد هاییتفاهم

 برانگیز چالش هایبخش بیشتر اما ،اندجمله این از رفتاری سبك و موسیقی هنر، مثل آشکاری

 که اندفرهنگ از عناصری مفروضات و هانگرش انتظارات، ها،ارزش عقاید،. است پنهان فرهنگ،

 برای. کنندایجاد می کاری تناقضات و تعارضات گاه و ثرندؤم افراد رفتار بر اما ،شوندنمی دیده

توجه زیادی به آن  که عواملی از یکی. است نیاز هافرهنگ ثرمؤ تعدیل و سازگاری به منظور این

 از جدیدی ۀدامن فرهنگی هوش. است فرهنگی هوش گرفته نام کنندهتعدیل عامل واست  شده

 با( 1323) غفاری (.13) دارد متنوع کاری هایمحیط با زیادی بسیار ارتباط که است هوش

 این به علمیهۀ حوز مدارس مدیران عملکرد با فرهنگی هوش و عاطفی هوشۀ رابط بررسی

 باالتر عملکردی های شاخص به یابیدستبرای  هوش دو این داشتن اختیار در که رسید نتیجه

، در فرهنگی هوش دهدمی نشان همچنین تحقیق، این. کند می کمك مدارس این مدیران به

 (.21) است داشته تریمهم نقش بررسی مورد مدیران عملکرد بهبود در عاطفی مقایسه با هوش

 بر فرهنگی هوش و هیجانی هوش تأثیر» عنوان تحت( 1322) تیزرو و مشبکی تحقیق نتایج

 ۀرابط هانآ موفقیت و رهبران فرهنگی هوش بین داد نشان« جهانی کالس در رهبران موفقیت

 فرهنگی، هوشدر تحقیقی نشان دادند ( 1323) همکاران و وردی اله (.21) دارد وجود مثبت

 اهداف پیشبرد در سزاییهب نقش ،است تأثیرگذار هاسازمان مدیران عملکرد بر اینکه بر عالوه

 به سازمانی فرهنگ های چالش کردن مهار در مدیران موفقیت رمز بنابراین ؛دارد سازمانی

 1هیگینز و الون (.22)است  آن ابعاد و فرهنگی هوش به توجه گرو در شدن جهانی سوی

 می تعدیل فرهنگی هوش توسط رهبری رفتارهای که گرفتند نتیجه تحقیقی در( 2115)

 و هامهارت که دارند انگیزه با افرادی د،دارن فرهنگی هوش با رهبرانی که ییهاسازمان. شوند

                                                                                                                   
1. Alon & Higgins 
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 با ندقادر رهبران این. دارند فردی بین فرهنگی میان روابط گسترش برای را الزم هایتوانایی

 انجام برای پیروانشان رفتار بر قادرند بنابراین تطابق یابند؛ متفاوت فرهنگی هایموقعیت

 در( 2111) 1تریاندیس (23) بگذارند تأثیر جهانی گوناگون محیط در هامأموریت آمیزموفقیت

 كی معرض در تنها که فردی دریافت «هاسازمان در فرهنگی هوش» عنوان تحت خود تحقیق

 سایر با همسان باید فرهنگ آن در ها ارزش و هنجارها که بود خواهد معتقد دارد قرار فرهنگ

 نخواهد آن به تمایلی دارد، وجود شدن سازگار به نیاز که زمانی؛ در نتیجه باشد هافرهنگ

 مدیران فرهنگی هوش دادند نشانی تحقیق در( 2111) همکاران و 2کارانزا (.24) داشت

 مدیران که کردند استدالل همچنین هاآن. باشد داشته شرکت عملکرد بر مثبتی اثر تواند می

 کنند بنا تریمؤثر کار و کسب روابط توانندمی که قرار دارند موقعیتی در فرهنگی هوش دارای

منجر شود وری در کل سازمان و به بهبود بهره کند تقویت را سازمان عملکرد تواندمی این که

 که ایخارجی افراد که رسیدند نتیجه این به تحقیقی در( 2111) همکاران و 3رادان رز (.25)

 ،است ترقوی هاآن فرهنگی هوش رفتاری و فراشناختی هایجنبه و کنند می زندگی مالزی در

 مثبتی ارتباط شغلی عملکرد و فرهنگی هوش بین دریافتند همچنین هاآن. بهترند عملکرد در

وری، نیروی انسانی است و این بهرهترین عامل توسعۀ مهم ،در دنیای کنونی (.21) دارد وجود

وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و های بهرهدر حالی است که شاخص

بینی می کند پیش (1321 و احمدی، به نقل از مقدس) 4پایین است. دراکرشرق آسیا بسیار 

 لدر سد ،بر و خدماتی افزایش ندهندوری را در کارهای دانشچنانچه کشورهای پیشرفته، بهره

