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ایـن پژوهـش بـا هـدف تحلیل رابطۀ بین هوش فرهنگی با هیجانپذیـری در تدریس معلمان انجام
شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش متشکل از
نشهر است که برحسب جدول کرجسی و مورگان191 ،
 375معلم دورۀ ابتدایی شهرستان رضوا 
معلـم ( 101زن و  90مـرد) بـه روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای بـرای نمونـۀ پژوهش انتخاب
شدهاند .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای معتبر هوش فرهنگی آنگ و همکاران ()2004
و هیجانپذیـری در تدریـس ویالویسنسـیو ( )2010اسـتفاده شـد .روایـی صـوری و محتوایی این
پرسشنامهها بر اساس نظر متخصصان علوم تربیتی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/92و  0/90تأییـد شـده اسـت .فرضیههـای پژوهـش بـا آزمونهای آماری همبسـتگی پیرسـون و
یدهد بین هوش فرهنگی
رگرسـیون گام به گام تجزیه و تحلیل شـدهاند .یافتههای پژوهش نشـان م 
و سـه بعـد آن (شـناخت فرهنگـی ،انگیزش فرهنگـی و رفتار فرهنگی) بـا هیجانپذیری در تدریس
معلمـان دورۀ ابتدایـی رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ()P ≤ 0/05؛ اما بین بعد فراشـناخت
فرهنگـی بـا هیجانپذیری در تدریس معلمـان رابطۀ معناداری وجود ندارد ( .)P <0/05همچنین،
از میان ابعاد چهارگانۀ هوش فرهنگی ،بعد انگیزش فرهنگی از توان پیشبینی  0/045از تغییرات
هیجانپذیـری در تدریـس معلمـان ابتدایـی برخوردار اسـت کـه مقدار ناچیزی اسـت (.)P ≥0/05
بنابرایـن ،میتـوان نتیجـه گرفت که افزایش هـوش فرهنگی معلمان ،در تنظیم هیجانات معلمان در
ت تدریس مؤثر است.
موقعی 
کلمات کلیدی :هوش ،هوش فرهنگی ،هیجانپذیری در تدریس
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 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران
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مقدمه

فرهنگ ،مفهوم وسیع و در عین حال سادهای است که شامل الگوهای (آشکار و نهان) و

تجسـم آنها در نهادهای اجتماعی ،اعمال و مصنوعات دسـت بشـر اسـت و موجب تمایز
ّ

یک گروه از افراد ،از دسـتهها و گروههای دیگر میشـود .یکی از سـازههایی که به توانایی

تعامل مؤثر در میان فرهنگها اشاره میکند ،مفهوم هوش فرهنگی 1است .هوش فرهنگی،
توانایی رفتار به شـیوهای مناسـب در موقعیتهای دارای تنوع فرهنگی اسـت و میتوان آن

را مؤلفۀ اصلی در ارزیابی شایسـتگی فرهنگی قلمداد کرد (ارلی 2و پیترسـون.)2004 ،3
هـوش فرهنگـی یـک توانایـی شـناختی (ارلـی و پیترسـون )2004 ،و مفهومـی چندوجهی

و چندبعـدی اسـت .وندایـن 4و آنـگ )2005( 5هـوش فرهنگـی را متشـکل از چهـار بعـد
میدانند:

 .1فراشـناخت فرهنگـی :6بـه فرایندهـای ذهنی اشـاره میکنـد که افراد برای کسـب و فهم
اطالعات فرهنگی استفاده میکنند و شامل شناخت و کنترل فرایندهای عقالنی مرتبط

بـا فرهنـگ افـراد میشـود .تواناییهای مربوطه که شـامل برنامهریزی ،کنترل و بررسـی

مجدد مدلهای ذهنی هنجارهای فرهنگی برای کشورها یا گروههایی از مردم میشود.

 .2شـناخت فرهنگی :7شـناخت هنجارها ،کارها ،آداب و رسـوم در فرهنگهای مختلف
تآمده از تجربیات آموزشی و فردی را نشان میدهد و شامل شناخت سیستمهای
ب هدس 

اقتصادی ،قانونی و اجتماعی فرهنگهای فرعی مختلف و شناخت معیارهای اساسی
ارزشهای فرهنگی میشود.

قدادن توجـه و انـرژی بـرای یادگیـری و
 .3رفتـار فرهنگـی :8نشـا ندهندۀ توانایـی در سـو 
لکردن در موقعیتهایی است که با اختالفات فرهنگی مشخص میشوند.
عم 

 .4انگیـزش فرهنگـی :9توانایـی هدایـت توجـه ،عالقـه و انـرژی افـراد را بـرای یادگیری و
1 . Cultural Intelligence
2 . Early
3 . Peterson
4 . Van Dyne
5 . Ang
6 . Metacognitive Cultural Intelligence
7 . Cognitive Cultural Intelligence
8. Behavioral Cultural Intelligence
9. Motivational Cultural Intelligence
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عملکرد به شیوهای مؤثر در موقعیتهاییکه با تفاوتهای فرهنگی مشخص میشوند،
منعکس میکند.

برداشتهای غلط از الگوهای ارتباطی یا رفتارهای دانشآموزانی که دارای پیشینههای

زبانی یا فرهنگی مختلف هستند ،موجب میشود معلمانی که برای مواجهه با آنها آمادگی

ندارند ،آنها را به صورت یک ناتوانی قلمداد کنند و درخواست نمایند که این دانشآموزان
را بـه مـدارس بـا آموزشهـای خـاص منتقـل کننـد (صادقـی و همـکاران .)1389 ،معلمی

یکنـد و میداند
فرهنگـی باالیـی اسـت ،حصارهای فرهنگـی را ادراک م 
کـه دارای هـوش
ِ
یکننـد و برایـن اسـاس ،نوع
کـه همیـن حصارهـا رفتـار او و دیگـران را چارچوببنـدی م 

یکند و نیز در مواقع
فکرکردن و واکنش نشـان دادن در موقعیتهای متفاوت را تعیین م 

ن قید و بندها و حصارها را همسـو با اهداف سـازمان خود کاهش
حسـاس ،قادر اسـت ای 
دهد (عسـکری وزیری .)1391 ،بنابراین ،برخورداری از شایسـتگی فرهنگی 1برای حرفۀ
معلمی ضروری به نظر میرسـد؛ زیرا شایسـتگی فرهنگی به معنای توانایی تدریس موفق
بـه دانشآموزانـی از فرهنگهـای دیگـری غیـر از فرهنگ خود معلم اسـت (نیئتـو 2و بود،3

