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Abstract 

The present research was conducted with the aim of determining the effect between cultural 

intelligence and classroom learning with students' academic motivation. The current research 

was descriptive of the correlation type. The statistical population of this research was all the 

students of the research sample, including 150 subjects, who were selected by available 

sampling method. To collect data, questionnaires of academic motivation, cultural intelligence 

(Ang, 2004) and perception of the classroom environment (Gentry, 2002) were used. In the 

present study, Cronbach's alpha coefficient for the subscales of the academic motivation 

questionnaire (intrinsic, extrinsic, and lack of motivation) was obtained as 0.79, 0.80, and 

0.70, respectively. Cronbach's alpha coefficient of cultural intelligence components, including 

metacognitive, cognitive, motivational, and behavioral components, and the total score of the 

questionnaire were 0.70, 0.71, 0.76, 0.70, and 0.83, respectively. Statistics were analyzed 

using Pearson's correlation test. The findings showed that cultural intelligence had a positive 

and significant relationship with creativity in internal and external learning. Also, cultural 

intelligence and its two components (metacognitive and motivational) and perception of 

classroom learning creativity had a negative and significant relationship with demotivation. 

Finally, it should be said that by strengthening the cultural intelligence and creativity of the 

classroom learning environment in students, it is possible to help increase their academic 

motivation. 
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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بین هوش فرهنگی و یادگیری کالس با انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام گردید. پژوهش حاضر 
آزمودنی بود که با روش نمونه  354توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان نمونه پژوهش شامل 

و ادراک از محیط ( 2440. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی، هوش فرهنگی)آنگ گیری در دسترس انتخاب شدند
لی )درونی ؛ استفاده شد. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پرسشنامه انگیزش تحصی( 2442 ،کالس )جنتری

به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ مولفه های هوش فرهنگی شامل مولفه  74/4و  04/4، 77/4( به ترتیب بیرونی و بی انگیزشی
به دست آمد..داده های  01/4و  74/4، 70/4، 73/4، 74/4فراشناختی، شناخت، انگیزشی، رفتاری و نمره کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 

شان داد هوش فرهنگی با خالقیت در یادگیری درونی و آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها ن
بیرونی رابطه مثبت و معناداری داشتند. همچنین، هوش فرهنگی و دو مولفه ی )فراشناختی و انگیزشی( و ادراک خالقیت یادگیری کالس با 

ی و خالقیت محیط یادگیری کالس در بی انگیزشی رابطه منفی و معناداری داشتند. در نهایت، باید گفت که از طریق تقویت هوش فرهنگ
 دانش آموزان می توان به افزایش انگیزش تحصیلی آنان کمک کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان ،یهوش فرهنگ ،خالقیت، محیط آموزشی واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه -1

کند  یم یباز یریادگی انیدر جر یو عالقه نقش عمده ا زهیانگ
دهند که مورد  یرا مورد توجه قرار م یو معموال افراد امور

 لیآموختن و تحص یفرد برا زهیعالقه آنها باشد. هر چه انگ
به  دنیرس یبرا را یشتریو رنج و تالش ب تیباشد، فعال شتریب

 زهیانگ یدارا رندهیادگیمتحمل خواهد شد. مثال اگر  ییهدف نها
درس خواهد داشت،  بهی باشد، توجه خوب ییباال یلیتحص
کند  یم یو عالوه بر آن سع ردیگ یم یرا جد یدرس فیتکال

 ادیآموزنده  یاز آنچه در کالس درس به او م شیب یاطالعات
 یریادگی دیکل زش،یروشن است که انگ ینکته ا نیا. ردیبگ

 یتجارب کالس جهینت ضوع،مو نیاز ا یدانش آموزان است. آگاه
را  قتیحق نیا قاتیاست و تحق انیو مشاهدات معلمان و مرب

صورت  نیمتفاوت هستند به ا زهیاز انگ رانیکند. فراگ یم دییتأ
دارند  یشتریب یانرژ تیو کسب موفق لیتحص یبرا یکه عده ا

دارند،  لینسبت به ادامه تحص یکمتر لیتما گرید یو برخ
 [3. ]آورند یبه دست نم یتیافراد موفق ونهگ نیاست که ا یهیبد



 شو همکار سرمدی
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 یم ریتأث یلیتحص شرفتیبر پ یزشیکه عوامل انگ یآنجائاز 
مهم و  اریبس یدانش آموزان امر یلیتحص شرفتیگذارند و پ

است که  یهیاست، بد یآموزش ینظام ها یبرا یضرور یهدف
خود در جهت ارتقاء آموزش و  الشبر ت دیبا یآموزش ینظام ها

و امکانات  طیمعلم، دانش آموز و مح یعنیمربوطه  یمؤلفه ها
عوامل مؤثر بر آن  ،یلیتحص زهیانگ ییشناسا . ندیافزایب یآموزش
 دیبه اسات ندانش آموزا یریادگی یاددهی ندیآن در فرآ ریو تأث

 یبرنامه ها یو اجرا یزیکند تا در طرح، برنامه ر یکمک م
است که  یهی. بدرندیرا به کار گ یبهتر یخود روش ها یآموزش