(. در خصوص هوش فرهنگی 23بیست و یکم با ایستایی در سازمان خود مواجه خواهند شد )

بر عملکرد  مؤثرعنوان یکی از عوامل فرهنگی می تواند بهاند هوش نیز مطالعات نشان داده

ها، نیاز به با گسترش فعالیت سازمان ای شناخته شود. دالیل این ادعا این است که اوالًوظیفه

های فرهنگی پیش رو یاری رساند، بیش از پیش قابلیتی که مدیران را در برخورد با پیچیدگی

 بربیشتر  انجام شدهگرچه در مطالعاتی که تاکنون اثانیاً هوش فرهنگی  ؛احساس می شود

های نژادی و فرهنگاست، قابلیت تعمیم به خردهتأکیده داشته های بیگانه تعامالت با فرهنگ

ی مانند هند، ایران و چین که در یچنانچه در کشورها ،قومی درون فرهنگ ملی را نیز دارد

صورت داخلی به این موضوع پرداخت. ن بهمی توا دارنددرون مرزی خود تنوع فرهنگی  ۀحوز

مورد  ایفزاینده طوربه معنوی موضوعات ۀو مطالع دین شناسیروان اخیر ۀده دو همچنین در

                                                                                                                   
1. Triandis 

2. Carranza 

3. Raduan 

5. Drucker 
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 شناسی دینروان ۀحوز در انجام شده مطالعات بیشترین است. گرفته قرار شناسانروان توجه

ای رابطه مطالعات این بیشتر در است. روان سالمت با معنویت و دین ۀرابط به مربوط تحقیقات

اخیر  سال درچند است، اما شده یافت افراد روان سالمت با معنویت و دینی باورهای بین مثبت

با توجه به اهمیت منابع انسانی و (. 22است ) شده دین شناسیروان ۀحوز وارد جدیدی مفهوم

 می سعی تحقیق در این ،سازمانی وریبر بهره مؤثروری و نیز شناسایی عوامل ر بهرهدنقش آن 

وری سازمان با بهره معنوی، هوش فرهنگی و ارتباط آن هوش حوزۀ در موجود هایدیدگاه شود

 شود.در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی 

 پژوهش روش
( است. یشیمای)پ یدانیصورت مهب قیتحق یاجرا ۀویو ش یاز نوع همبستگ قیروش تحق

 سؤال چهار)شامل  یشناختتیجمع یهایژگیو ۀپرسشنام چهاربا استفاده از  قیتحق یها داده

با  سؤال 31ی )شامل هوش فرهنگ ۀپرسشنام ،ی(کار ۀو حوز یلیتحص ركمد ت،یسن، جنس

 ۀپرسشنام ،(ی و رفتار فرهنگیفرهنگ زشیانگی، دانش فرهنگی، فرهنگ یاستراتژهای مولفه

 یمعنو یزندگی و هست ۀدرك و ارتباط با سرچشمهای لفهؤبا م سؤال 23ی )شامل معنوهوش 

 یی. روادش یآورجمع (سؤال 14ی سازمانی )شامل وربهره ۀپرسشنامو  (یدرون ۀاتکا به هست ای

 یو دارا یبدن تیمتخصص ترب 15 یها با اعمال نظرات اصالحپرسشنامه صوری و محتوایی

 یمانیپ ،یکارکنان تمام وقت )رسم ۀیپژوهش شامل کل یآمار ۀجامع .شد تأیید یتیریمد ۀسابق

( پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی یدکتر ۀیبورس انیوقت )دانشجو مهی( و نیو قرارداد

ها نفر به پرسشنامه 31و از این تعداد  بودنفر  33 در زمان اجرای نحقیق تعداد آنها که بود

( و α=32/1ی )هوش فرهنگ (،α= 21/1ی )هوش معنو ۀپرسشنامهمچنین پایایی  پاسخ دادند.

-از آزمون کلموگروف تجزیه و تحلیل داده ها برای .دست آمدهب (α=35/1وری سازمانی )بهره

-كی یآنوا لیو تحل هیتجزمستقل،   tهایآزمون ها،اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده

مدل  تمیو الگور یریگمدل اندازه تمیالگوری و برای توک یبیتعق( و آزمون ANOVAطرفه )

( P≤15/1 (داریدر سطح معنی Partial Least Square(PLS)و SPSS یافزارهااز نرم یساختار

 شد.استفاده 

 نتایج

 53و  23وهشگاه به ترتیب حداقل و حداکثر سن کارکنان پژ دهدمینشان  های پژوهشیافته

 ۀرشت . همچنیناست( 31/34 ±32/5ترتیب )و میانگین و انحراف استاندارد سن به سال است
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درصد در  51و  استتربیت بدنی و علوم ورزشی  ،پژوهشگاه درصد کارکنان 44ی لیتحص

