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Abstract
Introduction: Due to the importance of strategic thinking, identifying and strengthening the factors 
affecting it seems necessary. Therefore, the present study was conducted to examine the role of 
spiritual and cultural intelligence in predicting students' strategic thinking.
Methods: The present study was a descriptive correlation. The study population consisted of all 
students working in the Science and Technology Park and technology units affiliated with the South 
Khorasan Science and Technology Park in 2019. 144 students were selected based on the Gujrasi 
and Morgan table by available sampling method and the King Spiritual Intelligence Questionnaire. 
(2008), cultural intelligence of Ang et al. (2004), and Goldman Strategic Thinking (2006). In data 
analysis, the Pearson correlation test and multiple regression with SPSS software version 22 were 
used at a significant level (p <0.05).
Results: The results showed a significant relationship between the components of spiritual intelligence 
and cultural intelligence with students' strategic thinking (P <0.01). Based on the regression results, 
spiritual intelligence predicted 52.7% and cultural intelligence components predicted 46.7% of the 
variance of students' strategic thinking (P <0.01).
Conclusions: According to the results of this research, it can be said that through spiritual and 
cultural intelligence, students' strategic thinking can be predicted; therefore, it is necessary for those 
in charge of the educational system to pay special attention to the role of students' spiritual and 
cultural intelligence in strategic thinking.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه اهمیــت تفکــر راهبــردی، شناســایی و تقویــت عوامــل مؤثــر بــر آن ضــروری بــه نظــر می رســد؛ بنابرایــن مطالعــه 

حاضــر بــا هــدف نقــش هــوش معنــوی و فرهنگــی در پیش بینــی تفکــر راهبــردی دانشــجویان انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه حاضــر توصیفــی توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی دانشــجویان مشــغول بــه فعالیــت 
ــر  ــد، 144 نف ــی در ســال 1398 بودن ــاوری خراســان جنوب ــم و فن ــارک عل ــه پ ــاور وابســته ب ــاوری و واحدهــای فن ــم و فن ــارک عل در پ
دانشــجو بــر اســاس جــدول گجرســی و مــورگان بــه شــیوه نمونه گیــری در دســترس بــر اســاس مــالک ورود و خــروج انتخــاب و بــه 
پرســش نامه های هــوش معنــوی کینــگ )2008(، هــوش فرهنگــی آنــگ و همــکاران )2004( و تفکــر راهبــردی گلدمــن )2006( پاســخ 
دادنــد. در تحلیــل داده هــا از آزمــون همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــا نرم افــزار SPSS نســخه 22 در ســطح معنــی داری 

)p<0/05( اســتفاده شــد.
ــا تفکــر راهبــردی دانشــجویان رابطــۀ معنــادار وجــود  یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن مؤلفه هــای هــوش معنــوی و فرهنگــی ب
داشــت )P<0/01(. بــر اســاس نتایــج رگرســیون، هــوش معنــوی، 52/7 درصــد و مؤلفه هــای هــوش فرهنگــی 46/7 درصــد از واریانــس 

تفکــر راهبــردی دانشــجویان را پیش بینــی کردنــد.
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش می تــوان گفــت کــه از طریــق هــوش معنــوی و فرهنگــی می تــوان تفکــر راهبــردی 
دانشــجویان را پیــش بینــی نمــود، بنابرایــن الزم اســت متصدیــان نظــام آموزشــی بــه نقــش هــوش معنــوی و فرهنگــی دانشــجویان در 

تفکــر راهبــردی توجــه ویــژه داشــته باشــند. 
کلیدواژه ها: هوش معنوی، هوش فرهنگی، تفکر راهبردی، دانشجویان.

مقدمه
تفکــر و مهــارت درســت اندیشــیدن از جملــه مســائل مهمی اســت 
ــه خــود مشــغول  ــاز ذهــن اندیشــمندان مختلفــی را ب کــه از دیرب
کــرده اســت و اکنــون پــرورش مهارت هــای مختلــف تفکــر یکــی 
ــی  ــواع متفاوت ــر ان ــت، تفک ــی اس ــداف آموزش ــی ترین اه از اساس
 Strategic( دارد کــه یکــی از مهم تریــن آن تفکــر راهبــردی
Thinking( اســت ]1[. بــا ظهــور مفهــوم تفکــر راهبــردی، 

متفکــران و محققــان بســیاری تــالش کرده انــد تــا از نــگاه خــود 
ــد و یــک مــدل منطقــی  ــه کنن ــرای آن ارائ ــف مشــخصی ب تعری
بــرای ســنجش قابلیــت تفکــر راهبــردی ارائــه نماینــد ]2[. تفکــر 
ــا افزایــش تــوان تحلیــل  راهبــردی مهارتــی ذهنــی اســت کــه ب
ــر  ــرد تأثی ــدی عملک ــج کلی ــر نتای ــردی، ب ــری راهب و تصمیم گی
ــراد  ــه اف ــه ب ــزاری اســت ک ــردی اب ــر راهب اساســی دارد ]3[. تفک
ــد و دارای  ــق نماین ــد را خل ــا فرصت هــای جدی ــد ت کمــک می کن
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ــتدالل  ــالق، اس ــر خ ــی )تفک ــر مفهوم ــامل تفک ــه ش ــار مؤلف چه
اســتقرایی، ریســک پذیری، تفکــر جانبــی(، تفکــر سیســتمی 
کل نگــری(،  محیطــی،  ارتبــاط  ســازمانی،  )سلســله  مراتــب 
آینــده   تصویرپــردازی،  پیشــگویی،  )پیش بینــی،  آینده نگــری 
ــان محیطــی،  ــدم اطمین ــی هوشــمندانه )ع پژوهــی( و فرصت طلب
عــدم تقــارن اطالعــات، منحصــر بــودن دارایی هــا، تبــادل 
اطالعــات( هســت ]4[. فقــدان تفکــر راهبــردی در آمــوزش عالــی 
ــت  ــرداری فرص ــره  ب ــان را از به ــعه، آن ــال  توس ــورهای در ح کش
هــای جدیــد محــروم می ســازد ]5[، لــذا مجهــز شــدن مدیــران و 
دانشــجویان نظــام آمــوزش عالــی بــه رویکــرد راهبــردی، ضروری 

