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Abstract

Introduction: Considering the continuing education of many students in a city with a
new culture and the impact of interaction with the new culture on their academic
performance,the aim of this study was to investigate the relationship between cultural
intelligence and academic motivation in students of Zahedan University of Medical
Sciences in the academic year 2017- 2018.
Methods: This is a descriptive- correlation study that 418 collegians were selected
by stratified random sampling method. Two standard questionnaire were used. The first
was a standard Cultural Intelligence Questionnaire (20 items) designed by Ang et
al.(2004) that was used to answer the questionnaire based on the Likert scale of seven
options. The second questionnaire was the Harter's Educational Motivation
Questionnaire (1980), which includes 33 items based on the Likert scale of five options.
The SPSS was used to analyze the data. The significance level was considered 0.05.
Results: The findings showed that there is a positive and significant relationship
between cultural intelligence and academic motivation (PV <0/001). In other words,
collegians with high cultural intelligence have more ability to intercultural interactions
and therefore have higher academic motivation. The AVONA test showed that there is
a significant difference between students' cultural intelligence in terms of the discipline
and also a significant difference in the academic motivation of the faculties (P <0.001).
Also, there was no significant relationship between cultural intelligence and gender,
and being native or dormitory residence (pv> 0.05).
Conclusion: The results of the research showed that having high level of cultural
intelligence is a significant predictor of academic motivation and learning of
individuals. These results could assist the education authorities and in-charges
programs to promote or sustain the motivation of students by designing and
implementing
educational–interventional plans especially for non-native and
dormitory students to take effective measures throughout their school years and
academic lives.
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چکیده
مقدمه :بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل مجبور زندگی در شهر با فرهنگ متفاوت هستند بنابراین هوش فرهنگی به منزله حلقه اتصالی
است که میتواند درمحیط متنوع ،انسجام و هماهنگی ایجاد کند.عدم آمادگی دانشجویان برای تعامل و سازگاری با افراد فرهنگ جدید می تواند
بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر بگذارد .هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 1396 -1397می باشد.
روشها :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد .تعداد  418نفر از دانشجویان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است .از پرسش نامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط آنگ و همکاران ()2004
طراحی شده است و در این تحقیق پایایی پرسشنامه 0/91بدست آمده است .همچنین از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر( )1980استفاده
گردید ،ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/89بدست آمد .دادهای جمع آوری شده در نرم افزار  SPSSنسخه  16تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ( . ) PV<0/001آزمون  AVONAنشان
داد که اختالف معناداری بین هوش فرهنگی دانشجویان به تفکیک رشته و همچنین اختالف معنادار در انگیزش تحصیلی به تفکیک دانشکده ها
وجود دارد( .) P<0/001همچنین بین هوش فرهنگی و جنسیت  ،بومی بودن و خوابگاهی بودن رابطه معناداری وجود نداشت).(pv>0.05
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داد که برخورداری از سطح باالیی از هوش فرهنگی پیش بینی قابل توجهی برای انگیزش تحصیلی و یادگیری
افراد به شمار می آید.این نتایج میتواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش
دانشجویان به ویژه دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی در طول تحصیل اقدامات مؤثری را انجام دهند.