شده  یسازمانده یآموزش یبرنامه ها نیو بهتر نیتر یغن یحت
و عوامل مؤثر بر آن،  رانیفراگ زهیانگ زانیبدون شناخت م

 شیعوامل مؤثر در پ ییشناسا ن،یبنابرا .الزم را نخواهند  ییکارا
 است. یفراوان تیاهم یو دارا یضرور یلیتحص زشیانگ ینیب
[2] 

هوش فرهنگی، شیوه ای از اندیشیدن و عمل را به مدیران 
آموزش می دهد به طوری که آنان بتوانند در هر بستر فرهنگی 
به طرز اثربخش تری عمل کنند. امروزه نتایج تحقیقاتی که در 
زمینه هوش فرهنگی انجام شده نشان داده که آن را می توان 

ری موفقیت پیش بینی کننده سازگاری فرهنگی و تصمیم گی
آمیز و انجام وظایف محوله دانست بر این اساس هدف این مقاله 

 [1]بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خالقیت می باشد. 
 زشیانگ ینیب شیرسد که از جمله عوامل موثر در پ ینظر م به

باشد، و  یریادگی طیو ادراک مح یهوش فرهنگ یلیتحص
در ارتباط با  یلیتحص شرفتیپ یبرا رانیفراگ یلیتحص زشیانگ

باشد.  کالس یریادگی  طیو ادراک آنان از مح یهوش فرهنگ
به عنوان  یلیتحص زشیانگ یبررس تیبا توجه به اهم ن،یبنابرا
 یدانش آموزان و نقش احتمال یدر رشد آموزش یدیکل یعامل

به فهم  یابیدر دست یریادگی طیو ادراک مح یهوش فرهنگ
 یسهدف پژوهش حاضر برر ،یلیتحص زشیاز انگ یشتریب

کالس با  یریادگی طیو ادراک مح یهوش فرهنگ نیب یرابطه
 بود. دختردانش آموزان  یلیتحص زشیانگ

 

 یهوش فرهنگ یایمزا -1-1
 یبهبود هوش فرهنگ دهند یوجود دارد که نشان م یادیز لیدال
هوش  ی است که بهره نیافراد سودمند است. مورد اول ا یبرا

که با افراد متفاوت به شکل  کند یباال به شما کمک م یفرهنگ
 یمیت تیهدا ای. هنگام کار در خارج از کشور دیکار کن یمؤثر

تواند شما را از انجام  یاز راه دور، م یمتنوع از نظر فرهنگ
به  دیکه شا یا کننده آور و ناراحت خجالت یفرهنگ یخطاها

 [0] نگاه دارد. لطمه بزنند، در امان زیپروژه ن ایقرارداد 

در رابطه با فرهنگ  دیتوان یباال م یبا داشتن هوش فرهنگ شما
. هرچه دیرا کسب کن ییها نشیب زیسازمان موردنظرتان ن

 دیتوان یبهتر م د،یرا بهتر درک کن یها و انتظارات سازمان ارزش
ثابت کرده  قاتی. تحقدیآن عمل کن یفرهنگ نیمطابق با قوان

در انجام  ،دارند ییباال یکه هوش فرهنگ یمتخصصان
علت  نیدارند. به ا یتر عملکرد موفق یالملل نیب یها تیمأمور

 دیجد یفرهنگ طیدر شرا یبا کار و زندگ توانند یتر م که راحت
 ازیهنگام ن د،یکه در آن قرار دار ییفارغ از جا یول سازگار شوند.

با روش کار بخش  یسازگار د،یجد ی روابط دوستانه یبه برقرار
داشتن  ،یبا گروه چندکارکرد یهمکار ایاز سازمان  یگرید

 یمند است. هوش فرهنگ باال ارزش یهوش فرهنگ ی بهره
و  یفکر روشن ،ینگر انتقال مانند درون قابل یها از مهارت یبرخ
 [5] .کند یم بیمشکالت را باهم ترک ینیب  شیپ ییتوانا

 

 تعریف هوش فرهنگی -1-2
بهبود مدارس و تمام ابعاد  یجهان در تالش برا یکشورهااغلب 
و  ایمدارس، مشارکت اول یاعم از ساختار، سازمان، رهبر یآموزش

و  یآموزش یروش ها ،یبرنامه درس یمحتوا زیجامعه و ن
در  ،یسنت یآموزش یهستند. روش ها ینظام آموزش یابیارزش

 یزندگ یبراکه دانش آموزان  ییها ییپرورش دانش و توانا
امروز  یایدن ن،یدارند، ناموفق بوده است، بنابرا ازیروزانه خود ن

است که قدرت  یافراد و دانش آموزان تیآموزش و ترب ازمندین
احتماال، .[0]خود را داشته باشند یشناخت و استفاده از آموخته ها

حاصل  یریادگی قیاز طر ،یا جهیقدرت و نت نیبه چن دنیرس
شگفت  یها شرفتیپ یرسد که همه  یبه نظر م را،یشود؛ ز یم

 شیو از پ،است یریادگی ی جهیامروز، نت یایانسان در دن زیانگ
و ارتباط مناسب با  یلیتحص تیمهم موفق یکننده ها ینیب

