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 چکيده

 هرستانش ابتدايي مدارس معلمان اثربخشي با فرهنگي هوش بررسي تاثير هدف اصلي اين تحقيق

روش تحقيق مورد . استبوده فكورانه  تدريس ميانجي نقش با97-98در سال تحصيلي  مهاباد

 زها اري داده جهت جمع آو .است بوده )پيمايشي( يابي زمينه-توصيفي استفاده در اين پژوهش

پرسشنامه اثربخشي معلم چو  -2وانگ  هوش فرهنگي که توسط ارلي پرسشنامه -1 پرسشنامه سه

 استفاده شده( 2010اکبري و همكارانش ) پرسشنامه تدريس فكورانه معلم -3(2007) و بولي

منظور  به .نفر از آموزگاران شهرستان مهاباد بوده است 270شامل اين تحقيق  . نمونه آمارياست

جهت تحليل  تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.

در سطح توصيفي از جدول داده ها از نرم افزارهاي آماري اس پي اس اس و ايموس استفاده شد. 

ي جاز نرم افزارآماري ايموس مدل هاي رگرسيون و ميان استفادهبا  فراواني و در سطح استنباطي

 بردرصد، هوش فرهنگي  99با اطمينان  :يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که شده است.اجرا 

درصد از واريانس متغير اثربخشي معلمان به  16تأثير معنادار داردو  معلمان مدارس اثربخشي

بخشي از  درصد، 99با اطمينان  (.P<0/01) وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي تبيين مي شود 

از طريق نقش واسطه تدريس فكورانه انتقال پيدا مي کند) هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان  اثر

P<0/01 .) معلمان مدارس اثربخشي بردرصد، همه ي مولفه هاي هوش فرهنگي  99با طمينان 

  (.P<0/01تأثير معنادار دارند ) 

مدارس  ران،آموزگا معلمان، تدريس فكورانه، اثربخشي ،هوش فرهنگي واژگان کليدی:
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 2، پریوش محمدی قشالق1یونس ایور
 .برنامه ريزي درسي، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمي، مهاباد، ايرانکارشناسي ارشد  1
 .استاديار گروه علوم تربيتي، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد مهاباد، مهاباد، ايران 2
 

  نام نويسنده مسئول:

 پریوش محمدی قشالق

 ميانجی نقش معلمان با اثربخشی بر فرهنگی هوش بررسی تأثير

 مهاباد شهرستان ابتدایی مدارس فکورانه در ميان آموزگاران تدریس

 97-98در سال تحصيلی 

 8/7/1399 تاريخ دريافت:

 9/9/1399 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
 مدارس به عنوان اس و فرهنگي سياسي و اجتماعي، اقتصادي، توسعة زيربناي سنگ پرورش و آموزش جامعه هر در

در روند پيشرفت جامعه بي شک  آن ها .دارند عهده بر را وظايف دشوارترين و مهم ترين آموزشي نظام هاي در اصلي واحدهاي

 همچنان 1اثربخش مدارس توجه جدي مي شود و مي کنند، لذا در نظام هاي پيشرفته به اثربخشي مدارسمهم ترين نقش را بازي 

 در ما مدارس که است مطلب اين گوياي 2011 سال در 3پرلز و 2تيمز مطالعات آموزشي اند. نظام هاي همة براي جهاني آرزوي

، 1393آباد، هستند )کرامت کوروش  اثربخشي طعم چشيدن رزويآ در همچنان و. نبوده اند موفق آنچنان اهداف خود به دستيابي

مي  گواهي نيز متعددي مطالعات و اثربخش ا ند مدارس کارکردهاي طعم چشيدن حسرت در امروزي مدارس از بسياري (.5ص

 آسيب همه زا بيش که است موضوعي اين و مي برند بسر اثربخشي فقدان از توجه قابل درجاتي در موجود مدارس اغلب که دهد

 توجه مورد همواره که است مديريت مفاهيم از يكي (. اثربخشي93 ،ص1389)ساکي،  مي سازد دانش آموزان متوجه را خود هاي

 اثربخشي به شديد عالقه. است گرفته قرار پرورش و آموزش کاران اندر دست و صاحبنظران مديريت و دانشمندان مطالعه و

 سال صد طول مختلف در نويسندگان. است پرورش و آموزش در فرد به منحصر اي پديده نه و هتاز اي پديده نه و فردي سازمان

 سياسي افراد و عموم مجذوبيت و عالقه و داشته اند ابراز سازمان ها انواع همه اثربخش اداره طرز به نسبت را خود توجه گذشته

 پرورش، و آموزش جمله از و سازمانها بيشتر که است مفاهيمي از يكي همچنين اثربخشي. است يافته افزايش سازماني اثربخشي بر

 (1389) اصغر زادهو  مددي؛ مانيان کنند مي ارزشيابي آن بر حسب را خود عملكرد

 و کرده کمي جامعه، بر را محصول/خدمات اثرات ديگر، بيان به .سنجد مي را سازمان اهداف به دستيابي ميزان اثربخشي

 آمده وجود به آن خاطر به سازمان آن که اهدافي و استانداردها با ميزان چه تا شده ارائه محصول /خدمات که کند مي مشخص

 آن شاخص هاي و اثربخشي تعريف درباره هنوز فراوان تحقيقات و مطالعات وجود با (.2008 گيبسون، و دنگ) کند مي مطابقت

 اندازه قابل تعريف، هر با متناسب و شده تعريف گوناگون طرق به باشد مي اي پيچيده مفهوم آنكه بدليل و وجود دارد ابهاماتي

 نايبمع اثربخشي. رود مي بكار واعمال مورد اشخاص در که اثر اندازه يعني لغت، فرهنگ در اثربخشي. باشد مي ارزيابي و گيري

اصغر  و مددي؛ مانياناست  مردم ظرن مد بيشتر معاني اين. است شده معني نيز... و قوي شايسته، نفوذ، محصول، توليد در توانايي

 (1389) زاده

ان آن چه که عي .براي ارتقاي اثربخشي مدارس پيش از هر چيز بايد درک درستي از عوامل تأثير گذار بر آن شناسايي شود

 يا يخدمات توليدي،) سازماني هر در مؤثرند. امروزه آن روند تسهيل و مدارس اثربخشي بر متعددي است اين است که عوامل

 متخصص و کارآمد انساني نيروي حفظ و آموزش جذب، معيارها، از يكي اهداف، به نيل و امور نمودن اثربخش منظور به( آموزشي

 و توسعه و رشد ارکان از و دارد سازمان ماموريت هاي و هدف ها پيشبرد در کليدي و سازنده نقش انساني نيروي زيرا .مي باشد

 لذا .باشد نمي کافي سازمان اثربخشي امور انجام براي آالت ماشين و لوازم تجهيزات، ديگر امروزه. مي گردد محسوب سازمان بقاي

 سازمان ،فرهنگي و شخصيتي عوامل کارکنان و فردي مهارتهاي و فكر نيروي از بهينه استفاده و انساني روابط به شدن قايل اهميت

 کار نيروي مجموع در خود فكري و فيزيكي و جمعي توان به توجه با کارکنان امروزه،. مي گرداند موفق اهدافش به دستيابي در را

ي م پيدا واقعي ارزش زماني و است کارکردي ارزش فاقد خدمت يا توليد عرضه بدون کار نيروي اين. مي آورند وجود به را قابلي

، زشي که پايه ي اصلي آن انسان استمو(. پس در نظام آ2، ص 1396باشد )احمدي ، اثربخش خدمت يا محصول توليد در که کند

 مهم ترين عامل تأثيرگذار منابع انساني است و در بين منابع انساني معلّم تأثيرگذار ترين آن است. 