واژگان کلیدی :هوش فرهنگی  ،انگیزش تحصیلی ،دانشجویان
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رضایتی که از آن تعامالت در خود مییابند ،میباشد[ . ]1بسیاری
از دانشجویان برای ادامه تحصیل مجبور به تعامل و زندگی در
شهر یا کشورهایی با فرهنگ متفاوت هستند.عدم آمادگی
دانشجویان برای تعامل و سازگاری با افراد فرهنگ جدید می
تواند بر عملکرد علمی و تحصیلی آنها تاثیر بگذارد .ودادی و
همکاران ( )2010در پژوهشی گزارش کردند که ارتباط باالیی
بین ابعاد مختلف هوش فرهنگی و دست یابی به موفقیت و انگیزه
پیشرفت وجود دارد[ . ]5در تحقیق آنگ و همکاران ()2007
عامل دانشی و راهبردی هوش فرهنگی به صورت معناداری
تصمیم گیری و قضاوت فرهنگی را پیش بینی می کند .عامل
انگیزشی هوش فرهنگی سازگاری عمومی در تعامالت بین
فرهنگی و محیطی را پیش بینی می کند.در حالی که عامل
رفتاری هوش فرهنگی عالوه بر تعامالت محیطی و بین فرهنگی
با انجام کارها نیز در ارتباط است [6] .در مطالعه دیگری که
توسط تمپلر و همکاران ( )2005انجام شده است بیانگر این است
که عامل انگیزشی هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعامالت
بین فرهنگی در محیط های علمی و تجاری با افراد دارای
فرهنگ متفاوت ،دارد[ . ]7در مورد دانشجویان ،انگیزش تحصیلی
از اهمیت خاصی برخوردار است .با این انگیزه افراد تحرك الزم
را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز تحصیل ،رسیدن به هدف
یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود را دنبال می
کنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم در امر یادگیری و تحصیل را
کسب نمایند[.]8
باتل معتقد است که انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است
از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی
ترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از
لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است[ . ]9الگوی عمومی
اجتماعی-شناختی برای انگیزش شامل سه سازه انگیزشی؛ انتظار،
ارزش و عاطفه است .انتظار به باورهای فراگیر در خصوص انجام
تکلیف مربوط است .ارزش بر دالیل یادگیرنده برای درگیر شدن
در فعالیت تحصیلی معین تمرکز دارد و عاطفه بر میزان اضطرابی
که فرد هنگام امتحان در درسی معین تجربه می کند اشاره
دارد[ . ]8پژوهش ها حاکی از ناچیز و غیرمعنی دار بودن تفاوتهای
جنسیتی در باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی دارد و
نشان داد که جنسیت تنها در مؤلفه اضطراب امتحان تأثیردارد و
دختران نسبت به پسران اضطراب بیشتری دارند[.]8
مطالعه روی دانشجویان مالزیایی مقطع غیر تحصیالت
تکمیلی الگوی پینتریچ نشان داد در حالی که خودکفایی رابطه
ای مثبت با موفقیت تحصیلی در این دانشجویان دارد ،این
خودکفایی خود می تواند ناشی از انگیزه پیشرفت بوده و از این
طریق با موفقیت تحصیلی ارتباط داشته باشد .همچنین
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که موفقیت تحصیلی از
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مقدمه
هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار
زیادی با محیط های کاری متنوع دارد.هوش فرهنگی به افراد
اجازه میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و
چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند در نتیجه موانع ارتباطی
بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی
میدهند[ .]1مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط آنگ
و ایرلی ( )2003محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد .
این دو ،هوش فرهنگی را به صورت قابلیت یادگیری الگوهای
جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری صحیح به
این الگوها تعریف کردند .آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیت
های فرهنگی جدید ،به زحمت می توان عالئم و نشانه های
آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست[.]2
همچنین هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درك ،تفسیر و
اقدام اثربخش در موقعیت های متنوع فرهنگی می باشد و با آن
دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر
یک توانایی شناختی می دانند [ .]3در تعریف دیگری از هوش
فرهنگی ،توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری
و شناخت بهتر میراث های فرهنگی ،آداب و رسوم و ارزش های
گوناگون و رفتار مؤثر با افرادی با پیشینه فرهنگی متفاوت می