 یلیتحص زشیو انگ یریادگیتوان به سبک  یم ،یآموزش طیمح
 یو آموزش یلیتحص جیبه نتا دنیرس یبرا ن،یبنابرا. اشاره کرد

و  یریادگی یبرا رانیفراگ یلیتحص زشیکارآمد، توجه به انگ
رسد که  یاست، چرا که، به نظر م تیبا اهم یامر ل،یتحص

 یآموزش طیو عالقه و تعهد به مح زشیانگ نیب یرومندیرابطه ن
 ازهایها، ن زهیانگ یکل رتبه صو یلیتحص زشیو انگ ،وجود دارد 

 یها طیفرد در مح کیکه باعث حضور  شودیگفته م یو عوامل
که در ارتباط با  ییها هینظر. گردد یم یلیو تحص یآموزش

از متخصصان و پروش  یاریتوجه بس یلیتحص زشیانگ
 یگر نییخود تع هیدهندگان را به خود معطوف کرده است، نظر

رفتار و علمکرد دانش آموزان، بر منبع  نییتب یاست، که برا
 زشیانگ ندیکامل فرآ لیتحل ه،ینظر نیدر ا .دارد  دیتاک یزشیانگ

، یدرون زشیانگ یعنیمهم  یمستلزم در نظر گرفتن سه سازه
طبق مطالعات، داشتن  .است یزشیانگ یو ب یرونیب زشیانگ
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 طیارتباط موثر با مح جادیدر ا یلیتحص شرفتیپ ی زهیانگ
و  ، داماش 3زاونریمانند را یپژوهشگران رایموثر است ، ز یآموزش

عدم  ایمانند عالقه  یکه عوامل [7]، گزارش داده اند2ترسونیپ
تواند  یم التیتحص یبرا زهیو انگ یلیعالقه به رشته تحص

شود. به  یآموزش طینامناسب با مح ایمنجر به ارتباط موثر 
به  یلیتحص زشیانگ زانیم یو آموزش یطیمح ،یشخص لیدال

 .ابدی یکاهش م ،یلیو افت تحص ابدی یم شیافزا یادیدرصد ز
مانند ادراک  یعوامل مهم ریتحت تاث یلیتحص زشیانگ ای افت
کالس را نوع  طیکالس است. ادراک از مح یریادگی طیمح

 یکالس یریادگی یها تیادراک دانش آموزان از کالس و فعال
مانند عالقه، انتخاب، چالش و لذت  ییو شامل مولفه ها دانندیم

 نیمحقق یاعتقاد برخبه  [0. ]باشد  یم یکالس یها تیاز فعال
است که  یریادگی طیو مح نهیزم ،یریادگیاز عناصر مهم  یک،ی

و ادراک دانش  یریادگی طیمح ن،یاثرگذار دارد. بنابرا ینقش
که معلمان در کالس  یو مباحث یکالس یآموزان از ساختار هدف

که دانش آموزان در  ییکنند، بر راهبردها یدرس مطرح م یها
 زین 1سریفر .دارد  یادیز ریبرند، تاث یبه کار م یریادگی ندیفرآ

آموزان  دانش ادراک ،یریادگی طیمح یکند که در بررس یم انیب
که در مورد  یدارد. مطالعات متعدد یادیز تیمعلمان اهم و

نشان داده اند که ادراک  زیصورت گرفته است، ن یریادگی طیمح
، نگرش آنان  یریادگی زشیبا انگ یریادگی طیدانش آموز از مح
 شرفت،یاهداف پ ن،ی، و همچنیلیتحص شرفتینسبت به علم ، پ

 [7] دارد. یارتباط معنادار ،آنان  یدرون زهیو انگ یعملکرد کالس
تواند  یآموز م -دانش  یکالس یو فضا طیدر واقع، توجه به مح

 ن،یبنابرا .داشته باشد  یلیدر کاهش افت تحص ییبسزا ریتاث
 یکالس م طیدانش آموزان از مح دراکمورد توجه قرار دادن ا

آن را به همراه  یلیو کاهش افت تحص زهیانگ شیتواند افزا
 داشته باشد.

 

 پیشینه تحقیق-2
که توسط  یگر نییخود تع هینظر یبر مبنا یلیتحص زشیانگ
خود  هیقابل طرح است. نظر زین د،یمطرح گرد انیو را یدس
نظام دار،  یاست که به گونه ا یزشیانگ هینظر کی یگر نییتع
انسان را در بافت  یستیو بهز یعاطف ،یزشیانگ ،یشیپو یازهاین

از  یکی .کند  یم نییبو ت حیو بالواسطه اجتماع، توض یضرور
 یها هیبر خالف نظر یگر نییخود تع هینظر یادیاصول بن

بندورا که  یاجتماع - یشناخت هیهمچون نظر یگرید یزشیانگ
واحد در نظر  کپارچهی یسازه کیانسان را به عنوان  زشیانگ
 زشیاز انگ یسلسله مراتب یالگو کیاست که  نیا رند،یگ یم