 رانديگ يا و آن ها خود اهداف توسط اين خواه ، گيرند مي نظر در را خاص اهدافي به دستيابي که هستند اثربخش معلماني

 ياثربخش افزايش مورد در بررسي دنبال به که آنان در نتيجه. باشد شده تدوين و تهيه( پرورش و آموزش انوزير مديران، مثالً)

 نديگرا يا معلمان توسط اهدافي چنين که اين از صرفنظر ، بشناسند دقت با را نظر معلمان مورد اهداف بايد هستند، معلمان

 اهداف به دستيابي نياز جهت مورد هاي مهارت و دانش بايد بخش اثر لمانمع که است آن امر اين منطقي نتيجه. شده باشد تدوين

                                                           
1 - Effective Schools 
2 - Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
3 - Progress in international Reading literacy Study (PIRLS) 
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 ميدلي نظر طبق بر . گيرند کار به انتظار مورد و شيوه مطلوب به مناسب زمان در را آنها بتوانند بايد ونيز باشند داشته را نظر مورد

 کاربرد شود، و مي آورده معلم صالحيت يا شايستگي امن با مختلف مهارتهاي و دانش از خورداري بر ( 1389 رمضاني از نقل به )

 ،بايد دبشناسن را بخشي معلم اثر دارند سعي که پژوهشگراني ، لذا شود مي تلقي معلم عملكرد عنوان به مزبور و مهارت هاي دانش

 .کنند برقرار معلم بخشي اثر عبارتي به يا آموزشي اهداف تحقق و وي عملكرد و معلم شايستگي بين پيوندي بتوانند

 ي سابقه معلمان اثربخشي بر مؤثر شناخت عوامل براي مؤثرند؛ تالش بخشي معلّم اثر عواملي در چه که ديد بايد حال

معلمان در منطقه  اثربخشي بر اثرگذار عوامل عنوان با پژوهش خود در (1990همكاران ) و هارپر نمونه، عنوان دارد . به طوالني

 زندگي، اجتماعي معلمان،محيط از مدرسه حرفه اي، حمايت معلمي آموزش هاي :شامل عامل يازده متحده، اياالت نواداي غربي ي

 لممع استخدام از پيش توسعه ي جوانان، اي، تجربه ي حرفه ي توساعه تدريس، بر حاکم فضاي محيط مدرسه، شغلي، مالحظات

آموزش )عوامل  از کلي دسته 5( 1988همچنين وايزر ) .دتشخيص دادن را مربوطه رشته ي تخصصي برنامه هاي در ثبت نام و

 بر اثرگذار عوامل به عنوان را ( معلم ي پيش زمينه و آموزان، دانش مدرسه، ويژگي هاي محيط اجتماعي، محيط معلم، هاي

 کلي دانش معلم، بتجار تدريس، هايدر داخل کشور نيز نتايج تحقيقات به مواردي از قبيل مهارت . شمارد مي بر معلم اثربخشي

 انساني، تصميم خالقيت، روابط (،1391درسي )رحماني، موضوع محتواي به مربوط دانش معلم، ارتباطي هاي مهارت معلم، تربيتي

؛ (1391( ، جنسيت )رحماني، 1389، ارتباطات )بنايي پور و اطالعات استفاده از فناوري و و ارتباطات گيري، مشارکت، ارزشيابي

  اشاره کرده اند. ( و ...1396ي )احمدي، عوامل شخصيت

يكي از مواردي که مي تواند بر اثربخشي افراد موثر باشد ميزان انعطاف پذيري آن ها در برخورد با افراد مختلف و با فرهنگ 

 دهايپيام و اختالالت و فرهنگي شوک از ناشي هاي استرس است الزم حاضر، قرن متنوع کاري هاي محيط هاي مختلف است، در

 هب را رفتاري سبک و موسيقي، هنر، جمله از فرهنگ هاي جنبه از برخي. شود اداره مطلوب نحوه به فرهنگي تعارضات از ناشي

 مفروضات و ها نگرش انتظارات، ها، ارزش عقايد، .است پنهان فرهنگ برانگيز چالش هاي بخش بيشتر اما .ديد توان مي راحتي

 براي .شوند مي کاري تناقضات و تعارضات موجب گاهي و موثرند افراد رفتار بر اما شوند نمي ديده هستندکه فرهنگ از عناصري

 عامل و گرفت قرار توجه مورد بسيار زمينه اين در که عواملي از يكي. است نياز ها فرهنگ موثر تعديل و سازگاري به منظور اين

 هاي محيط با بسياري ارتباط که است هوش از جديدي منهدا فرهنگي هوش .است فرهنگي هوش است، گرفته لقب کننده تعديل

 فتارير الگوهاي به چگونه و کنند مي فكر چگونه ديگران دهند، تشخيص تا دهد مي افراداجازه به فرهنگي هوش .دارد متنوع کاري

 هب که نتايجي ماا مي باشد جديد بسيار فرهنگي هوش زمينه در تجربي تحقيقات چه (.اگر2، ص 1396دهد)احمدي ، مي پاسخ

ي م را آن که است داده نشان شده انجام فرهنگي هوش زمينه در که تحقيقاتي نتايج امروزه . است بخش اميد بسيار آمده دست

رهنگي ف براين هوش عالوه .دانست محوله وظايف انجام و موفقيت آميز تصميم گيري و فرهنگي سازگاري کننده پيش بيني توان

 و عاطفي هوش شناختي، عمومي توانايي هاي چون عواملي با و داشته عملكردهايمان رابطه نتايج به بتنس ما فهم افزايش با

 ي کنيمم بررسي فرهنگي را کننده هوش پيشبيني اثرات ما که زماني سخن ديگر به .است مرتبط تجربه اندوزي براي گشودگي

 بااليي رهنگيف هوش داراي که کساني بنابراين . باشيم اشتهد بيشتري فهم افرادي چنين تصميم گيري عملكرد به نسبت قادريم

 مچنينه پژوهش ها. مي کنند تصميم گيري فرهنگي برون و درون رفتارهاي و فرهنگي مسائل خصوص مؤثرتري در نحو به هستند

 دمي باش يفرهنگ تنوع آن عمده ويژگي که است موقعيت هايي سازگاري کننده فرهنگي پيشبيني که هوش داده اند نشان

 (. 2005ونگ،)

بعضي از پژوهش ها نشان داده اند که بين هوش فرهنگي و اثربخشي رابطه معني دار وجود دارد از جمله اين پژوهش ها 

 ياراحمدي ( ؛1391رنجبرابوالوردي ) ( ؛1392گيالني ) ؛(  1387)  حسيني و مقدم ( هاديزاده1396) احمدي مي توان به تحقيقات

( 2010) ( ؛ کوهلمن2017) ( ؛ ويلفرد سولومون1394مادواني ) چيان و نظريان کوزه ؛ ديناني مختاري ؛ (1395) ؛ غالمي( 1395)