  اند.های دیگر تحصیل کرده رشته

 
 کارکنان پژوهشگاه بر اساس رشته یدرصد عیتوز. 2 شکل

 

هوش فرهنگی  ۀهای پرسشنامداده نشان داد توزیع اسمیرنوف-نتایج آزمون کلموگروف

(131/1Z=  214/1وP= ،)هوش معنوی (11/1Z=  211/1وP=) 113/1)وری و بهرهZ=  و

312/1P=است. ( طبیعی   
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 هوش فرهنگی، ارتباط شاخص با عامل خود ۀپرسشنام. 2جدول 

 دانش فرهنگی استراتژی فرهنگی شاخص
انگیزش 

 فرهنگی
 رفتار فرهنگی

    53/1 4 سؤال
    13/1 2 سؤال
    43/1 11 سؤال
    11/1 13 سؤال
   53/1  1 سؤال
   31/1  3 سؤال
   53/1  3 سؤال
   53/1  3 سؤال
   43/1  12 سؤال
   31/1  13 سؤال
  53/1   2 سؤال
  11/1   5 سؤال
  41/1   14 سؤال
  21/1   13 سؤال
  31/1   21 سؤال

 41/1    1 سؤال
 31/1    11 سؤال
 34/1    15 سؤال
 12/1    11 سؤال
 43/1    12 سؤال

  است. 1/1بیش از همبستگی ها عامل تأیید*مالك 

 

هد. مالك دۀ هوش فرهنگی نشان میها را با عامل خود در پرسشنامارتباط شاخص 1جدول

با  4 سؤالدهد است. نتایج جدول مذکور نشان می 1/1بیش از قضاوت در این بخش همبستگی 

با  3 سؤال(، 53/1با عامل خود ) 1 سؤال(، 43/1با عامل خود ) 11 سؤال(، 53/1عامل خود )

با  2 سؤال(، 43/1با عامل خود ) 12 سؤال(، 53/1با عامل خود ) 3 سؤال(، 53/1عامل خود )

با  12 سؤال( و 41/1با عامل خود ) 1 لسؤا(، 41/1با عامل خود ) 14 سؤال(، 53/1عامل خود )

 با عامل خود ارتباط خوبی تسؤاال کمی است و بقیۀارتباط  ارتباط دارد که( 43/1عامل خود )

 دارند.
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 هوش معنوی، ارتباط شاخص با عامل خود ۀپرسشنام .0 جدول

 زندگی معنوی ادراک و ارتباط شاخص

  13/1 1 سؤال
  23/1 4 سؤال
  33/1 5 سؤال
  22/1 3 سؤال
  23/1 2 سؤال
  23/1 3 سؤال
  23/1 11 سؤال
  22/1 15 سؤال
  24/1 11 سؤال
  31/1 24 سؤال
  31/1 23 سؤال
  31/1 23 سؤال
 32/1  2 سؤال
 33/1  3 سؤال
 33/1  1 سؤال
 53/1  11 سؤال
 31/1  12 سؤال
 55/1  13 سؤال
 11/1  14 سؤال
 33/1  13 سؤال
 33/1  12 سؤال
 54/1  13 سؤال
 53/1  21 سؤال
 31/1  21 سؤال
 32/1  22 سؤال
 11/1  23 سؤال
 32/1  25 سؤال
 43/1  21 سؤال
 25/1  22 سؤال

  است. 1/1بیش از ها همبستگی عامل تأیید*مالك 
 

دهد. مالك هوش معنوی نشان می ۀها را با عامل خود در پرسشنامارتباط شاخص 2جدول 

 24 سؤالدهد است. نتایج جدول مذکور نشان می 1/1 یش ازدر این بخش همبستگی ب قضاوت

 13 سؤال(، 55/1با عامل خود ) 13 سؤال(، 53/1با عامل خود ) 11 سؤال(، 31/1با عامل خود )

ارتباط ( 43/1با عامل خود ) 21 سؤال( و 53/1با عامل خود ) 21 سؤال(، 54/1با عامل خود )

  قرار دارد.ت با عامل خود در حد خوبی سؤاال ۀبقیارتباط است و  عیفیضارتباط دارد که 
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 هوش فرهنگی ۀگیری پرسشنامالگوریتم مدل اندازه. 9جدول 

