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هــاي و خودکارآمدي بر اساس هوش فرهنگی و سبک خشنودي شغلیدر این پژوهش پیش بینی      

مدیریت کالس در معلمان بررسی شد. پژوهش حاضر یک مطالعــه توصــیفی از نــوع همبســتگی بــود. 

نفــر از  100بــود کــه  94- 95کلیه معلمان شهر اردبیل در سال تحصــیلی ن پژوهش جامعه آماري ای

-اي از بین جامعه آماري فوق انتخاب شدند. براي جمــعبه روش نمونه گیري تصادفی چندمرحلهآنها 

هــاي خشــنودي شــغلی، خودکارآمــدي معلــم، هــوش فرهنگــی و نگــرش و ها از پرسشنامهآوري داده

هــا از روش همبســتگی د مــدیریت کــالس اســتفاده شــد. بــراي تحلیــل دادهباورهاي معلمان در مــور

هــا نشــان داد کــه بــین هــوش پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیــري اســتفاده شــد. تحلیــل داده

داري وجود دارد. همچنین بــین فرهنگی با خشنودي شغلی و خودکارآمدي معلمان رابطه مثبت معنی

داري وجــود دارد. غلی و خودکارآمدي معلمــان رابطــه معنــیهاي مدیریت کالس با خشنودي شسبک

هاي مــدیریت کــالس بــه نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري نیز نشان داد که هوش فرهنگی و سبک

توانــد گــامی مــیاین نتیجه کنند. بینی میداري خشنودي شغلی و خودکارآمدي را پیشصورت معنی

  روان معلمان بر دارد. ریزي بیشتر ارتقاي بهداشتدر جهت برنامه
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 مقدمه  - 1- 1

  

هاي تحول و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اي در برنامهآموزش و پرورش نقش تعیین کننده

اي از طریق آن درصدد تربیت افرادي است که بتوانند جامعه را به سوي جوامع بر عهده دارد و هر جامعه

ي جهان بینی و براساس دیدگاه فلسفه حاکم برآن هدایت نماید. به یین شده بر پایهاهداف از پیش تع

گذاري در آموزش ي جهان، بخش عظیمی از منابع صرف سرمایههاي پیشرفتههمین دلیل در تمامی نظام

از  توان موفق قلمداد نمود که بیشترین بازدهی رااي را میشود. در این میان نظام آموزشیو پرورش می

هاي انجام شده به دست آورد و از باالترین میزان تحقق اهداف آموزش و پرورشی برخوردار سرمایه گذاري

   ).1391(شاملی،  باشد

 حال سازنده عین در و جامعه متن از برآمده اجتماعی نهاد مهمترین پرورش و آموزشبه عبارت دیگر، 

 از عناصر نظام است. این محسوس کامالً  امري جامعه پیشرفت بر آن تأثیر و است آن دهندة تکامل و

 مؤثرند. اغلب متخصصان آن اهداف پیشبرد در عناصر این از کدام هر که شده است تشکیل گوناگونی

 هستند و تربیت تعلیم جریان در مؤثر عامل مهمترین و بزرگترین معلمان که باورند این بر تربیتی مسائل

). چرا که مأموریت اصلی فرآیند آموزش و پرورش، تدریس به 1393ان، احدي، کامکار و نفیسی، (خیاط

هاي معلمان حول محور این آموزانی است که قادر به یادگیري هستند؛ به همین دلیل، تمامی تالشدانش

  فعالیت اساسی است.

 و تعلیم نظام اساسی ارکان از یکی عنوان به معلم محوري نقش بر این حوزه به مندعالقه پژوهشگران

 با مواجهه در فرديدرون منابع برخی آفرینی نقش کیفیت از اطالع کسب ضرورت بر تاکید با و تربیت

. با توجه به این، اندورزیده اصرار معلمان بین در مندنظام مطالعه اهمیت بر ،در این حوزه کاري تجارب

ها در ترین فعالیتن و اساسیاز مهمتری یکیعملکرد هر چه بهتر معلمان،  شناسایی عوامل تأثیر گذار بر

بینی خشنودي شغلی و پیشحاضر ش هر نظام آموزشی است. با توجه به این مطلب هدف اصلی پژوه

  باشد.میهاي مدیریت کالس خودکارآمدي معلمان بر اساس هوش فرهنگی و سبک
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  بیان مسئله - 2- 1