( ؛ هوش 1393و تواندمند سازي )حسين زاده و صفري ، ( اشاره کرده ، همچنين بنبين هوش فرهنگي2007و انگ و همكارانش )

 ؛ عصاره،1393و پورکريمي ، ؛ مالئي، ميرکمالي1392خاني، و ؛ غفاري1393،  حقيقتيان صادقي و ؛ چراغي فرهنگي و عملكرد )شاه

و هوش فرهنگي و تعهد  (2015و جيوتي، کور و باو ، 1389و دالرام ، ؛ مرتضوي نيا ؛ رحيم1395حسيني، و مروتي بيگدلي،

که اين پژوهش ها در حوزه سازماني رابطه معني دار وجود دارد. نكته قابل توجه اين است  (1394؛ قالوندي و پور سازماني )نقي
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 رد توانايي پرورش و شناسايي براي کننده قانع روش يک فرهنگي هوش بوده و در مورد اثربخشي معلم انجم نشده اند. چارچوب

 يادگيري مدل يک فرهنگي، ( . همچنين نتايج پژوهش ها نشان داده است که هوش2017، شناسايي است)گريس دهده معلمان

 ها و ظرفيت به نسبت بيشتري اعتماد آموزان دانش: کند مي درگير خود فرهنگ با را خود آموز دانش هر که د مي آوردبه وجو را

 ( . همچنين نتايج بعضي از پژوهش ها نشان داده که رهبري2002يابد)البوج ، مي بهبود يادگيري کنند، مي توانايي هايشان

 و مدرسه مديريت بهبود در ( و عمل فكورانه1393دارند)کرامت کوروش آباد،  ابطهر مدارس اثربخشي با آن هايمولفه و فكورانه

 تدريس است. همچنين نتايج پژوهش ها نشان داده روش عاملي تأثيرگذار شناسايي شده عنوان به معلمان عمل در تغييرات ايجاد

 را تدريس در اي پايه دانش براي منبعي انهو تدريس فكور (1395، )شيرنژاد دارد درس کالس جو روي مثبتي اثرات محورتعمق

 (.2000 ، باود) دهد مي ارتقاء معلمان در را تنظيمي خود و( 2001 ، کنوي)کند مي فراهم

با توجه به مباني نظري و پژوهشي مي توان دريافت که هوش فرهنگي مي تواند به عنوان متغيري مهم بر اثر بخشي معلمان 

ش هاي مختلف نشان داده که هوش فرهنگي بر اثر بخشي سازماني موثر است ولي اين موضوع در تأثيرگذار باشد و نتايج پژوه

بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت که آموزش و تدريس کار بسيار پيچيده  مورد اثربخشي معلم و تدريس مغفول مانده است ،

( نشان داد 2010) 5  اسميت عمل فكورانه مي باشد. پژوهش و 4اي است و نياز به علم و دانش و رفتار هوشمندانه همراه با تأمل

 6کاستلي پژوهش . است عاملي تأثيرگذاربوده عنوان به معلمان عمل در تغييرات ايجاد و مدرسه مديريت بهبود در که عمل فكورانه

 بر تأثيرگذار عاملي به عنوان و دارد معني دار مثبت رابطه عملكرد سازماني با فكورانه رهبري دادکه ( نشان2013) همكاران و

مي تواند در جهت و شدت رابطه هوش فرهنگي و اثربخشي معلمان اثر بگذارد لذا  پس اين متغير .شد شناخته سازماني عملكرد

 أثيرگذارت عامل عنوان به را فكورانه تدريس هوش فرهنگي و بنابراين اگر چه مي توان به عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته شد.

. موده اندبررسي ن را اين متغيرها روابط مستقيم به طور اندکي تجربي تحقيقات با اين وجود معلمان دانست، اثر بخشي بهبود رب

معلمان  و اثربخشي عملكرد بهبود جهت فكورانه هوش فرهنگي و تدريس اينكه به توجه با و شده اشاره موارد به عنايت با بنابراين

 و است بوده توجه مورد کمتر آن عملي ارس استفادة مد اثربخشي و مشكالت حل در ولي است شگستر حال در جهاني سطح در

ين ا در اين تحقيق محقق درصدد بوده است به لذا. است نشده انجام اين زمينه در تحقيقي حال به تا ما درکشور اينكه به توجه با

  طه وجود دارد؟ و آيا تدريس فكورانه بر اين رابطه اثر مي گذارد؟سوال پاسخ دهد که آيا بين هوش فرهنگي و اثر بخشي معلمان راب

 

 روش تحقيق
 هدف لحاظ آن از پژوهش روش است، پس اين تحقيق توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي از آن جا که هدف

رد . جامعه مواست بوده )پيمايشي( يابي زمينه-توصيفي اطالعات، گردآوري روش لحاظ از و مقطعي زماني، افق لحاظ از کاربردي،

بود. که از بين آن ها  97-98تحصيلي  درسالآموزگاران مقطع ابتدايي مدارس شهرستان مهاباد بررسي اين تحقيق شامل کليه 

گيري اندازه براي. شدانتخاب  تصادفي ساده گيري نمونه و با روش(  7فرمول بسط يافته کوکران )کوچران نفر بر اساس 270

 زير استفاده شد:  پرسشنامهسه از اين تحقيق  هايمتغير

گ وان هوش فرهنگي که توسط ارلي پرسشنامهاز  هوش فرهنگي سنجش يبرا وانگ: هوش فرهنگي ارلي پرسشنامه -الف

در اي و  پرسشنامه فاصـلهاين  يگير سـطح اندازهگويه است و  20تهيه و تنظيم شده است، استفاده شد. اين پرسشنامه داراي 

در صورتي که فردي  طراحي شده است. ليكرت )از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( درجه اي 7 قالب سواالت بسته پاسخ با مقياس

کسب خواهد کرد، به عبارتي دامنه را  1مخالف را انتخاب نمايد امتياز  و گزينه کـامالً  7گزينه کامالً موافق را انتخاب نمايد امتياز 

 مانند نينامه در کشورهاي مختلف جهـان، از جمله ايران توسط محققاپرسش اين .خواهد بود 7و  1بـين  نمرات پرسـشنامـه

اجرا گرديده و روايـي آن با ارجاع به نظر متخصصان و کارشناسان به روش صوري و تحليل  ( 1387)کاظمي عباسعليزاده و ديگران 

محاسبه  85/0، 1390و قاسمي در سال  7/0،پايايي اين پرسشنامه را  2007آنگ در سال ده است. عامل تأييدي تعيـين گرديـ

                                                           
4 - Reflection 
5 - Smit 
6 - Castelli 
7 - Cochran 
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و ميـزان ايـن  97/0پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ  (1391حميدي و همكاران )  (.1391) حميدي و همكاران، نمودند

ورفتار  94/0 انگيـزش فرهنگي،  94/0، شناخت فرهنگـي  9/0پرسشنامه نيز: فراشناخت فرهنگي  هاي ضـريب براي خرده مقياس

  گزارش کرده اند. 93/0فرهنگي 

پرسشنامه اثربخشي معلم که در سال از اثربخشي معلم سنجش  يبرا ( :2007پرسشنامه اثربخشي معلم چو و بولي) -ب

ارزيابي  سوال مي باشد و هدف از آن 21توسط چو و بولي تهيه و تنظيم شده است، استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  2007

 درجه اي )از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم( 5 براساس طيف ليكرت و گويه است 20اين پرسشنامه داراي  اثربخشي معلم است.