 نتیجه T-Statistic مقدار برآورد شاخص

 استراتژی فرهنگی

 تأیید 15/3 53/1 4 سؤال
 تأیید 43/3 13/1 2 سؤال
 تأیید 14/2 43/1 11 سؤال

 تأیید 25/2 11/1 13 سؤال

 دانش فرهنگی

 تأیید 12/3 53/1 1 سؤال
 تأیید 15/4 31/1 3 سؤال

 تأیید 33/3 53/1 3 سؤال

 تأیید 41/3 53/1 3 سؤال

 تأیید 41/2 43/1 12 سؤال

 تأیید 31/1 31/1 13 سؤال

 انگیزش فرهنگی

 تأیید 31/2 53/1 2 سؤال
 تأیید 11/4 11/1 5 سؤال
 تأیید 34/2 41/1 14 سؤال
 تأیید 15/2 21/1 13 سؤال

 تأیید 23/5 31/1 21 سؤال

 رفتار فرهنگی

 تأیید 11/2 41/1 1 سؤال
 تأیید 14/4 31/1 11 سؤال
 تأیید 55/3 34/1 15 سؤال
 تأیید 43/5 12/1 11 سؤال
 تأیید 12/2 43/1 12 سؤال

 . است( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بعامل تأیید*مالك 
 

دهد. باید توجه های هوش فرهنگی را نشان میگیری شاخصالگوریتم مدل اندازه 3جدول 

بنابراین الگوریتم مدل  است؛( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بشاخص تأییدداشت مالك 

 و در حد قابل قبولی قرار گرفت.  تأیید شدها گیری تمامی شاخصاندازه
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 هوش معنوی ۀگیری پرسشنامالگوریتم مدل اندازه. 0جدول 

 نتیجه T-Statistic مقدار برآورد شاخص

 ادراك و ارتباط

 تأیید 15/3 13/1 1 سؤال

 تأیید 33/2 23/1 4 سؤال

 تأیید 22/3 33/1 5 سؤال

 تأیید 11/11 22/1 3 سؤال

 تأیید 11/11 23/1 2 سؤال

 تأیید 32/2 23/1 3 سؤال

 تأیید 23/15 23/1 11 سؤال

 تأیید 21/3 22/1 15 سؤال

 تأیید 33/3 24/1 11 سؤال

 تأیید 33/1 31/1 24 سؤال

 تأیید 21/12 31/1 23 سؤال

 تأیید 13/1 31/1 23 سؤال

 زندگی معنوی

 تأیید 25/5 32/1 2 سؤال

 تأیید 25/3 33/1 3 سؤال

 تأیید 14/5 33/1 1 سؤال

 تأیید 52/2 53/1 11 سؤال

 تأیید 15/4 31/1 12 سؤال

 تأیید 24/5 55/1 13 سؤال

 تأیید 31/5 11/1 14 سؤال

 تأیید 55/3 33/1 13 سؤال

 تأیید 33/2 33/1 12 سؤال

 تأیید 11/4 54/1 13 سؤال

 تأیید 11/4 53/1 21 سؤال

 تأیید 32/5 31/1 21 سؤال

 تأیید 34/3 32/1 22 سؤال

 تأیید 14/5 11/1 23 سؤال

 تأیید 43/3 32/1 25 سؤال

 تأیید 33/3 43/1 21 سؤال

 تأیید 52/13 25/1 22 سؤال

  است.( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بعامل تأیید*مالك 
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دهد. باید توجه های هوش معنوی را نشان میگیری شاخصالگوریتم مدل اندازه 4جدول 

بنابراین الگوریتم مدل  است؛( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بشاخص تأییدداشت مالك 

 و در حد قابل قبولی قرار گرفت.  شد  تأییدها گیری تمامی شاخصاندازه
 

 الگوریتم مدل ساختاری .1جدول 

 شاخص
 مقدار 

 برآورد

 میانگین 

 لفه هاؤم

 خطای انحراف 

 استاندارد
T-Statistic نتیجه 

 تأیید 23/4 21/1 31/1 33/1 )هوش فرهنگی(استراتژی فرهنگی 

 تأیید 13/3 13/1 21/1 22/1 دانش فرهنگی )هوش فرهنگی(

 تأیید 35/4 12/1 34/1 31/1 انگیزش فرهنگی )هوش فرهنگی(

 تأیید 42/3 13/1 21/1 21/1 رفتار فرهنگی )هوش فرهنگی(

 تأیید 31/13 13/1 43/1 43/1 ادراك و ارتباط )هوش معنوی(

 تأیید 15/21 12/1 53/1 51/1 زندگی معنوی )هوش معنوی(

 تأیید 11/3 13/1 44/1 41/1 وری(هوش فرهنگی )بهره

 تأیید 31/2 13/1 45/1 43/1 وری(هوش معنوی )بهره

 . است( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بعامل تأیید*مالك 
 

 ،شودطور که مشاهده میدهد. هماننشان میها را الگوریتم مدل ساختاری بین عامل 5جدول 

دانش فرهنگی  ۀ(، میزان رابطt،33/1=r=23/4استراتژی فرهنگی و هوش فرهنگی ) ۀمیزان رابط