 تعلیم انسانی نیروي تنها 21 رنق هايچالش از عبور و موفقیت براي که انددریافته کشورها امروزه

دارد  را ثبات و اقتصادي رشد و ثروت خلق توان که است اطالعات عصر فناوري با دیده متناسب

 مرجع تریناصلی کشور به عنوان هر پرورش و آموزش نظام و )،2009، 1(سومیوریک، آتاسوي و اوزدمیر

دارد (حسین پور، اهللا وردیان،  عهده بر ار خطیر وظیفه این که شودمی شناخته نیروي انسانی آموزش

 متن از برآمده اجتماعی نهاد مهمترین پرورش و ). آموزش2011مطلبی نزاد، مؤمنی راد و محمدجامی، 

 محسوس کامالً امري جامعه پیشرفت بر آن تأثیر و است آن دهندة تکامل و حال سازنده عین در و جامعه

 آن اهداف پیشبرد در عناصر این از کدام هر که شده است یلتشک گوناگونی از عناصر نظام است. این

 در مؤثر عامل مهمترین و بزرگترین معلمان که باورند این بر تربیتی مسائل مؤثرند. اغلب متخصصان

). بنابراین توجه به فاکتورهاي 1393(خیاطان، احدي، کامکار و نفیسی،  هستند و تربیت تعلیم جریان

دهد مطالعه ادبیات پژوهش نشان میبرد اهداف این نظام داراي اهمیت است و مختلف این گروه در پیش

از جمله عوامل مهم در موفقیت  معلمان 3خودکارآمديو  2که در میان عوامل متعدد، خشنودي شغلی

  باشد.شغلی آنان می

 از گردد وخشنودي شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس خشنودي فرد می

 از عبارت شغلی خشنودي ).2001، 4است (تستا شغلی کارکنان هاينگرش ترینتعیین کننده و مترینمه

 بیلیاس، کاستلیوس،دارند ( خود شغل به نسبت کارکنان که است مثبتی هاينگرش و احساسات

 خود شغل به وافري عالقه و مثبت عواطف خشنود کارمند یک). 2015، 5وایراکتاراکیس و اسدرولیاس

که  است بعدي چند و پیچیده مفهومی شغلی خشنودي. است قائل زیادي ارزش آن براي و اردد

 فعال فردي، هايتوانایی رساندن(امکان به ظهور  شغلی درونی خشنودي بین تعامل نتیجه کلی خشنودي

 یت،مسؤول موفقیت، استقالل، خالقیت، امنیت، اخالقی، هايارزش گیري،تصمیم اختیار پیشرفت، بودن،

 مدیریت، و هاخط مشی بیرونی (دستمزد، و )و... تنوع اجتماعی، پایگاه اي،حرفه توسعه و رشد و قدردانی

). 2007، 6کتلی و وال (استرید، است.ارتقاي شغلی و ....) سازمانی، پست حقوق، همکاران، کار، شرایط

 ارزیابی، از که کندیم تعریف لذت بخش هیجانی حالت عنوان خشنودي شغلی را به )2009( 7بلوچ

                                                
1 . Somyurek, Atasoy, Ozdemir 
2 . job Satisfaction 
3 . self-efficacy 
4 . Testa  
5 . Belias, Koustelios, Vairaktarakis & Sdrolias 
6 . Stride, Wall, & Catley 
7 . Baloch 
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 ارزیابی از که است خوشایند و مثبت هیجانی. شودمی ناشی شغل به نسبت فرد نگرش و عاطفی واکنش

  گیرد.می نشأت شغلش به نسبت فرد هاي

کند که شخصیت ) بیان می1391ران، ؛ به نقل از اسماعیلی و همکا2008( 1از طرف دیگر جانسون

 2اجتماعی بندورا -هم در محیط کالس است. بر اساس تئوري شناختیمعلمان به عنوان یگانه عامل م

خود است. معلمان با  هاي آنها در مورد خودکارآمديعوامل اصلی تعیین کننده موفقیت معلمان، قضاوت

که براي عملکرد ضروري است درباره هاي مسئله گشایی هاي شناختی و مهارتتوجه به توانایی

هاي ست از اعتقاد فرد به تواناییکنند. به گفته بندورا، خودکارآمدي عبارت اخودکارآمدي خود داوري می

، 3؛ به نقل از حاکان، گوالي و فاتیح1997هاي مختلف (بندورا، خود در سازماندهی و مدیریت موقعیت