 دهدیاجازه م نیکند که به محقق یرا ارائه م یرونیبو  یدرون
در  زشیمرتبط با انواع مختلف انگ یامدهایکنندگان و پ نییتع

الگو ادعا  نیکنند. ا یو بررس لیرا تحل تیاز کل یسطوح متفاوت
سه سازه مهم  دیبا زش،یانگ ندیکامل از فرآ لیتحل کیدارد که 

را مورد توجه  یزگیانگ یو ب یرونیب زهیانگ ،یدرون زهیشامل انگ
 [34. ]قرار دهد

و مهم  نیاز معروف تر یکیرا  یلیتحص زشی، انگ0انیو را یدس
کرده و اذعان کردند که افراد  یمعرف یدرون یها زهیانگ نیتر

با هم متفاوت  یلیتحص زشیانگ زانیمختلف از لحاظ شدت و م
 یبه طور دهند؛یرا از خود نشان می مختلف یهستند و عملکردها

به اهداف  دنیرس یباال برا شرفتیپ زشیانگ یکه افراد دارا
دارند و کمتر در مقابل  یشتریو پشتکار ب تالش انه،یجو شرفتیپ

کنند که  یرا انتخاب م ییها تیشوند و فعال یم دینا امشکست، 
 انهیافراد واقع گرا نیآسان است. ا یلیدشوار و نه خ یلیخ نه

به  دنیکنند که احتمال رس یرا دنبال م یکنند و اهداف یعمل م
 [33. ]است  ادیآنها در حد متوسط، نه کم و نه ز

 نیشامل ا یدرون زشیانگ ،یگر نییخود تع هیبا نظر مطابق
شود که خود رفتار،  یانجام م لیدل نیرفتار، به ا کیاست که 

ارضا کننده است. در  یزیمورد عالقه بوده و به طور خودانگ
است، چون آن  تیفعال کیشامل انجام  یرونیب زشیمقابل، انگ

مثال  نیتر اضحشود. و یم ییمجزا یامدهایمنجر به پ تیفعال
است که به منظور کسب  ییرفتارها ،یرونیب زشیدر مورد انگ

سر انجام، . شود یانجام م هیاجتناب از تنب ای پاداش محسوس
 یا زهیگونه انگ چیهستند که ه یافراد یزگیانگ یافراد دچار ب

 یو نه مشوق ها یدرون یو ارزشمند ینه خشنود یعنیندارند؛ 
از  جه،یکنند و در نت ینم افتیخود در یها تیفعال یبرا یرونیب

 ،یدرون زشیانگ دگاه،ید نیدر ا.کنند یاجتناب م تیانجام فعال
قرار  یگر میخود تنظ وستاریدر امتداد پ یزگیانگ یو ب یرونیب
به سمت  زشیکه هر چه از سمت نبود انگ یبه نحو رند،یگ یم

 شیافزا زین یگر نییحالت خود تع م،یحرکت کن یدرون زشیانگ
 یاز تمرکز بر رو هیرنظ نیدر ا هیاول یها دگاهی. دابدی یم

به سمت تمرکز بر  ،یرونیب زشیدر مقابل انگ یدرون زشیانگ
جهت  رییکنترل شده تغ زشیخودمختار در مقابل انگ زشیانگ

 [32. ]داده است
 

 انگیزه تحصیلی-2-1
 زهیانگ یبرا یصرف شده شاخص مناسب یتالش شناخت زانیم

 یسودمند یو احساس رندهیادگی افتنیاست، چون بر مهارت 
 ریبه درگ نیهمچن رندهیادگی .کند  یتمرکز م یبر رو شتریب

در تمرکز بر حضور در محد و کوشش  ییتوانا قیشدن از طر
معلم  یکالس یها ساختاردارد. در  ازین یریادگی یبرا یشناخت

 رد،یگ یمعلم کل کالس را در بر م سیتدر محور که فقط
مثبت دارند،  یآنان که خودپندارها یاز دانش آموزان حت یاریبس
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 نیبنابرا [31] تمرکز کنند. یدرس فیبر تکل راحتی به توانند ۔ینم
دانش آموزان و  یشناخت یاز مهارت ها یتواند با آگاه یمعلم م

 یریادگیتجارب  شیسبک مناسب نسبت به افزا یریبه کار گ
در  ییباال یشناخت یریکه از درگ یافراد .آنان کمک کند

از حل مساله انعطاف  گرانیبرخوردارند نسبت به د یریادگی
 یریادگی یسبک ها یدارا شتریافراد ب نیا نیو همچن رترندیپذ

 حیهستند و کار دشوار را بر آسان ترج دانیمستقل م
 یکردهایبا رو یارتباط تنگاتنگ یشناخت یریسازه درگ.دهندیم
عبارتند  کردهایرو نیدارد، ا گزیب لهیمطرح شده به وس یریادگی

 یریادگی یکردهایکه رو افتیو موفق ویلز در قیعم ،یاز سطح
به  نیرابطه همچن نیدارند، ا یلیتحص یریبا درگ یکیرابطه نزد

دانش  اگر[ 30. ]قرار گرفته است دییمورد تا لزیخود ب لهیوس
در زمان مواجهه با  یحت ،یدرس فیآموزان در انجام تکال