باشد .در نهایت گروهی از اساتید آمریکایی ،اروپایی و آسیایی؛
هوش فرهنگی را ارزیابی سیستمیک ظرفیت فرد برای رویارویی
با افرادی از فرهنگ های متفاوت بیان کردند[ .]2هوش فرهنگی
به منزله حلقه اتصالی است که میتواند درمحیط متنوع ،انسجام و
هماهنگی ایجاد کند .به عبارت دیگر ،هوش فرهنگی مجموعه
ای از مهارت های شناختی اجتماعی است که برای مشارکت و
تبادل دانش در گروه های فرهنگی ضروری است[.]4ایرلی و
انگ این هوش فرهنگی را با چهار مؤلفه مطرح میکنند :مؤلفه
فراشناختی هوش فرهنگی که روشی است که یک فرد تجارب
بین فرهنگی را از آن طریق استدالل میکند .این عنصر هوش
فرهنگی ،فرآیندی را مورد توجه قرار میدهد که افراد برای به
دست آوردن و فهم دانش فرهنگی به کار میگیرند .مؤلفه شناختی
هوش فرهنگی که شناخت یک فرد در مورد شباهتها و تفاوتهای
فرهنگها ودانش عمومی در مورد فرهنگها است .مؤلفه رفتاری
هوش فرهنگی که قابلیت فرد برای نمایش اعمال کالمی و
غیرکالمی مناسب در تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف را
نشان میدهد و مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی که اطمینان و
اعتماد فرد به اینکه قادر است خود را با فرهنگ جدید تطبیق دهد
.مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی ،حجم وجهت انرژی افراد برای
تعامل مؤثر در فرهنگ جدید را نشان میدهد  .بعد انگیزشی هوش
فرهنگی شامل سطحی که در آن افراد در مورد توانایی های خود
در تعامالت میان فرهنگی اطمینان و اعتماد دارند و میزان
گشودگی برای تجربه تعامل با مردم سایر فرهنگها و میزان
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تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه ،روشهای آموزشی،
شرایط عاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی ،نگرش نسبت به
مسائل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر می پذیرد
.ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت یعنی انگیزه درونی و
انگیزه بیرونی ،رفتار و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان را جهت
میدهد[ .]8بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل مجبور به
تعامل و زندگی در شهر یا کشورهایی با فرهنگ متفاوت
هستند.عدم آمادگی دانشجویان برای تعامل و سازگاری با افراد
فرهنگ جدید می تواند بر عملکرد علمی و تحصیلی آنها تاثیر
بگذارد [ . ]7از طرفی در رشته های گروه پزشکی که ماهیت آنها
به گونه ای است که دانشجویان این رشته ها عالوه بر استرس
آموزش نظری ،تحت تأثیر استرس های دیگری از جمله استرس
حضور در بیمارستان ها قرار دارند که تجربه ای پراسترس است.
فراگیران در محیط های آموزشی در دستیابی به اهداف آموزشی
خود با چالش های متعددی مواجه می شوند و وقتی چنین چالش
هایی منفی در نظر گرفته شوند ،اثر زیان باری بر روی انگیزش،
عملکرد تحصیلی ،بهزیستی روانشناختی فراگیران خواهد داشت .
استرس زیاد منجر به آسیب های فیزیکی مانند ضعف سیستم
ایمنی بدن و اعصاب و در نتیجه کم خوابی می شود و هم چنین
صدمات عاطفی و روانی نیز به دنبال دارد[.]10
درپژوهش رابطه انگیزش تحصیلی بامحیط آموزشی
دانشجویان دختر که توسط حیدری وهمکارانش ( )1393انجام
شده است  135نفراز دانشجویان مورد مطالعه قرارگرفتند.
ابزارپژوهشی دو پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان
وپرسشنامه انگیزش تحصیلی گیزلی بود.یافته ها نشان داد بین
پیشرفت و انگیزش تحصیلی با محیط ارتباط معناداری وجود
دارد[11].
در پژوهش بررسی رابطه انگیزش تحصیلی با ویژگی های
آموزشگاهی دانش آموزان دختر و پسر که توسط بهرامی
وهمکاران( )1382دراصفهان انجام شد 350،نفر از هر دو گروه
دانش آموزی مورد مطالعه قرارگرفتند .ابزارپژوهشی شامل
دوپرسشنامه پیشرفت تحصیلی وپرسشنامه عوامل آموزشگاهی
بود .یافته های حاصل ازاین پژوهش نشان داد بین روابط عاطفی
داخل مدرسه باویژگی های آموزشگاهی (شامل:روش های
آموزشی ،شیوه تنبیه وتشویق وساختارآموزشی) با انگیزش
پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجوددارد[ .]9در پژوهش رابطه
هوش فرهنگی وتعامالت اجتماعی در دانشگاه های دولتی و آزاد
ایالم که توسط طوالبی و همکاران ( )1394انجام شده است 364
دانشجو مورد مطالعه واقع شدند ،ابزار مورداستفاده دوپرسشنامه
هوش فرهنگی وپرسشنامه خودمحقق میباشد .یافته ها حاکی از
آن است که ابعاد انگیزش ورفتار هوش فرهنگی با تعامالت
اجتماعی رابطه معنا داری دارد اما بعد دانش فرهنگی وجنسیت بی
تاثیر اند [.]12