.)2008

سـازمانهای آموزشـی در مقایسـه با سایر سازمانها به لحاظ سروکار داشتن با نسبت

قابل توجهی از منابع انسـانی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هسـتند (حسینینسـب و

قـادری .)1390 ،مشـاهدۀ مـدارس از نزدیک و پژوهشهای محـدودی که در ایران دربارۀ

یدهد بسیاری از مدیران،
وجود هیجان بزرگسـاالن در مدرسـه انجام گرفته اسـت ،نشان م 
معاونـان و معلمـان در مقابـل تخلفات دانشآموزان رفتارهای هیجانی شـامل خشـونت از

خود نشان میدهند (بازرگان و همکاران .)1382 ،وجود هیجانهایی مانند خشونت در

جو کالس و مدرسـه منجر شـود و با ایجاد اختالل در

آموزشـگاه میتواند به مسـمو مکردن ِ ّ

تدریـس معلـم ،روابـط میان دانشآموزان و روابط میان معلم و دانشآموزان را تخریب کند

(شکوهی یکتا و همکاران.)1390،

تدریـس بـه دلیـل ماهیتـش و انتظـارات زیـادی کـه از معلـم مـیرود ،کار پرتنـش و

پرفشـاری اسـت .در توضیـح علـل انتخاب روشهـای تربیتی غیرسـازنده و نامطلوب که
1. Cultural Competence
2. Nieto
3. Bode
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برخـی از معلمـان از آن بـه کار میبرنـد ،عقیـده بـر آن اسـت کـه حرفـۀ معلمـی بـه دلیـل
پیچیدگـی و ماهیـت ویـژهاش ماننـد انتظارهـا و توقعـات جامعـه ،حقـوق کـم ،امکانـات

و تسـهیالت نامطلـوب تدریس ،نبودن وسـایل کمک آموزشـی ،کالسهـای پرجمعیت و

ساختمانهای غیراستاندارد و از همه مهمتر فشارهای ناشی از فعالیتها و برخوردهای
کالس کـه عمدتـ ًا بار عاطفـی دارند ،وضعی را بهوجود میآورد که میتوانند اختاللهای
رفتاری و گاه نابسامانیهای روانی را در معلمان بهوجود آورند .وجود رفتارهای روانی و

استرسهای شغلی در معلمان میتواند به بروز رفتارهای عصبی و واکنشهای نسنجیده

در معلمان منتهی شود (نوابینژاد.)1372 ،

بـا رونـد رو بـه رشـد جمعیـت دانشآموزانـی کـه از فرهنگهـا و خردهفرهنگهـای

گوناگـون هسـتند (کلیـر ،)2008 ،1جمعیـت مدرسـه بیـش از پیـش متفاوت میشـود،
پیامدهای تدریس در کالس درس پیچیدهتر شده و معلمان با کالسهایی چندفرهنگی

مواجه میشوند .بنابراین ،برخورداری معلمان از هوش فرهنگی ضرورتی اجتنابناپذیر

اسـت (حمیـدی و همـکاران )1391 ،و به نظر میرسـد که روش بیـان مطالب معلمان
و فراینـد تدریـس هـم متأثـر از هـوش فرهنگـی آنهـا باشـد (ارلـی و پیترسـون.)2004 ،
بـه بیـان دیگـر ،برداشـتهای فرهنگی معلمـان ،در فراینـد یاددهی-یادگیری در کالس

درس مؤثـر اسـت و بـروز هیجانهـای گوناگونـی را از سـوی آنها در برقـراری ارتباط با
دانشآموزانشـان ،پاسـخگویی به سـؤالها و حتی ارزشـیابی آنها ایجاد میکند .این در

حالی اسـت که معلمان باید بتوانند توانایی کنترل هیجانهای خود را داشـته باشـند و با

همۀ دانشآموزان بهطور منصفانه و عادالنه برخورد کنند و الگوی رفتاری و شخصیتی

شایسـتهای بـرای آنهـا باشـند (حمیـدی و همـکاران .)1391 ،نتایـج پژوهشـی در ایـن
زمینه گویای آن اسـت که تنها اقلیت کوچکی از معلمان برای کارشـان سلامت هیجانی

خود را ارتقا بخشیدهاند و اینکه بیشتر معلمان بهندرت در این امر مشارکت میکنند؛
زیـرا آنهـا بـرای اینکـه چطور بـه آن عمل کنند ،آمـوزش ندیدهاند .بـه عبارتی ،برخالف
نقـش محـوری و آشـکاری کـه هیجانـات در یادگیـری و تدریـس دارنـد ،بـه عنـوان یـک

تربیـت معلم مدتی اسـت که فراموش شـده اسـت (فالحی
حیطـه مطالعاتـی در تعلیـم و
ِ

و رستمی.)1391 ،

1. Clare
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هیجانپذیری یک ویژگی فردی اسـت که سـبب میشـود افراد در موقعیتهای مشـابه،

واکنشهای عاطفی و احساسی متفاوت از خود نشان دهند (شاو 1و همکاران.)2003 ،
هیجانپذیـری را میتـوان میـزان انعطـاف یا تحمل هیجانی و عاطفـی در برابر رویدادهای
شآمـده دانسـت کـه بخشـی از آن ذاتـی و ناشـی از خصوصیـات توارثـی و بخشـی دیگـر
پی 

حاصل معرفتپذیری تجربیات شـخصی اسـت (کالرک 2و واتسـون .)1991 ،3بنابراین،
ت تدریس
هیجانپذیری در تدریس 4به واکنشهای عاطفی و احساسی معلمان در موقعی 

اشاره دارد که شامل پنج مؤلفۀ خشم و عصبانیت ،5غرور و لذت ،6احساس گناه و شرم،7
ماللت 8و آزردگی 9است (ویالویسنسیو.)2010 ،10

خشـم و عصبانیت« :خشـم احسـاس درونی و هیجان ناشـی از برانگیختگی اسـت که

غالب ًا به واسطۀ واکنش افراد نسبت به رفتارهای نامناسب دیگران ایجاد میشود» (یوسفی
و همکاران.)56 :1394 ،

غـرور و لـذت :غرور عبارت اسـت از احسـاس لذت عمیق یـا رضایت از موفقیتها.