به خرج  یداریتالش کرده و پا ،یکسالت با خستگ ،یدشوار
 یکاف زشیشود که آن ها از انگ یمطلب استنباط م نیدهند، ا

و  یداری. تالش، پاباشندیبرخوردار م فیانجام آن تکل یبرا
تواند در کالس  یم یباشند. مرب یقابل مشاهده م یکمک مال

و از  دیتکالیف مشاهده نما یدرس رفتار دانش آموزان را بر رو
مورد  یدرس نهیرغبت و عالقه آنها را در زم زانیم قیطر نیا

در  یحل مساله نیدر ح یقضاوت قرار دهد و اگر دانش آموز
کند که  یریگ جهیتواند نت یکرد م یگوشیو باز یتاب یب یس

ادامه کار را ندارد و خود را  یبرا یافک زهیاحتماال رغبت و انگ
مسئله به مراتب راحت تر از جهت  نیمسئله نکرده است. ا ریدرگ

 [35. ]ردیگ یمورد قضاوت قرار م یشناخت یها یریگ
 

 مبانی هوش فرهنگی-2-2

و  یمنافع شخص یهیرا نه بر پا گرانیکه احترام به د یانسان
 فیتعر یگریبه د ریبلکه ارائه خ ،یگرید یاز سو ریخ افتیدر
است.  رانیامروز جامعه ا یها تیاز اولو یکیکه  د،ینما یم

پاسخ به  قیاز طر یهمدل جادیکه رسالت اش ا یانسان فرهنگ
جامعه  یو نقد اعضا رشیمورد پذ میباورها ایآ»دو سوال است: 

به مسائل  گرانیچشم د چهیتوانم از در یم ایآ»و « باشد؟ یم
 ییانسانها نیباور هستند که چن نیمتخصصان بر ا. «نگاه کنم؟
شناخت و فهم  تیو قابل ییتوانا ،یارتباطات انسان انیکه در جر

 احبرا دارند، ص گرانید یو اجتماع یفرهنگ یها یژگیو
 [30. ]هستند «یهوش فرهنگ»
 تیریکسب و کار، اقتصاد، مد یایاز موارد همانند دن یاریبس در

جذب افراد و  یالزم است که فرد برا یلیو تحص یعلم یو فضا
 یها تیافراد و گروه ها از قابل ریاثربخش و تعامل با سا تیریمد

 یژگیکه با شناخت و یبرخوردار باشد، به گونه ا یخاص یهوش
افراد مقابل و  یهنگو فر یو روان یروح اتیها و خصوص

 جادیتوان راحت تر و ساده تر به ا یچارچوب تفکرات آنها م
راحت تر به مقاصد  قیطر نیو از ا دیارتباط و درک متقابل رس

 نیبر ا .کرد  دایخود دست پ یو علم یهنر ،یفرهنگ ،یاقتصاد
 یبه نام هوش فرهنگ یخاص یهوش تیاساس پرداختن به قاب

 [30] دارد. یادیز تیاهم
 طیافراد در مح یموضوع که چرا عملکرد برخ نیکردن ا درک

 گرانیموثرتر و بهتر از د اریاست، بس یتنوع فرهنگ یدارا یها
و  یارل از،ین نیدر پاسخ به ا.است یادیز تیاهم یاست دارا

استفاده  0هوش استرنبرگ و دترمن یچندبعد هیاز نظر 5انگ
و  پرداختندی هوش فرهنگ»و توسعه مفهوم  فیبه تعر کرده و

عملکرد مناسب و موثر در  یموثر افراد برا ییو توانا تیآن را قابل
 پترسون ن،یهمچن[30. ]اند کرده فیتعر یمتفاوت فرهنگ طیشرا

کند و از نظر  یم یرا هوش چندگانه معرف یفرهنگ منشأ هوش
نظر  دررا  یکه هوش فرهنگ میگرفت ادی 7گاردنر و گلمناو از 

موضوع منحصر به  کی یهوش فرهنگ ن،یبنابرا [22]م؛یریبگ
مختلف، از هوش چندگانه  یاست که از جنبه ها یاتیفرد و ح

تعامالت  یکه هنجارها برا ییاز آنجا .ردیگ ینشأت م گاردنر
لذا  [21]متفاوت است، گریفرهنگ به فرهنگ د کیاز  یاجتماع

بتواند در  ییبه تنها شناختی هوش که رسد ۔یبه نظر نم
نا آشنا موفق  یدر عملکرد موثر افراد در فرهنگ ها ای یسازگار

است.  یاعو اجتم یهوش عاطف یدر راستا یهوش فرهنگ. باشد
راد با فرهنگ خود که اف شودیفرض م یدر مورد هوش عاطف

 یفرهنگ یاز روشها گرانیتعامل با د یبرا نیآشنا هستند، بنابرا
که  ابدی ینمود م ییجا یکنند؛ هوش فرهنگ یاستفاده م یخود

 [37. ]ناتوان است یهوش عاطف
 

 هوش فرهنگی تعریف -2-3
از محققان   مفهوم هوش فرهنگی اولین بار توسط ارلی و انگ

مدرسه اقتصادی لندن مطرح شد. بسیاری از محققان هوش 
فرهنگی را توانایی فرد در انجام اثربخش وظایف در موقعیت 