در پژوهش درك عوامل هوش فرهنگی در بین دانشجویان
مدیریت رومانی که توسط برانکو و همکاران (  ) 2016انجام شده
است .ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه بوده است .یافته ها
حاکی از آن است که فاکتور انگیزش اهمیت بیشتری دارد و
همچنین بین سن و البته آموزش دانشجویان با فاکتورهای هوش
فرهنگی ارتباط هست که تقویت آنها توسط عملکرد دانشجویان
انجام خواهدشد [ .]13درپژوهش توسط ورقانی و همکاران
( )1391با عنوان هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری ورضایت
از زندگی ،در مدیران مدارس استان زنجان در مناطق 1و 2درمقطع
تحصیلی راهنمایی ومتوسطه انجام شده است شامل یک
پرسشنامه میباشد .یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که
بین هوش فرهنگی وکیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد
بدین صورت که هرچقدر مدیران ازهوش فرهنگی باالتری
برخوردار باشند بنابراین میزان کیفیت کاری آنان نیز باالترخواهد
بود[.]4
پژوهشی توسط اسماعیلی و همکاران ( )1391با عنوان رابطه
ی میان بهره هوشی با هوش فرهنگی و خود نظارتی در
دانشجویان علوم پزشکی بیرجند انجام شد  .در این پژوهش
پرسشنامه هوش فرهنگی نشان داد بین نمره هوش فرهنگی و
خود نظارتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد در حالیکه بین
نمره خود نظارتی و ضریب هوشی و نمره ی هوش فرهنگی
وضریب هوشی ارتباط معناداری مشاهده نشد ] .[2پژوهش با
عنوان بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در
دانشجویان رشته های پزشکی ،پرستاری و خدمات درمانی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) که توسط نوحی و همکاران
درسال 91بر روی  100نفر از دانشجویان پزشکی  ،پرستاری و
مدیریت انجام شد .ابزار پژوهش پرسشنامه انگیزش پیشرفت
هرمنس و پرسشنامه محقق می باشد .نتایج نشان داد که انگیزه
پیشرفت باعث تحرك و پویائی و برنامه ریزی صحیح در حین
تحصیل دانشجویان میشود و از این طریق میتواند بر روی موفقیت
تحصیلی فرد تاثیر بگذارد بنابراین با تقویت انگیزش پیشرفت در
دانشجویان می توان میزان موفقیت تحصیلی آنها را افزایش
داد[ .]8در پژوهش پاپ زن وهمکاران ( )1391تحت عنوان تاثیر
مولفه های هوش فرهنگی بر رفتار کارافرینانه دانشجویان
کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه نتیجه آزمون پیرسون نشان داد
که بین مولفه های هوش فرهنگی (راهبرد/دانش/انگیزش ورفتار)
با یکدیگر و با نیت کار افرینانه رابطه ی مثبت و معنی داری وجود
دارد .معادالت ساختاری نشان داد که هوش فرهنگی فراشناختی
بیشتر از دیگر مولفه های هوش فرهنگی میتواند در نیت کار
افرینانه ی دانشجو موثر باشد[.]3
با توجه به اینکه دانشجویان در هر جامعه ای آینده سازان و
برنامه ریزان و مدیران آن جامعه خواهند بود سالمت روانی آنان
می تواند نقش موثری در فرآیند توسعه داشته باشد .در صورتی