مخالف را انتخاب نمايد امتياز  و گزينه کـامالً  5در صورتي که فردي گزينه کاماًل موافق را انتخاب نمايد امتياز  طراحي شده است.

ينكه از جمله ا . اين پرسشنامه استاندارد مي باشد و در مطالعات مختلف پايايي و روايي آن تأييد شده است.هد کردکسب خوارا  1

 برآورد کردند. %86باالتر از  را به روش آلفاي کرونباخ پرسشنامهپايايي (2007) و همكاران 8استفن

سـطح گويه است .  29( تهيه و داراي 2010كارانش )توسط اکبري و هم نامهپرسش اين پرسشنامه تدريس فكورانه معلم: -ج

مي باشد  ليكرت )از هرگز تا هميشه( درجه اي 5 در قالب سواالت بسته پاسخ با مقياساي و  پرسشنامه فاصـلهاين  يگير اندازه

داشت امّا اکبري  آيتم 42ابتدا  ( . پرسشنامه مذکور5تا هميشه  1داده مي شود ) هرگز  5تا  1به هر يک از جواب ها نمره اي از 

تقليل دادند، آن  29معلم اجرا کرده اند تعداد آيتم ها را به  300( در تحقيقي که اعتبار سنجي آن را بر روي 2010و همكارانش )

(در مطالعه اي روايي اين 2016گزارش کرده اند. فقيهي و اناني سراب)  91/0با روش آلفاي کرونباخ  ها پايايي اين پرسشنامه را

 گزارش کرده اند. 82/0پرسشنامه را تأييد و پايايي آن را با روش آلفاي کرونباخ 

از تحليل کولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده ها و از همبستگي پيرسون  تجزيه و تحليل داده هابه منظور 

ز مدل ا براي بررسي ضريب تاثير آنها هبراي بررسي همبستگي بين متغيرهاي شناسايي شده و از تحليل رگرسيون چند متغير

 براي بررسي نقش متغير ميانجي از تحليل معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار ايموس معادالت ساختاري استفاده شده و

  استفاده شده است.

 

 یافته ها

 آزمون نرمال بودن متغير ها 
 اسميرنف استفاده –به اين منظور از آزمون کولموگروف  است پرداخته شده به بررسي نرمال بودن متغير ها در اين قسمت

مي  0.01بيش تر از آلفاي سطح  متغير هاهمه ي  (مشاهده مي شود سطح معني داري7--4شده است. همانطور که در جدول)

پس يكي از  ستند.ه درصد مي توان گفت اين متغيرها داراي توزيع نرمال 99( . مي باشد . بنابراين با اطمينان P>0/01باشد )

 شروط استفاده از آزمون هاي پارامتريک برقرار است. 

 برای بررسی نرمال بودن متغير ها 9: آزمون یک نمونه ای کولموگرف اسميرنف1جدول شماره

 تدريس فكورانه اثربخشي معلمان هوش فرهنگي 

 090. 045. 082. اسميرنف -آماره کولموگروف

 c.060 200. 070. سطح معني داري دو دامنه

 

 مدل اندازه اندازه گيری تحقيق: 

 جهت بررسي گويه هاي پرسشنامه ها و تأثير آن ها در تعريف متغير ها مدل زير طراحي شد:

                                                           
8 - Stephen 
9 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

http://www.psyj.ir/


 86 -104 ، ص1399 ، پاییز23 فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 
 

 : مدل اندازه گيری تحقيق1مدل 

 : ضرایب بار عاملی و معناداری ضرایب2جدول 

 نتيجه معني داري بار عاملي گويه عامل متغير نتيجه معني داري بار عاملي گويه عامل متغير

  اثربخشي

as1 .303 *** تأييد 

ي معلم
اثربخش

 

ي
عمل

 

t1 .690 *** تأييد 

as2 .311 *** تأييد t2 .683 *** تأييد 

as3 .177 0/016 تأييد t3 .662 *** تأييد 

as4 .242 0/003 تأييد t4 .733 *** تأييد 

as5 .592 *** تأييد t5 .746 *** تأييد 
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as6 .502 *** تأييد t6 .627 *** تأييد 

as7 .592 *** تأييد 

ي
شناخت

 

t7 .748 *** تأييد 

as8 .529 *** تأييد t8 .717 *** تأييد 

as9 .386 *** تأييد t9 .696 *** تأييد 

as10 .561 *** تأييد t10 .779 *** تأييد 

as11 .635 *** تأييد t11 .778 *** تأييد 

as12 .500 *** تأييد t12 .777 *** تأييد 

as13 .533 *** يادگيرنده تأييد
 

t13 .804 *** تأييد 

as14 .493 *** تأييد t14 .782 *** تأييد 

as15 .526 *** تأييد t15 .779 *** تأييد 

as16 .320 *** تأييد 

ي
فراشناخت

 

t16 .695 *** تأييد 

as17 .562 *** تأييد t17 .728 *** تأييد 

as18 .585 *** تأييد t18 .813 *** تأييد 

as19 .383 *** تأييد t19 .851 *** تأييد 

as20 .337 *** تأييد t20 .848 *** تأييد 

as21 .640 *** تأييد t21 .723 *** تأييد 

ي
ش فرهنگ

هو
 

ي
فراشناخت

 h1 .765 *** تأييد t22 .732 *** تأييد 

h2 .812 *** تأييد 

ي
انتقاد

 

t23 .605 *** تأييد 

h3 .831 *** تأييد t24 .631 *** تأييد 

h4 .789 *** تأييد t25 .736 *** تأييد 

 شناختي

h5 .781 *** تأييد t26 .743 *** تأييد 

h6 .859 *** تأييد t27 .750 *** تأييد 

h7 .828 *** تأييد t28 .725 *** تأييد 

h8 .838 *** تأييد t29 .727 *** تأييد 

h9 .822 *** تأييد       

h10 .852 *** تأييد       

 انگيزشي

h11 .809 *** تأييد       

h12 .856 *** تأييد       

h13 .912 *** تأييد       

h14 .811 *** تأييد       

h15 .814 *** تأييد       

 رفتاري

h16 .803 *** تأييد       

h17 .866 *** تأييد       

h18 .868 *** تأييد       

h19 .884 *** تأييد       

h20 .799 *** تأييد       
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باشد و سطح معني  مي 3/0باالتر از  as4و  as3با توجه به ضرايب عاملي، ضرايب عاملي همه گويه ها به غير از دو گويه 

 خوبي عامل ها را تأييد کرده اند.مي باشد پس مي توان گفت گويه ها به  05/0( کوچک تر از P< 0/05)  داري همه ي گويه ها

 

 پژوهش آزمون سوال های

 : 1سوال اصلي 

 شهرستان مهاباد تأثير معنادار دارد؟  ابتدايي معلمان مدارس اثربخشي هوش فرهنگي بر

ضريب استاندارد اثر متغير مستقل مدل رگرسيون ساده زير اجرا شد . با توجه به نتايج اين مدل  ن سوالجهت آزمون اي

مي باشد، که يک اثر متوسط رو به باال مي باشد و ضريب تعيين آن  41/0)اثربخشي معلمان(  هوش فرهنگي( بر متغير وابسته)