غـرور ،هیجـان و تجربـهای پرشـور و حـرارت ،زودگذر و ذهنی اسـت کـه در اثر محرک یا
اتفاقی خاص بروز میکند (صفری و همکاران.)1396 ،

احسـاس گنـاه و شـرم :احسـاس گنـاه و شـرم ازجملـه هیجانهـای خـودآگاه 11اخالقـی

هسـتند که پس از یک خطای اخالقی رخ میدهند .مبنای تفاوت احسـاس گناه و شـرم در
ن کار بدی
تمایز بین خود و رفتار است؛ یعنی احساس گناه بر رفتار فرد متمرکز است (م 

انجام دادم)؛ در حالیکه احسـاس شـرم بر خود فرد معطوف اسـت (من آدم بدی هسـتم).
از ایـنرو ،احسـاس گنـاه وقتـی رخ میدهـد کـه فـرد اسـنادهای درونـی ،ناپایـدار و خاصی
دربارۀ کنشهای خود دارد که این به احساسات منفی دربارۀ رفتارهای خاصی که مرتکب
1. Shaw
2. Clark
3. Watson
4. Emotionality in Teaching
5. Irritation and Anger
6. Enjoyment and Pride
7. Emotional Experiences of Guilt and Shame
8. Boredom
9. Feeling of Annoyance
10. Villavicencio
11. Conscious Emotions
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شـده اسـت ،میانجامد .در طرف دیگر ،احسـاس شـرم وقتی رخ میدهد که فرد اسنادهای

درونـی ،پایـدار و عـام دربـارۀ خـود دارد که منجر به احساسـات منفی دربـارۀ خود عمومی
میشود .بهطور کلی ،هیجان گناه کمتر از شرم ،دردناک است (تبیک و همکاران1394 ،؛

اعتماد و همکاران.)1394 ،

ماللـت« :ماللـت بهعنـوان حالتـی از برانگیختی نسـبت ًا پایین و احسـاس نارضایتی که به

یک موقعیت تحریکی نامناسـب نسـبت داده میشـود ،تعریف میشـود .ماللت یک حالت

نارضایتی اسـت که به محیطی که بهطور نامناسـبی چالشبرانگیز و بیجذبه اسـت ،نسـبت
داده میشود و معمو ًال با یک محدودیت توجه همراه است .همچنین ،ماللت که در طیفی
از متوسـط تا شـدید قرار میگیرد ،بهعنوان یک احسـاس بیحوصلگی ،بیمعنایی ،پوچی،
کسـالت و فقدان تمایل به ارتباط با محیط فعلی توصیف میشـود» (اکبرزاده و همکاران،
.)1068 :1393

آزردگی :آزردگی هنگامی رخ میدهد که افراد رویدادی را ناخوشـایند و دشـوار تلقی

میکننـد یـا اینکـه آنهـا قـادر بـه کنتـرل وضعیت نیسـتند .همچنیـن ،هنگامی کـه افراد در

تحقق انتظاراتشـان شکسـت میخورند ،دچار آزردگی میشـوند (ویالویسنسیو:2010 ،
.)17

بـه معلمـان توصیـه میشـود هرگز حالت تدافعی نداشـته باشـند یا هرگز عواطفشـان را

از دسـت ندهند؛ اما قدرت هیجانات در موقع تدریس و دشـواریهایی که بیشـتر معلمان

در تنظیـم هیجانـات بهویـژه هیجانـات منفـی دارنـد ،از مـواردی اسـت که بحث نمیشـود

(فالحی و رسـتمی .)1391 ،معلمان در موقعیتی هسـتند که با دانشآموزان و همکارانی

از فرهنگهای مختلف سروکار دارند و مهم است که از هوش فرهنگی عمیقی برخوردار
باشـند تـا بتواننـد موقعیتهایـی را که از تنوع فرهنگی برخوردارند ،درک و تفسـیر کرده و

اقـدام اثربخـش را انجـام دهند (قادری و همـکاران .)1392 ،بدین ترتیب ،برخورداری از
میزانـی از هـوش فرهنگـی و توانایـی تنظیـم هیجانهـا بـرای حرفۀ معلمی ضروری اسـت.

بنابراین ،تربیت معلم نیاز دارد تا هیجانات را در آموزش به شیوۀ آشکارتری نسبت به قبل
در نظر بگیرد (ویر 1و گری.)2003 ،2

نکه هوش فرهنگی یکی از مهمترین صالحیتهای حرفۀ معلمی اسـت
بـا توجـه بـه ای 
1. Wear
2. Gray
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(حمیـدی و همـکاران ،)1391 ،ولـی در زمینـۀ هـوش فرهنگی معلمـان ،تحقیقات اندکی

انجام شده و بیشتر پژوهشها دربارۀ هوش فرهنگی مدیران سازمانی و صنعتی بوده است.
همچنین ،بررسـیهای پژوهشـگر در منابع و مبانی نظری و پیشـینۀ پژوهش گویای آن بود

که تا زمان انجام این پژوهش ،مطالعهای دربارۀ رابطۀ هوش فرهنگی با هیجانپذیری در
تدریس معلمان در داخل و خارج از کشور انجام نگرفته است.

امیری و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و

عملکرد کارکنان» نشـان دادند بین هوش فرهنگی و مؤلفههای آن (فراشـناختی ،شـناختی،

انگیزشی و رفتاری) با عملکرد کارکنان رابطۀ معنیداری وجود دارد .محزونزاده بوشهری
( )1395در مطالعۀ خود دریافتکه مهارت حل مسئله و خودکارآمدی پیشبینیکنندههای

معناداری برای هوش فرهنگی هستند .شتابان و همکاران ( )1395در تحقیقی که با هدف

شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران انجام دادند ،به این نتیجه
رسـیدند کـه عوامل شـناختی و فراشـناختی تأثیـر زیادی در ارتقای هـوش فرهنگی مدیران

شـهری دارنـد .قاسـمی ( )1390در تحقیقـی کـه با هدف بررسـی رابطۀ هـوش فرهنگی و

سـبکهای تصمیمگیری در بین مدیران مدارس راهنمایی اسـتان قزوین انجام داد ،به این
نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی و سبکهای عمومی تصمیمگیری مدیران رابطۀ مثبت

و معنـاداری وجـود دارد .در پژوهـش دیگـری ،حسینینسـب و قـادری ( ،)1390با عنوان

«بررسـی رابطۀ بین هوش فرهنگی با بهرهوری مدیران در مدارس شـاهد اسـتان آذربایجان
غربی» این نتیجه بهدست آمد که بین هوش فرهنگی و مؤلفههای آن (فراشناختی ،شناختی،

انگیزشی و رفتاری) با بهرهوری مدیران رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این،

در سایر پژوهشها به رابطۀ بین هوش فرهنگی و مؤلفههای آن با خودکارآمدی تحصیلی

دانشجویان (محمدی گزستانی و همکاران ،)1392 ،رابطۀ هوش فرهنگی و مؤلفههای آن
(فراشناخت فرهنگی و رفتار فرهنگی) با سبک مدیریت کالسی دانشجومعلمان (حمیدی

و همکاران )1391 ،اشاره شده است.

