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رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

پرویز عسگری *
سمیرا سیدآسیابان ** 
آزاده حربی ***

چکیده 
هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشــی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد اســالمی اهواز اســت. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیري تصادفي طبقه ای 
انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطالعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامه 
هوش فرهنگی و پرسشــنامه هوش معنوی، پرسشنامه اســتفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل 
آماری داده ها از ضریب همبســتگی ســاده )پیرسون( و تحلیل کانونی استفاده شــد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش 
نشــان داد که بین خود اثربخشــی با هوش فرهنگی در ســطح )p>0/05( در دانشــجویان رابطه معنی دار وجود دارد 
)p>0/0001 و R=0/56( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح )p>0/05( در دانشجویان رابطه معنی دار وجود 
دارد )p>0/0001 و R=0/53(. بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در ســطح )p>0/05(در دانشــجویان رابطه 
وجود دارد. )p>0/0001 و R=0/42(. بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در ســطح )p>0/05(در دانشــجویان 
رابطه وجود دارد )p>0/0001 و R=0/40(. بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی 

در دانشجویان رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: خود اثربخشی، جهت گیری مذهبی، هوش فرهنگی و هوش معنوی.

* دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- ایران.
** مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز - ایران.

این مقاله بر گرفته از یک طرح پژوهشــی مصوب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد که با استفاده از بودجه 
پژوهشی واحد انجام گردیده است.

7 تاریخ دریافت: 92/9/12 
تاریخ پذیرش: 93/10/25
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مقدمه

در اواخر قرن نوزدهم،  دین1 به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه رشــته هاي علوم اجتماعي 
قرار گرفت و روانشناسي نیز دین را تا حدودي مورد بررسي قرار داد. از نظریه هایي گرفته که 
دین را به عنوان یک فرآیند دروني و شخصیت مدارانه2 )فروید3 1931، نقل از شریفي 1381( 
در نظر مي گرفتند تا نظریه هایي که بر اجتماع و عوامل اجتماعي تأکید داشــتند و تفاوتهاي 

فردي را نادیده مي گرفتند.
امروزه رفتارهاي دیني را ترکیبي از فرآیندهاي شــخصي – اجتماعي مي دانند و دیدگاهها 
و مراحل مختلف دین شناســایي شده اند. یونگ اولین روانکاوي بود که فهمید افکار و عقاید 
دیني و افســانه،  مظاهر بینش ها و اندیشــه هاي ژرفي هستند. مي توان تعریف وي را از دین 
در این بیان خالصه کرد که جوهر تجربه ي دین تســلیم و تمکین در برابر نیروهایي اســت 
که نســبت به ما برتري دارند )وونت4،  1975، نقل از شــریفي 1381(. شهید مطهري اولین 
اثر ایمان این اســت که پشتوانه ای اخالق اســت. یعني اخالق که خود سرمایه بزرگ زندگي 
است بدون ایمان اساس و پایه درستي ندارد. زیربناي همه ي اصول اخالقي و منطقي، ایمان 
دینــي، یعني ایمان و اعتقاد به خداســت. همه ي ادیان الهي دعوت بــه پیوند بین خالق و 
مخلوق مي کنند و چنین پیوندي به خودي خود مي تواند موجب آرامش رواني انسان شود، 
 بنابراین همه ي ادیان الهي در پیشــگیري و درمان اختالالت رواني مي توانند نقش اساســي 
داشــته باشند )مطهري، 1361(. انسانها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب هاي 
اجتماعي بســیاري رنج برده اند و همواره در جستجوي یافتن عمل و انگیزه هاي آن بوده اند، 
تا راهها و شــیوه هایي را براي رهایي از آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجارب توانســته 
اند زمینه هاي مطالعاتي بسیاري را براي تبیین ناهنجاري ها و نابساماني هاي زندگي اجتماعي 

پي ریزي کنند )ستوده، 1382(.

1. Religion

2. .Personality based
3. .Freud

4. .Wundt
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همچنین با رجوع به حال و گذشــته روان شناســي، این حقیقت نمایان مي شود که این 
علــم هرگز به طور کامل از اهمیت فرهنگ غافل نشــده و مفاهیــم فرهنگ، قومیت، تنوع و 
نژاد تقریباً از ابتداي شکل گیري روان شناسي در واژگان این علم موجود بوده است که یکي 
از ســازهاي نســبتاً جدید که به توانایي تعامل مؤثر در میان فرهنگ ها اشاره مي کند مفهوم 
هوش فرهنگي1 است که براي نخستین بار توسط ارلي و انگ2 مطرح شد )توماس و اینکسن3، 
2004؛ نقل از فیضی1389(. آنان هوش فرهنگي را توانایي فرد در سازگاري موفقیت آمیز با 
محیطهاي فرهنگي جدید که معموالً با بافت فرهنگي خود فرد ناآشناست تعریف مي کنند. 
 4 IQ هوش فرهنگي یک فرا هوش اســت که شامل شــکلهاي مختلفي از هوش مي باشد و
تنها یکي از آنهاســت. هوش فرهنگي قابلیتي فردي براي درک، تفســیر و اقدام اثربخش در 
موقعیت  هایي اســت که از تنوع فرهنگي برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش 
ســازگار است که هوش را بیشتر یک توانایي شــناختي مي دانند )پترسون، 2004(. در واقع 
هوش فرهنگي، با تمرکز بر قابلیت هاي خاصي که براي روابط شخصي با کیفیت و اثربخش در 
شــرایط فرهنگي مختلف الزم است، بر جنبه اي دیگر از هوش شناختي تمرکز دارد همچنین 
هوش فرهنگي توانایي بروز عکس العمل در برابر اهالي فرهنگ هاي بیگانه اســت. این هوش 
بــه ما امکان مي دهد تا از طریق دانش و عمل تفاوت هاي فرهنگي را دریافته و در برخورد با 

سایر فرهنگ ها رفتار درستي را در پیش گیریم )رحماني و تهراني پور، 1388(.
مفهوم دیگري اســت که طي ســالهاي اخیر مورد توجه حوزه هاي تحقیق در روانشناسي 
قرار گرفته اســت هوش معنوی است. اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه 
گذشــته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب 
کرده اســت. پیشرفت علم روانشناسی از یک ســو و ماهیت پویا و پیچیدهي جوامع نوین از 
ســوي دیگر، باعث شده است که نیازهاي معنوي بشر در برابر خواسته ها و نیازهاي مادي قد 

1. Cultural Intelligence 
2. Early & Ang
3. Thomas & Inkson
4. Intelligence Quotient
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علم ک نند و اهمیت بیشــتري یابند. به طوري که ســازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد 
وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می کند و بعد چهارم یعنی 
بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می سازد )فرانکل1، 1375، ترجمه معارفی(.