 ثربخشي معلمان به وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي تبيين مي شود.درصد از واريانس متغير ا 16مي باشد. يعني  16/0برابر 

 

 
 

( در جدول زير نشان داده شده است. با توجه اثربخشي معلم) معنادداري اثر متغير مستقل) هوش فرهنگي ( بر متغير وابسته

درصد  1نيم احتمال کم تر از فرضيه صفر را رد ک است، اگر 96/1بزرگتر از  CR= 7/27و نسبت بحراني  P<0/001به اينكه

درصد مي توان گفت که در جامعه  99وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان 

 تأثير معنا دار دارد. اثربخشي معلممورد مطالعه هوش فرهنگي بر 

 (اثربخشی معلموابسته ) : بررسی معناداری اثر متغير مستقل) هوش فرهنگی ( بر متغير 3جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 7.274 023. 171. هوش فرهنگي---> اثربخشي معلم

 

 از طريق نقش واسطه تدريس فكورانه تأثير معنادار دارد؟: هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان  2سوال 

ور قبل از مداخله دادن متغير ميانجي )تدريس فكورانه( روابط ابتدا اثر کل بررسي شد . براي اين منظ جهت آزمون اين سوال

درصد مي توان گفت که در جامعه مورد  99همچنانكه گفته شد با اطمينان  (1دو متغير مستقل و وابسته بررسي شد )سوال 

 هبر متغير وابست)هوش فرهنگي(  متغير مستقل مطالعه هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان تأثير معنا دار دارد. پس اثر کل

 )اثربخشي معلمان( وجود دارد و اين اثر معنا دار بود، پس از تأييد اثر کل در مدلي ديگر اثر ميانجي بررسي شد.
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جهت تعيين معناداري اثر متغير ميانجي ) تدريس فكورنه( با حضور متغير مستقل )هوش فرهنگي ( بر متغير وابسته 

 است.شده  )اثربخشي معلمان( مدل زير اجرا

ور متغير )اثربخشي معلمان( با حض بر متغير وابسته ضريب استاندارد اثر متغير ميانجي) تدريس فكورانه ( با توجه به مدل زير

 مي باشد. مي باشد، که يک اثر متوسطي 21/0 مستقل )هوش فرهنگي(

مان( بر متغير وابسته )اثربخشي معلمعنادداري اثر متغير ميانجي )تدريس فكورانه( با حضور متغير مستقل )هوش فرهنگي ( 

 5است ، پس اگر ما فرضيه صفر را رد کنيم احتمال کم تر از  P<0/001در جدول زير نشان داده شده است. با توجه به اينكه 

درصد مي توان گفت که در  95درصد وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان 

با حضور هوش فرهنگي تأثير معنا دار دارد. پس شرط اثر ميانجي وجود  مورد مطالعه تدريس فكورانه بر اثربخشي معلمانجامعه 

 دارد.

 

 

 : بررسی معناداری اثر متغير ميانجی بر متغير وابسته با حضور متغير مستقل 4جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 3.821 033. 128. فكورانهتدريس  --->اثربخشي معلمان

 

اجرا گرديد،  4مدل شماره  همچنين براي بررسي اثر متغير مستقل) هوش فرهنگي ( بر متغير ميانجي )تدريس فكورانه(

 مي باشد، که يک اثر متوسط مي باشد. 26/0همچنانكه در مدل مشاهده مي شود ضريب استاندارد اين اثر 

در جدول زير نشان داده شده است. با   فرهنگي ( بر متغير ميانجي )تدريس فكورانه( معنادداري اثر متغير مستقل) هوش

درصد مي توان گفت که در جامعه مورد مطالعه هوش فرهنگي بر متغير  99است، پس با اطمينان   P<0/001توجه به اينكه 

 رقرار است.ميانجي تدريس تأثير معنا دار دارد. لذا يكي از شروط مهم ديگر تحليل ميانجي ب
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 : بررسی معناداری اثر متغير مستقل بر متغير وابسته با حضور متغير ميانجی 5جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 4.336 042. 181. هوش فرهنگي---> تدريس

 

نجي جزئي تأييد مي گردد. يعني با توجه به آنچه در باال آمد وقتي مجموعه نتايج را در کنار هم مي گذاريم وجود يک اثر ميا

 انتقال پيدا مي کند.  بخشي از اثر هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان از طريق تدريس فكورانه

حال اين سوال مطرح شد که آيا کل اثر هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان از طريق تدريس فكورانه انتقال مي يابد)اثر 

 ي باميانجي جزئي(؟ يعني آيا اثر ميانجي جزئ طريق تدريس فكورانه انتقال مي يابد) اثر ميانجي کامل( يا فقط بخشي از اين اثر از

کامل ، آشيان شده در مدل ميانجي جزئي باال طراحي شد و در  اثر ميانجي کامل تفاوت معنادار دارد؟ بدين منظور مدل ميانجي

ن صفر در نظر گرفته شد که نتيجه آن در مدل زير قابل آن اثر متغير مستقل )هوش فرهنگي( بر متغير وابسته اثربخشي معلما

 مشاهده است. 
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مي توان گفت که بين دو مدل ميانجي جزئي و مدل  %99است، پس با اطمينان  P<0/01 با توجه به جدول ذيل مقدار

 ميانجي کامل تفاوت معني دار وجود دارد، لذا همان مدل ميانجي جزئي به عنوان مدل تحقيق تأييد مي گردد. 

 : آزمون تفاوت کای اسکوئر مقایسه دو مدل ميانجی جزئی و کامل 6جدول 

Model DF CMIN P NFIDelta-1 IFIDelta-2 

 451. 451. 000. 36.407 1 مدل کامل

 

 فرعی های آزمون سوال

 شهرستان مهاباد تأثير معنادار دارد؟ ابتدايي معلمان مدارس اثربخشي فراشناختي هوش فرهنگي بر مؤلفه

ضريب استاندارد اثر متغير مستقل مدل رگرسيون ساده زير اجرا شد . با توجه به نتايج اين مدل  جهت آزمون اين سوال

مي باشد، که يک اثر متوسط رو به باال مي باشد و ضريب  35/0( )اثربخشي معلمان ( بر متغير وابسته هوش فرهنگي فراشناختي)

 درصد از واريانس متغير اثربخشي معلمان به وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي فراشناختي 12مي باشد. يعني  12تعيين آن برابر 

 تبيين مي شود.