روشها
این پژوهش ،از نوع توصیفی -تحلیلی است که جامعه
پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی زاهدان می باشد .با توجه
به پژوهش رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری و رضایت
اززندگی در مدیران مدارس که توسط ورقانی و همکارانش
درسال 91در زنجان انجام شده است[:]4
Z1-α/2=1/96

Z1-α/2 2 * S2
=n
2

S=21/4

d
d =2/5
بر اساس مطالعات گذشته و فرمول تعیین حجم نمونه  ،تعداد
 300نفر دانشجوی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و روش
نمونه گیری با توجه به تنوع و تعدد دانشکده ها و رشته ها ،روش
تصادفی طبقه ای متناسب با حجم می باشد.
روش و ابزار جمع آوری داده ها :از پرسش نامه های استاندارد
هوش فرهنگی آنگ و همکاران ( )2004و پرسشنامه انگیزش
تحصیلی هارتر ( )1981بهره گرفته شد که به توضیح انها پرداخته
می شود:
 .1فرم مشخصات دموگرافیک که شامل آیتم های جنسیت،
تاهل  ،سن ، ،مفطع تحصیالت –خوابگاهی و غیر خوابگاهی ،
بومی زاهدان و غیر زاهدان ،دانشکده و رشته تحصیلی میباشد.
 .2پرسشنامه هوش فرهنگی:
پرسشنامه هوش فرهنگی دارای  20گویه که توسط آنگ
و همکاران ( )2004طراحی شده است .دارای چهار مولفه می
باشد :هوش فرهنگی فراشناختی ( چهار گویه) ،هوش فرهنگی
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که آنان از بهداشت روانی برخوردار نبوده و به خاطر مشکالت
ذکر شده ،دچار اختالالت روحی و عاطفی شوند ،نه تنها خود در
این جریان ضربه می بینند بلکه در نهایت جامعه نیز متضرر می
گردد .شناخت عواملی که مشکالت روانی دانشجویان را فراهم
می آورد مستلزم مطالعات علمی است .از طریق شناخت این
عوامل است که می توان به برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن
مشکالت دانشجویان همت گماشت و بهداشت روانی آنان را در
دانشگاه و خارج از آن تامین کرد و باعث بهبود ارتباط آنان با
محیط دانشگاه شد[ .]11مطالعات انجام شده در غرب ،بطور
گسترده پدیده انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند .در
ایران نیز کم و بیش به این پدیده توجه شده است .با این همه،
کمتر پژوهشگری به بررسی هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی
در دانشجویان پرداخته است [8] .با توجه به نقش پزشکان و
پیراپزشکان در تأمین و ارتقای سالمت افراد و با عنایت به خأل
موجود ،مطالعه ای نیاز است که ارتباط هوش فرهنگی با انگیزش
تحصیلی دانشجویان را بررسی کند .هدف از این مطالعه بررسی
هوش فرهنگی و رابطه آن با انگیزه تحصیلی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد.

شناختی(شش گویه) ،هوش فرهنگی انگیزشی(پنچ گویه) و هوش
فرهنگی رفتاری (پنچ گویه) که در آن نمره پنچ بیانگر هوش
فرهنگی باال و نمره یک بیانگر هوش فرهنگی پایین می باشد.
پاسخ دهی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه ایی
است که از کامالً موافقم( )7تا کامالً مخالف( )1طراحی شده
است .نمره کل پرسشنامه بین  20تا  140می باشد  .دارای چهار
عامل است که آلفای کرونباخ برای هر عامل عبارت است از:
راهبردی یافراشناختی( ،)0/76دانشی یا شناخت ( ،)0/84انگیزشی
( )0/76و رفتاری ( .)0/83ضریب کل پرسشنامه در پژوهش آنگ
و همکاران 0/85 ،و در پژوهش شهرکی نیا و همکاران( )1396با
روش آلفای کرانباخ( )0/84محاسبه شده است .همچنین میزان
پایایی این مقیاس در مطالعه کمالیان و همکاران ( )1393باروش
آلفای کرونباخ 0/82به دست آمد .در این تحقیق پایایی پرسشنامه،
 0/91بدست آمده است [.]14 ,1
 -2پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر  -هدف آن
بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش اموزان و دانشجویان می
باشد .پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی هارتر ،یکی از ویژگیهای
خاص مقیاس هارتر ،به گفته لپر و همکاران( )2005کاربرد آن
برای آشکار کردن روندهای تحولی انگیزش است .این پرسشنامه
 ،انگیزش تحصیلی را با سوال های دوقطبی اندازه گیری می کند
که یک قطب آن انگیزش بیرونی و قطب دیگر انگیزش درونی
است  .پاسخ آزمودنی به موضوع هر سئوال فقط میتواند یکی از
دالیل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد .این مقیاس  33گویه
داشته که  17گویه مربوط به انگیزش درونی و  16گویه
انگیزش بیرونی می باشد که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت
ثبت می شود .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هیچ
وقت1،؛ به ندرت2،؛ گاهی اوقات3،؛اکثر اوقات4؛ همیشه؛ )5می-
باشد.نمره کل پرسشنامه بین  33تا  165می باشد .هارتر برای
نسخه اصلی پرسشنامه انگیزش تحصیلی  ،با استفاده از ضریب
پایایایی کودر ریچاردسون در یک نمونه سه هزار نفری 0/78 ،
حاصل شده است .در پژوهش بحرانی ( )1388ضرایب آلفا و
بازازمایی مقیاس کلی انگیزش درونی به ترتیب  0/85و 0/86
و برای مقیاس کلی انگیزش بیرونی  0/69و  0/72و پایایی ان
در پژوهش سجادی منزه و پیرخایفی( )1396برای مقیاس کلی
انگیزش درونی  0/87و برای مقیاس انگیزش بیرونی 0/67
محاسبه شده است  .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با
آزمون الفای کرونباخ سنجیده شده که  0/89بدست امده است
[.]16 ,15
پس از تصویب طرح در شورای پژوهش ،و اخذ معرفی
نامه به دانشکده های پرستاری و مامایی ،دندانپزشکی  ،پزشکی،
بهداشت ،پیراپزشکی و علوم توان بخشی مراجعه شد .لیست
دانشجویان از مسئول آموزش هر دانشکده اخذ شد . .پژوهشگر
در ساعاتی که دانشجویان در دانشکده خود حضور داشتند و یا