انگیزش فرهنگی و هوش فرهنگی  ۀ(، میزان رابطt،22/1=r= 13/3و هوش فرهنگی )

(35/4=t،31/1=rمیزان رابط ،)ۀ ( 42/3رفتار فرهنگی و هوش فرهنگی=t،21/1=rمیزان رابط ،)ۀ 

زندگی معنوی و هوش  ۀ(، میزان رابطt،43/1-=r= 31/13ادراك و ارتباط و هوش معنوی )

( و میزان t،41/1=r= 11/3) وریهوش فرهنگی و بهره ۀ(، میزان رابطt ،51/1=r=15/21) معنوی

 و در حد قابل قبولی قرار گرفت.  شد تأیید( t ،43/1=r=31/2) وریهوش معنوی و بهره ۀرابط
 

 وری با سن کارکنانآزمون پیرسون در مورد ارتباط بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و بهره .3 جدول
 وریبهره هوش معنوی هوش فرهنگی شاخص متغیر

 سن کارکنان
R 11/1 13/1 25/1 

 P 54/1 32/1 14/1 
 

(، بین هوش P ,11/1= r ≤15/1کارکنان )بین هوش فرهنگی و سن ، 1بر اساس نتایج جدول 

( P ,25/1= r ≤15/1وری و سن کارکنان )( و بین بهرهP ,13/1= r ≤15/1معنوی و سن کارکنان )

 داری وجود ندارد. ارتباط معنی
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وری کارکنان مستقل در خصوص تفاوت بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و بهره tآزمون . 0جدول 

 براساس جنسیت
 شاخص

 متغیر
 آزمون لوین

 M±SD df t P جنسیت
P F 

 13/1 11/1 هوش فرهنگی
 13/43 ± 34/3 مرد

34 21/2- *13/1 
 13/55 ± 23/3 زن

 12/1 41/1 هوش معنوی
 32/53 ± 23/13 مرد

34 13/1 32/1 
 14/53 ± 22/14 زن

 13/1 32/1 وریبهره
 11/153 ± 12/41 مرد

34 53/1- 12/1 
 32/121 ± 41/33 زن

 .دار استمعنی P≤15/1* در سطح 
 

( t=  -21/2و  P≤15/1دهد بین هوش فرهنگی براساس جنسیت )نشان می 3 نتایج جدول

و  ≤ 15/1Pبین هوش معنوی براساس جنسیت ) ،از طرف دیگر دارد. داری وجودتفاوت معنی

13/1  =tو بهره )( 15/1وری کارکنان براساس جنسیتP ≥  43/1و-  =tتفاوت معنی ) داری

 وجود ندارد. 
 

وری براساس در خصوص تفاوت بین هوش فرهنگی، هوش معنوی و بهره ANOVAآزمون  .0جدول 

 مدرک تحصیلی

 شاخص متغیرها
 مجموع 
 df مجذورات

 میانگین 
 F P مجذورات

 هوش فرهنگی

 32/122 3 15/515 بین گروهی

 31/55 32 11/1331 گروهیدرون 12/1* 41/3

  35 35/2331 مجموع

 هوش معنوی

 11/351 3 14/1151 بین گروهی

 32/313 32 35/3312 گروهیدرون 35/1 13/1

  35 11/11313 مجموع

 وریبهره
 23/324 3 23/2132 بین گروهی

 12/2114 32 23/13343 گروهیدرون 33/1 34/1
  35 35/13521 مجموع

 دار است.معنی  ≥ 15/1P*در سطح   
 

( و F=13/1و  ≤15/1Pدهد بین هوش معنوی براساس مدرك تحصیلی )نشان می 2 نتایج جدول

داری وجود ندارد. ( تفاوت معنیF=34/1و ≤15/1Pوری کارکنان براساس مدرك تحصیلی )بین بهره

داری ( تفاوت معنیF=41/3و  ≥15/1Pبین هوش فرهنگی براساس مدرك تحصیلی ) ،دیگر از طرف

نتایج  و ها استفاده شدتعیین تفاوت بین گروهبرای  ،(HSDاز آزمون تعقیبی توکی ) وجود دارد.
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MD =21/2و=P 13/1) داریمعنی تفاوت نشان داد بین مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس
1 )

 وجود دارد.