ــد ]6[. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــه حیات و بلک
ــر  ــط متغی ــرفت در محی ــا و پیش ــتمرار بق ــردی در اس ــر راهب تفک
ــد و  ــازی مـی نمایـ ــروزی نقــش بســیار مهمــی را بـ ــای ام و پوی
 Spiritual( تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد از جملــه هــوش معنــوی
اســت.   )Cultural intelligence( فرهنگــی  و   )intelligence

هــوش معنــوی عاملــی شــناختی انگیزشــی اســت کــه مجموعه ای 
را شــامل  از مهارت هــای ســازگاری و منابــع حــل مســئله 
ــد ]7[.  ــهولت می بخش ــدف را س ــه ه ــتیابی ب ــه دس ــود ک می ش
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــوی ظرفیت ــوش معن ــر ه ــه  عبارتی دیگ ب
موجــب افزایــش انطباق پذیــری فــرد در زندگــی شــود ]8[. افــراد 
دارای هــوش معنــوی بــدون شــک ازنظــر روان شــناختی افــرادی 
ــرل  ــان را کنت ــای زندگی ش ــد رویداده ــتند و می توانن ــالم هس س
ــود را  ــد خ ــکار و عقای ــژه اف ــا به وی ــه رویداده ــانی ک ــد و کس کنن
ــه  صــورت مثبــت تعبیــر می کننــد ســالمت بیشــتری  کنتــرل و ب
دارنــد؛ زیــرا ایــن شــیوه تفکــر فــرد اســت کــه کیفیــت زندگــی اش 
را تعییــن می کنــد ]9[. نتایــج پژوهشــی نشــان داد دانشــجویان از 
ــت  ــط حال ــز بس ــه ج ــای آن ) ب ــوی و مؤلفه ه ــوش معن ــر ه نظ
ــی از ســطح  ــد ول ــرار دارن ــاال ق ــت نســبتا ب ــیاری( در وضعی هوش
کفایــت مطلــوب فاصلــه دارنــد ]10[. مطالعــات از ارتبــاط هــوش 
ــا تفکــر انتقــادی ]12-11[، رابطــه معنویــت در محیــط  معنــوی ب
ــش میانجــی  ــان ]14-13[ و نق ــتراتژیک کارکن ــر اس کاری و تفک
تفکــر راهبــردی در رابطــه بیــن هــوش معنــوی بــا خودکارآمــدی 

ــت دارد.  ــه ]15[ حکای کارآفرینان
هــوش فرهنگــی بــه  عنــوان اســتعداد به کارگیــری مهــارت 
و توانایــی در محیط هــای مختلــف و درک مطلــوب تنوعــات 
ــتر  ــان ها در بس ــی و درک انس ــل گرای ــا، تعق ــی، ارزش ه فرهنگ
ــوش  ــت ]16[. ه ــده اس ــف ش ــاری تعری ــاوت رفت ــگ و تف فرهن
فرهنگــی بــه افــراد کمــک می کنــد راهبردهــای مناســبی را اتخــاذ 
کننــد تــا عملکــرد بهتــری داشــته و انســجام اجتماعــی بیــن فرد و 

محیــط کار وی برقــرار شــود، توانایــی افــراد را در برقــراری ارتبــاط 
و همــکاری انگیزشــی تســهیل کــرده و رفتارهایــی را در چهارچوب 
ــاری را موجــب می شــود  ــه ســازگاری رفت ــزد ک گفتگــو برمی انگی
ــا تشــخیص  ــد ت ــازه می ده ــراد اج ــه اف ]17[. هــوش فرهنگــی ب
ــای  ــه الگوه ــه ب ــد و چگون ــر می کنن ــه فک ــران چگون ــد دیگ دهن
رفتــاری پاســخ می دهنــد، درنتیجــه موانــع ارتباطــی بیــن فرهنگــی 
را کاهــش و بــه افــراد قــدرت مدیریــت تنــوع فرهنگــی می دهــد. 
ایــن نــوع هــوش بــا تمرکــز بــر قابلیت هــای خاصــی کــه بــرای 
روابــط شــخصی باکیفیــت و اثربخــش در شــرایط فرهنگــی 
مختلــف الزم اســت، بــر جنبــه ای دیگــر از هــوش شــناختی تمرکز 
ــر روی دانشــجویان نشــان داد  دارد ]18[. یافتــه هــای پژوهــش ب
ــان  ــی ش ــوش فرهنگ ــزان ه ــخگویان می ــد پاس ــه 39/6 درص ک
ــد  ــدود 41/66 درص ــن و ح ــد پایی ــط, 19/28 درص ــد متوس در ح
ــاال اســت ]19[. در مطالعــات رابطــه بیــن تفکــر راهبــردی  نیــز ب
ــزش  ــه انگی ــز مؤلف ــی )به ج ــوش فرهنگ ــی و ه ــوش هیجان باه
ــدرت  ــارت ق ــن مه ــی دار بی ــه معن ــی( ]20[، رابط ــوش فرهنگ ه
تفکــر اســتراتژیک و هــوش فرهنگــی مدیــران مــدارس ]21[ تأیید 