 

 
 

( در جدول زير نشان داده شده اثربخشي معلم) معنادداري اثر متغير مستقل) هوش فرهنگي فراشناختي( بر متغير وابسته

فرضيه صفر را رد کنيم احتمال کم تر از  است، اگر 96/1بزرگتر از  CR= 6/13و نسبت بحراني  P<0/001است. با توجه به اينكه

که  درصد مي توان گفت 99درصد وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان  1

 تأثير معنادار دارد. اثربخشي معلمدر جامعه مورد مطالعه مولفه هوش فرهنگي فراشناختي بر 

 (اثربخشی معلم)هوش فرهنگی( بر متغير وابسته ) : بررسی معناداری اثر متغير مستقل 7جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 6.158 025. 154. هوش فرهنگي فراشناختي---> اثربخشي معلم

 

 شهرستان مهاباد تأثير معنادار دارد؟ ابتدايي معلمان مدارس اثربخشي شناختي هوش فرهنگي بر مؤلفه

ضريب استاندارد اثر متغير مستقل مدل رگرسيون ساده زير اجرا شد . با توجه به نتايج اين مدل  جهت آزمون اين سوال

مي باشد، که يک اثر باال مي باشد و ضريب تعيين آن برابر  46/0معلمان( )اثربخشي  هوش فرهنگي شناختي( بر متغير وابسته)

 درصد از واريانس متغير اثربخشي معلمان به وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي شناختي تبيين مي شود. 21مي باشد. يعني  21
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. ( در جدول زير نشان داده شده استماثربخشي معل) )هوش فرهنگي شناختي( بر متغير وابسته معنادداري اثر متغير مستقل

 1فرضيه صفر را رد کنيم احتمال کم تر از  است، اگر 96/1بزرگتر از  CR= 8/55و نسبت بحراني  P<0/001 با توجه به اينكه

درصد مي توان گفت که در  99درصد وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان 

 تأثير معنا دار دارد. اثربخشي معلممورد مطالعه مولفه هوش فرهنگي شناختي بر  جامعه

 (اثربخشی معلم: بررسی معناداری اثر متغير مستقل)هوش فرهنگی( بر متغير وابسته ) 8جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 8.551 019. 164. هوش فرهنگي شناختي---> اثربخشي معلم

 

 شهرستان مهاباد تأثير معنادار دارد؟ ابتدايي معلمان مدارس اثربخشي انگيزشي هوش فرهنگي بر همؤلف

ضريب استاندارد اثر متغير مستقل مدل رگرسيون ساده زير اجرا شد . با توجه به نتايج اين مدل  جهت آزمون اين سوال

باشد، که يک اثرمتوسط مي باشد و ضريب تعيين آن مي  29/0)اثربخشي معلمان(  هوش فرهنگي انگيزشي( بر متغير وابسته)

درصد از واريانس متغير اثربخشي معلمان به وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي انگيزشي تبيين  9مي باشد. يعني  09/0برابر 

 مي شود.
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ه است. نشان داده شد ( در جدول زيراثربخشي معلم) معنادداري اثر متغير مستقل)هوش فرهنگي انگيزشي( بر متغير وابسته

 1فرضيه صفر را رد کنيم احتمال کم تر از  است، اگر 96/1بزرگتر از  CR= 5/05و نسبت بحراني  P<0/001 با توجه به اينكه

درصد مي توان گفت که در  99درصد وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان 

 تأثير معنا دار دارد. اثربخشي معلمولفه هوش فرهنگي انگيزشي بر جامعه مورد مطالعه م

 (اثربخشی معلم: بررسی معناداری اثر متغير مستقل)هوش فرهنگی( بر متغير وابسته ) 10-4جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 5.053 020. 099. هوش فرهنگي انگيزشي---> اثربخشي معلم

 

 شهرستان مهاباد تأثير معنادار دارد؟ ابتدايي معلمان مدارس اثربخشي هوش فرهنگي بررفتاري  مؤلفه

ضريب استاندارد اثر متغير مستقل مدل رگرسيون ساده زير اجرا شد . با توجه به نتايج اين مدل  جهت آزمون اين سوال

اثرمتوسط مي باشد و ضريب تعيين آن برابر  مي باشد، که يک 28/0)اثربخشي معلمان(  هوش فرهنگي رفتاري( بر متغير وابسته)

 درصد از واريانس متغير اثربخشي معلمان به وسيله واريانس متغير هوش فرهنگي رفتاري تبيين مي شود. 8مي باشد. يعني  08/0

 
 

است.  ه( در جدول زير نشان داده شداثربخشي معلم) معنادداري اثر متغير مستقل)هوش فرهنگي رفتاري( بر متغير وابسته

 1فرضيه صفر را رد کنيم احتمال کم تر از  است، اگر 96/1بزرگتر از  CR= 4/87و نسبت بحراني  P<0/001 با توجه به اينكه

درصد مي توان گفت که در  99درصد وجود دارد که خطا بكنيم پس فرض صفر رد و فرض تحقيق قبول مي گردد و با اطمينان 

 تأثير معنا دار دارد. اثربخشي معلمگي رفتاري بر جامعه مورد مطالعه مولفه هوش فرهن

 (اثربخشی معلم( بر متغير وابسته )هوش فرهنگی: بررسی معناداری اثر متغير مستقل) 10-4جدول 

 P نسبت بحراني .خطاي استاندارد تخمين 

 *** 4.871 021. 104. هوش فرهنگي رفتاري---> اثربخشي معلم

 

 های تحقيق نتيجه گيری از آزمون سوال 

فرضيه  ا به دست آمد، 96/1و نسبت بحراني بزرگتر از  P<0/001سوال ها  چون در همه پس با توجه به آن چه گفته شد

 خالصه شده است.  تحقيق قبول و فرض صفر رد مي گردد که اين نتايج در جدول زير هاي
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 : ضرایب مسير و معناداری بين متغير های تحقيق15 – 4جدول 

 سوال تأييد/رد معناداري اثر يرجهت مس

 1اصلي تأييد *** 41/0 اثربخشي معلم           هوش فرهنگي

 2اصلي تأييد *** 21/0 اثربخشي معلمان          بر اثربخشي معلم           هوش فرهنگي

 1فرعي تأييد *** 41/0 اثربخشي معلم          فراشناختيهوش فرهنگي 

 2فرعي تأييد *** 41/0 معلم اثربخشي          شناختي هوش فرهنگي

 3فرعي تأييد *** 41/0 اثربخشي معلم          انگيزشي هوش فرهنگي

 4فرعي تأييد *** 41/0 اثربخشي معلم         رفتاري هوش فرهنگي

 

 بحث و نتيجه گيری 
علمان تأثير معنادار م اثربخشي برهوش فرهنگي و مؤلفه هاي آن  ه:نشان دادک 1اصلي  حاصل ازتحليل وآزمون فرضيه نتايج

 ( . P<0/01دارد)

( ؛ 1391(؛ رنجبرابوالوردي )1392؛ گيالني )(  1387)  حسيني و مقدم هاديزاده(؛ 1396) نتايج پژوهش هاي احمدي

 اثر آن با هاي مولفه و فرهنگي هوش داده اند که بين ( نشان2007( و انگ و همكارانش )1395؛ غالمي )( 1395) ياراحمدي

حاضر همسو مي باشد، امّا نكته اي که بايد به آن توجه شود اين  . نتايج اين پژوهش ها با نتايج پژوهش دارد وجود هرابط بخشي

است که اين پژوهش ها به اثربخشي سازماني پرداخته اند ، از آن جهت که مي توان کالس درس و مدرسه را به عنوان يک سازمان 

پژوهش ها را به اين سازمان نيز تعميم داد که از اين جهت با نتايج پژوهش حاضر  ، مي توان نتايج اينکوچک در نظر گرفت

( نشان 1394مادواني ) چيان و نظريان کوزه ؛ديناني ( ؛ مختاري2017ويلفرد سولومون ) هماهنگي مي باشند. نتايج پژوهش هاي

توجه به اينكه معلّم در کالس درس نقش رهبر را  بارهبران رابطه معني دار وجود دارد.  هوش فرهنگي و اثربخشي داده که بين

ايفا مي کند و سعي مي کند با فنون مختلف انگيزه دانش آموزان را باال ببرد و بر رفتار آنان تأثير بگذارد، پس هوش فرهنگي بر 