بررسی رابطه هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال 1396

روش تحلیل و توصیف دادهها
برای آماره های توصیفی ،از توصیف های آماری تعیین
شاخصهای مرکزی و پراکندگی،تنظیم جداول ورسم نمودار و برای
تحلیل روابط بین متغیر ها ،از آزمون همبستگی پیرسون و تی
مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است و داده ها توسط نرم
افزار spss 16و در سطح اطمینان 0/95تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها
هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزش
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال
 1396بود به همین منظور  418نفر از دانشجویان این دانشگاه به
شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شده بودند و با
استفاده از آزمون های هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی مورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج این بررسی به تفکیک در جداول زیر
خالصه شده است:
 .1اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش
جنسیت
تاهل
بومی بودن
سکونت

مرد
زن
مجرد
متاهل
بومی زاهدان
غیر بومی
خوابگاهی
غیر خوابگاهی

48.7
51.3
85.9
14.1
35.9
64.1
64.8
35.2

آزمون نرمالیتی کولموگراف اسمیرئوف نشان داد که داده ها
از توزیع نرمال برخوردار هستند).)P>0.05
 .2میانگین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی بر اساس
متعیر جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
جنسیت

مرد
زن
مجموع

185

میانگین هوش

میانگین انگیزش

فرهنگی

تحصیلی

77.2
75.5
76.2

101.74
100.26
100.98

جدول  .3همبستگی هوش فرهنگی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انحراف

ضریب

معیار

همبستگی

متغیر

تعداد

میانگین

هوش
فرهنگی
انگیزش
تحصیلی

401

76/23

18/55

395

100/98

12/7

0/507

همانطور که درجدول شماره  3مالحظه می شود میانگین
نمره هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان به ترتیب  76/23و  100/98می باشد که
بین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان از نظر آماری
رابطه معنادار وجود دارد (.(pv<0.001
 .4میانگین هوش فرهنگی بر اساس رشته دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته

پرستاری
مامایی
اتاق عمل
پزشکی
دندان پزشکی
گفتار درمانی
بینایی سنجی
فیزیوتراپی
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
بهداشت محیط
رادیولوژی
تغذیه
علوم آزمایشگاهی
هوشبری
مجموع

میانگین هوش

میانگین انگیزش

فرهنگی

تحصیلی

83.5
92.8
85.4
75.8
70.1
59.3
71.3
73.3
86.1
87.4
85.6
79.5
70.8
63
75.5
76.2

107.1
110
106.5
100
101.6
90.62
99.5
96.9
104
107
99.4
98.3
99.3
93
91
100.9

همانطور که در جدول شماره  ،4مالحظه می شود بیشترین
میانگین هوش فرهنگی به ترتیب مربوط به دانشجویان مامایی،
اتاق عمل و پرستاری می باشد و کمترین میانگین هوش فرهنگی
نیز به ترتیب مربوط به گفتار درمانی و دانشجویان علوم
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کالس داشتند  ،مراجعه نمود .سپس در مورد اهداف طرح توضیح
داده و پس از اخذ رضایت شفاهی از افراد برای شرکت در مطالعه
 ،نحوه تکمیل آن ،پرسش نامه در بین آنها توزیع گردید .همچنین
در ابتدای پرسش نامه نیز جمله ای بدین صورت " ضمنا همکاری
شما در این امر به معنای رضایت آگاهانه شما برای مشارکت در
این پژوهش تلقی میگردد .همچنین اطالعات این پرسشنامه
محرمانه بوده و هیچ خطری متوجه شما نمیگردد" نوشته شده
بود .در نهایت پرسش نامه های تکمیل شده و جمع آوری شده
کد گذاری گردید و وارد نرم افزار  SPSSورژن  16شد و با
استفاده از مشاوره های اساتید محترم امار تجزیه و تحلیل گردید.