شــده اســت. 
ــج  ــردی کــه توســعه و تروی ــروز فلســفه تفکــر راهب ــای ام در دنی
روحیــه فرصــت یایــی اســت، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
زیــرا بــدون ایــن تفکــر، تــالش  بــرای دســتیابی بــه راهبردهــای 
تدویــن شــده اثــر بخــش نخواهــد بــود ]22[. همچنیــن اهمیــت 
ــدات و  ــز تهدی ــور و نی ــی کش ــام آموزش ــران در نظ ــگاه مدی جای
ــات  ــش روی مؤسس ــی پی ــرات محیط ــی از تغیی ــرات ناش مخاط
ــوان  ــه  عن ــردی را ب ــر راهب ــدن تفک ــه ش ــزوم نهادین ــی، ل آموزش
ــق اهــداف نظــام آموزشــی  ــر در جهــت تحق ــی انکارناپذی ضرورت
ــد  ــردی می توان ــی راهب ــن توانای ــذا ای ــت، ل ــاخته اس ــرح س را مط
ــده را درک،  ــع آین ــد وقای ــه بتوانن ــد ک ــک نمای ــران کم ــه مدی ب
تشــخیص، پیــش  بینــی و کنتــرل نماینــد و بــه  جــای آنکــه تحــت 
تأثیــر تغییــرات قــرار بگیرنــد، تغییــرات آتــی را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار دهنــد ]23[، لــذا توانایــی تفکــر راهبــردی بــه  عنــوان یکــی از 
توانمندی هــای اصلــی مدیــران و رهبــران دارای عملکــرد مطلــوب 
بــه شــمار مــی رود. بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت تفکــر راهبردی، 
شناســایی و تقویــت عوامــل مؤثــر بــر آن ضــروری بــه نظــر مــی  
رســد. از ســویی بــه نظــر مــی رســد کــه توجــه بــه تفکــر راهبردی 
در جامعــه کنونــی مــا آنچنــان کــه بایــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
اســت؛ در حالــی کــه ایــن نــوع ســبک تفکــر، کــه الزمــه رشــد 
و توســعه راهبردهــای تفکــر ســازنده اســت، از مــدارس و دانشــگاه 
هــا، یعنــی قبــل از ورود بــه اجتمــاع و ســازمانها آغــاز مــی شــود 
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]24[.  از ایــن  رو مطالعــه حاضــر بــا هــدف نقــش هــوش معنــوی و 
فرهنگــی در پیــش  بینــی تفکــر راهبــردی دانشــجویان انجــام شــد 
و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا هــوش معنــوی 
و فرهنگــی، توانایــی پیــش  بینــی تفکــر راهبــردی دانشــجویان را 

دارنــد؟ 

روش کار
ــش  ــه پژوه ــود. جامع ــتگی ب ــی- همبس ــر توصیف ــش حاض پژوه
شــامل تمامــی دانشــجویان مشــغول بــه فعالیــت در پــارک علــم 
و فنــاوری و واحدهــای فنــاور وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری 
ــاه 1398  ــا تیرم ــت ت ــی اردیبهش ــازه زمان ــی در ب ــان جنوب خراس
ــد )240 نفــر کــه از ایــن تعــداد 90 نفــر در 30 تیــم مســتقر  بودن
در داخــل پــارک علــم و فنــاوری و 150 نفــر دیگــر در قالــب 50 
ــر اســاس  ــه ب ــد(؛ ک ــاوری بودن ــوم و فن ــارک عل ــارج از پ ــم خ تی
جــدول Krejcie & Morgan ، ]25[ از بیــن افــراد واجــد شــرایط 
کــه داوطلــب مشــارکت در پژوهــش بودنــد، 144 نفــر دانشــجو بــه 
ــه  ــار ورود ب ــری در دســترس انتخــاب شــدند. معی شــیوه نمونه گی
تحقیــق شــامل داشــتن رغبــت بــه تکمیــل پرســش نامه و رضایــت 
آگاهانــه بــود، امــا معیــار خــروج نیــز ناقــض بــودن پرسشــنامه و 
ــامل  ــات ش ــردآوری اطالع ــزار گ ــود. اب ــه ب ــت آگاهان ــدم رضای ع

پرســش نامه های زیــر بودنــد:
مقیــاس هــوش معنــوی: King )2008( ایــن مقیــاس 24 ســؤالی 
ــودی  ــادی وج ــر انتق ــاس تفک ــرده مقی ــار خ ــه چه ــاخته ک را س
ــخصی )7،11،15،19،23(،  ــای ش ــد معن )1،3،5،9،13،17،21(، تولی
آگاهــی متعالــی )2،6،10،14،18،20،22(، توســعه حالــت هوشــیاری 
)کامــاًل  لیکــرت  پنج درجــه ای  مقیــاس  در  را   )4،8،12،16،24(
نادرســت=1؛ کامــاًل نادرســت-5( می ســنجد. دامنــه نمــرات 
ــر  ــرات باالت ــرار دارد و نم ــرش 72 ق ــره ب ــا 120 و نم ــن 24 ت بی
نشــان دهنده هــوش معنــوی بیشــتر هســت. در مطالعــه کینــگ، 
پایایــی مقیــاس از روش آلفــای کرونبــاخ 0/92 و پایایــی از طریــق 
تنصیــف 91 /0 بــه دســت آمــد، همچنیــن در بررســی اعتبــار هــر 
یــک از زیــر مقیاس هــا نیــز بــه ترتیــب آلفــای کرونبــاخ بــرای زیــر 
مقیــاس تفکــر انتقــادی وجــودی، تولیــد معنــای شــخصی، آگاهــی 
متعالی، توســعه حالــت هوشــیاری مقــدار 0/78، 0/78، 0/87، 0/91 
به دســت آمده اســت ]26[. در مطالعــه رقیبــی و همــکاران، روایــی 
محتوایــی تأییــد و پایایــی کل بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
0/89 و ضریــب اعتبــار آن از طریــق بــاز آزمایــی در یــک نمونــه 
70 نفــری در فاصلــه زمانــی دو هفتــه 0/67 محاســبه شــد ]27[.