 رسولي و نسب حيمي؛ ر؛ محبياثربخشي کار وي نيز تأثير گذار مي باششد که با نتايج اين تحقيق همسو مي باشد. کيكاووس

توانند هاي مختلف حساس باشند، بند نسبت به فرهنگبتوان که کندمي کمک افراد به فرهنگي هوش ( نتيجه گرفته اند که1395)

رخورد ها بهاي جديدي را که با آنهاي مختلف ارتباط برقرار کنند و بتوانند فرهنگبه طور شايسته و مناسبي با افراد از فرهنگ

دانش آموزان از خانواده هاي مختف با خرده فرهنگ هاي مختلف و با تفاوت هاي  با توجه به اينكه زيه و تحليل نمايند.کنند تجمي

فردي وارد کالس درس مي شوند ، پس الزم است تفاوت هاي فرهنگي و فردي دانش آموزان تشخيص و بر اساس آن رفتار دانش 

ود ، لذا معلماني که داراي هوش فرهنگي باالتري هستند به طور شايسته تري و مناسب آموزان تجزيه و تحليل و با آن ها برخورد ش

 تري با دانش آموزان برخورد مي کنند و در نتيجه ميزان اثربخشي آن ها هم باال مي رود. 

 13( ؛ هير، جاگر و گرت2015)12(. تالويو و همكاران11،2002(؛ گرت2002)10وينسنت از يک طرف نتايج پژوهش هاي

 ،براي ايجاد و حفظ روابط بين فردي بادوام، ضرورياثربخشي معلمان تأثير گذار و ( نشان داده که تعامالت اجتماعي بر 2002)

ميان ( نشان داده که 1396) اورعي و خوزاني براي عملكرد موفق در زندگي حياتي اند. از طرف ديگر نتايج پژوهش رجايي

( گزارش کرده اند کساني 2007انگ و همكارانش ) . وداري وجود داردمثبت و معني  هوش فرهنگي رابطه وهاي ارتباطي مهارت

که داراي هوش شناختي فرهنگي باال هستند روش هاي پيچيده در تعامالت اجتماعي و بين گروهي دارند و به همين دليل 

آن ها مي باشد و در  كرد و ميزان توانمندياثربخشي آن ها باال مي رود. يكي از مواردي که به اثربخشي معلمان بر مي گردد عمل

 صادقي و ؛ چراغي (؛ شاه1393واقع اين موارد از جنبه هاي بارز اثربخشي مي باشند. نتايج پژوهش هاي حسين زاده و صفري )

                                                           
10 - Vincent 
11 - Hair, Jager & Garrett  
12 - Talvio, berg & lonka 
13 - Hair, Jager & Garrett  
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( 1389)و دالرام  ؛ مرتضوي(1395)حسيني و مروتي بيگدلي، ( ؛ عصاره،1393و پورکريمي ) ؛ مالئي، ميرکمالي(1393) حقيقتيان

در پژوهش هاي مختلف  .دارد و معنا دار بر عملكرد شغلي تأثير مثبت ( نشان داده که هوش فرهنگي2015؛ جيوتي، کور و باو )

تأييد شده است،  معلمان تعهد سازماني با اثربخشيرابطه  ( 1393)طهماسبي و همكاران ( و 1395از جمله جعفري و عليمرداني ) 

 ونديقال و پور ماني آن ها باالتر مي رود بر ميزان اثربخشي آن ها نيز افزوده مي شود. از طرف ديگر نقيبه طوريكه هرچه تعهد ساز

يكي از متغير هاي ديگري که در پژوهش  مثبت و معنادار است. هوش فرهنگي روي تعهد سازماني اثرگزارش کرده اند که  (1394)

رابطه  (1393) ميرمحمدي ( و عالئي و2005)14نگ( ؛ ژ1384)و سيناابيدختي (؛ 1395از جمله احمدي و سترگ ) هاي متعدد

هوش  نشان داده که( 1391نتايج تحقيقات فالحي و رستمي) آن با اثربخشي مدارس تأييد شده است، فرهنگ سارماني است.

ندسكاليي ک قاسميي است که اين در حالهيجاني معلمان يكي از متغير هايي است که مي تواند بر اثربخشي کار آن ها تأثير بگذارد. 

پذيري در تدريس معلمان دوره ابتدايي رابطه مثبت و معناداري هوش فرهنگي با هيجان( گزارش کرده اند که بين 1396اعالئي ) و

تدريس  تواند در تنظيم هيجانات معلمان در موقعيتتوان نتيجه گرفت که افزايش هوش فرهنگي معلمان ميمي، پس وجود دارد 

 قانع روش يک فرهنگي هوش چارچوب( گزارش کرده است که 2017) گريس دهده عالوه بر مواردي که ذکر شد، واقع شود. مفيد

 به وجود مي آورد را يادگيري مدل يک فرهنگي، هوش( 2002)البوج  و است معلمان در توانايي پرورش و شناسايي براي کننده

 يم ها و توانايي هايشان ظرفيت به نسبت بيشتري اعتماد آموزان دانش: کند يم درگير خود فرهنگ با را خود آموز دانش هر که

پس مي توان نتيجه گرفت که هوش فرهنگي موجب باالرفتن توانمندي، عملكرد ، تعهدسازماني، . يابد مي بهبود يادگيري کنند،

ها زمينه باالرفتن اثربخشي آن ها را  فرهنگ سازماني مطلوب ، مهارت هاي اجتماعي و اعتماد معلمان مي گردد و همه ي اين

 فراهم مي نمايد. 

 که: نشان داد 2اصلي  يافته هاي حاصل ازتحليل فرضيه

از طريق متغير ميانجي تدريس فكورانه انتقال پيدا مي کند. پس مي توان هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان بخشي از اثر 

 ؛(1395(؛ زارع )1392) نتايج پژوهش هاي رشوند هنگي در ارتباط است.گفت که تدريس فكورانه با اثربخشي و همچنين هوش فر

( 2002)15عيسي –دارد ال  وجود معلمان تدريس سبک ترجيحات و فكورانه تدريس بين معناداري ي رابطه گزارش کرده است که

آن  ا بهتر تشخيص دهند وگزارش کرده است که تفكر در تدريس باعث مي شود که معلمان و دانش آموزان محتواهاي کالسي ر

 فراهم را دانش پايه اي در تدريس ( تدريس فكورانه منبعي براي2001. به نظر کنوي )، دانش آموزان بهتر يادبگيرندرا بهتر بفهمند

 ( تدريس فكورانه خود تنظيمي را در معلمان ارتقاء مي دهد، پس مي توان نتيجه گرفت که اين2000کند وبنا به گفته باود) مي

  موارد باعث باالرفتن اثربخشي آن ها مي شود. نتايج اين پژوهش ها با نتايج پژوهش حاضر همسو مي باشد.