در واقع معنویت یکی از نیازهاي درونی انسان است که برخی صاحب نظران آن را متضمن 
باالترین ســطوح زمینه هاي رشد شناختی، اخالقی، عاطفی، فردی، تالش همواره آدمی براي 
پاســخ دادن به چراهاي زندگی می دانند. به عبارت واضح تر استفاده بهینه از قوه خالقیت و 
کنجکاوي براي، یافتن دالیل موجود مرتبط، با زنده ماندن و زندگی کردن و در نتیجه، رشد 

و تکامل بخش مهمی از معنویت را تشکیل می دهد )نقل از ناصری، 1387(.
بر اســاس پژوهش های انجام شده؛ گرگری و فرید )1391( نتایج پژوهش نشان داد که اثر 
مســتقیم جهت گیري مذهبي دروني بر ســالمت رواني، جسمي و معنوي معني دار نبود اما 
اثر غیرمستقیم جهت گیري مذهبی از طریق ارزیابي اولیه چالش برانگیز موقعیتها بر سالمت 

روانی، معنوی و جسمی معنی دار بود.
در پژوهشــی هادیزاده مقدم و حسیني)1390( نتایج نشان مي دهد سازه تماس هاي بین 
فرهنگي داراي تأثیر قوي، مثبت و معني داري بر ســازه جهت گیری مذهبی است. همچنین 
بین هوش فرهنگي، هوش هیجاني و سازگاري فردي - اجتماعي دانشجویان زن و مرد تفاوت 

معني داري وجود دارد.
مداحي، صمدزاده، کیخاي و محمد )1390( نتایج نشان داد بین نمره جهت گیري مذهبي 
دروني و بیروني با بهزیســتي روانشناختي از نظر آماري معنادار بود. از طرفي نتایج نشان داد 
که جهت گیري مذهبي هم از نوع دروني و هم از نوع بیروني آن قابلیت پیش بیني بهزیستي 
روانشــناختي را دارد. این نتایج را این طور مي توان تبییــن کرد هرچه میزان جهت گیري 
مذهبي جوانان دروني تر باشــد، بهزیستي روان شــناختي آن ها بیشتر خواهد بود. و هرچه 
میزان جهت گیري مذهبي جوانان بیروني تر باشد، بهزیستي روانشناختي آن ها کمتر خواهد 

بود و هوش معنوی پایین تر خواهد بود. 

1. Ferankrl
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فیضي)1389( در پژوهشــي به مقایســه هوش فرهنگي داوطلبان ورزشــي دختر و پسر 
پرداخت نشان داد که بین ابعاد هوش فرهنگي و نیز هوش فرهنگي به طور کلي در داوطلبان 
دختر و پسر اختالف معناداري وجود ندارد اما میان هوش فرهنگی و خود اثر بخشی داوطلبان 

دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. 
جعفري )1388( بر اساس پژوهشــی نتیجه گرفته شد که دانشجویان داراي جهت گیري 
مذهبي دروني بیش از دانشــجویان داراي جهت گیري مذهبي بروني، از شیوه هاي مقابله ای 
مساله محور استفاده کرده اند همچنین داراي جهت گیري مذهبي بروني بیش از دانشجویان 
داراي جهت گیري مذهبي دروني از شــیوه هاي مقابله ای هیجان محور اســتفاده کرده اند. و 
تفاوت معني داري بین میانگین هاي دو گروه از دانشجویان داراي جهت گیري مذهبي دروني 
و بروني در هر یک از مقیاس هاي شیوه هاي مقابله ای هیجان محور )رویارویي، دوري گزیني، 

خویشتن داري و گریز - اجتناب( می باشد.
)رســتمي، 1384، تمدنی، 1384، خدایای فرد، رحیمی نژاد و یاسمین، 1385( بر اساس 
نتایج به دست آمده از پژوهشی دریافتند که سالمت روان و هوش معنوي به طور معناداري، 
تاب آوري و خود اثربخشــی را پیش بیني مي کنند و از آنجایي که افراد با ســالمت روان باال 
درجات باالتري از تاب آوري را نشان مي دهند، مي توان نتیجه گرفت که فراهم نمودن عوامل 
حمایتي )مانند مذهب و معنویت( به منظور افزایش ســالمت روان و هوش معنوي مي تواند 

منجر به افزایش تاب آوري گردد.
خدایاري فرد )1383( نتایج پژوهش بیانگر آن اســت که بین نگرش مذهبي و رابطه پدر - 
فرزندي با سازگاري اجتماعي و هوش معنوی همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. نگرش 
مذهبي دانش آموزان پسر فرزند جانباز نسبت به دانش آموزان پسر افراد عادي قوي تر بود، اما 

بین دانش آموزان دختر تفاوت معناداري مشاهده نشد
ابزري، اعتمادیان و خاني )1389( یافته هاي تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگي و مؤلفه هاي 
آن )اســتراتژي، دانش، انگیزش و رفتار( با خوداثربخشي گروهي رابطه معناداري وجود دارد. 
همچنین از بین این مؤلفه ها، مؤلفه انگیزش و رفتار، قابلیت پیش بیني خوداثربخشي گروهي 

را دارا بودند.
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)ســري رملو، چین وي و چروز1 1201، تساي و الورنس2، 2011( نتایج این پژوهش نشان 
داد که هوش فرهنگي یک صالحیت بین فرهنگي ضرورري اســت که که عملکرد شــغلي و 
ســازگاري بین فرهنگي افراد را تسهیل مي کند. به ویژه نتایج این پژوهش نشان داد افرادی 
که هوش فرهنگي فراشــناختي و انگیزشي باالتري دارند از سازگاري عمومي و خوداثربخشی 

بیشتري برخوردارند.
نتیجــه حاصل از پژهش ودادي، خیري و عبــاس زاده3 )2010( نیز بیانگر آن بود که بین 
هــوش فرهنگي و ابعاد مختلف آن )از جمله اســتراتژي، دانش، انگیــزش و رفتار( با نیاز به 