مقیــاس هــوش فرهنگــی: Ang و همــکاران )2004( ایــن مقیــاس 

ــناخت  ــا ش ــش ی ــه دان ــار مؤلف ــه چه ــی ک ــؤالی را طراح 20 س
ــا 10(،  ــناخت )ســؤاالت 7 ت ــا فراش ــرد ی ــا 6(، راهب )ســؤاالت 1 ت
انگیــزش )ســؤاالت 11 تــا 15( و رفتــار )ســؤاالت 16 تــا 20( را بــر 
روی طیــف لیکــرت خیلــی کــم )نمــره 1( تــا خیلــی زیــاد )نمــره 
5( می ســنجد. حداقــل نمــره 20 و حداکثــر 100  و نمــره بــرش60 
هســت، لــذا نمــرات باالتــر نشــان دهنده هــوش فرهنگــی باالتــر 
هســت. در مطالعــه آنــگ و همــکاران، روایــی ســازه تأییــد و میزان 
پایایــی بــرای مؤلفه هــای فراشــناخت 0/70، شــناخت 0/86، 
انگیزشــی 0/76، رفتــاری 0/83 و پایایــی کل 0/81 بــه دســت آمــد 
]28[. در مطالعــه کمالیــان و همــکاران، روایــی بــه روش صــوری و 
تحلیــل عامــل تأییــدی تعییــن شــد و پایایــی کل بــه روش آلفــای 
کرونبــاخ 0/85 بــه دســت آمــد و نتایــج حاصــل از بــاز آزمایــی بــه 

فاصلــه 15 روز بیانگــر همبســتگی 0/79 بــود ]29[.  
ــاس 22  ــن مقی ــردی: Goldman )2006( ای ــاس تفکــر راهب مقی

ــه تفکــر مفهومــی )ســؤاالت  ســؤالی را طراحــی  کــه چهــار مؤلف
1، 2، 3، 4، 6(، تفکــر سیســتمی )ســؤاالت 8، 11، 16، 17، 19، 
22(، فرصت طلبــی هوشــمندانه )ســؤاالت7، 9، 12، 13، 18، 20( و 
آینده نگــری )ســؤاالت 5، 10، 14، 15، 21( را طیــف لیکــرت کامــاًل 
ــنجد.  ــج می س ــره پن ــم نم ــاًل موافق ــا کام ــک ت ــره ی ــم نم مخالف
ــذا  ــرش66 هســت، ل ــر 110 و نمــره ب ــل نمــره 22 و حداکث حداق
ــت.  ــر هس ــردی باالت ــر راهب ــان دهنده تفک ــر نش ــرات باالت نم
ــردی  ــر راهب ــش نامه تفک ــرای پرس ــی واگ ــرا و روای ــی همگ روای
ــت و  ــده اس ــب 0/75 و 0/32 گزارش ش ــه ترتی ــن ب ــط گلدم توس
پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/98 بــه دســت آمــد ]30[. در 
پژوهــش افراســیابی روایــی محتــوای پرسشــنامه توســط اســاتید و 
متخصصــان تأییــد گردیــده اســت و  پایایــی پرسشــنامه از طریــق 

ــد ]20[.  ــاخ، 861 /0 تعییــن گردی محاســبه آلفــای کرونب
بــرای جمــع آوری داده هــای پژوهــش، از روش میدانــی بــر اســاس 
پرسشــنامه های  منظــور  بدیــن  شــد.  اســتفاده  پرســش نامه 
پژوهــش توســط آزمودنی هــا تکمیــل شــدند؛ و از آن هــا خواســته 
ــی و  ــش نامه ها به طورکل ــن پرس ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــد ب ش
ــه پرســش نامه  ــه ب ــد به طــور صادقان ــه فــردی، تحلیــل می گردن ن
ــد. در ایــن پژوهــش تمامــی اصــول اخالقــی مرتبــط  پاســخ دهن
آگاهانــه  پرسشــنامه ها، رضایــت  بــودن  از جملــه محرمانــه 
پژوهــش  از  خــروج  اختیــار  و  پژوهــش  در  شــرکت کنندگان 
ــه  ــد ک ــان داده ش ــا اطمین ــه آزمودنی ه ــت؛ و ب ــده اس ــت ش رعای
ــدون  ــوده و ب ــی ب ــت کار پژوهش ــاً جه ــا صرف ــخ های آن ه پاس
ــگر  ــزد پژوهش ــه در ن ــورت محرمان ــی و به ص ــام خانوادگ ــام و ن ن
باقــی می ماننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهــش حاضــر دارای 
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ــه ی اخــالق در  ــد اخــالق Ir.Bums.REC.1398.086 از کمیت ک
ــی باشــد. ــد م ــوم پزشــکی بیرجن پژوهــش دانشــگاه عل

ــون همبســتگی پیرســون و رگرســیون  ــا از آزم ــل داده ه در تحلی
ــی داری  ــطح معن ــخه 22 در س ــزار SPSS نس ــا نرم اف ــه ب چندگان

ــد. ــتفاده ش )p<0/01( اس

یافته ها
در ایــن بخــش ابتــدا اطالعــات دموگرافیــک )جنســیت، تحصیالت 
ــدگان در پژوهــش در جــدول 1.  ــی( شــرکت کنن ــروه تحصیل و گ

ارائــه مــی شــود.