 

 
  است.( ±31/1از ) T-Statisticبودن  یشترها بعامل تأیید*مالك 

 هابین عامل ۀمیزان رابط .2شکل 

                                                                                                                   
1. Mean Difference  

 دانش فرهنگی

 انگیزش فرهنگی

 رفتار فرهنگی

 استراتژی فرهنگی

 هوش فرهنگی

 ادراک و ارتباط

 زندگی معنوی

 معنویهوش 

 بهره وری
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 بحث و نتیجه گیری
 و تیمی صورتهب کارها انجام برای هاسازمان در را رشدی به رو روند امروز متالطم محیط

 گروهی صورتهب بتوانند که هستند افرادی به دنبال هاسازمان ،امروزه. است دهکر ایجاد گروهی

 مختلف هایفرهنگ از افرادی با مستمر تطبیق توانایی طرفی از و باشند داشته مطلوبی عملکرد

 به که داردنیاز  افرادی به کار امروز، محیط. باشند دارا نیز را فرهنگی بین ارتباطات ۀادار و

 .کنند برقرار مناسب ارتباط هافرهنگ سایر افراد با بتوانند و باشند آشنا مختلف هایفرهنگ

مختلف، اهداف و  یفرهنگ ها . افراد دردارند نیاز فرهنگی هوش به افراد منظور، این برای

آن اهداف،  هب یابیدست برایافراد  تیو هدا ییدارند که با شناسا یمتفاوت یفرهنگ یهنجارها

که ممکن  یهای مختلف زندگدهیبه پد دنیبخش یاز افراد در معن ارییبس .ابدییگسترش م

تواند تا حد  یله مئمس نیبرند و ایسود م ینیاست برای آنان سخت و دشوار باشد از باورهای د

سازه  كیرا در  تیهای هوش و معنوبه سازگاری آنان کمك کند. هوش معنوی سازه ادییز

 ارییشوه ،یابیعناصر مقدس، معنا افتنیجستجو برای  تیعنوکه م یده است در حالکر بیترک

 یاست که م یموضوعات نیبرای استفاده از چن ییهوش معنوی شامل توانا. است یتعال زیاد و

. از تهی شودمنارزشمندی  جیو نتا داتیکند و به تول ینیبشیتواند کارکرد و سازگاری فرد را پ

فعال  یهاسازمان ۀاز اهداف عمد یکیآن  یو ارتقا یروبهره جهان، یدر نظام کنون گر،ید یسو

و متعاقب آن  یوربهره شناخت و یگام کوشش برا نیاول شرو،یو زنده است. در نظام متحول و پ

تحقق رشد و  یالزم و ضرور طیآن است که از شرا شیعوامل مؤثر بر افزا نییتع یتالش برا

 ،یفناور یدگیچیبا توجه به گسترش سطح رقابت، پ یوربهره تیاهم .دیآیتوسعه به شمار م

 گاهیجا ییآو کار یوربهره ،. امروزهستین دهیپوش یها برکسقهیسرعت تبادل اطالعات، تنوع سل

ترند و تالش فزون یو اثربخش شتریب ییآکار یدارد و همه در جستجو رانینزد مد یارزشمند

کند.  نیپر رقابت تضم یایتا ثبات سازمان را در دن ردیگیراستا شکل م نیدر هم زیآنان ن

 دهیدعقل انسان آموزش یهاییها و توانابر دانش، مهارت یمبتن ندهیفزآ یبه شکل یوربهره

 یستمیبلکه س ست،یکسر ستانده به داده ن كیحاصل  یوربهره ۀافتیاست. مفهوم گسترش

که انسان با فکر و  یفرهنگ است. فرهنگ یو نوع یبه زندگ یینگرش عقال یاست. نوع یفکر

را در  جهینت نیدارد بهتر یو سع کندیها منطبق متیخود اعمال خود را با ارزش و واقع ۀشیاند

  کسب کند. یزندگ یو معنو یماد اهداف یراستا

و هوش  یوربهره نیب ،یو هوش فرهنگ یهوش معنو نیب حاضر نشان داد قیتحق جینتا

( 1323وجود دارد. جعفر غفاری ) یداریارتباط معن یو هوش معنو یوربهره نیو ب یفرهنگ

در بهبود عملکرد مدیران  تریمهمنقش  هوش عاطفی ، در مقایسه بانگینشان داد هوش فره
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وری و عملکرد کند بین بهرهیم انیخود ب قی( در تحق1333داشته است. رهبری ) مورد بررسی

عامل  نیترمهممعتقد است ( 1331) یوجود دارد. عمران داریمعنیو ارتباط مثبت  مدیران

مناسب  یابزار یزشیگان یهاسازوکاراز  ریمد ۀدارد و استفاد تیریرا نقش مد یورمؤثر بر بهره

بودن هوش کارکنان به بهبود  زیاددهد یمطالعات نشان م است. بیشتر یوربهره شیافزابرای 

و هوش  یکه کارکنان هوش معنو یتوجه داشت در صورت دیشود. بایممنجر سازمان  یوربهره

را در  سازمانو  اشندب مؤثرسازمان  یوربهرهافزایش توانند در یم، باشند خوبی داشته یفرهنگ