ها و رویدادها را براي رسیدن خودکارآمدي به این معنی است که فرد فکر کند قادر است پدیده). 2014

احساس معلمان ). 2009، 4ین و داوسونابه وضعیت مطلوب با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد (ج

آموزان و رسیدن موفقیت آمیز به اهداف است که از خودکارآمدي به توانایی آنها نسبت به عملکرد دانش

)، 2006بندورا (). به نظر 2014مکاران، این تصور اثر مثبتی بر رفتارهاي آنها دارد (حاکان و ه

خودکارآمدي باور معلم در مورد توانایی تعیین کنندگی و تولید بستر پیشرفت در زمینه تکالیف خاص و 

هاست و در محیط خاص است. خودکارآمدي معلم در تدریس، باور وي در مورد انجام تکالیف و مسئولیت

  ).9200، 6؛ ینیک2008، 5باشد (چانهاي آموزشی وي مرتبط میبا تجربه

اند که خشنودي شغلی و خودکارآمدي معلمان به دالیل در مطالعات مختلف نشان دادهژوهشگران پ

بینی اي قابل پیشمختلف و به وسیله عوامل گوناگون مانند عوامل فردي، خانوادگی، اجتماعی و مدرسه

یکی از مهمترین هاي خشنودي شغلی و خودکارآمدي معلمان بینی کنندههستند. بنابراین شناسایی پیش

تواند باعث شناخت هر چه بیشتر عوامل ها در هر نظام آموزشی است که میترین فعالیتو اساسی

دهد تاثیر برخی از عوامل بیش از ها نشان میایج پژوهشتأثیرگذار در جهت بهبود نظام آموزشی باشد. نت

، استروس و (ماسکال .باشدرهاي دیگر میاز متغیرها وابسته به وجود متغی بوده و یا تاثیر تعدادي سایرین

رود، خشنودي شغلی و از جمله عواملی که احتمال می).2008، 8موالستور ؛ لیتثوود و2008 ،7ساکس

                                                
1 . Johnson 
2 . Bandura 
3 . Hakan, Gülay & Fatih 
4 . Jain & Dowson 
5 . Chan 
6 . Yenice 

       7 . Mascall, Straus & Sacks 
       8 . Leithwood & Wahlstrom 
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فهوم هوش فرهنگی براي نخستین بار است. م 1بینی کند، هوش فرهنگیخودکارآمدي معلمان را پیش

مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را  کار لندن ) از محققان مدرسه کسب و2003( 2توسط ایرلی و انگ

رفتاري صحیح به این الگوها تعریف هاي قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخ

 محیط با زیادي ارتباط که است هوش از دامنه جدیدي فرهنگی ). هوش2003اند (ایرلی و انگ، کرده

می  فکر چگونه دیگران دهند که تشخیص دهداجازه می افراد به فرهنگی هوش دارد. متنوع هاي کاري

 افراد به و شده ارتباطی کاهش موانع سبب نتیجه در و دهندمی پاسخ رفتاري به الگوهاي چگونه و کنند

  ). 2006، 3دهد (آنگ، وان دین و کوهفرهنگی می تنوع مدیریت قدرت

رود، هایی است که احتمال میز ویژگیمعلمان در کالس درس یکی دیگر ا 4مدیریت کالس سبک

 در مؤثر آموزش نیاز مدیریت کالس، پیشبینی نماید. خشنودي شغلی و خودکارآمدي معلمان را پیش

نژاد، رمضانی ( است آموزشی مدیریت سطح اولین و تربیت و تعلیم فرایند از مهمی بخش و درس کالس

یک محیط امن و تحریک کننده براي آموزش و مدیریت کالس درس به . )1386همتی نژاد و ذبیحی، 

هاي اوست و طراحی اي و توانایییادگیري اشاره دارد. این اصطالح ترکیبی از شخصیت معلم، رفتار حرفه

اي معلم انجام شود. همچنین شامل فرآیندهایی است که بر روي گروهی از هاي حرفهشده تا همه نقش

به عبارت دیگر سبک مدیریت معلمان  ).2011، 5و استویل جکویکدجیگیک افتد (آموزان اتفاق میدانش

هاي کالس درس که شامل تعامالت هاي معلم براي سرپرستی فعالیتعبارت است از کلیه تالش

؛ به نقل از آریان پوران، عزیزي 1986، 6آموزان و یادگیري است (ولفانک و گلیکمناجتماعی، رفتار دانش