جدول 1. اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش

فراوانی )درصد(سطحمتغیر

جنس
46 )32/6(دختر
97 )67/4(پسر

تحصیالت
89 )61/8(کارشناسی

32 )22/2(کارشناسی ارشد
23 )16(دکتری

گروه

84 )58/3(علوم مهندسی
40 )27/7(علوم انسانی
14)9/7(علوم پایه
6 )4/2(کشاورزی

ــروه  ــتر گ ــد بیش ــی ده ــان م ــک نش ــات دموگرافی ــج اطالع نتای
ــه )67/4 درصــد( را پســران، دانشــجویان کارشناســی )61/8  نمون
ــد. ــی دهن ــروه مهندســی )58/3 درصــد( تشــکیل م درصــد( و گ

در جــدول 2. یافتــه هــای توصیفــی متغیرهــای پژوهــش و ضرایب 
همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش گزارش  شــده اســت.

 جدول 2. یافته های توصیفی و ضرایب همبستگی بین هوش فرهنگی و هوش معنوی با تفکر راهبردی

انحراف معیار ± متغیرها
1234567891011میانگین

1 20/04± 4/48 1-دانش

1**11/960/27±21/47-فراشناخت

1**0/27**14/380/59±32/41- انگیزش

1**0/49**0/25**16/400/65±43/03-رفتار

5- هوش 
1**0/82**0/76**0/45**62/770/91±9/13فرهنگی

6-تفکر 
انتقادی 
وجودی

3/37±19/98**0/57**0/21**0/50**0/46**0/601

7-تولید 
معنای 
شخصی

3/55±13/32**0/63**0/24**0/52**0/64**0/700/49**1

8-آگاهی 
1*0/16*0/280/19**0/27**0/158*0/35**0/19*21/31±3/63متعالی

9-توسعه 
حالت 

هوشیاری
3/52±15/54**0/62**0/25**0/547**0/72**0/730/51**0/64**0/29**1

10- هوش 
1**0/836**0/57**0/78**0/790/73**0/71**0/59**0/36**0/68**70/15±10/32معنوی

11- تفکر 
0/721**0/66**0/33**0/60****0/680/51**0/60**0/52**0/34**0/59**41/01±5/203راهبردی

 **معنی داری در سطح 0/01
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ــب  ــی ضرای ــدول 2 تمام ــده از ج ــت آم ــج بدس ــاس نتای ــر اس  ب
همبســتگی محاسبه شــده بیــن هــوش فرهنگــی و هــوش معنــوی 
ــت  ــود )p<0/01(؛ مثب ــی دار ب ــت و معن ــردی مثب ــر راهب ــا تفک ب
ــر  ــا افزایــش متغی ــا اســت کــه ب ــودن رابطــه خطــی بدیــن معن ب
پیــش بیــن، رونــد افزایــش متغیــر مــالک نیــز افزایشــی خواهــد 
ــز  ــر مــالک نی ــد متغی ــر پیــش بیــن، رون ــا کاهــش متغی ــود و ب ب
کاهشــی خواهــد بــود. بنابرایــن بــا افزایــش مولفــه هــای هــوش 
فرهنگــی و هــوش معنــوی، میــزان تفکــر راهبــردی نیــز افزایشــی 

خواهــد بــود. 
ــق  ــردی دانشــجویان از طری ــی تفکــر راهب ــه منظــور پیــش بین ب

هــوش معنــوی و هــوش فرهنگــی، از آزمــون رگرســیون چندگانــه 
ــاره  ــا از آم ــی مانده ه ــتقالل باق ــرای بررســی اس ــد. ب ــتفاده ش اس
ــدار آن  ــه مق ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش ــون اس دوربین-واتس
بــرای عوامــل هــوش معنــوی )1/73( و عوامــل هــوش فرهنگــی 
ــش  ــت پی ــوان گف ــرار دارد می ت ــا 2/5 ق ــه 1/5 ت )1/64( در فاصل
ــی  ــرای بررس ــد. ب ــت ش ــا رعای ــی مانده ه ــتقالل باق ــرض اس ف
وجــود همخطــي چندگانــه بیــن متغیرهــای پیش بیــن از شــاخص 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــد، ک ــتفاده ش ــس )VIF( اس ــورم واریان ت
بدســت آمــده انحرافــي از مفروضــه همخطــي چندگانــه  مشــاهده 

.)VIF<5( ــد نش

جدول 3. تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی تفکر راهبردی از طریق هوش معنوی 

مجذور تعدیل شده VIFBSEBetatp-valueRمدل
R

Fp-value

17/282/317/7160/0010/730/5240/830/001ثابت
1/150/260/100/162/4370/016دانش

1/500/370/110/253/3080/001فراشناخت
1/260/200/080/142/390/018انگیزش
1/490/550/110/374/650/001رفتار