 ارتباطی یدهد هوش معنو ینشان م قیتحق جینتا ،ی. از طرفدکنن یاریخود  تیمورأم انجام

عنوان ناظر بر که در کارها به حضور خداوند به یدارد. کارکنان یبا هوش فرهنگ میمثبت و مستق

مختلف به  یفرهنگ یهایژگیبا آداب و رسوم و و یبا افراد ،اعمال و رفتارشان معتقد باشند

آنان را به  یهاکنند مسائل و مشکالت و درخواستیتالش م ،ارتباط برقرار کرده یدرست

سن  نیدهد بیحاضر نشان م قیتحق جینتا بپردازند. هابه رفع آنو  کنند یوجه بررس نیبهتر

و  یوجود ندارد. پورسلطان یداریارتباط معن وریبهرهو  یهوش معنو ،یهوش فرهنگ کارکنان و

و  یبدن تیترب ۀسن کارکنان پژوهشکد نینشان دادند ب یقیدر تحق زی( ن1323) انیزارع

که  یقاتیدر تحق ،گریداری وجود ندارد. از طرف دارتباط معنی یروان یاسترس شغلی و سالمت

دست هبو سن افراد  یعملکرد هوش معنو انیم زیادی یهمبستگه، انجام شد اخیر یهادر سال

روی سن  شیبا افزا یهوش معنو یها به مهارت یابیکه دست ستین یبدان معن نی. اآمده است

 یهوش معنو یها مهارت توانند یسن م شیاست که افراد با افزا مطلب نیا یایبلکه گو دهد،می

توان به یم قاتیتحق نیحاضر با ا قیتحق یهمخواننا لی. از جمله دالرندیو فراگ نندیرا برگز

  د.کرافراد اشاره  یتیشخص یهایژگیحاضر و و قیتحق یآمار ۀتفاوت جامع

 داری وجود دارد.ها نشان داد بین هوش فرهنگی براساس جنسیت تفاوت معنیهمچنین یافته
وری کارکنان براساس جنسیت تفاوت بین هوش معنوی براساس جنسیت و بهره ،از طرف دیگر

کارکنان  یوربر بهره تیجنسنشان دادند ( 1321) یمقدس و احمدداری وجود ندارد. معنی

. پورسلطانی و زارعیان ردندا یستاد رانیمد یوربر بهره یریتأث که یدر حال استصف مؤثر 

( در تحقیقی نشان دادند بین استرس شغلی و سالمت روانی کارکنان پژوهشکده تربیت 1323)

که میانگین است  قابل توجه این ۀاما نکت ،داری وجود نداردبدنی بر اساس جنسیت تفاوت معنی

بین هوش ( بود. در تحقیق حاضر =31/35Mمردان ) کمتر از( =41/23Mاسترس شغلی زنان )

هوش فرهنگی زنان  و داری مشاهده شدتفاوت معنیفرهنگی کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی 

(13/55M= )بیشتر از ( 13/43مردانM=بود. استیفن رابینز در کتاب رفتار سا ) زمانی بیان

های هوش فرهنگی . از جمله ویژگیاستمردان از  بهترزنان زنی کند قدرت تعامل و چانهمی
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های مختلف اشاره کرد. بر این اساس فرهنگ ی ازتوان به برقراری ارتباط و تعامل با افرادنیز می

کنند. ان عمل میهای مختلف بهتر از مردزنان در برقراری ارتباط با فرهنگ، و با توجه به نتایج

درصد کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی را مردان تشکیل می دهند  11از طرفی باید توجه داشت 

. استپژوهشی -علمیبودن هوش فرهنگی این افراد نقطه ضعفی برای این سازمان مرجع  کمو 

است؛ به وری سازمانی براساس جنسیت بهره دار بینمعنی تفاوت نبوداز دیگر نتایج این تحقیق 

و میانگین هر دو داری مشاهده نشد وری کارکنان مرد و زن تفاوت معنیبین بهره عبارت دیگر

 داری با یکدیگر ندارد. گروه اختالف معنی

وری کارکنان بین هوش معنوی براساس مدرك تحصیلی و بین بهره نشان دادنتایج این تحقیق 

بین هوش فرهنگی  ،رد. از طرف دیگرداری وجود ندابراساس مدرك تحصیلی تفاوت معنی

( نشان 1323داری وجود دارد. پورسلطانی و زارعیان )براساس مدرك تحصیلی تفاوت معنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی  ۀدادند بین استرس شغلی و سالمت روانی کارکنان پژوهشکد