پیشرفت و خوداثربخشی مدیران رابطه باالیي وجود دارد. 
دسر وسیرس و میلر4 )2007( یافته هاي این پژوهشنشان داد افرادی که اعتقادات مذهبي 
قوي تري داشــتند و اعمال مذهبي را بطور روزانه انجام مي دادند در زندگي عفو و بخشــش 
بیشــتري نسبت به دیگران نشان مي دادند و میزان هوش معنوی باالتری برخوردارند و براي 
حل مشکالت خود از روش هاي مقابله ذهني استفاده مي کردند و  افسردگي کمتري داشتند. 
لذا با توجه به پیش زمینه ی ارائه شــده در مقدمه می توان گفت متغیرهای مطرح شــده در 
پژوهــش بر نحوی عملکرد فرد تاثیر می گذارند و این تاثیر موجب شــناخت و درک بهتر از 
فرد می شــود. بنابراین با توجه به ارتباط ظریف و شــایان توجهی که بین متغیرهای پژوهش 
مشــاهده می شــود، پژوهش حاضر به رابطه خود اثربخشــی و جهت گیری مذهبی با هوش 

فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اهواز می پردازد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری
در این پژوهش جامعه آماری شــامل کلیه دانشــجویان )دختر و پسر( دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اهواز در ســال تحصیلی 94-1393 مشــغول به تحصیل می باشــند. بر اساس جدول 
مورگان 380 نفر نمونه ای مطلوب بود. از روش نمونه گیري تصادفي طبقه ای استفاده گردید. 

1. Sri Ramalu, Chin Wei & Che Rose 1.
2. Vedadi1, Kheiri & Abbasalizadeh
3. Vedadi1, Kheiri & Abbasalizadeh
4. .Desrosiers & miller
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بدین منظور تعداد کل دانشــجویان مشــغول به تحصیل به دســت آمد، که اطالعات بدست 
آمده نشان داد تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه در نیمسال اول سال 
تحصیلي 1394 – 1393 به میزان 20000 نفر بودند. که شــامل 11000 دانشجوی دختر و 

9000 پسر بود. 

ابزار اندازه گیری
الــف( خود اثربخشــی )GSE(1: این مقیاس توســط اولنــد2 و همــکاران )اولندیک 1984، 
اوزولدوکرو3، 1986( ســاخته شــد. این مقیاس 17 ماده ای، خود گزارشی و مداد - کاغذی 
است. ماده های این مقیاس از نظر فهم برای افراد14 سال به باال نوشته شده است. پاسخ های 
ســواالت از گزینه )کامال مخالفم/ مخالفم/ حد وسط/ موافقم/ کامال موافقم( می تواند متفاوت 
باشد. جهت نمره گذاری این آزمون سواالتی که موقعیت های منفی را می سنجد به گزینه اول 
)کامال مخالفم( 1 نمره و آخرین گزینه )کامال موافقم( 5 نمره تعلق می گیرد. برای موقعیت های 
مثبت عکس حالت فوق نمره گذاری انجام می گیرد. بدیهی اســت حداقل نمره ای که یک فرد 
ممکن است بگیرد 17 و حداکثر نمره 85 خواهد بود )نقل از شمسی، 1391(. اعتبار سازه ای 
مقیاس خود اثربخشــی برای سنجش اعتبارسازه ای مقیاس خود اثربخشی، امتیازات به دست 
آمده توسط آن با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شد. این اندازه های شخصیتی 
دربرگیرنده: مقیاس کنترل درونی- بیرونی راتر، خرده مقیاس کنترل مشخصی I-E4 )گوئین، 
الئووبینی5، 1969(، مقیاس درجه تمایــل اجتماعی)مارل- کراون1964،6(. مقیاس بیگانگی 
از خود)بارون1953،7(، مقیاس شایســتگی بین فردی )روزنبرگ،1965( می باشــند. بر این 

1. General Seif – Efficacy
2. Oalandic
3. Ozold g Groow
4. Rosenberg

5. Curin, Laobeati
6. Marlow – Crowne
7. Baroon
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اساس بررسی انجام شده همبستگی منفی بین نمرات مقیاس خود اثربخشی و نمرات مقیاس 
کنترل درونی بیرونی راتر )R= -0/40( بدســت آمد. همبستگی مثبت بین مقیاس بیگانگی 
از خود)R=0/60 وP=%5( و مقیاس شایســتگی بین فردی با امتیازات خود اثربخشی دارای 
همبســتگی مثبت)R=0/46( بود )نقل از خدری و همــکاران، 1381(. در تحقیق مقدمیان 
)1378(، برای تعیین پایانی مقیاس خود اثربخشــی نیز از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف 
استفاده شد که به ترتیب برابر با 0/85 و 0/82 می باشد که بیانگر ضرایب قابل قبول مقیاس 
یاد شده است. در تحقیق حاضر پایای پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه 
گردید که به ترتیب برابر 0/94 و 0/92 می باشــد که بیانگر پایای مطلوب پرسشنامه مذکور 