بــرای مــدل  آمــده )40/83(  در جــدول3 مقــدار F بدســت 
رگرســیونی معنــا دار بــود )p<0/01(؛ یعنــی حداقــل یکــی از 
ــادار دارد.  ــه معن ــالک رابط ــر م ــا متغی ــن ب ــش بی ــای پی متغیره
ــد  ــه دســت آم ــا 0/52 ب ــر ب ــل شــده براب ــدار مجــذور R تعدی مق
کــه نشــان داد مولفه هــای هــوش معنــوی، 52 درصــد از واریانــس 
تفکــر راهبــردی را تبییــن مــی کننــد. مقــدار ضریــب رگرســیونی 
 ،p>0/05( بــرای تفکــر انتقــادی وجــودی )Beta( اســتاندارد شــده
 ،)β=0/256  ،p>0/01( شــخصی  معنــای  تولیــد   ،)β=0/169
آگاهــی متعالــی )β=0/145 ،p>0/05( و توســعه حالــت هوشــیاری 
)β=0/375 ،p>0/01( اســت. لــذا نتیجــه گرفتــه شــد کــه 

هــوش معنــوی بــه  شــکل مثبــت و معنــی داری تفکــر راهبــردی 
دانشــجویان را پیش بینــی مي کنــد. معادلــه اســتاندارد پیــش بینــی 
ــاداری در  ــی در تظــر گرفــت کــه نقــش معن ــا متغیرهای ــد ب را بای
مــدل دارنــد و متغیرهایــی کــه تاثیــر معنــادار بــر مــدل ندارنــد از 
معادلــه رگرســیون حــذف مــی شــود. معادلــه پیــش بینــی تفکــر 

ــر اســت:  ــه شــکل زی ــوی ب ــق هــوش معن ــردی از طری راهب
Ŷ=0.26*X1 + 0.38*X2 + 0.21*X3+0.55*X4+17.28

 X4 و X1، X2 ، X3 متغیــر تفکــر راهبــردی و Y کــه در آن
بــه ترتیــب مولفــه هــای تفکــر انتقــادی وجــودی، تولیــد معنــای 
شــخصی، آگاهــی متعالــی و توســعه حالــت هوشــیاری مي باشــند

 جدول 4. تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی تفکر راهبردی از طریق هوش فرهنگی

مجذور تعدیل شده VIFBSEBetatp-valueRمدل
R

Fp-value

14/502/944/930/0010/690/4632/320/001ثابت
1/250/270/100/232/650/009دانش

1/230/530/220/152/270/019فراشناخت
1/460/290/160/182/340/021انگیزش
1/470/540/140/313/830/001رفتار
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در جــدول 4 مقــدار F بدســت آمــده )32/32( بــرای مــدل 
رگرســیونی معنــا دار بــود )p<0/01(؛ یعنــی حداقــل یکــی از 
ــادار دارد.  ــه معن ــالک رابط ــر م ــا متغی ــن ب ــش بی ــای پی متغیره
مقــدار مجــذور R تعدیــل شــده برابــر بــا 0/46 بــه دســت آمــد کــه 
ــس  ــد از واریان ــی، 46 درص ــوش فرهنگ ــای ه ــان داد مولفه ه نش
تفکــر راهبــردی را تبییــن مــی کننــد. مقــدار ضریــب رگرســیونی 
 ،)β=0/238 ،p>0/01( بــرای دانــش )Beta( اســتاندارد شــده
 )β=0/182 ،p>0/05( انگیزش ،)β=0/153 ،p>0/05( فراشــناخت
و رفتــار )β=0/317 ،p>0/01( اســت. لــذا نتیجــه گرفتــه شــد کــه 
هــوش فرهنگــی بــه  شــکل مثبــت و معنــی داری تفکــر راهبــردی 
دانشــجویان را پیش بینــی مي کنــد. معادلــه اســتاندارد پیــش بینــی 
ــاداری در  ــی در تظــر گرفــت کــه نقــش معن ــا متغیرهای ــد ب را بای
مــدل دارنــد و متغیرهایــی کــه تاثیــر معنــادار بــر مــدل ندارنــد از 
معادلــه رگرســیون حــذف مــی شــود. معادلــه پیــش بینــی تفکــر 
ــت:   ــر اس ــکل زی ــه ش ــی ب ــوش فرهنگ ــق ه ــردی از طری راهب
Ŷ=0.27*X1 + 0.54*X2 + 0.29*X3 +0.54*X4+14.51

 X4 و X1 ، X2 ،  X3 ــردی و ــر راهب ــر تفک ــه در آن Y متغی ک
ــار  ــزش و رفت ــش، فراشــناخت، انگی ــه هــای دان ــب مولف ــه ترتی ب

مي باشــند.

بحث 
مطالعــه حاضــر بــا هدف نقش هــوش معنــوی و فرهنگــی در پیش 
بینــی تفکــر راهبــردی دانشــجویان انجام شــد. نتایج نشــان داد بین 
هــوش معنــوی بــا تفکــر راهبــردی ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری 
وجــود داشــت؛ و مؤلفه هــای هــوش معنــوی بــه  شــکل مثبــت و 
ــد؛  ــردی دانشــجویان را پیش بینــی مي کنن معنــی داری تفکــر راهب
ــردی  ــر راهب ــی یاید، تفک ــوی افزایش ــوش معن ــدر ه ــی هرچق یعن
ــه  ــده مطالع ــت آم ــه دس ــه ب ــه نتیج ــد. در زمین ــش می یاب افزای
ــین  ــات پیش ــای مطالع ــا یافته ه ــا ب ــد، ام ــت نش ــو یاف ای ناهمس
ــی،  ــه صالح ــال مطالع ــور مث ــت. به ط ــو اس ــه همس ــن زمین در ای
نشــان داد کــه رابطــه ای معنــاداری بیــن هــوش معنــوی و تفکــر 
انتقــادی دانشــجویان در دوران کرونــا وجــود داشــت ]12[. همچنین 
ــت  ــن معنوی ــه بی ــان داد ک ــکاران، نش ــی و هم ــی بهلول پژوهش
محیــط کار و تفکــر اســتراتژیک کارکنــان شــرکت تراکتورســازی 
تبریــز رابطــه معنــی داری وجــود دارد ]14[. در همیــن راســتا نتایــج 
ــردی  ــر راهب ــه تفک ــان داد ک ــکاران، نش ــه الری گل و هم مطالع
نقــش میانجــی در رابطــه بیــن هــوش معنــوی بــا خودکارآمــدی 
کارآفرینانــه دانشــجویان دارد ]15[. در تبییــن یافتــه فــوق می تــوان 
ــی  ــودن زندگ ــادار نم ــب معن ــوی موج ــوش معن ــه ه ــت ک گف