ارلی و انگ  هوش فرهنگی را  .های متفاوت تعریف کرده اند 
قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه 

 [23]تعریف کرده اند پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها 
هوش فرهنگی نظریه ای گسترده از رویکردهای معاصر در 

که به صورت توانایی عملکرد ،خصوص درک هوش می باشد 
موثر در محیط های متنوع فرهنگی تعریف می شود، به طور 

یا عامل شناختی  gسنتی مطالعه بر روی هوش، بروی عامل 
اخیر، بر روی نظریه  هوش تمرکز داشته اند اما بیشتر تحقیقات

چندگانه استرنبرگ، که بر قابلیت تطابق با دیگران صورت  هوش
ارلی و انگ  باور داشتند که در  گرفته، می باشد انگ، داین و گه،

مواجهه با موقعیت های فرهنگی جدید، به زحمت می توان 
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عالئم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آن در برقراری 
 [30] ت.ارتباط سود جس

 

 پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی-4-2
که در مورد رابطه هوش ( 3170) یو ناطق یدیپژوهش ع -

 نیانجام شد، نشان داد ب انیدانشجو شرفتیپ زهیبا انگ یفرهنگ
 یرابطه مثبت معن انیدانشجو شرفتیپ زهیو انگ یهوش فرهنگ

 یهوش فرهنگ شیبا افزا نیوجود دارد و همچن یدار
 [5] .ابدی یم شیافزا زیآنان ن شرفتیپ زهیانگ ان،یدانشجو

 زشیدر مورد رابطه انگ( 3170و همکاران ) یدریپژوهش ح -
دختر،  انیدانشجو یآموزش طیبا مح شرفتیپ زهیو انگ یلیتحص

و  یآموزش طیبا مح یلیتحص شرفتیپ زهیانگ نینشان داد که ب
 یدار یرابطه مثبت معن یآموزش طیبا مح یلیتحص زشیانگ نیب

 زهیکه انگ دادنشان  ونیگرس لیتحل جینتا نیوجود دارد. همچن
ارتباط دانشجو با  یکننده  ینیب شیپ نیبهتر یلیتحص شرفتیپ

 [0] است. یآموزش طیمح
 طیدر مورد رابطه ادراک از مح( 3170) یپژوهش باتمان -
 یلیتحص شرفتیپ زشیبا انگ یکالس و تاب آور یریادگی

نشان داد:  اران،یدانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان کام
 شرفتیپ زشیکالس و انگ یریادگی طیادراک از مح نیب( 3

 و یتاب آور نیب( 2برقرار است.  یمعنادار یرابطه یلیتحص
(. 1برقرار است،  یمعنادار ی رابطه یلیتحص شرفتیپ زشیانگ

 ی رابطه یکالس و تاب آور یریادگی طیمح از ادراک نیب
 یآزمودن نینشان داد ب جینتا نیبرقرار است. همچن یمعنادار

و  یلیتحص شرفتیپ زشیانگ یرهایدختر و پسر در متغ یها
 [5] تفاوت معنادار وجود ندارد. یریادگی طیادراک از مح

 زشیدر مورد انگ( 2430) لموریو ا تیمن، اسم سریپژوهش او -
سالمت، نشان  یو تفاوتها یسالمت ی: داللت هاتیبر هو یمبتن

و سازش  یلیتحص تیبا موفق یلیتحص زشیانگ نیداد که ب
 [30] رابطه وجود دارد. یاجتماع یافتگی
 ،یهوش فرهنگ ریتاث یبررس در( 2433) 0الورنس پژوهش -

 ،یفرهنگ نیب یبر سازگار یفرهنگ نیو تعامالت ب یخودکارآمد
 یبا خودکارآمد یمثبت و معنادار هوش فرهنگ یاز رابطه یحاک

 [37] بوده است. وانیکشور تا یربومیغ انیدانشجو یو سازگار
مواد  نیمورد رابطه ب در( 2434) 7آرکون و اسکر ی مطالعه -

 نیاز ا یآنان حاک یریادگی طیدانش آموزان و مح یزندگ یدرس
دانش آموزان  یزندگ یبا مواد درس یریادگی طیبوده است که مح

 [7].رابطه دارد
 
 
 

 روش تحقیق-3
از انواع  یکیاست،  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیروش ا
 نیهستند که در ا یهمبستگ قاتیتحق یفیتوص قیتحق یروشها

 یم نییهدف تع ریبر اساس متغ ریدو متغ نیرابطه ب قاتیتحق
 شیپ یرهایمتغ نیب ی رابطه یصورت که به بررس نیگردد. بد

 پردازد. ی( میلیتحص زشیمالک )انگ ریو متغ نیب
 

 یرینمونه و روش نمونه گ ،یجامعه آمار-
از  یعبارت است از مجموعه ا یجامعه آمار کی: یآمار جامعه

صفت مشترک باشند.  کیحداقل  یواحدها که دارا ایافراد و 
 یجامعه آمار کی یمعموال در هر پژوهش؛ جامعه مورد بررس