نتایج مطالعهایکه پترویس )2011( 1با هدف بررسی چگونگی ادراک معلمان از هوش

یکنندههای هوش
شگوی 
فرهنگی خود در صربستان انجام داد ،ثابتکرد یکی از مهمترین پی 
فرهنگی در معلمان ،لذت از ارتباطات بین فرهنگی ،تجربهکردن کالسهای چندفرهنگی،

1. Petrovice
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گشـودگی در برابـر یادگیریهـای فرهنگی و برقـراری ارتباط با مردمی از فرهنگهای دیگر
اسـت .هوانگ )2007( 1در بررسـی رابطۀ هوش هیجانی و اثربخشـی تدریس معلمان در

یک مرکز فناوری در تایوان نشان داد که معلمان با هوش هیجانی بسیار ،قادرند نیازهای
دانشآموزان را درک کنند و یک محیط یادگیری حمایتی را فراهم کنند .ریچاردز)2006( 2

مهمترین عامل یادگیری دانشآموزان را چگونگی رابطۀ بین معلم و دانشآموز گزارش کرده

اسـت .کرمنیتزر )2005( 3با بررسـی هوش عاطفی معلمان به این نتیجه رسـیده اسـت که
توانایـی تنظیـم و مدیریـت هیجانهـا در کالس درس عامـل مهمـی بـرای تدریس موفق و

مؤثر است و معلم باید بتواند وقتی که زمان برای انجام واکنش کوتاه است ،یک سازگاری
هیجانی سریع را حتی در وسط یک موقعیت بسیار منفی ایجاد کند.

فالحـی و رسـتمی ( )1391در تحقیقـی بـا عنوان «نقش هوش هیجانی در اثربخشـی

تدریـس معلمـان مـدارس راهنمایـی شـهر شـیراز» نشـان دادنـد کـه بیـن هـوش هیجانی و

اثربخشی تدریس معلمان رابطهای مثبت وجود دارد .خیراندیش و لطیفی جلیسه ()1396

در مطالعهای در زمینۀ فراتحلیل پژوهشهای هوش فرهنگی در سازمان دریافتند که هوش

هیجانـی کمتریـن اثـر را بر هوش فرهنگی داشـته اسـت .تـاراوال )2004( 4در پژوهشـی با

عنوان «خشونت و تعارضات بین فردی معلمان مدارس ابتدایی» گزارش کرد که خشونت
و صفات مرتبط با خشـم بر رفتارهای میان فردی معلمان تأثیر منفی میگذارد .پژوهشـی

دیگـری کـه بـا هـدف بررسـی ارتباط شـخصیت با چهار عامـل هوش فرهنگی انجام شـد،
مشـخص شـد بین سـازگاری و رفتار فرهنگی همبسـتگی مثبت ،ولی بین ثبات هیجانی و

رفتار فرهنگی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد (آنگ و همکاران .)2006 ،5پالمر

6

( )1998نیز در کتابی با عنوان «شـجاعت برای تدریس کردن» به این مسـئله اشـاره کرده

که زندگی درونی معلمان شـامل رشـد هیجانی و روحی بر آنچه در مدرسـه و در ارتباط با

دانشآموزان ،همکاران و برنام ۀ درسی اتفاق میافتد ،تأثیرگذار است.

بهطور کلی ،معلمی ازجمله مشاغلی است که یکی از مهمترین نیازها و صالحیتهای
1. Hwang
2. Richards
3. Kremenitzer
4. Taravella
5. Koh
6. Palmer
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آن ،برخـورداری معلـم از هـوش فرهنگـی اسـت؛ زیـرا معلمـان اغلـب در موقعیتی هسـتند
کـه بایـد هـر روز برای بسـیاری از دانشآموزان تصمیمگیری کننـد .بنابراین معلمان باید از

نیازهای متنوع و پیشینههای گوناگون فرهنگی دانشآموزان خود آگاه باشند (کلیر)2008 ،

و بکوشند محیطی را به وجود آورند که در دانشآموزان نه بر مبنای انگیزۀ اجتنابی ،برای
احتراز از تنبیه یا به صرف کسـب تشـویق ،بلکه بنا به حس مسـئولیتپذیری و با اشـتیاق
بـه یادگیـری بپردازنـد .همچنین ،از آنجایی که ایران کشـوری چندفرهنگی اسـت و یکی از

مسئولیتهای آموزش و پرورش تربیت دانشآموزان دارای سوابق فرهنگی گوناگون است

و باید بهطور همزمان فرهنگ ،تواناییهای شـخصی و موفقیتهای تحصیلیشـان را غنا
بخشد ،هوش فرهنگی معلمان اهمیت بیشتری مییابد (حمیدی و همکاران.)1391 ،

بـا توجـه بـه نتایـج پژوهشهایی که به آنها اشـاره شـد و اینکه تاکنـون این موضوع در

داخل و خارج از کشور انجام نشده است ،انجام این پژوهش الزم است؛ زیرا درک درست
رابطـۀ ایـن متغیرهـا میتوانـد به تـدارک برنامه و تمهیـدات الزم به منظور اصلاح و ایجاد

برنامههای آموزشی مناسب در چارچوب برنامهریزیهای آموزشی و درسی تربیت معلم و

یکند .متولیان سـازمان آموزش و پرورش،
نیز آموزشهای ضمن خدمت معلمان کمک م 
برنامهریـزان آموزشـی و درسـی ،مدیـران و معاونان مدارس و بهویژه معلمـان دورۀ ابتدایی

میتوانند از نتایج این پژوهش برای افزایش هوش فرهنگی و مدیریت هیجانهای خود در
موقعیتهای تدریس بهرهمند شوند .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ هوش

نشـهر انجام گرفته
فرهنگـی بـا هیجانپذیـری در تدریس معلمان ابتدایی شهرسـتان رضوا 

تاند از:
است .بنابراین ،فرضیههای پژوهش عبار 

 .1بین هوش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد.