اند هاي مدیریت کالس را مورد مطالعه قرار دادهها از زوایاي مختلف سبکپژوهش). 1392و دیناروند، 

؛ اوگر گور، 2014؛ حاکان و همکاران، 2014، 7؛ تانیر، حاناه و جاسمین2013(علی اکبري و دارابی، 

درصد زمان کالس صرف حل مسائل 50هاي تحقیقاتی، بیش از ). طبق گزارش2014، 8فوسون و بیالل

دهند که بدرفتاري ها نیز نشان می) و همچنین پژوهش2003شود (الیز، ره کالس میانضباطی و ادا

                                                
        1 . Cultural intelligence 

2 . Earley & Ang 
       3 . Van Dyne & Koh 
       4 . classroom management style 

5 . Djigic & Stojiljkovic 
6 . Wolfgang & Glicman 
7 . Tanner, Hannah & Jasmine 
8 . Öğr.Gör, Füsun & Bilal 
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هاي بیشتر معلمان ها و دغدغهآموزان، و به دنبال آن اداره و کنترل کالس، یکی از بزرگترین چالشدانش

تازه  تواند خشنودي شغلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد، بخصوص آنهایی که حرفه معلمی رااست که می

رویکرد  دهند که انتخاب). همچنین تعدادي از مطالعات نشان می2010، 1اند (فاولر و ساراپلیشروع کرده

پژوهشگران در ). 2011، 2مدیریت کالس درس با باورهاي شخصی معلمان در ارتباط است (کونتی

اند که شان دادهاند و نهاي خود بر نقش سبک مدیریت در رضایت شغلی کارکنان تأکید کردهبررسی

  .رضایت شغلی کارکنان تا حدي زیادي وابسته به سبک مدیر است

خودکارآمدي با وجود این که مطالعات مختلف اهمیت ارتباط متغیرهاي مختلف با خشنودي شغلی و 

توجه اي از ابهام قرار دارد و با هاي گوناگون این عوامل در معلمان در هالهاند؛ ولی هنوز جنبهرا نشان داده

پژوهش حاضر درصدد آن است به این  هاي معلمان در امر آموزش،به تمام موارد ذکر شده در مورد دغدغه

خشنودي شغلی و توانند هاي مدیریت کالس میسؤال اساسی پاسخ دهد که آیا هوش فرهنگی و سبک

  بینی کنند؟خودکارآمدي را در معلمان پیش

  

 ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

 یکم و بیست قرن در جهان که حاضر عصر میت این پژوهش از یک طرف باید گفت، که دردر بیان اه

 که طوري به دهد،می تشکیل تربیت و را تعلیم اجتماعی و فردي فعالیت از مهمی بخش قرار دارد،

 یا نفر یک کندمی زندگی امروز که انسانی پنج هر از است: تقریباً  کرده اعالم جهانی گزارش یونسکو در

حسینی  از نقل یونسکو، به گزارش( کندمی خدمت معلم عنوان به رسمی آموزش نظام در یا شاگرد است

 اهداف، به نیل در عامل مهمترین سازمان، هر دراین درحالی است که  ).1391نسب، فرنیا و موالنا، 

. دارد بستگی اآنه نیروي انسانی به هاسازمان پیشرفت و موفقیت که نیست شکی و است نیروي انسانی

 متعهدند و پرتالش افرادي اغلب، آن انسانی نیروي که است مهمی هايسازمان از پرورش و وزارت آموزش

 به سازمان آن خدمت در بیشتر را خود مهارت و استعداد باشد، مساعد آنها انگیزشی و کاري اگر شرایط و

بر  اي،جامعه هر استقالل و خودکفایی ساسا در واقع ).1390نژاد و همکاران، (رمضانی گرفت کار خواهند

 یک اثربخش نیروهاي تمام بین در و است استوار جامعه آن آموزشی هايسازمان وجودي پایه هاي

 مؤثر عامل مهمترین معلمان که معتقدند تربیتی مسائل متفکران و نظران صاحب اغلب سازمان آموزشی،

                                                
1 . Fowler & Saraple 
2 . Konti  
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 یک مدیریت توسط آن تأمین چگونگی و آنها نیازهاي به توجه لذا هستند، تربیت و تعلیم در جریان