مديريت کالس  يكي از مواردي که باعث باال رفتن اثربخشي معلمان مي شود رهبري و مديريت آن ها در کالس درس است،

عامل مهم مورد نياز براي بررسي اعتقادات و اعمال مديريت  درس يكي از مهم ترين مسايل در تنظيمات آموزش و پرورش و يک

(. پژوهش هاي زيادي بر روي سبک مديريت کالس درس به عنوان مهم  2008، 16کالس درس معلمان است )ايلماز و کاواس

، 17کترين عامل مرتبط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و اثربخشي معلمان تأکيد مي کنند )ديجي جيک و استوجيل کوي

. نتايج پژوهش هاي کرامت (. از طرف ديگر تدريس فكورانه يكي از جنبه هاي مهم رهبري فكورانه در کالس درس است2012

 معلمان عمل در تغييرات ايجاد و مدرسه مديريت بهبود در عمل فكورانه( نشان داده که 1393کوروش آباد )( و 2010اسميت )

دارد نتايج اين پژوهش ها نيز با نتايج پژوهش حاضر همسو  رابطه اثربخشي با فكورانه رهبرياست و  عاملي تأثيرگذاربوده عنوان به

 مي باشد. 

( . از طرف ديگر 1396يكي از جنبه هاي تدريس فكورانه استفاده از فناوري در آموزش مي باشد )جهان، فقيهي و پيراني، 

اده که استفاده ار فناوري موجب باال رفتن اثر بخشي معلمان مي نشان د (1389( و آزادمهر )1392پور ) بنايي نتايج تحقيقات

از اين تحقيقات مي توان نتيجه گرفت که تدريس فكورانه موجب استفاده از فناوري مي شود و استفاده از فناوري موجب شود. 

                                                           
14 - Zheng 
15 - Al-Issa 
16 - Yilmaz & Cavas 
17 - Djigic & Stojiljkovic 
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ا نتايج ي معلمان مي گردد که بباالرفتن اثربخشي معلمان مي گردد يعني تدريس فكورانه از طريق فناوري موجب باالرفتن اثربخش

 اين تحقيق همسو مي باشد.

متغيرهاي  از پژوهش شان نتيجه گرفته اند که جو کالس درس يكي از (1397آبادي)  زين و عبداللهي ؛بهرنگي ؛پشنگي نوده

 محورتعمق تدريس روش ( گزارش کرده است که1395) شيرنژاداز طرف ديگر تأثير گذار بر اثربخشي معلمان مي باشد.  مهم و

 زان،آمودانش خطاي تصحيح مناسب هاياستراتژي بردن کاربه کالس، دوستانه محيط جمله از درس کالس جو روي مثبتي اثرات

دارد. پس از يافته هاي اين تحقيق ها مي توان نتيجه گرفت که تدريس  متقابل محترمانه رفتار و يادگيري، در همكاري و تعاون

قاي جو مطلوب کالسي مي شود و جو مناسب کالس نيز موجب باالرفتن اثربخشي معلمان مي گردد که با نتايج فكورانه موجب ارت

 اين تحقيق همسو مي باشد. 

، تعهدسازماني، فرهنگ سازماني هوش فرهنگي موجب باالرفتن توانمندي، عملكرد نتيجه گرفته مي شود کهبه طور کلي 

اد معلمان مي گردد و همه ي اين ها زمينه باالرفتن اثربخشي آن ها را فراهم مي نمايد و مطلوب ، مهارت هاي اجتماعي و اعتم

دريس تتدريس فكورانه موجب انتقال بخشي از اثر هوش فرهنگي بر اثربخشي معلمان مي باشد، پس مي توان گفت که هم چنين 

معلمان محتواي کالسي را بهتر تشخيص شودکه  موجب ميکند و  مي فراهم را دانش پايه اي در تدريس فكورانه منبعي براي

را براساس منطق انجام دهند، خود تنظيمي شان باال  بدهند و آن را بهتر درک کنند، از فناوري بيشتر استفاده کنند، تدريس خود

ناسبي جو مبرود، تصميم گيري درستي در کالس درس داشته باشند ، به صورت فكورانه کالس درس را رهبري و مديريت کنند و 

 را در کالس به وجود آورندو هوش فرهنگي آن ها ارتقاء يابد و درنتيجه اين موارد اثربخشي معلمان افزايش مي يابد.

با توجه به اينكه نتايج اين پژوهش نشان داد که هوش فرهنگي و مولفه هاي آن يكي از عوامل تأثير گذار بر اثربخشي معلمان 

ور بايد به اين عامل مهم توجه نمايد ، در آموزش هاي تربيت معلم و دوره هاي ضمن خدمت مي باشد ، پس نظام آموزشي کش

ارتقاي هوش فرهنگي معلمان بايد آن ها با افرادي از  اين عامل مهم تدريس و براي دانشجويان و معلمان تشريح گردد. جهت

و چند مليتي فعاليت نمايند. براي ارتقاي مولفه فرهنگ هاي مختلف تعامل مستمر داشته باشند و در گروه هاي چند فرهنگي 

فراشناختي بايستي دانشجو معلمان و معلمان با روش هايي آموزش داده شوند که بر منطق و استالل قياسي و تفكر تأکيد مي 

 امل با فرهنگکنند ، همچنين به آن ها آموزش داده شود تا بتوانند در دانش فرهنگي خود بازنگري کنند و در صورت لزوم در تع

 براي هاي جديد آن را تعديل نمايند و طوري تربيت شوند که در تعامالت ميان فرهنگي دقت و هوشياري خود را افزايش دهند.

ارتقاي مولفه شناختي به دانشجو معلمان و معلمان اموزش داده شود که فرهنگ کشور خود و فرهنگ جامعه خود را بهتر بشناسند، 

ياد بگيرند، اهميت ارتباطات فرهنگي را درک کنند و بتوانند تجربيات خود را در تعامالت ميان فرهنگي انتقال زبان هاي خارجي را 

 براي ارتقاي مولفه انگيزشي دهند. بدين منظور پيشنهاد مي شود معلمان در همايش هاي داخل و خارج از کشور شرکت نمايند.

ان افزايش دهد . به آن ها آموزش دهد در تعامالت بين فرهنگي هدف گذاري نظام اموزشي بايد احساس خودکارآمدي را در معلم

توجه کنند و نقاط مشترک فرهنگ هاي ديگر با  داشته باشند و به فرهنگ هاي ديگر احترام بگذارند و به جنبه هاي مثبت آن ها

مک شود تا روش هاي شبيه سازي مانند جهت ارتقاي مولفه هوش فرهنگي معلمان به آن ها ک فرهنگ خود را مد نظر قرار دهند.

ايفاي و روش بررسي موارد خاص را به کار گيرند. با افراد از فرهنگ هاي ديگر تعامل داشته باشند و در مراسمات و تشريفات  روش

 فرهنگ هاي ديگر شرکت کنند. 

 پس پيشنهاد مي شود که:  به طور خالصه 

م وايجاد معل اي حرفه هاي ويژگي گسترش و تقويت ايجاد، توجه کند. براي نظام آموزشي به تدريس فكورانه معلمان بيشتر

ببيند، بدين منظور برگزاري دوره هاي آموزشي  تدارک را خاصي تمهيدات بايد آموزشي نظام تدريس فكورانه در کالس هاي درس،

كر محور و ... ضروري مي باشد. در ضمن خدمت و آموزش مسائلي همچون پرورش تفكر منطقي و انتقادي، برنامه ريزي درسي تف

تدريس فكورانه به صورت عملي آموزش داده شود و اساتيد دانشگاه فرهنگيان خود بر پايه تدريس  دوره هاي آموزشي تربيت معلم

 فكورانه آموزش هاي خود را ارائه کنند.
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