 جهینت نیا( به 1333) یاالسالم خیشداری وجود ندارد. براساس مدرك تحصیلی تفاوت معنی

 ،دیگر . از طرفوجود دارد یداریمثبت و معن ۀرابط یورو بهره التیسطح تحص نیکه ب یدرس

 ،کارکنان صف مؤثر بودند یوربر بهره التیسطح تحصنشان دادند ( 1321) یمقدس و احمد

وری طور کلی هوش معنوی و بهره. بهنداشتند یستاد رانیمد یوربر بهره یریتأث که یدر حال

تواند بر به عبارت دیگر میزان تحصیالت نمی براساس مدرك تحصیلی تفاوتی ندارد؛کارکنان 

 ثیرگذار باشد.أها تؤلفهاین م

از جمله نتایج تحقیق حاضر تفاوت بین هوش فرهنگی کارکنان پژوهشگاه براساس مدرك 

 ۀبود و این نکتاز کارکنان فوق لیسانس  یشترتحصیلی بود. هوش فرهنگی کارکنان لیسانس ب

آماری افراد لیسانس پژوهشگاه  ۀهای فردی و تعداد جامعقابل تامل در این بخش بود. ویژگی

تواند از دالیل تفاوت میزان هوش فرهنگی کارکنان لیسانس نسبت به افراد فوق لیسانس می

  نسبت به فوق لیسانس باشد.

( r =41/1مقایسه با هوش فرهنگی )، در (r =43/1) دهد هوش معنوینشان می 1نتایج شکل 

 یمعنو شیکه گرا ییهاافراد در سلسله مراتب سازمانوری کارکنان دارد. بر بهرهبیشتری اثر 

در سازمان  تیمعنو هایبه ویژگیکه  ی. افرادکنندی تالش م گریکدی یتوانمندساز یدارند، برا

 یهاتیو در موقع کنندیو عواطف توجه م رتیبه بص شتریب هایریگمیدر تصم توجه دارند،

که  کنندیم انی. محققان بکنندیبرد استفاده م-برد یهمکار یهایاز استراتژ شتریتعارض ب

 شیافزا ت،یخالق شیافزا لیاز قب یو منافع ایمزا تواندیم کار طیدر مح تیمعنو به قیتشو

 یشغل یهابهبود نگرش ،یتعهد سازمان شیافزا ،یحس تکامل شخص شیصداقت و اعتماد، افزا
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کار،  طیترك مح اتیکاهش ن زیو ن یمشارکت شغل ،یشغل تیرضا شیهمچون افزا کنانکار

شایسته  .وجود آوردبه یورعملکرد و بهره زیو ن شتریب زشیانگ ،یاخالق و وجدان کار شیافزا

، بستر الزم را مدیران پژوهشگاه تربیت بدنی نیز با توجه به اهمیت معنویت در محیط کار است

د و خود نیز به آن پایبند کننپیاده شدن اصول و مبانی معنویت در این سازمان فراهم  برای

 باشند. 

و  یهوش فرهنگ تیبا توجه به اهمشود استناد به نتایج تحقیق پیشنهاد می با مجموع،در 

 ،یبدن تیچون پژوهشگاه ترب یسازمان مرجع یوردر بهبود عملکرد و بهره یهوش معنو

-متوسط بهره زانیم به با توجههمچنین عوامل داشته باشند.  نیبه ا یشتریب تیاهم نمسئوال

 زانیم نکهیه به ابا توجدر آخر  مهم داشته باشند. نیبه ا یشتریتوجه ب رانیکارکنان، مد یور

شود در تعامالت و یم شنهادیاز مردان بود، پ یشترکارکنان زن پژوهشگاه ب یهوش فرهنگ

  استفاده شود. از وجود آنانمختلف  یهاسازمان ایارتباطات پژوهشگاه با افراد 

 منابع

 وری بهره و انگیزه رابطه. محمد احسانی ؛هاشم چیان کوزه ؛علی رضائیان ؛حبیب هنری .1

 شماره؛ 1325. حرکت نشریه. ایران اسالمی جمهوری بدنی تربیت سازمان در انسانی نیروی

23. 

 بر فرهنگی هوش تأثیر میزان بررسی. طوبی دالرام ؛سعید مرتضوی ؛فریبرز نیا رحیم .2

 نشریه(. تهران استان نوین اقتصاد بانك شعب: مطالعه مورد) مدیران ای وظیفه عملکرد

 .22شماره. هشتم سال؛ 1322. فردا مدیریت پژوهشی علمی

 ؛محسن محمدزاده شیر؛ کریم زاده صالح ؛میرمحمد کاشف ؛محمدرسول خدادادی .3

 استان بدنی تربیت مدیران وری بهره با سازمانی هوش بین رابطه .فرهاد خوشنویس

 . (4) ؛1323 .ورزشی مدیریت نشریه .شرقی آذربایجان

 ورزشی اماکن وضعیت تحلیل. حبیب هنری ؛حسن اسدی ؛محمود گودرزی ؛غالمعلی کارگر .4
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