است.
ب( پرســش نامه نگرش ســنج مذهبي: این مقیاس توســط خدایاري فرد و غباري بناب 
)1373( تهیه گردید و شامل 40 سؤال در خصوص حیطه هاي موضوعي،  عبادات،  اخالقیات ، 
ارزش ها،  اثر مذهب در زندگي و رفتار انسان،  مباحث اجتماعي، جهان بیني، باورها، علم و دین 
مي باشــد. نمره گذاري بر اســاس روش لیکرت با گزینه هاي )کاماًل موافقم، تا حدي موافقم، 
 نه موافق و نه مخالف، تا حدي مخالفم و کاماًل مخالفم( تنظیم شــده است. براي نمره گذاري 
مقیاس به هر یک از گزینه هاي انتخاب شــده که نگرش مثبت تلقي شــده اند 5 و 4 امتیاز 
و به گزینه هایي که نگرش منفي تلقي شــده انــد 2 و 1 امتیاز و به گزینه هاي نه موافق و نه 
مخالف 3 نمره تعلق مي گیرد. همچنین به سؤاالتي که نگرش منفي تلقي شده اند بر عکس 
نمره گذاري مي شــود. بیشترین نمره در این مقیاس )200( و کمترین نمره )40( مي باشد. 
ضریب همبستگي نمره هر یک از مواد با نمره کل پرسش نامه در سطح 0/0001 معتبر است 
)خدایاري فرد و غباري بناب،  1373(. شــریفي )1381( ضریب اعتبار آزمون نگرش ســنج 
مذهبي را از طریق همبســته کردن با آزمون ســنجه دینداري مسلمانان،  ضریب همبستگي 
برابر 0/48 بدست آورد که در ســطح 0/0001 معني دار بود. نجار اصل )1385( پایایي این 
پرسش نامه را با دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر 0/91 و 0/86 بدست آورده 
است. در پژوهش حاضر، براي محاسبه ضرایب پایایي این پرسش نامه از روش آلفاي کرونباخ 
و نیز به روش تنصیف استفاده گردید که مقادیر ضرایب به ترتیب برابر 0/91 و 0/88 مي باشد 
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و حاکي از ضرایب مطلوب پرسش نامه نگرش سنج مذهبي مي باشد. 
ج( پرسشنامه هوش فرهنگی: مقیاس هوش فرهنگي توسط انگ و همکاران )2004( براي 
سنجش هوش فرهنگي ساخته شده است. آنها ابتدا این پرسشنامه را با 53 آیتم شروع کردند 
که هر 13-14 آیتم از آن، یک بعد هوش فرهنگي را مي سنجید. بدین ترتیب در هر بعد 10 
آیتم به عنوان بهترین آیتم ها باقي ماندند )در مجموع 40آیتم(. این مقیاس حاوي 20 پرسش 
در 4 خرده مقیاس )چهار آیتم فراشــناختي، شــش آیتم مربوط به عامل شناختي، پنج آیتم 
عامل انگیزشي و پنج آیتم مربوط به عامل رفتاري( است. پاسخ به سئواالت به صورت لیکرت 
هفت گزینه ای از کاماًل مخالفم )1( تاکاماًل موافقم )7( دسته بندي مي شود. سئواالت مربوط 
به خرده مقیاس ها )خرده مقیاس فراشــناختي هوش فرهنگي: ســئواالت 1،2،3،4(. )خرده 
مقیاس شــناختي هوش فرهنگي:5،6،7،8،9،10(. )خرده مقیاس انگیزشــي هوش فرهنگي: 
11،12،13،14،15(. )خــرده مقیاس رفتاري هوش فرهنگي:16،17،18،19،20(. ســاختار 
عاملي 40 آیتمي بر روي نمونه ای به حجم 576 نفر از دانشــجویان لیسانس سنگاپوري )که 
شامل 74 درصد از زنان با میانگین سني 20 سال بود( مورد بررسي قرار گرفت که از این 40 
آیتم 20 آیتم با باالترین ویژگي هاي روانســنجي براي سنجش هوش فرهنگي باقي ماند که 
چهار آیتم مربوط به عامل فراشــناختي هوش فرهنگي، شش آیتم مربوط به عامل شناختي، 
پنج آیتم عامل انگیزشــي و پنج آیتم مربوط به عامــل رفتاري هوش فرهنگي بود. آیتم هاي 
تأیید شــده در مجموع براي هر خرده مقیاس همبســتگي )0/71-0/47( داشــت که نشان 
دهنــده ارتباط قــوي بین آیتمها و مقیاس و ثبات دروني آن بــود. ترکیب پایایي ها از 0/70 
تجاوز مي کرد. )عامل فراشــناختي هوش فرهنگي =0/72، عامل شــناختي هوش فرهنگي 
=0/86، عامل انگیزشــي هوش فرهنگي =0/76، و عامل رفتاري هوش فرهنگي =0/83(. پیرو 
توصیه کرکمن و الو )2005( براي انجام تحقیق در فرهنگهاي مختلف، داده ها ي بیشتري از 
کشــورهاي سنگاپور و ایالت متحده آمریکا براي تعیین تعمیم پذیري مقیاس هوش فرهنگي 
در میان نمونه ها جمع آوري شــد. تحلیل اعتبار یابي از روایــي و پایایي این مقیاس در کل 
نمونه، در مقیاس زماني و در کشورهاي )سنگاپور و آمریکا( حمایت مي کرد. همچنین نتایج 
ســه مطالعه در موقعیتهاي کاري، تحصیلي و فرهنگي مختلف نشــان داد که ارتباط منظمي 
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بیــن ابعاد هوش فرهنگي و نتایج مؤثر بین فرهنگي وجود دارد. به طور کلي، نتایج حاصل از 
ســه نمونه اعتباریابي و سه مطالعه اساســي، به طور قوي از روایي، پایداري و اعتبار مقیاس 
هوش فرهنگي حمایت نمود. این پرسشــنامه در ایران نیز در برخي پژوهشــها مورد بررسي 
قرار گرفته اســت. کاظمي)1387( در پژوهشي ضمن تأیید روایي این پرسشنامه، پایایي آن 
را با اســتفاده از آلفاي کرونباخ 0/866 گزارش نمود. قدم پور، مهراد و جعفري )1390( نیز 
در پژوهشــي پایایي این پرسشنامه را با اســتفاده از آلفاي کرونباخ 85٪ گزارش نمودند. در 
پژوهــش حاضر ضریب پایایي مقیاس هوش فرهنگي، از طریق آلفاي کرونباخ براي نیمه اول 
برابر با 0/87 و براي نیمه دو م مســاوي با 0/87 به دست آمد. همچنین ضریب گاتمن1 برابر 

با 0/93 و ضریب اسپیرمن و براون2 مساوي با 0/95 به دست آمد.
د( پرسشــنامه هوش معنوی: در این پژوهش برای سنجش هوش معنوی از مقیاس هوش 
معنوي )24SISRI-( کینگ )2008( استفاده شد. این مقیاس 24 ماده و چهار خرده مقیاس 
شــامل تفکر وجودی با 7 ماده، تولید معنای شــخصی با 5 ماده، آگاهــی متعالی با 7 ماده، 
گســترش وضعیت هشیاری با 5 ماده دارد که برای سنجش هوش معنوی ساخته شده است. 
نمره گذاری این پرسشــنامه با روش لیکرت و در طیف بین نظری ندارم )0(، درســت نیست 
)1(، تاحدی درســت )2(، خیلی درست )3( و کاماًل درست )4( می باشد که نمرات باال نشان 
دهنده هوش معنوي باال و یا وجود چنین ظرفیتي است. روائی این مقیاس در ایران به وسیله 
رقیب، حکیمی نیا، ســیادت، و احمدي )1388( پس از ترجمه بر روي دانشــجویان دانشگاه 
ســنجیده شد. برای محاسبه روایی ســازه مقیاس از تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول استفاده 
شد. یافته ها ســاختار چهار عاملی 24 گویه ای مقیاس سنجش هوش معنوي کینگ را تایید 
نمودنــد. براي بــرآورد روایي همگرای این مقیاس از پرسشــنامه تجربه معنوي غباري بناب 
)1384( به طور همزمان اســتفاده شده که ضرایب همبســتگي این دو پرسشنامه 0/66 به 
دست آمده است )p>0/01(. کینگ )2008( بر روی نمونه دانشجویان، پایایی این پرسشنامه 
را با روش آلفای کرونباخ 0/95 و با روش تنصیف 0/84 گزارش کرده است. پایایي این مقیاس 

1. Guttman Split-Half Cofficient 

2. Spearman Brawn Cofficient 
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در ایران توســط رقیب و همکاران )1388( با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 0/88 برآورد 
شد )p>0/05(. رقیبی، بخشانی و معلمی )1388( نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه 
را بــا روش آلفای کرونبــاخ 0/89 و با روش بازآزمایی در یک فاصله دوهفته ای 0/67 گزارش 
کرده اند. در تحقیق حاضر ضریب پایایی این پرسشــنامه با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ 
0/85 محاسبه شد. همچنین ضریب گاتمن1 برابر با 0/92 و ضریب اسپیرمن و براون2 مساوي 

با 0/94 به دست آمد.