آن  یواحدها ریاست در مورد صفت متغ لیاست که پژوهشگر ما
دانش  هیپژوهش را کل نیا یبه مطالعه بپردازد. جامعه آمار

در پژوهش حاضر، با استفاده از (. N=104دادند ) لیآموزان تشک
 ی به عنوان حجم نمونه یآزمودن 374پاور تعداد  ینرم افزار ج

 زشیاحتمال ر ینیب شیاما با توجه به پ د،یپژوهش برآورد گرد
 یداده ها یناقص به پرسشنامه ها یپاسخ ده لیبه دل یآزمودن

با روش نمونه  یآزمودن 354پرت، تعداد  یگم شده و داده ها
 در دسترس انتخاب شدند.  یریگ

اطالعات، بعد از  یپژوهش و جهت جمع آور نیا یاجرا یبرا
بود  بیترت نیبه ا یرینمونه گ وهیش دیموضوع توسط اسات دییتأ

، مورد بندر ماهشهراداره آموزش و پرورش  یبا همکار تداکه اب
، هنرستان نیا نیو سپس با مراجعه به مسئول د،ینظر انتخاب گرد

 هیاز پا کیبر اساس تعداد دانش آموزان حاضر در هر  تیدر نها
 یها هیاز پا کیهر  یها یاز آزمودن ینسبت یلیتحص یها

که در  یانتخاب شد. با توجه به وجود مشکالت یلیتحص
بودن  ادیز لیمدارس وجود داشت ؛ به دل رانیبا مد ینگهماه

گرفت و  یم   ها قرار یآزمودن اریکه در اخت ییپرسشنامه ها
 یدرس دانش آموزان گرفته م یکه از کالس ها یادیوقت ز
در  یریسهولت در انجام پژوهش از روش نمونه گ یشد؛ برا

ماه در  1به مدت  یرینمونه گ نیدسترس استفاده شد. که ا
مراجعه  هایمدارس مورد نظر انجام شد. در مرحله بعد، به آزمودن

دادن به آنان در  نانیهدف پژوهش و اطم حیتا ضمن توض دیگرد
محرمانه ماندن اطالعات، از  مانند پژوهش یمورد مسائل اخالق

پژوهش  نیدر انجام ا ت،یو رضا یآنان خواسته شود ضمن آگاه
داقت به سواالت پرسشنامه ها کنند و با دقت و ص یهمکار

و  هایآزمودن نیجواب دهند. بعد از پخش کردن پرسشنامه ها ب
 لیمورد تحل Spss -21اطالعات داده ها با نرم افزار  یآور جمع

 قرار گرفت. یو بررس
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 یافته های تحقیق-4
و  هیپژوهش به تجز یها هیآزمون فرض یحاضر برا بخشدر 
 یها افتهیشده پرداخته شده است.  یگردآور یداده ها لیتحل

 افتهیدر دو بخش ارائه شده است.  لیو تحل هیحاصل از تجز
)شامل  یاستنباط یها افتهیو  ،یفیتوص -یشناخت تیجمع یها
 هیفرض نحاصل از آزمو جیو نتا کیآمار پارامتر یها شفرضیپ

 پژوهش(. یها
 هی)شامل سن و پا یشناخت تیجمع یها افتهیبخش  نیدر ا

و  یو انحراف استاندارد چولگ نیانگی)م یفی( و توصیلیتحص
 ( گزارش شده است.یدگیکش

 
 ،منبع: نگارندهسن ریبر اساس متغ هایآزمودن عی. توز3جدول 

 درصد فراوانی سن

31 10 11/25 

30 12 11/23 

35 04 00/20 

30 04 00/20 

 344 354 کل

 
 بیبه ترت هایدرصد آزمودن نیشتری، ب3-0جدول  جیبر اساس نتا

 12/7سال ) 30ها(،  یآزمودن درصد 03/3سال ) 35 نیدر سن
 3/0سال ) 30( و درصد 20/1سال ) 31ها(،  یدرصد آزمودن
 ( قرار داشتند.هایدرصد آزمودن

 
 :توزیع آزمودنی ها بر حسب مقطع،منبع نگارنده2جدول

 درصد فراوانی پایه تحصیلی

 0/20 00 هفتم

 11/23 12 هشتم

 11/51 04 نهم

 344 354 کل

 
 نیشتریب یریقرار گ بی، ترت2گزارش شده در جدول  جیطبق نتا

درصد  01/2نهم ) یلیتحص ی هیها به صورت پا یدرصد آزمودن
 20/1ها( و هفتم ) یدرصد آزمودن 12/3ها(، هشتم ) یآزمودن
 ها( بود. یآزمودن درصد

 
 :شاخص های توصیفی ،منبع نگارنده1جدول

 N انحراف میانگین متغیر

 354 01/7 00 انگیزش درونی

 354 00/0 00 انگیزش بیرونی

 354 01/0 33 بی انگییزش

 ری)انحراف استاندارد( سه متغ نیانگی، م1جدول  جیطبق نتا
 یدر نمونه  یزشیانگ یو ب یرونیب زشیانگ ،یدرون زشیانگ

به  02/33، 34/00 ، 77/00 با یمساو بیپژوهش حاضر به ترت
 دست آمد.