جدول شماره  2نشان میدهد که میانگین هوش فرهنگی در
دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن می باشد .نتایج T-test
نشان داد اختالف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نیست
( . ) P>0.05همچنین میانگین انگیزش تحصیلی در دانشجویان
مرد بیشتر از دانشجویان زن می باشد و آزمون تی مستقل نشان
داد اختالف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نیست
(.)P>0.05

آزمایشگاهی می باشد .همچنین باالترین میانگین نمره انگیزش
تحصیلی مربوط به رشته های مامایی،پرستاری و بهداشت عمومی
وکمترین آن مربوط به رشته های علوم آزمایشگاهی و هوشبری
می باشد.

دانشکده

پرستاری و مامایی
دندان پزشکی
توانبخشی
پزشکی
پیراپزشکی
بهداشت

میانگین هوش

میانگین انگیزش

فرهنگی

تحصیلی

85.9
70.1
69.2
75.2
72.7
86.5

107.6
101.6
96.67
99.93
98.19
104.38

جدول شماره  5نشان میدهد که هوش فرهنگی و انگیزش
تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی نسبت به سایر دانشکده
های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیشتر است .آزمون
ANOVAنشان دادکه اختالف مشاهده شده به تفکیک
دانشکده ها با میانگین هوش فرهنگی معنی دار می باشد
( .)PV<0.001آزمون  ANOVAنشان دادکه اختالف
مشاهده شده به تفکیک دانشکده ها با میانگین انگیزش تحصیلی
معنی دار می باشد(.)PV<0.001

بحث
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه هوش فرهنگی با
انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در
سال  1396بود .اکثریت دانشجویان شرکت کننده در پژوهش (
 ) 51%زن بودند .میانگین سن دانشجویان  21/62سال بود که
 85/9درصد از دانشجویان مجرد  14/1،درصد آنان متاهل 35/9،
درصد بومی زاهدان  64/1،درصد غیر بومی  64/8،درصد
خوابگاهی و  35/2درصد غیر خوابگاهی بودند .در این پژوهش
رشته پزشکی با  48/2درصد و دانشکده پزشکی با  53درصد
مشارکت باالترین میزان مشارکت را داشته اند که آزمون های
آماری توزیع نرمال داده ها را تایید کرد .نتایج این پژوهش نشان
داد بین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی از نظر آماری ارتباط
مثبت و معنادار وجود دارد ( .)P.V < 0/001به عبارت دیگر افراد
با هوش فرهنگی باال دارای توانایی بیشتر در تعامالت بین
فرهنگی و در نتیجه دارای انگیزش تحصیلی باالتری می
باشند.این نتایج تا حدی با یافته های یان چن و همکاران ()2011
تحت عنوان رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد با اثر میانجی از
شوك فرهنگی [ ]17و همچنین یافته های پترویچ ( )2011تحت
عنوان چگونه اساتیدهوش فرهنگی خود را درك کنند؟ []18و
پژوهش غفاری و همکارش ( )1392با عنوان ارتباط سرمایه
اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم
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نتیجه گیری
نتایج  T-testنشان داد اختالف مشاهده شده در جنسیت
،بومیت و نوع سکونت با هوش فرهنگی از نظر آماری معنی دار
نیست ( .)P> 0/05اما نتایج تحقیق آهنچیان و همکاران ()1391
تحت عنوان بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی
در پرستاران [ ]21نشان داد که تفاوت معناداری بین هوش
فرهنگی پرستاران زن با پرستاران مرد وجود دارد که با نتایج
پژوهش حاضر در تضاد است.آزمون AVOVAنشان دادکه
اختالف مشاهده شده به تفکیک دانشکده ها با میانگین هوش
فرهنگی معنی دار می باشد (.)PV<0/001
نتایج  T-testنشان داد اختالف مشاهده شده در جنسیت
،بومیت و نوع سکونت با انگیزش تحصیلی از نظر آماری معنی دار
نیست ( .)P> 0/05در پژوهش نوحی و همکاران ( )1391با عنوان
بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در
دانشجویان رشته های پزشکی ،پرستاری و خدمات درمانی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا) ...عج( [ ]8و در کتاب بیانگرد
( )1390باعنوان روش های افزایش عزت نفس در کودکان و
نوجوانان []22و در پژوهش قربانی نیا ( )1396با عنوان بررسی
رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی
در دانشجویان [ ]23مشخص گردید که هیچ یک از عوامل زمینه
ای تاهل ،جنسیت ،وضعیت مسکن ،وضعیت اقتصادی و اصلیت
186
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 .5میانگین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی بر اساس
دانشکده