یافته ها

الف( یافته های توصیفی

d جدول شماره 1: شاخص های آماری متغیرهای مورد پژوهش آمارتوصیفی

نوع متغیر
شاخص آماری

انحراف میانگین
تعدادحداکثرحداقلواریانساستاندارد

جنس

خود اثر بخشی

۶۰/۸۸۱۰/۴۹۱۱۰/۰۹۳۹۸۲۱۷۰پسر

۶۰/۰۷۱۰/۳۳۱۰۶/۹۰۳۷۸۲۲۱۰دختر

۶۰/۴۳۱۰/۴۰۱۰۸/۲۰۳۷۸۲۳۸۰کل افراد

جهت گیری 
مذهبی 

۱۵۲/۱۹۱۱/۳۱۱۲۸/۰۷۱۲۷۱۸۲۱۷۰پسر

۱۵۰/۶۵۹/۶۴۹۲/۹۴۱۲۷۱۷۲۲۱۰دختر

۱۵۱/۳۴۱۰/۴۳۱۰۸/۹۵۱۲۷۱۸۲۳۸۰کل افراد

هوش فرهنگی 

۸۰/۷۳۱۰/۳۹۱۰۸/۰۸۵۷۱۰۳۱۷۰پسر

۷۶/۸۲۱۰/۴۰۱۰۸/۲۹۴۸۹۵۲۱۰دختر

۷۸/۵۷۱۰/۵۶۱۱۱/۶۹۴۸۱۰۳۳۸۰کل افراد

1. Guttman Split-Half Cofficient 

2. Spearman Brawn Cofficient 
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نوع متغیر
شاخص آماری

انحراف میانگین
تعدادحداکثرحداقلواریانساستاندارد

جنس

هوش معنوی

۵۶/۶۱۱۰/۸۴۱۱۷/۶۳۳۳۷۸۱۷۰پسر

۵۵/۱۵۱۰/۵۴۱۱۱/۱۵۳۲۷۸۲۱۰دختر

۵۵/۸۱۱۰/۶۹۱۱۴/۲۷۳۲۷۸۳۸۰کل افراد

همانطور که در جدول شماره)1( نشان داده شده است میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، 
نمرات کسب شده در متغیر خود اثر بخشی هر یک از گروهها به ترتیب گروه پسران 60/88، 
10/49و 110/09گروه دختــران60/07، 10/33و 106/90؛ گروه کل افراد60/43، 10/40و 
108/20کســب کردند. و در متغیر جهت گیری مذهبی در گروه پســران 152/19، 11/31 
و 128/07، و در گــروه دختران150/65، 9/64 و 92/94 بــرای کل افراد151/34، 10/43و 
108/95 کســب کردنــد. و در متغیر هــوش فرهنگی برای گروه پســران80/73، 10/39 و 
108/08، و برای گروه دختران 76/82، 10/40 و 108/29 و برای کل افراد 10/78،56/57 و 
111/69 کسب کردند. و در متغیر هوش معنوی برای گروه پسران56/61، 10/84 و117/63 
و برای گروه دختران 55/15، 10/54 و 111/15 و برای کل افراد 55/81، 10/69 و114/27 

کسب کردند.

ب( یافته هاي مربوط به فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اول: بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

d جدول )2(: ضرایب همبستگی ساده خود اثربخشی با هوش فرهنگی در دانشجویان

سطح معناداری )p(تعدادضریب همبستگی پیرسون)R(متغیرهای پیش بینمتغیر مالک

۰/۵۶۳۸۰۰/۰۰۰۱هوش فرهنگیخود اثربخشی

مطابق جدول )2( بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در سطح معنی داری 0/0001 رابطه 
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معنادری وجود داشت. بنابراین فرضیه یک تائید شد. 
فرضیه دوم: بین خود اثربخشی با هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

d جدول )3(: ضرایب همبستگی ساده خود اثربخشی با هوش معنوی در دانشجویان

سطح معناداری )p(تعدادضریب همبستگی پیرسون)R(متغیرهای پیش بینمتغیر مالک

۰/۵۳۳۸۰۰/۰۰۰۱هوش معنویخود اثربخشی

مطابق جدول )3( بین خود اثربخشی با هوش معنوی در سطح معنی داری 0/0001 رابطه 
معناداری وجود داشت. پس بنابراین فرضیه دوم تائید شد.

فرضیه سوم: بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

d جدول )4(: ضرایب همبستگی ساده جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در دانشجویان

سطح معناداری )p(تعدادضریب همبستگی پیرسون)R(متغیرهای پیش بینمتغیر مالک

۰/۴۲۳۸۰۰/۰۰۰۱هوش فرهنگیجهت گیری مذهبی

مطابق جدول )4( بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در سطح معنی داری 0/0001 
رابطه معناداری وجود داشت. پس بنابراین فرضیه سوم تائید شد.

فرضیه چهارم: بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

d جدول )5(: ضرایب همبستگی ساده جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در دانشجویان

سطح معناداری )p(تعدادضریب همبستگی پیرسون)R(متغیرهای پیش بینمتغیر مالک

۰/۴۰۳۸۰۰/۰۰۰۱هوش معنویجهت گیری مذهبی

مطابق جدول )5( بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در سطح معنی داری 0/0001 
رابطه معناداری وجود داشت. پس بنابراین فرضیه چهارم تائید شد.