 .2بین فراشناخت فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد.
 .3بین شناخت فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد.

 .4بین انگیزش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد.
 .5بین رفتار فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد.

روش

بـا توجـه بـه ماهیـت موضوع و هـدف پژوهـش ،روش تحقیق توصیفی از نوع همبسـتگی
بوده؛ زیرا پژوهشگر صرف ًا به جمعآوری دادهها و تعیین همبستگی بین آنها پرداخته است.
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همچنیـن ،بـا در نظـر گرفتن انگیزۀ پزوهشـگر از انجـام این پژوهش که ارائـۀ راهکارهایی

برای بهبود هوش فرهنگی و هیجانپذیری در تدریس معلمان در حیطۀ آموزش و پرورش
بوده ،از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش را تمام معلمان دورۀ ابتدایی
شهرستان

نشهر برابر با  375تن ( 200زن و  175مرد) در سال تحصیلی  95ـ
رضوا 

 1394تشکیل دادهاند که از این میان برحسب جدول کرجسی و مورگان  191معلم (101

زن و  90مرد) به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدهاند.

برای گردآوری دادهها از پرسشـنامههای معتبر هوش فرهنگی آنگ و همکاران ( )2004و
هیجانپذیری در تدریس ویالویسنسیو ( )2010استفاده شده است.

تگویهای است که چهاربعد هوش فرهنگی
پرسشنامۀ هوش فرهنگی یک مقیاس بیس 

شـامل فراشـناخت فرهنگـی (گویههـای  1تا  ،)4شـناخت فرهنگی (گویههـای  5تا ،)10
انگیـزش فرهنگـی (گویههـای  11تـا  )15و رفتـار فرهنگـی (گویههـای  16تـا  )20را
ً
ً
کامال
کاملا مخالـف ( 1امتیاز) تـا
تگزینـهای از
میسـنجد .ایـن مقیـاس بـه صـورت هف 
تآوردن نمرۀ هر بعد باید امتیاز گویههای
موافق ( 7امتیاز) تنظیم شده است .برای بهدس 

مربوط به آن بعد را با هم جمع کرد .برای محاسبۀ نمرۀ کل هوش فرهنگی نیز باید مجموع
امتیاز همه گویههای پرسشـنامه را ب ه دسـت آورد .این پرسشـنامه در پژوهشهای مختلفی

در ایـران اسـتفاده شـده و روایـی صـوری و محتوایـی آن از طریـق نظـرات متخصصـان و
صاحبنظـران تأییـد شـده اسـت (قدمپور و همکاران1390 ،؛ سـلی م بهرامـی و همکاران،

 .)1393در ایـن پژوهـش نیـز روایـی صوری و محتوایی این پرسشـنامه به تأیید جمعی از

متخصصان و استادان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن رسیده است .پایایی

این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر بعد :فراشناخت فرهنگی (،)0/76
شـناخت فرهنگـی ( ،)0/84انگیـزش فرهنگـی ( )0/76و رفتـار فرهنگـی (( )0/83آنـگ

و همـکاران )2004 ،و بـرای کل مقیـاس ( )0/84بـهدسـت آمـده اسـت (سـلی م بهرامی و

همکاران .)1393 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای
کل پرسشـنامه ( )0/92و بـرای هریـک از ابعـاد فراشـناخت فرهنگـی ( ،)0/75شـناخت

فرهنگی ( ،)0/86انگیزش فرهنگی ( )0/88و رفتار فرهنگی ( )0/87گزارش شده است

که نشان از پایایی مطلوب و قابل قبول دارد.

پرسشـنامۀ هیجانپذیـری در تدریـس ویالویسنسـیو ( )2010کـه بـه منظـور ارزیابـی

جگویه اسـت.
هیجانهای معلمان طراحی شـده ،یک مقیاس خودگزارشـی دارای چه لوپن 
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ً
ً
کامال موافق (5
کامال مخالف ( 1نمـره) تا
جدرجهای از
ایـن مقیـاس در طیـف لیکـرت پن 
نمـره) درجهبنـدی شـده اسـت .بـرای بهدسـت آوردن نمـرۀ کل پرسشـنامه ،امتیازهای همۀ

گویههـای آن بـا هـم جمـ ع میشـوند .روایـی ایـن مقیـاس بـا روش تحلیل عاملـی تأییدی،

پذیرفته و قابل قبول گزراش شـد .پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ ( )0/92بهدسـت

آمـده اسـت (ویالویسنسـیو .)2010 ،در ایـن پژوهـش نیـز روایـی صـوری و محتوایـی آن
برطبـق نظـر متخصصـان علـوم تربیتی و پایایی آن بـه روش آلفای کرونبـاخ ( )0/90تأیید

شده است.

لبودن
در تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون کولموگراف-اسمیرنف برای بررسی نرما 
1

توزیـع دادههـا و از آزمونهـای ضریب همبسـتگی پیرسـون 2و رگرسـیون گام بـه گام 3برای
بررسـی فرضیههـا اسـتفاده شـده اسـت .دادههـا از طریـق نرمافـزار آمـاری  SPSS17تحلیل

شدهاند.

یافتهها

در این قسمت یافتههای حاصل از پژوهش آورده شده است.

لبـودن توزیـع دادههـا از آزمـون کولموگراف -اسـمیرنف
ابتـدا بـه منظـور بررسـی نرما 

استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ ( )1مشاهده میشود.
مؤلفهها

جدول  :1نتیجۀ آزمون نرمالبودن
آماره آزمون

سطح معناداری

0/173

0/114

هوش فرهنگی (کل)

0/850

شناخت فرهنگی

0/726

فراشناخت فرهنگی

انگیزش فرهنگی

0/272

هیجانپذیری در تدریس (کل)

1/149

رفتار فرهنگی

0/623

0/466
0/667
0/124
0/756
0/142

نتیجه

نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

با توجه به جدول ( )1که در آن سطح معنیداری مؤلفهها بیشتر از  0/05است ،میتوان
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Pearson Correlation
3. Stepwise Regression
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گفـت توزیـع دادههای مؤلفههای پژوهش نرمال اسـت .بنابراین ،از آزمونهای پارامتریک
برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش استفاده شده است.