پزشکی []19که نشان دادند برخورداری از سطح باالیی از هوش
فرهنگی پیش بینی قابل توجهی برای یادگیری افراد به شمار می
آید ،همخوانی دارد .آزمون  AVOVAنشان داد که اختالف
معناداری بین هوش فرهنگی دانشجویان به تفکیک رشته و
دانشکده وجود دارد ( )P<0/001و همچنین اختالف معنادار در
انگیزش تحصیلی به تفکیک رشته و دانشکده وجود دارد
(.)P<0/001
باالترین میانگین نمره هوش فرهنگی بر اساس رشته مربوط
به رشته مامایی با  92/83و کمترین آن مربوط به گفتاردرمانی با
 59/37بود و همچنین باالترین میانگین نمره انگیزش تحصیلی
بر اساس رشته مربوط به رشته مامایی با  110/1و کمترین
میانگین نمره آن مربوط به رشته گفتار درمانی با  90/62می باشد.
باالترین میانگین نمره ی هوش فرهنگی در دانشکده
پرستاری و مامایی با  85/04و کمترین میانگین مربوط به دانشکده
توانبخشی با  69/25بود .در دانشکده ها باالترین نمره میانگین
انگیزش تحصیلی مربوط به دانشکده پرستاری و مامایی با
 107/62و کمترین آن مربوط به دانشکده توانبخشی با 96/67
می باشد.که در مطالعه اُکاشا و همکاران ( )2001تحت عنوان
پیوستن به حرفه پرستاری در قطر []20نیز عالقه به رشته
تحصیلی و شاخصهای آن به عنوان یک عامل موثر در گرایش
دانشجویان به رشته پرستاری و موفقیت تحصیلی گزارش گردیده
است.

1396 بررسی رابطه هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال

پژوهشگر رفع و با تکنیک های انگیزشی به تکمیل کامل پرسش
.نامه با صبر و حوصله ترغیب خواهند شد
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پیشنهادات کاربردی
موسسااات آموزشاای میتواننااد جهاات افاازایش انگیاازش
تحصاایلی در دانشااجویان و باااال رفااتن سااطح علماای دانشااگاه
هااا در جهاات باااال بااردن هااوش فرهنگاای دانشااجویان بااه
خصااوص در دانشااجویان رشااته هااایی کااه طبااق پااژوهش
حاضاار میاازان هااوش فرهنگاای آنهااا پااایین ماای باشااد اقاادام
.نمایند

مالحظات اخالقی
در کمیته1396/10/24  در تاریخ8411 این طرح با کد طرح
 در شورای پژوهش دانشگاه علوم1396/11/9 اخالق و در تاریخ
.پزشکی زاهدان به تصویب رسیده است

شهری بر روی انگیزش پیشرفت و موفقیت تحصیلی تاثیر گذار
.نبوده اند
اما بر خالف نتایج پژوهش حاضر در پژوهش تمنایی فر و
) با عنوان رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت1390( همکاران
) با1389( ] و پژوهش رستگارخالد24[ نحصیلی در دانشجویان
عنوان تفاوتها جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی
] نشان دادند که تفاوت بین دانشجویان دختر و25[ دانشجویان
پسر از نظر انگیزش و پیشرفت تحصیلی معنی دار است و انگیزه
.پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است
در پایان پیشنهاد میگردد پژوهش هایی در ارتباط با تاثیر تعداد
نیمسال گذرانده شده توسط دانشجویان بر میزان سازگاری
.فرهنگی آنها و طیف دانشجویی گسترده انجام گردد

محدودیت های طرح
عدم دقت و همکاری دانشجویان در تکمیل کردن پرسش
نامه بدلیل زیاد بودن سواالت که ان شاهلل با توضیح کافی
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