پژوهش در نظام هاي آموزشی176

 9
4 

ان
ست

 تاب
- 2

9 
اره

شم
 - 

هم
ل ن

سا

جدول )5(: بین خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در 
دانشجویان رابطه وجود دارد.

d )جدول 6: نتایج آزمونهای چند متغیری معنی داری برای مدل کامل تحلیل کانونی )متعارف

آزموندرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهمقدارنام آزمون
F 

سطح 
معناداری

۰/۴۸۴۷۵۴۶۰/۱۲۰/۰۰۰۱اثرپیالیی

۰/۹۳۴۷۵۰۸۷/۸۰۰/۰۰۰۱هتلینگ

۰/۵۱۴۷۵۲۷۳/۶۲۰/۰۰۰۱ویلکز

۰/۴۸۴ریشه روی

d  جدول شماره 7: مقدار ویژه و همبستگی کانونی

شماره توابع یا 
ریشه ها

مجذور 
همبستگی

همبستگی 
کانونی

درصد
مقداردرصدتراکمی

ویژه

۱۰/۴۸۰/۶۹۹۹/۹۹۹۹/۹۹۰/۹۳

۲۰/۰۰۰۰۱۰/۰۰۳۱۰۰۰/۰۰۱۰/۰۰۰۰۱

دو مجموعه متغیرهای مورد پژوهش به صورت معنی داری توسط همبستگی کانونی با هم 
مرتبط می باشــند. این آزمون معنی داری اولین همبستگی کانونی را نشان می دهد اما لزوماً 
معنی داری دومین و یا سومین را بیان نمی کند. درصورتی که اولین همبستگی کانونی معنی 
دار نباشد، سایر همبستگی ها نیز معنی دار نخواهد بود. به این آزمون، آزمون بزرگترین ریشه 

شاخص نیز گفته می شود. 
به صورت متعارف اولین همبستگی کانونی از سایر همبستگی ها حائز اهمیت بیشتری است. 
طبق نتایج این پژوهش برای اولین همبستگی کانونی یا متعارف متغیر همگام یا مستقل تنها 
93٪ درصد واریانس در متغیر کانونی وابســته یا مالک را تبیین و توضیح می نمایید. به طور 
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کلــی تعداد ابعاد کانونی برابر با تعداد متغیرهای مجموعه کوچکتر متغیرهای مورد بررســی 
می باشــد. باید اضافه کرد که تعداد ابعاد معنی دار از نظر آماری حتی می تواند کمتر از تعداد 
متغیرهای مجموعه کوچکتر باشــد. ابعاد کانونی که متغیرهای کانونی نیز گفته می شــوند. 
متغیرهای پنهانی هستند که قابل قیاس با عوامل به دست آمده در تحلیل عاملی می باشند. 

d  جدول شماره 8: نتایج تحلیل کاهش بعد

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهآزمون Fالمبادای ویلکزریشه ها

۱۰/۵۱۷۳/۶۲۴۷۵۰/۰۰۰۱ تا ۲

۲۰/۹۹۰/۰۰۳۱۳۷۰/۹۵ تا ۲

نتایج آزمون F نشــان می دهد که تنها یک مورد از همبســتگی کانونی از نظر آماری معنی 
دار )F=73/62 و P < 0/001( می باشــد. دومین )F=0/003 و P = 0/95( همبستگی از نظر 
آماری معنی دار نمی باشــد. در مدل کنونی پژوهش حاضــر دو بعد کانونی در نظر گرفته و 
محاسبه شد که تنها یکی از آنها از نظر آماری معنی دار می باشد. اولین آزمون ابعاد به آزمون 
 F=73/62( این امر می پردازد که آیا هر دو بعد بدســت آمده از نظر آماری معنی دار هستند
و P < 0/001(. آزمون بعدی به این موضوع می پردازد که دومین بعد به تنهایی از نظر معنی 
داری آماری می باشد )F=0/003 و P = 0/95(. در پژوهش حاضر فقط اولین بعد از نظر آماری 

معنی دار به دست آمد در حالی که یک بعد از نظر آماری معنی دار نمی باشد. 
نتایــج به طور جداگانه برای هر یک از مجموعه متغیرهای مورد بررســی )متغیرهای خود 
اثربخشــی، جهت گیری مذهبی، هوش فرهنگی( نشــان داده شــده است. در هر یک از این 
مجموعه ها ضرایب کانونی اولیه، ضرایب استاندارد هبستگی بین متغیرها مشاهده شده و توابع 

کانونی و درصد واریانس مرتبط با هر یک از توابع کانونی اریه گردیده است. 

d جدول 9: همبستگی )ضرایب ساختاری( برای متغیرهای مجموعه اول یا وابسته
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متغیر
تعداد توابع

۱

۰/۸۷هوش فرهنگی

۰/۸۲هوش معنوی

بنابر آنچه که در جدول باال ارائه شــده است ضرایب همبستگی متغیرهای مجموعه اول با 
بعد کانونی مرتبط با آن به ترتیب برابر0/87 و 0/82 است. 

d جدول 10: نتایج واریانس متغیرهای وابسته مجموعه اول قابل توضیح و تییین توسط متغیرهای کانونی

درصد تراکمی متغیر درصد متغیر وابستهمتغیر کانونی
درصد تراکمی متغیر درصد متغیر همگام وابسته

وابسته

۱۷۲/۳۰۷۲/۳۰۳۴/۹۶۳۴/۹۶

فقط 72/30 واریانس متغیرها توســط بعد کانونی )جدول 10( قابل توضیح می باشــد. به 
عبارتی بعد اول معنی دار مسئول تنها 72/30 واریانس متغیرهای وابسته می باشد.

d جدول 11: همبستگی )ضرایب ساختاری( برای متغیرهای مجموعه دوم یا مستقل

متغیر
تعداد توابع 

۱

۰/۹۲خوداثربخشی

۰/۷۰جهت گیری مذهبی

بنابر آنچه که در جدول باال ارائه شــده است ضرایب همبستگی متغیرهای مجموعه دوم با 
بعد کانونی مرتبط با آن به ترتیب برابر 0/92 و 0/70 است. 

d  جدول 12: نتایج واریانس متغیرهای مجموعه دوم یا مستقل قابل توضیح و تبیین توسط متغیرهای کانونی
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درصد تراکمی متغیر درصد متغیر وابستهمتغیر کانونی
درصد تراکمی متغیر درصد متغیر همگام وابسته

وابسته

۱۳۲/۷۸۳۲/۷۸۶۷/۷۸۶۷/۷۸

فقط 32/78 واریانس متغیرها توســط بعد کانونی )جدول 12( قابل توضیح می باشــد. به 
عبارتی بعد اول معنی دار مسئول تنها 32/78 واریانس متغیرهای مجمومه دوم می باشد.