به منظور بررسی این فرضیه که «بین هوش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان

ابتدایی رابطه وجود دارد» ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است (جدول .)2

جدول  :2نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطۀ هوش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان

هوش فرهنگی

هیجانپذیری در تدریس

همبستگی پیرسون

0/222

تعداد

191

0/002

سطح معناداری

نتایج جدول ( )2نشان میدهد بین هوش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (.)P ≤ 0/05 ، r = 0/222

برای پیشبینی هیجانپذیری در تدریس معلمان براسـاس مؤلفههای هوش فرهنگی ،از

آزمون رگرسیونگام بهگام استفاده شده است .بنابراین ،مؤلفههای هوش فرهنگی (فراشناخت
نقـش متغیر پیشبین و
فرهنگـی ،شـناخت فرهنگـی ،انگیزش فرهنگـی و رفتار فرهنگی) در
ِ

ک وارد معادلۀ رگرسیون شدهاند .همچنین الزم
هیجانپذیری در تدریس در نقش متغیر مال 
به توضیح است که متغیرهای جنسیت ،تحصیالت و سابقۀ کار در جایگاه متغیرهای کنترلی

در نظر گرفته شد هاند .نتایج رگرسیون در جدول شمارۀ ( )3مشاهده میشود.

جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون گام به گام برای پیشبینی هیجانپذیری در تدریس معلمان بر اساس

متغیر

ضریب

همبستگی
R

ضریب
تعیین
2

R

مؤلفههای هوش فرهنگی

R2
تعدیلشده

خطای

استاندارد
برآورد

(ثابت)

انگیزش
فرهنگی

جنسیت

تحصیالت
سایقۀ کار

0/308

0/095

0/060

24/788

ضرایب استانداردنشده

ضرایب

استانداردشده

t

p

9/712

0/001

2/910

0/018

B

SE

14/138 137/316

---

0/491

0/258

0/165

-4/510

3/872

-0/088

0/246 -1/165

-5/006

3/144

-0/124

0/113 -1/592

4/168

3/359

Beta

0/088

1/241

0/216

یکنـد از میـان ابعـاد چهارگانـه هوش فرهنگی ،بعـد «انگیزش
جـدول ( )3مشـخص م 
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فرهنگـی» توانسـته اسـت  0/095از تغییـرات هیجانپذیـری در تدریـس معلمـان را

( )P ≤ 0/05پیشبینی کند (جدول .)3

به منظور بررسی فرضیههای دوم تا پنجم مبنی بر اینکه «بین مؤلفههای هوش فرهنگی

با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد» از آزمون همبستگی پیرسون

استفاده شده است (جدول .)4

جدول  :4نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطۀ مؤلفههای هوش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان
شمارۀ فرضیه مؤلفههای هوش فرهنگی
2

فراشناخت فرهنگی

3

شناخت فرهنگی

4

انگیزش فرهنگی

5

رفتار فرهنگی

هیجانپذیری در تدریس

هبستگی پیرسون

0/133

تعداد

191

سطح معناداری

0/066

همبستگی پیرسون

0/176

تعداد

191

سطح معناداری

0/015

همبستگی پیرسون

0/212

تعداد

191

سطح معناداری

0/003

همبستگی پیرسون

0/187

تعداد

191

سطح معناداری

0/010

جدول ( )4نشان میدهد که بین مؤلفه فراشناخت فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس

معلمان رابطۀ معناداری وجود ندارد ()P > 0/05؛ اما بین مؤلفههای شناخت فرهنگی با
هیجانپذیری در تدریس ( ،)P ≤ 0/05 ،r = 0/176انگیزش فرهنگی با هیجانپذیری در

تدریس ( ،)P ≤ 0/05 ، r = 0/212رفتار فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس (r = 0/187

 )P ≤ 0/05 ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری

در فرهنگهای مختلف و حتی در خردهفرهنگهای درون یک فرهنگ ملی ،طیف وسیعی

از احساسـات و عواطـف وجـود دارد؛ بـه نحـوی کـه تفاوت در زبان ،قومیت ،سیاسـتها
یکند و در صـورت نبودن
و بسـیاری از خصوصیـات دیگـر منابـع تعـارض بالقوه ظهـور م 
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درک صحیح ،توسعۀ روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد (ترایندیس.)2006 ،1

بنابراین ،برای عملکرد مؤثر و رابطۀ بهتر ،باید هوش فرهنگی را توسعه داد .هوش فرهنگی
کلیـد موفقیـت در دنیـای کنونـی اسـت و باعـث درک تفاوتهـا و سـرمایهگذاری روی آن
یشـود ،نـه اینکـه آنهـا تحمل شـده یـا نادیده گرفته شـوند .هوش فرهنگی به افـراد اجازه
م

خدادن افراد را تشـخیص دهند و درنتیجه
میدهد چگونگی تفکر و الگوهای رفتاری پاسـ 
موانـع ارتباطـی بیـن فرهنگـی را کاهـش داده و بـه افـراد قـدرت مدیریـت تنـوع فرهنگی را

میدهد (ارلی و آنگ.)2003 ،

بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش هـوش فرهنگـی معلمـان در مدیریـت کالس درس ،در

پژوهش حاضر رابطۀ هوش فرهنگی و ابعاد آن (فراشـناخت فرهنگی ،شـناخت فرهنگی،
انگیزش فرهنگی و رفتار فرهنگی) با هیجانپذیری در تدریس معلمان ابتدایی بررسی شده

اسـت .یافتههـای ایـن پژوهـش در خصـوص فرضیۀ اول نشـان داد که بیـن هوش فرهنگی

بـا هیجانپذیـری در تدریـس معلمـان دورۀ ابتدایـی رابطـۀ مثبـت و معناداری وجـود دارد.

همچنین ،از میان ابعاد هوش فرهنگی ،بعد انگیزش فرهنگی از توان پیشبینی هیجانپذیری

در تدریـس معلمـان برخـوردار بـوده اسـت .ایـن یافته بـا نتایج پژوهشهایی کـه رابطۀ بین

هـوش فرهنگـی بـا عملکرد کارکنان (امیری و همـکاران ،)1389 ،خودکارآمدی تحصیلی
(محمـدی گزسـتانی و همـکاران )1392 ،و سـبک مدیریـت کالسـی معلمـان (حمیدی و

همکاران )1391 ،را گزارش کردهاند ،مطابقت و همخوانی دارد.