 سازمان در آنان سازمانی تعهد نتیجه در و انسانی نیروي شغلی منديرضایت به منجر تواندسازمان، می

 همه پیشرفت و توسعه مسیر در هر کشوري بنابراین ).1391نسب، فرنیا و موالنا، گردد (حسینی متبوع

 و موفق آموزشی کادر به رسیدن در و اولین قدم است کارآمد تربیت و لیمتع سیستم خود نیازمند جانبه

رضایت  بین مستقیمی رابطه که چرا مؤثر است، معلمان عملکرد کیفیت بر که است درك عواملی کارآمد

 و خشنود باشند راضی خود کار از که افرادي بطوریکه وجود دارد آنان عملکرد با افراد و خشنودي شغلی

 انجام درستی به را خود کار باشند ناراضی کار خود از که افرادي و داد خواهند انجام بهتر را نیز خود کار

  داد.  نخواهند

می از طرف دیگر توجه به خشنودي شغلی و خودکارآمدي جنبه دیگر اهمیت این پژوهش را نشان 

المت افراد داراي اهمیت و تعیین سدهد؛ به طوري که امروز تنش روانی جزء الینفک زندگی بشر گردیده 

وفقیت شغلی هستند و از عوامل مهم فراوان است. داشتن خشنودي شغلی از عوامل بسیار مهم در م

معلمی روند. تنیدگی و عدم رضایت از شغل افزایش کارایی و احساس رضایت فردي به شمار می

آموز، تعامل با دانشلسردي، کاهش پیامدهاي منفی در تدریس دارد و باعث کاهش کیفیت تدریس، د

ه است (گیواریان، دیندار فرکوش و ایجاد جوي منفی در کالس، اختالل در سالمت خود فرد و ... همرا

با رضایت شغلی  اند که سالمت روانی). این در حلی است که نتایج پژوهشی نشان داده2011سلطانی، 

  داري دارد.رابطه مثبت معنی) 1392(نوري، شکري و شریفی، ) و خودکارآمدي 2009(لی و همکاران، 

ترین لیت انسانی است و آن را مهم) معتقد است که خودکارآمدي اساس عام2001بندورا (همچنین 

شود تا پس از که موجب می گزینیم. خودکارآمدي استداند که بر میهایی میعامل تعیین کننده فعالیت

در واقع خودکارآمدي به عنوان  به فعالیت ادامه دهیم. زا هنوز همسرخوردگی یا رویارویی با تجربه ناکامی

، 1یک ویژگی شخصیتی، نقش بسزایی در برخورد فرد با مسائل زندگی از جمله شغل دارد (براون و انیوي

ی، عاملی تأثیرگذار باشد (ساالمی هاي مختلف از جمله تحصیلی و آموزش) و قادر است در موقعیت2005

ترین عوامل در تبیین از میان مهم) 1991همین راستا است که بندورا ( در). 2009، 2و اوگوندوکن

، داند و مایکلها و کنترل کارکرد انسانی، هیچ کدام را مؤثرتر از خودکارآمدي نمیرفتارها، فعالیت

راهکارهاي افزایش خودکارآمدي به  کنند که باید) نیز عنوان می2010( 3هندرسون، آیوبوچان و تورنر

  .ي به افراد جامعه توصیه شودصورت جد

                                                
1 . Brown & Anivy 
2 . Salami & Ogundokun 
3 . Mitchell, Henderson, Aubuchon & Turner 
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هاي آموزشی و شغلی در مجموع با توجه به اهمیت خشنودي شغلی و خودکارآمدي معلمان در محیط

هاي خانوادگی و اجتماعی و اهمیت متغیرهاي مورد مطالعه در ارائه راهکارهاي و تأثیرگذاري آن بر محیط

وري نه و استفاده از نتایج این مطالعه در بهبود بهرهارتقاي این عوامل، نامنسجم بودن مطالعات در این زمی

  باشد. در آموزش و پرورش، این پژوهش داراي اهمیت می

  

  اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف کلی

هاي مدیریت بر اساس هوش فرهنگی و سبکخودکارآمدي معلمان و خشنودي شغلی پیش بینی 

 کالس.