نتیجه گیری

فرضیه اول: بین خود اثربخشی با هوش فرهنگی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
بــا توجــه به جدول 2 بین خود اثربخشــی با هوش فرهنگی رابطه معنــی دار وجود دارد 

)p>0/0001 و R=0/56(. لذا فرضیه اول تایید شده است.
 نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات قبلی؛ هادیزاده مقدم و حسیني.)1390(؛ 
فیضي)1389(؛ ابزري، اعتمادیان و خاني )1389(؛ ســري رملو، چین وي و چروز )2011(؛ 

تساي و الورنس )2011(؛ ودادي، خیري و عباس زاده )2010( همخوانی دارد.
 در تبیین یافته های حاصل از بررسی فرضیه حاضر، هوش فرهنگي در واقع توانایي است که 
به فرد کمک مي کند فهم بین فرهنگي اش را افزایش دهد و این مفهوم بدان معنا نیست که 
تفاوتهاي فرهنگي نادیده انگاشته شود بلکه به این معناست که در موقعیت هاي بین فرهنگي 
چگونه مي توان هوشــمندانه رفتار کرد. این هوش یکي از مهمترین مشــخصه هاي مشترک 
بین افرادي اســت که مي توانند خود را با فرهنگهاي متفاوت ســازگار کنند. افرادي همچون 
دانشــجویان یا کارکنان سازمانهایي که در کشــورها یا شهرهاي بیگانه به تحصیل یا کار مي 
پردازند. همان گونه که فرد هنگام رویارویي با فرهنگي متفاوت از فرهنگ خود، هوشــمندانه 
در صدد اســت که عناصر آن فرهنگ را همانطور که در آن تعریف و تبیین شــده دریابد، مي 
تواند رفتار خود را نیز در خالل تجربه بین فرهنگي اش سازگار نماید )ادیب راد، 1389(. این 
هوش ابزاري اســت که براي مواجهه مناســب با موقعیت هاي چند فرهنگي به کار گرفته مي 
شود و کمک مي کند با درک صحیح و سریع مؤلفه هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با 
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هر یک از آنها بروز داده شود )عباسعلي زاده و ناییجي، 1386(. هوش فرهنگي نوعي یادگیري 
تجربي اســت که به زمان زیادي نیاز دارد. ارتقاي این هوش از تعامالت اجتماعي ناشــي مي 
گردد )توماس و اینکســن، 2004؛ ترجمه میرسپاســي، ودادي و دشتي، 1387( و تعامالت 
اجتماعي که هســته اصلي هر جامعه محسوب مي شــود، موجب مي گردد که کنشگران با 
گســترش پیوندهاي خود، کنش هاي خود را در ساختار جامعه تسهیل نموده و از این طریق 
به اهداف خود برســند )باستاني و هیکویي، 1389(.گســترش تعامالت اجتماعي همچنین 
ارتباط فرد را با افراد سایر فرهنگها میسر مي سازد و با توجه به اینکه مردم کشور ما را اقوام 
و ملیت هاي گوناگوني تشکیل مي دهند لذا تنوع زبان، سبک زندگي، شیوه معیشت و، آداب 

و رسوم و سنتها به سادگي قابل مشاهده است.
فرضیه دوم: بین خود اثربخشی با هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

بــا توجه به جدول 3 بین خود اثربخشــی با هــوش معنوی رابطه معنــی دار وجود دارد 
)p>0/0001 و R=0/53(. بنابراین فرضیه دوم تائید می گردد.

نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات قبلی؛ خدایا ی فرد، رحیمی نژاد و یاسمین 
)1385(، تمدنی)1384(، رستمي )1384( همخواني دارد.

 در تبیین یافته های حاصل از بررســی فرضیه حاضر، در نظر گرفتن معنویت به عنوان یک 
هوش ادراک ما را از معنویت و هوش گســترش می دهد و باعث می شود بتوان معنویت را در 
ارتباط با  فرآیندهای شــناختی عقالیی مثل حل مســأله و کسب هدف بررسی نمود. مفهوم 
هوش معنــوی همچنین توجه به را ویژگی های کارکردی، مثبــت و تطبیقی معنویت جلب 
می کنــد و تعریف معنویت را به صورت امری غیرعقالیی، بیش از حد عاطفی، و از نظر علمی 
بی ارزش به چالش می کشد. تأثیر فوق العاده هوش معنوی بر متغیرهای مهم مدیریت همچون 
رهبری، انگیزش، خودکنترلی، قابلیت تغییر، ارتباطات، عملکرد و غیره و نیز ارتباطش با دیگر 
انواع هوش ســبب می شود که شادکامی، معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم و بحث  

برانگیز در حوزه محافل علمی تبدیل شود.
فرضیه سوم: بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

 p>0/0001( .با توجه به جدول 4 بین جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی رابطه وجود دارد
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و R=0/42(. بنابراین فرضیه سوم تائید می گردد.
 نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات قبلی؛ گرگری و فرید )1391(؛ رحمانی و 
تهرانی پور )1388(؛ عسگری و روشنی )1391(؛ مداحي)1390(؛ جعفري )1388( همخواني 

دارد.
در تبیین یافته های حاصل از بررســی فرضیه حاضر، اریک فروم در مورد دین بیان می دارد 
که: هیچ فرهنگی در گذشــته یافت نمی شــود که دین به معنای وسیع در آن جایی نداشته 
باشــد و به نظر هم نمی رســد که در آینده فرهنگی غیر از این بتواند بوجود آید. دین عامل 
اصلی در زندگی بســیاری از انســانها بوده است و علت آن نیز ناشی از اثرات ایمان و باورهای 
دینی است )وونت، 1975، نقل از شریفی، 1381(. اعتقادات مذهبی در پیشگیری اختالالت 
روحی و روانی نقش بســیار مهمی دارد. بنیامین راش، روان شناس مشهور می نویسد: مذهب 
آن قدر برای پرورش ســالمت روح اهمیت دارد که هوا برای تنفس، مذهب به انســان کمک 
می کنــد تا معنای حوادث زندگی، باورهــای منطقی و غیرمنطقی و طریقۀ تفکیک آنها را در 
زندگی و استفاده به جا و به موقع از باورهای منطقی را یاد بگیرد و در زندگی به کار بندد. 
فرضیه چهارم: بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

 با توجه به جدول 5 بین جهت گیری مذهبی با هوش معنوی در دانشــجویان رابطه وجود 
دارد )p>0/0001 و R=0/40(. بنابراین فرضیه چهارم تائید می گردد.

نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات قبلی؛ دســر و ســیرس و میلر )2007(؛ 
خدایاري فرد )1383( همخواني دارد.