در تبییـن ایـن یافتـه میتـوان گفت که هوش فرهنگی یـک توانایی و قابلیت فردی برای

درک ،تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند ،برای
همه افراد و بهویژه معلمان ضروری اسـت؛ زیرا معلمان در محیط مدرسـه و کالس درس
با دانشآموزانی از اقشار مختلف جامعه (شهری ـ روستایی ،طبقات مختلف اقتصادی-

اجتماعـی ،مذهبـی و  )...سـروکار دارنـد کـه هـر یک از آنهـا با توجه به محیطـی که در آن
رشـد و پـرورش یافتهانـد ،حامـل بـار فرهنگی خاصی هسـتند؛ پس اگر معلـم بتواند از این

فرهنگهـای متنـوع شـناخت پیـدا کنـد و در برخـورد بـا دانشآمـوزان خود بـه فرهنگ آنها

احترام بگذارد و آنها را درک کند ،میتواند هنگام تدریس ،هیجانات و احساسات ناشی از

مواجهه با این تنوع فرهنگی را مدیریت کند .بنابراین ،برخورداری معلم از هوش فرهنگی
1. Triandis
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عمیـق ،میتوانـد شایسـتگیهای اجتماعـی ،هیجانـی و سلامتی را بـرای معلمـان به دنبال

داشـته باشـد و هرچه انگیزش فرهنگی معلم یعنی توجه ،عالقه و انرژی او برای یادگیری
تفاوتهای فرهنگی بیشـتر باشـد ،میتواند در موقعیتهای به لحاظ فرهنگی متفاوت در

کالس درس ،عملکرد مؤثرتری داشته باشد.

از دیگر یافتههای این پژوهش این استکه بین بعد فراشناخت فرهنگی با هیجانپذیری

در تدریـس معلمـان دورۀ ابتدایـی رابطـۀ معنـاداری وجـود نـدارد؛ امـا بیـن ابعـاد شـناخت
فرهنگـی ،انگیـزش فرهنگـی و رفتـار فرهنگـی بـا هیجانپذیـری در تدریس معلمـان رابطۀ
مثبـت و معنـاداری وجـود دارد (فرضیههـای دوم تـا پنجـم پژوهش) .ایـن یافتهها با نتایج

پژوهشهایـی کـه بـه رابطـۀ بیـن مؤلفههـای هـوش فرهنگی (شـناخت فرهنگـی ،انگیزش

فرهنگی و رفتار فرهنگی) با عملکرد کارکنان (امیری و همکاران ،)1389 ،خودکارآمدی

تحصیلی (محمدی گزستانی و همکاران )1392 ،و سبک مدیریت کالسی دانشجومعلمان

(حمیدی و همکاران )1391 ،اشاره کردهاند ،همسو و همراستا است.

در تبیین این یافته میتوان گفت که فراشناخت فرهنگی میزان آگاهی هر فرد از آگاهی

و شـناخت او دربارۀ فرهنگهای متنوع اسـت .معلمان به دلیل حضور در کالس درس و
برخورد با تعداد زیادی دانشآموز از فرهنگهای متفاوت ،بهناچار باید در لحظه واکنش
نشـان دهند و در برابر موقعیت پیشآمده در کالس درس ،برخورد مناسـب نشـان بدهند.

این احتمال وجود دارد که این واکنش آنی و سـریع ممکن اسـت بهرهگیری از فراشـناخت
فرهنگـی را آنچنانکـه شایسـته اسـت از معلمـان بگیـرد و بـه همیـن دلیل بین فراشـناخت

فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان رابطۀ معناداری بهدست نیامده است.

در زمینۀ رابطۀ بین بعد شـناخت فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان میتوان

گفت وقتی معلمی ماهها و شاید سالها در یک مدرسه ،محله یا منطقه ،شهر و استان به

توآمد
تدریس مشغول است ،در همان محیط زندگی میکند و با مردمی از همان دیار رف 
دارد ،حتی اگر در آنجا متولد نشـده باشـد و بومی آنجا نباشـد ،با گذشـت زمان و کسـب
تجربـه ،از هنجارهـا ،کارهـا ،آداب و رسـوم و ارزشهـای فرهنگی مـردم و دانشآموزان آن
منطقه شناخت کسب میکند .این شناخت آنقدر باارزش است که معلم میتواند از آن در

فضـای مدرسـه و در برخـورد بـا همکارانـش و دانشآموزانش بهرهمند شـود تا هیجانهای

مناسب و مثبت را بروز دهد.

در زمینـۀ رابطـۀ بیـن بعد انگیزش فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمان میتوان
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گفـت وقتـی افـراد از انگیـزش فرهنگـی بسـیاری برخـوردار باشـند ،از تعامـل با افـرادی از
فرهنگهـای متفـاوت لـذت میبرنـد و تحمـل تفاوتهـای فرهنگـی برایشـان امکانپذیـر

س درس تعـداد زیـادی دانشآمـوز از فرهنگهای مختلف
میشـود .از آنجایـی کـه در کال 
حضور دارند ،اگر معلم برای مواجهشدن با خردهفرهنگهای دانشآموزان انگیزه و رغبت

داشته باشد ،قادر خواهد بود تا تفاوتهای فرهنگی موجود بین خود و دانشآموزانش را
به بهترین شـکل تحمل کند .از اینرو ،بهخوبی میتواند هیجانات خود را کنترل کند و از

ایجاد درگیری و سـوءتفاهمهای ناشـی از تفاوتهای فرهنگی در کالس درس پیشـگیری
کند.

رابطـۀ بیـن بعـد رفتار فرهنگی با هیجانپذیری در تدریس معلمـان را اینگونه میتوان

توضیح داد که یکی از مهمترین عوامل یادگیری دانشآموزان ،چگونگی رابطۀ بین معلم و

دانشآموزان است (ریچاردز .)2006 ،این رابطه میتواند هم رابطۀ کالمی و هم غیرکالمی

را در بر گیرد .برخورداری از رفتار فرهنگی معلم را قادر میسازد تا در یک تعامل فرهنگی
بـا دانشآموزانـش از رفتارهـای کالمـی و غیرکالمی خود برای برقراری یک رابطۀ دوسـویه
ن مهم آگاهی دارند که فرایند تدریس
مطلوب به نحو شایستهای استفاده کند .معلمان از ای 

صرف ًا به منزلۀ انتقال معلومات نیست ،بلکه در جریان یاددهی-یادگیری بسیاری از عوامل

همچـون ارزشهـا ،فرهنگهـا و هنجارها در قالب یک برنامۀ درسـی پنهان از طریق رفتار
معلـم بـه دانشآمـوزان منتقـل میشـود .بنابرایـن ،در صورتی که معلمان به درک درسـتی از

رفتار فرهنگی برسند ،میتوانند متناسب با هر موقعیت آموزشی ،احساسات و هیجانهای

مناسب را به نمایش بگذارند.