 

 اهداف اختصاصی 

 هاي آن با خشنودي شغلی معلمان.مؤلفهتعیین رابطه بین هوش فرهنگی و  -1

 هاي آن با خودکارآمدي معلمان.تعیین رابطه بین هوش فرهنگی و مؤلفه -2

 هاي مدیریت کالس با خشنودي شغلی معلمان.تعیین رابطه بین سبک -3

 هاي مدیریت کالس با خودکارآمدي معلمان.تعیین رابطه بین سبک -4

 هوش فرهنگی.هاي فهمؤلبینی خشنودي شغلی معلمان بر اساس پیش -5

 هاي هوش فرهنگی.بینی خودکارآمدي معلمان بر اساس مؤلفهپیش -6

 هاي مدیریت کالس.بینی خشنودي شغلی معلمان بر اساس سبکپیش -7

 هاي مدیریت کالس.بینی خودکارآمدي معلمان بر اساس سبکپیش -8

  

 

  فرضیات پژوهش - 5- 1

رفتار) و خشنودي شغلی  انگیزش و دانش، هاي آن (فراشناخت،بین هوش فرهنگی و مؤلفه -1

 معلمان رابطه وجود دارد.

و خودکارآمدي معلمان  رفتار) انگیزش و دانش، (فراشناخت،هاي آن هوش فرهنگی و مؤلفهبین  -2

 رابطه وجود دارد.
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گرا) و خشنودي شغلی معلمان گرا و غیر مداخلهگر، تعاملمداخلههاي مدیریت کالس (بین سبک -3

 رابطه وجود دارد.

گرا) و خودکارآمدي معلمان گرا و غیر مداخلهگر، تعاملمداخلههاي مدیریت کالس (بین سبک -4

 رابطه وجود دارد.

 کنند.بینی می، خشنودي شغلی معلمان را پیشهوش فرهنگیهاي مؤلفه -5

 کنند.بینی می، خودکارآمدي معلمان را پیشهوش فرهنگیهاي مؤلفه -6

 کنند.بینی میی معلمان را پیشهاي مدیریت کالس، خشنودي شغلسبک -7

 کنند.بینی میهاي مدیریت کالس، خودکارآمدي معلمان را پیشسبک -8

  

  

  تعاریف مفهومی و عملیاتی - 6- 1

- می تعریف لذت بخش هیجانی حالت عنوان ) خشنودي شغلی را به2009بلوچ ( :خشنودي شغلی - 

 خوشایند و مثبت هیجانی. شودمی اشین شغل به نسبت فرد نگرش و عاطفی واکنش ارزیابی، از که کند

خشنودي گیري در این پژوهش براي اندازه گیرد.می نشأت شغلش به نسبت فرد هايارزیابی از که است

 ، در یک مقیاس فاصله اي)1969( 1کندال و هولین ،شاخص توصیف شغل اسمیت پرسشنامهاز  شغلی

  استفاده شد. 

تولید در مورد توانایی تعیین کنندگی و  خودکارآمدي باور معلم)، 2006به نظر بندورا (: خودکارآمدي - 

وي در دریس، باور بستر پیشرفت در زمینه تکالیف خاص و در محیط خاص است. خودکارآمدي معلم در ت

ینیک، ؛ 2008باشد (چان، شی وي مرتبط میهاي آموزهاست و با تجربهمورد انجام تکالیف و مسئولیت

موران و  - اسچانن خودکارآمدي معلم مقیاساز  خودکارآمديگیري براي اندازهدر این پژوهش  ).2009

  استفاده شد.  ، در یک مقیاس فاصله اي)2001( 2وولفولک

یادگیري الگوهاي جدید در تعامالت ) هوش فرهنگی را قابلیت 2003ایرلی و آنگ ( :هوش فرهنگی - 

اند. همچنین هوش فرهنگی یک کرده تعریفهاي رفتاري صحیح به این الگوها فرهنگی و ارائه پاسخ

سته شده است که از تنوع فرهنگی هایی دانقابلیت فردي براي درك، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

هوش را بیشتر یک توانایی شناختی  برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که

                                                
1 . Smith, Kendal & Hulin 
2 . Tschannen-Moran & Woolfolk 



14 
 

راشناخت (راهبرد و استراتژي)، دانش، انگیزش و رفتار هوش ). چهار بعد ف2004، 1دانند (پترسونمی

  فرهنگی براي تبیین هوش فرهنگی پیشنهاد شده است:

 :بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درك  فراشناخت هوش فرهنگی

گر فرآیندهایی است که افراد براي کسب و درك دانش فرهنگی به کند. این استراتژي بیانمی