در تبیین یافته های حاصل از بررســی فرضیه حاضر، اریک فروم در نظریه خود دین را نیاز 
به پرســتش و خدا را جلوه ای از نیاز انســان به کمال و گریز از دو گانگی و رسیدن به وحدت 
و تعادل می داند. فروم معتقد اســت با ایمان زیستن به معنی ثمر بخش زندگی کردن است. 
انســان هرگز از دو گانگی هستی خود گریز نداشــته و قادر به رهایی از فکر خود نمی باشد. 
خود، این نعمت انســانی نیز مصیبت او شده اســت. زیرا او را وادار ساخته که دائماً با مسائل 
حل یک دگرگونی الینحل مقابله نماید. حیات انســان از این نظر با دیگر موجودات متفاوت 
است، زیرا در یک حالت عدم تعادل دائمی و اجتناب ناپذیر قرار دارد. زندگی انسان نمی تواند 
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با تکرار نحوه ی زندگی همنوعانش بگذرد. او باید زندگی کند. او تنها حیوانی اســت که وجود 
هستی برایش مسئله ای شده است که خود باید آنرا حل کند، زیرا از آن گریزی نیست. او باید 
درباره نفس خود و و درباره ی مفهوم هستی خویش به خود حساب پس بدهد. انگیزه او برای 
غلبه بر این جدایی درونی یک اشــتیاق عذاب دهنــده برای »مطلقیت« یعنی نوع دیگری از 
وحدت و هماهنگی است که بتواند به فاجعه جدایی او از طبیعت و از همنوعانش پایان دهد. 
ناهماهنگی هســتی انسان موجد نیازهایی است که مراتب باالتر و عالی تر از نیازهای حیوانی 
اوست. این نیازها منجر به یک انگیزه قهری جهت اعاده وحدت و تعادل بین انسان و طبیعت 
می شــود. او می کوشــد این وحدت و تعادل را از ابتدا در فکر خودش، از طریق ساختن یک 
تصویر ذهنی کامل از جهان اعاده نماید. این تصویر، معیار داوری او می شــود و وی می تواند 
پاســخ این ســوال ها را که در کجا قرار دارد و چه باید بکند از آن اســتخراج کند.اما اینگونه 
سیستمهای فکری کافی و وافی مقصود نمی باشد. اگر انسان شعوری غیر متجسم بود، مقصود 
و هدف او با یک نظام فکری جامع تحقق پیدا می کرد. اما از آنجا که کلیتی است دارای جسم 
و فکر، مجبور اســت نه تنها در بخش فکری، بلکه در فراخود زندگی و در قســمت احساسات 
و اعمالش نیز در برابر این دوگانگی هســتی واکنش نشان دهد و برای رسیدن به یک تعادل 
جدید باید وحدت و یگانگی با همه ی جنبه های هســتی خویش را تجربه کند. از اینجاســت 
بلکه حاوی عناصر عاطفی و احساســی نیز می باشــد و این عناصر بایــد در کلیه زمینه های 
فعالیت آنان عماًل به منصه ظهور برســد. سرســپردگی به یک هدف یا فک رو نیرویی برتر از 
انسان، نظیر خداوند جلوه ای است از این نیاز انسان به کمال در فراگرد هستی و دور شدن از 

ابهامات و دوگانگی ها )فروم، 1989، نقل از باورصاد 1377(
فرضیه پنجم: بین خود اثربخشــی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی 

در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های تحقیقات قبلی؛ هادیزاده مقدم و حسیني.)1390(؛ 
فیضي)1389(؛ ابزري، اعتمادیان و خاني )1389(؛ ســري رملو، چین وي و چروز )2011(؛ 
تســاي و الورنس )2011(؛ ودادي، خیري و عباس زاده )2010(، رستمي )1384( گرگری و 
فرید )1391(؛ رحمانی و تهرانی پور )1388(؛ عســگری و روشنی )1391(؛ مداحي)1390(؛ 
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جعفري )1388(؛ دسر و سیرس و میلر )2007(؛ خدایاري فرد )1383( همخواني دارد.
در تبیین یافته های حاصل از بررســی فرضیه حاضر، هوش فرهنگی حوزه مدرنی است، از 
هوشمندی که امکان میانجی گری در فضاهای کاری متنوع متغیری را مطرح می کند. بعضی 
از جنبه های فرهنگی مســاله کامال قابل دیدن اســت و آشکارا می توان این هوشمندی را در 
نحــوه برخورد برخی افراد و در رفتارهایی که انجام می دهند مشــاهده کرد. در هر حال فهم 
بیشتر موقعیت ها و بخش های چالش برانگیز فرهنگ ها مرتبط اند با عقاید، ارزش ها، انتظارات، 
نگرش هــا و مفروضه هایی که به طور آشــکار یا نهان قابل مشــاهده و ارزیابی اند. فرهنگ ها 
برنامه هایی هستند که ما را هدایت می کنند تا به نحو خاصی عمل نماییم و مهمترین مفهومی 
که در اینگونه رفتارها قابل مشــاهده است و توجیه گر رفتار کسانی است که در یک فرهنگ 
مطابــق با هنجارهای آن عمل می کنند. مفهوم به هنجار بودن یا نرمال بودن اســت، قاعدتا 
نرمال بودن برای فرهنگی متفاوت از فرهنگ دیگر اســت اما هر فرهنگی برای خود مفاهیمی 
از چگونه زیستن را مطرح می سازد. بنابراین هوش فرهنگی به افراد کمک می نماید که به نحو 
موثری تفاوت های بین فرهنگی را کنترل و مدیریت نمایند. کســی که دارای هوش فرهنگی 
باالیی اســت حصارهای فرهنگی را درک نموده و می داند همین حصارها اســت که می تواند 
رفتار ما و دیگران را چارچوب بندی نماید و همان است که می تواند نحوه فکر کردن و واکنش 
نشــان دادن را در موقعیت های مختلف توجیه نماید اما همین فرد قادر است که این بندها و 

حصارها را کاهش دهد. 
در عین حال کســی که دارای هوش فرهنگی باالیی اســت این آمادگی را دارد که اختالف 
فرهنگی را درک نموده و با قدرت در این عرصه فعالیت نماید، عرصه ای که پر است از تفاوت 
و اختالف. در واقع هوش فرهنگی به عنوان یک مفهوم در دنیای معاصر امروز عبارت اســت 
از یک توانایی شناختی. )وندن 2005(. از دید وندن هوش فرهنگی عبارت است از تشخیص 
اهمیت مســائل مهم در عرصه روابط بین فردی و به اندازه هوش هیجانی و هوش اجتماعی 
حائز اهمیت می باشد و آن را می توان کامل کننده IQ یا هوش شناختی تصور کرد. همچنین 
هوش معنوی را می توان همان توانایی دانســت که به مــا قدرتی می دهد و رویاها و تالش و 
کوشــش برای به دست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است 
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کــه ما به آنها معتقدیــم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزش هــا را در فعالیت هایی را که 
بر عهده می گیریم در بر می گیرد. هوشــی که به واســطه آن سوال سازی در ارتباط با مسائل 
اساســی و مهم در زندگی مان می پردازیم و به وســیله آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد 
می کنیم. با اســتفاده از هوش معنوی به حل مشــکالت با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن 

مشکالت می پردازیم. 
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