 
 :شاخص های توصیفی ابعاد هوش فرهنگی ،منبع نگارنده0جدول

 N انحراف میانگین متغیر

 354 00/2 31 فراشناخت فرهنگی

 354 15/1 37 شناخت فرهنگی

 354 50/2 37 انگیزش فرهنگی

 354 0/57 30 رفتار فرهنگی

 354 25/32 00 هوش فرهنگی کل

 
 نکهیکه با توجه به ا دیذکر گرد رهایمتغ نیا یدگیو کش یچولگ

نسبتا نرمال  عیاست که توز نیا انگریقرار داشت ب+ 3در دامنه 
 نیانگیم حاضر ، در نمونه پژوهش0جدول  جیطبق نتا. است 

و  یزشیانگ ،یشناخت ،یکل و ابعاد فراشناخت یهوش فرهنگ
 یدگیو کش یچولگ ن،یدست آمد. همچن به بیآن به ترت یرفتار

قرار + 3در دامنه  نکهیکه با توجه به ا دیذکر گرد رهایمتغ نیا
 .نسبتا نرمال است عیاست که توز نیا انگریداشت ب

 

 نتیجه گیری  -5
دانش آموزان  یرونیب یلیتحص زشیو انگ یهوش فرهنگ نیب

 دییپژوهش حاضر مورد تا ی هیفرض نیا رابطه مثبت وجود دارد.
  یها نشان داد که هوش فرهنگ افتهیقرار گرفت و و 

 r )[24]=4/20هر چهار بعد فراشناخت -
 (، r=4/27شناخت ) I) ،4/30=زشیانگ- 
 ( r=4/20و رفتار- 
 شیدارند. در واقع، افزا یرابطه مثبت معنادار یرونیب زشیانگ با

آن شامل فراشناخت،  یاز مولفه ها کیو هر  یهوش فرهنگ
 یرونیب زشیانگ شیبا افزا یو رفتار فرهنگ زشیشناخت، انگ

 انیتوان به آثار م یم افتهی نیا نییتب یبراهمراه خواهد بود. 
 یلیو تحص یآموزش یها تیدر موقع یهوش فرهنگ یفرد

باعث استفاده  یهوش فرهنگ چون ( r=4/32اشاره کرد. در واقع
 یم یفرد نیب تیدر موقع ییها و مهارت ها یژگیشخص از و

 یمتناسب با ارزش ها یرفتار و میشود که منجر به تنظ
تواند به بهبود  یم،گردد  یشخص مقابل م یو نگرش یفرهنگ

 یو همکالس نمدرسه و معلما نیتعامالت دانش آموز با مسئول
شود که  یرخ دهد باعث م یطیشرا نیچن ی. وقتکند ها کمک

 افتیدر تیتقو یلیتحص طیافراد حاضر در مح نیدانش آموز از ا
پاداش  طیمح کیبه  لیتبد یو یبرا یلیتحص طیکند و مح
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 طیبخش بودن مح تیرضا نیبخش شود. ا تیبخش و رضا
است  یزیهمان چ طیمح نیو تعامل با افراد حاضر در ا یلیتحص

 شود.  یدر نظر گرفته م یرونیب زشیانگ نوانکه به ع
حاصل از پژوهش حاضر و با توجه به  جیبا در نظر داشتن نتا

 یتوان گفت هوش فرهنگ یموجود، م یو پژوهش ینظر اتیادب
 زشیکالس از چند وجه به انگ یریادگی طیو ادراک مح

 طیو ادراک مح یهوش فرهنگ -3شوند.  یمنجر م یلیتحص
 یمثبت کردن ادراک و نگرش درون قیکالس از طر یریادگی

شوند که  یکالس باعث م طیبه اعضا و عناصر مح بتفرد نس
 فیفرد نسبت به حضور در کالس و خود انجام رفتارها و تکال

 زشیانگ شیافزا یعنی نیو ا -مرتبط با کالس عالقمند شوند 
کالس از  یریادگی طیو ادراک مح یهوش فرهنگ -2ی،درون
با  شیبهبود تعامالت خو یکمک کردن به دانش آموز برا قیطر

و مثبت کردن  یفرد نیب تیتقو افتیو در هایمعلم و همکالس
خود،  یو آموزش یلیتحص یرفتارها امدیادراک فرد نسبت به پ

 یامدهایبه پ دنیشوند که دانش آموز احتمال رس یباعث م
 یعنی نیا و برآورد کند شتریرا ب فیانجام تکال جهیمطلوب در نت

 یعنی یزشیانگ یب نکهیبا توجه به ا-1ی،رونیب زشیانگ شیافزا
 یبرا یرونیو نه مشوق ب یدرون یکه شخص نه خشنود یحالت
و  یهوش فرهنگ جهیکنند، در نت ینم افتیخود در یها تیفعال

 یدرون زشیانگ شیافزا قیکالس از طر یریادگی طیادراک مح
 کنند. یم ککم یزشیانگ یبه کاهش ب یرونیو ب
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