ــی و منطقــی و اعتمــاد  ــا جایــی کــه رفتارهــای عقالن می شــود ت
ــروز  ــری ب ــل و براب ــرام متقاب ــر اســاس اصــل احت ــران ب ــه دیگ ب
ــات  ــاال، موجب ــوی ب ــت هــوش معن ــوان گف ــن، می ت ــد؛ بنابرای کن
ــی را  ــالم و منطق ــی س ــاد و زندگ ــس اعتم ــک ح ــکل گیری ی ش
در فــرد فراهــم آورده و افــراد را به گونــه ای آگاه و هدفمنــد در 
جهــت تعالــی آن ســوق می دهنــد ]31[. همچنیــن بخــش محوری 
ــه  ــی ک ــت، مؤلفه های ــل اس ــگری و تحلی ــوی پرسش ــوش معن ه
ــر  ــرا تفک ــد، زی ــکل می دهن ــز ش ــردی را نی ــر راهب ــاس تفک اس
ــا  ــکالت ب ــا و مش ــل فرصت ه ــت از تحلی ــارت اس ــردی، عب راهب
ــا  ــال و اقدام ه ــه اعم ــوه ای ک ــر بالق ــم تأثی ــیع و فه ــی وس نگاه
ــردی آنچــه  ــر یکدیگــر داشــته باشــد. متفکــران راهب ــد ب می توان
ــه  ــر می کشــند و نگاهــی کلی نگــر ب ــه تصوی ــد باشــد را ب می توان
چالش هــا و موضوعــات روزمــره دارنــد ]32[. بــر ایــن اســاس، در 
ــه  و  ــردی متفکــر می کوشــد مباحــث را به دقــت تجزی تفکــر راهب
ــه  ــا ب ــد ت ــر را جســتجو کن ــد، شــواهد و مــدارک معتب تحلیــل کن

نتیجــه نهایــی دســت یابــد.
نتایــج دیگــر ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن هــوش فرهنگــی 
بــا تفکــر راهبــردی ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری وجــود داشــت؛ 
ــی داری  ــت و معن ــکل مثب ــه  ش ــی ب ــوش فرهنگ ــای ه و مؤلفه ه
تفکــر راهبــردی دانشــجویان را پیش بینــی مي کننــد. بــه عبارتــی 
بــا افزایــش میــزان هــوش فرهنگــی، ســطح تفکــر راهبــردی نیــز 
افزایــش می یابــد. در زمینــه نتیجــه بــه دســت آمــده مطالعــه ای 
ــین در  ــات پیش ــای مطالع ــا یافته ه ــا ب ــد، ام ــت نش ــو یاف ناهمس
ایــن زمینــه همســو اســت. بــه  عنــوان مثــال مطالعــه در مطالعــه 
افراســیابی ]20[. و فکورحدادیــان ]21[، نشــان داده شــد کــه بیــن 
ــادار  ــه معن ــان رابط ــی کارکن ــوش فرهنگ ــا ه ــردی ب ــر راهب تفک
ــون و  ــه ارگ ــج مطالع ــتا نتای ــن راس ــود دارد. در همی ــی وج و مثبت
ــن هــوش فرهنگــی و الگوهــای تفکــر  گــوزل نشــان داد کــه بی
راهبــردی در بیــن دانشــجویان رابطــه معنــاداری وجــود دارد 
ــوش  ــاس، ه ــت توم ــوان گف ــوق می ت ــه ف ــه یافت ]33[. در توجی
فرهنگــی را توانایــی ایجــاد رفتــار ســازگارانه در محیــط فرهنگــی 
ــراد،  ــه اف ــود ک ــبب می ش ــی س ــوش فرهنگ ــد و ه ــد می دان جدی
ــغلی،  ــخصی و ش ــی ش ــد در زندگ ــای جدی ــه موقعیت ه نســبت ب
پاســخ های ســازگارانه تــری بدهنــد و ســازه ای اســت کــه 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــزه ایج ــرای او انگی ــازد و ب ــا می س ــرد را توان ف
ــه  ــط ب ــه محی ــه طــور مناســبی در پاســخ ب دانــش فرهنگــی را ب
 ، Earley & Ang ــر ــاس نظ ــر اس ــن ب ــرد ]34[. هم چنی کار گی
عامــل اســتراتژی هــوش فرهنگــی، راه هایــی را بــرای دســت یابی 
و توســعه ی راهبردهــای متفکرانــه، در اختیــار فــرد قــرار می دهــد 
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]35[، لــذا می تــوان گفــت، بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه بیــن هــر 
یــک از مؤلفه هــای هــوش فرهنگــی )هــوش فرهنگی فراشــناختی 
یــا راهبــرد، هــوش فرهنگــی شــناختی یــا دانــش، هــوش فرهنگی 
ــر  ــدرت تفک ــر ق ــاری( و متغی ــی رفت ــوش فرهنگ ــی و ه انگیزش
اســتراتژیک برقــرار اســت، افــرادی کــه دارای توانایــی در ســطح 
ــدرت تفکــر  ــی از مؤلفه هــای هــوش فرهنگــی هســتند از ق باالی