معلـم از آن جهـت مهـم و مؤثـر و دارای نقش محوری اسـت که کارگزار اصلی تعلیم و

تربیـت بـ ه شـمار مـیرود و اهداف متعالی نظام آموزشـی در ابعـاد مختلف ،در نهایت باید

به کمک او محقق شـود و اوسـت که مهمترین و مؤثرترین عامل تحول قلمداد میشـود.
بنابراین ،معلمان باید با تنوع فرهنگی کشور خود آشنایی کافی داشته باشند و از پتانسیلها

و تفاوتهـای فرهنگـی آنهـا در جهـت بهبـود تدریس خود اسـتفاده کنند؛ زیـرا در صورت
آشـنانبودن معلمـان بـا قومیتهـا و فرهنگهـای دانشآمـوزان و همچنیـن در اثـر انتسـاب
برخـی صفـات و برچسـبها بـه دانشآمـوزان اقـوام ،بعضـ ًا روابـط نامطلوبی بیـن معلمان

و دانشآمـوزان برخـی قومیتهـا حاکـم میشـود .این درحالی اسـت که معلمـان برخوردار

از هـوش فرهنگـی معلمانـی هسـتند کـه در مدیریـت کالسـی به دنبـال راههایی هسـتند که
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بـه واسـطۀ آن بتواننـد بـا اختالفـات و تنوعات فرهنگـی کالس درس بهگونـهای احترامآمیز

برخورد کرده ،با دانشآموزان دارای پیشـینههای فرهنگی گوناگون به راحتی ارتباط برقرار

کنند و مانع تحقیر و به حاشـیه رانده شـدن این دانشآموزان شـوند (حمیدی و همکاران،
.)1391

بـا توجـه به آنچه گفته شـد ،بروز هیجانها بهویـژه هیجانهای منفی بر رفتارهای میان

فـردی معلمـان تأثیـر میگذارد (تـاراوال )2004 ،و توانایی تنظیم و مدیریت هیجانها در

کالس درس عاملی مهم برای تدریس موفق و مؤثر است (کرمنیتزر )2005 ،و برخورداری
معلمـان از هـوش فرهنگـی کـه ب ه طور مداوم در مدرسـه و کالس درس بـا دانشآموزانی از
فرهنگهـای متفـاوت روبـهرو میشـوند ،به آنها کمـک میکند تا هیجانهـای خود را بهتر

درک کنند و در برخورد با این تنوع فرهنگی ،برخورد و واکنش مناسبی انجام دهند .چنین
یتواننـد عدالـت را در بیـن دانشآمـوزان خـود در کالس برقرار کـرده ،حرفهای
معلمانـی م 

تدریس کنند و از هر آنچه موجب خودبرتربینی و غرور کاذب در آنها میشود بپرهیزند و
فرهنگی عمیقی برخوردار باشند.
نهمه زمانی میشود که معلمان مدارس از هوش
ای 
ِ

بـا وجـود محدودیتهایـی همچون اسـتفاده از ابزارهای خودگزارشـی بـرای گردآوری

یبودن مدارس که در این پژوهش وجود
دادهها و کنتر لنکردن متغیر بافت شهری یا روستای 
ت تعمیمپذیری نتایج
داشتند ،به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود به منظور افزایش قابلی 

ن را در جامعه و نمونۀ آماری دیگری اجرا کنند.
این پژوهش ،مشابه آ 

مبتنـی بـر یافتههـای پژوهـش ،پیشـنهادهایی کاربـردی بـه متولیـان آمـوزش و پرورش،

تاند از:
برنامهریزان آموزشی و معلمان دورۀ ابتدایی ارائه شده است که عبار 

 .1بـا توجـه بـه تأییـد رابطۀ مثبت بین هوش فرهنگی با هیجانپذیـری در تدریس معلمان
دورۀ ابتدایی ،به برنامهریزان آموزشـی و درسـی دانشـگاه فرهنگیان پیشنهاد میشود در
برنامههای آموزشی و درسی دورۀ آموزش ابتدایی تربیت معلم ،افزایش هوش فرهنگی

دانشجومعلمان را به منظور بروز واکنشهای عاطفی و احساسی صحیح در موقعیت

تدریـس پـس از اسـتخدام در آموزش و پـرورش ،در اولویت برنامهریزیهای خود قرار
دهند.

 .2به متولیان امر جذب و اسـتخدام نیروی انسـانی در آموزش و پرورش پیشـنهاد میشود
در فرایند استخدام ،به ارزشیابی سطح هوش فرهنگی متقاضیان تدریس توجه کنند و
پـس از اسـتخدام نیـز از طریق برگـزاری دورههای آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن
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خدمت برای معلمان به افزایش هوش فرهنگی آنها کمک برسانند.

 .3با مدنظر قراردادن تأیید رابطۀ مثبت بین مؤلفههای هوش فرهنگی (شناخت فرهنگی،
انگیزش فرهنگی و رفتار فرهنگی) به معلمان پیشنهاد میشود تا با شناخت ارزشهای
فرهنگـی ،هنجارهـا ،اعتقـادات مذهبـی ،آداب و رسـوم و حتـی گویشهـا و لهجههای

دانشآمـوزان محـل خدمت خـود از طریق تعامل با مردم فرهنگهای متفاوت ،انگیزۀ

خود را برای سازگاری و تحمل فرهنگهای مختلف در کالس درس و بروز رفتارهای
کالمـی و غیرکالمـی مناسـب افزایـش دهنـد تـا بتواننـد از بـروز واکنشهـای هیجانـی

ت تدریس و در مواجهه با دانشآموزان دارای فرهنگهای متفاوت
نامطلوب در موقعی 

جلوگیری کنند.

 .4به مسـئوالن آموزش و پرورش پیشـنهاد میشـود با برگزاری کارگاههای آموزشـی مانند
آموزش هوش هیجانی با حضور متخصصان روانشناسی تربیتی و مشاورۀ تحصیلی به

پرورش مهارتهای مدیریت هیجانها در معلمان اهمیت دهند؛ زیرا مهارت مدیریت

شناخت و کنترل درست هیجانها در افزایش هوش فرهنگی و انتخاب درست شیوۀ
تعامل با دانشآموزان در محیطهای متنوع فرهنگی مانند مدرسه به آنان کمک میکند

که به دنبال راهکارهایی باشند تا در کالس درس تعامل مناسبی با دانشآموزان داشته
باشند.
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