 ).2005، 2برند (ارلی و موساکافسکیکار می

 :هاي فرهنگی است و دانش عمومی گر درك فرد از تشابهات و تفاوتبیان دانش هوش فرهنگی

دهد. این جنبه مشتمل بر هاي دیگر را نشان میهاي ذهنی و شناختی فرد از فرهنگو نقشه

هاي ی، عقاید مذهبی ارزشهاي اقتصادي و قانونی، هنجارهاي تعامل اجتماعشناخت سیستم

 ).2005(ارلی و موساکافسکی،  باشدهاي دیگر میشناختی و زبان فرهنگزیبایی

 :هاي دیگر و تعامل با افرادي از ي فرد به آزمودن فرهنگگر عالقهبیان انگیزش هوش فرهنگی

عتماد باشد که شامل ارزش درونی افراد براي تعامالت چند فرهنگی و اهاي مختلف میفرهنگ

هاي فرهنگی مختلف به صورت اثربخش عمل دهد در موقعیتنفس است که به افراد اجازه میبه

 ).2005کنند (ارلی و موساکافسکی، 

 :رفتار قابلیت فرد براي سازگاري با آن دسته از رفتارهاي کالمی و  رفتار هوش فرهنگی

لف مناسب هستند (ارلی و هاي مختگیرد که براي برخورد با فرهنگغیرکالمی را در بر می

  ).2005موساکافسکی، 

)، 2004هوش فرهنگی آنگ و همکاران ( پرسشنامهاز  هوش فرهنگیگیري در این پژوهش براي اندازه

  استفاده شد.  در یک مقیاس فاصله اي

 براي معلم هايتالش کلیه از است عبارت کالس مدیریت سبک هاي مدیریت کالس:سبک - 

است (ولفاکانک  یادگیري و آموزاندانش رفتار اجتماعی، تعامالت شامل که کالس هايفعالیت سرپرستی

مدیریت،  سبک نیز هاتعریف از ايپاره ). در1392؛ به نقل از آریان پوران و همکاران، 1986، 3و گلیکمن

، 4در و زمانبرد (ارشد داهار، احمد، نایواز، اورمی کار به آموزاندانش کنترل براي معلم که است ايشیوه

) سه نوع سبک مدیریت 1392؛ به نقل از آریان پوران و همکاران، 1995از نظر ولفکانگ (  ).2010

 فرصت و آموزاندانش به هامسئولیت واگذاري( 5گرغیرمداخله سبک: از عبارتند که دارد وجود کالس

                                                
1 . Peterson 
2 . Earley & Mosakawfski 
3 . Wolfgang & Glicman 
4 . Arshad Dahar, Ahmad, Niwaz, Athar & Zaman 
5 . non-interventionist 
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 در انضباط و کنترل( 1اگرلتعام ،)خود شخصی عالیق از آنها پیروي و کالس در آزاد تعامل براي بیشتر

و کالس  سازماندهی و ریزيبرنامه در آموزاندانش شدن سهیم و معلم و آموزدانش میان تعامل سایه

 و قوانین بر تأکید و آموزاندانش رفتار و هافعالیت بر بیشتر نظارت و کنترل اعمال بر(تأکید  2گرامداخله

سبک مدیریت نامه پرسشاز  سبک مدیریت کالسگیري هدر این پژوهش براي انداز ).کالس انضباط

  استفاده شد.  اي)، در یک مقیاس فاصله1998( کالس مارتین و بالدوین

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                
1 . interactionist 
2 . interventionist 
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Abstract: 

    The purpose of the present research was to prediction of  job Satisfaction 

and self-efficacy based cultural intelligence and classroom management style 

in teachers. This is a correlation study. The statistical universe of this research 

includes all of teachers in Ardabil city in year of 2015. The research sample 

consisted of  100 teachers who were selected through random sampling 

method. The instruments used study were Questionnaires Job Satisfaction, 

Self-efficacy, Cultural Intelligence and Attitude and Beliefs on Classroom 

Management Control Inventory. Pearson correlation and regression analysis 

were used to analysis the data. The results indicated that there were 

signification correlation between secure cultural intelligence with job 

Satisfaction and self-efficacy. Also There were signification correlation 

between classroom management style with job Satisfaction and self-efficacy. 

The results of multiple regression showed that the secure cultural intelligence 

and classroom management style was signification the predictor of job 

Satisfaction and self-efficacy. This finding has important implications for the 

education and mental health of teachers. 
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