راهبــردی باالتــری نیــز برخــوردار هســتند.
پژوهــش حاضــر بــا محدودیت هایــی همــراه بــود از جملــه 
اینکــه تبییــن کامــل مفاهیــم گســترده ای چــون هــوش معنــوی 
ــد  ــران، نیازمن ــد فرهنگــی ای ــوع و چن ــه متن و  فرهنگــی در جامع
ــه بســیار  ــوع نمون ــا حجــم و تن ــی در ســطح وســیع تر و ب مطالعات
ــت  ــده اس ــعی ش ــه س ــم آنک ــه، علیرغ ــن مطالع ــت؛ در ای باالس
ــا  ــری برخــوردار باشــند، ام ــر قابلیــت تعمیم پذی نمونه هــا از حداکث
ــترده تر  ــات گس ــر مطالع ــه ای ب ــا مقدم ــوان تنه ــج آن را می ت نتای
در ایــن حــوزه دانســت. محدودیــت دیگــر پژوهــش خــود گزارشــی 
بــودن ابــزار پژوهــش بــود کــه ایــن ابزارهــا بــه علــت خود ابــرازی 
بــودن، امــکان ایجــاد خطــای سیســتماتیک را بــه وجــود می آورنــد.

نتیجه گیری
ــی،  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــوزه ه ــان در ح ــروزه جه ام
ــرایط،  ــن ش ــت، در ای ــول اس ــال تح ــی در ح ــی و آموزش فرهنگ
ــای  ــی رود و فرصته ــن م ــته از بی ــای گذش ــیاری از فرصته بس
تــازه ایجــاد مــی شــود. فقــدان تفکــر راهبــردی جامعــه را از بهــره 
ــز  ــذا مجه ــی ســازد. ل ــد محــروم م ــای جدی ــرداری فرصــت ه ب
ــه نظــر                                                                                         ــی ب ــردی، ضــروری و بلکــه حیات ــر راهب ــه تفک شــدن ب
مــی رســد. بنابرایــن هــدف مطالعــه حاضــر بررســی نقــش هــوش 
ــجویان  ــردی دانش ــر راهب ــی تفک ــی در پیش بین ــوی و فرهنگ معن

ــود. انجــام ب
نتایــج نشــان داد کــه بیــن مؤلفه هــای هــوش معنــوی و فرهنگــی 
ــاداری  ــتقیم و معن ــۀ مس ــجویان رابط ــردی دانش ــر راهب ــا تفک ب

وجــود داشــت، بــه عبارتــی بــا افزایــش میــزان هــوش معنــوی و 
فرهنگــی، ســطح تفکــر راهبــردی نیــز افزایــش می یابــد. بنابرایــن 
الزم اســت متصدیــان نظــام آموزشــی بــه نقــش هــوش معنــوی 
و فرهنگــی دانشــجویان در ارتقــای تفکــر راهبــردی توجــه ویــژه 

داشــته باشــند. 
ــوی و فرهنگــی در تفکــر  ــن هــوش معن ــه رابطــه بی ــا توجــه ب ب
راهبــردی دانشــجویان، بــه مســئوالن و دســت انــدر کاران نظــام 
ــه قابــل رشــد بــودن  ــا توجــه ب ــا ب آموزشــی پیشــنهاد می شــود ت
ــزاری  ــق برگ ــای آن را از طری ــای ارتق ــردی، زمینه ه ــر راهب تفک
کارگاه هــای آموزشــی و دوره هــای دانــش افزایــی در دانشــجویان 
را فراهــم نماینــد. پیشــنهاد مــی شــود ایــن پژوهــش بــا ابزارهــای 
اندازه گیــری متفــاوت و روش هایــی نظیــر مشــاهده و مصاحبــه در 
کنــار پرسشــنامه بررســی شــود. همچنیــن جهــت تعمیــم پذیــری 
گروه هــای  دانشــجویان  در  ای  مشــابه  پژوهش هــای  نتایــج 
ــا  ــج ب ــردد و نتای ــام گ ــوزان انج ــش آم ــی و دان ــف تحصیل مختل
نتایــج پژوهــش حاضــر مقایســه شــود. پیشــنهاد می شــود کــه در 
مطالعــات آینــده نقــش عوامــل جمعیــت شــناختی از جملــه ســن، 
جنــس و ... به عنــوان نقــش تعدیل کننــده در قالــب رویکــرد 

ــه شــود. ــادالت ســاختاری پرداخت مع

سپاسگزاری 
ایــن پژوهــش حاصــل طــرح پژوهشــی مســتقلی اســت کــه بــدون 
ــت و دارای  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــازمان خاص ــی س ــت مال حمای
کــد اخــالق IR.Bums.REC.1398.086 از کمیتــه ی اخــالق در 
پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد می باشــد. پژوهشــگران 
ــد،  ــاری نموده ان ــا را ی ــن پژوهــش م از تمامــی کســانی کــه در ای

ــد. ــی را می کنن ــت تشــکر و قدردان نهای

تضاد منافع
در پژوهش حاضر بین نویسندگان تضاد منافعی وجود ندارد.
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