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 چکیده 

 آموزشی نهاد  نهادها، این تریناز اساسی یکی کند؛می استفاده نهادهایی از افراد، حیاتی  نیازهای برآوردن برای ایجامعه هر    

 آن خطیر نقش از نشان اعی،اجتم و یفرهنگ توسعۀ در جامعه نیاز و مورد توانمند خودکارامد،  افراد پرورش و تعلیم که است

 توانمندی ،آموزانباورهای دانش افزایش دانش، سطح ارتقای و ترویج هدف بر عالوه که است نهادی میان، مدرسه این در است.

پژوهش حاضر  دارد.   عهده بر نیز را شانعلمی از  آموز دوره  دانش  بر خودکارآمدی دختران  آموزش هوش فرهنگی  تأثیرهدف 

دادند که از بین  تشکیل میدختران دانش آموز دوره متوسطه شهر خوی  جامعه پژوهش را کلیه    باشد. میوی  شهر خ  طهمتوس

  .نفر( قرار گرفتند  25؛ و در دو گروه آزمایش و کنترل )هر کدام  نتخاب شدنددر دسترس اگیری  نفر به صورت نمونه  50  آنها

از تحقیق  آزمایشی  نوع    روش  پژ  ابزارهای  بود،نیمه  پرسشنامه مورد  پیش    بود. (2001) موریسخودکارآمدی   وهش  انجام  با 

اجرای آزمایشی روی هر دو گروه، داده از  آزمون بعد  آزمایشی، و پس  اجرای عمل  از  آوری شده و سپس ها جمع آزمون قبل 

مشخص گردید که  ها  دادهاختالف نمره پیش آزمون و پس آزمون با تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت که پس تحلیل  

باشد و باعث بهبود آموزش هوش فرهنگی بر خودکارآمدی کلی و ابعاد تحصیلی، اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی اثربخش می

 شود.  ش آموزان دختر متوسطه شهر خوی میخودکارآمدی و ابعاد آن در دان

 

 طه دوره متوس ،هوش فرهنگی، خودکارآمدی، دانش آموزهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

جانبه را بپیمایند، های ترقی و توسعه همهاند پلهامروز جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته

ترین مباحثی است که در بحث سیاست گذاری مربوط به آن یکی از مهمآوری و سیاستدر این میان شاید آموزش کار و فن

ای را در این خصوص های فزایندهیرد. بیشتر کشورهای جهان، در چند دهه گذشته نگرانینظر قرار گعلم و تکنولوژی باید مد

ها و دانش الزم برای کار و زندگی توأم با موفقیت را در جامعه  که نظام آموزش و پرورش، آمادگی کافی برای پرورش مهارت

   (.1387یف، دهند، شاهد بوده است.)سپیچیده امروزی به شهروندان خود نمی

افراد به از مشکالتی که  عدم    که  مطلب  این  به  با توجهباشد.  آموزان با آن مواجه هستند خودکارآمدی میخصوص دانشیکی 

  آموزشی   هایمحیط  در خصوصشود، بهمی  دیده  مختلف تحصیلی  سنی  هایو رده  قشرها  میان  و در  زندگی  خودکارآمدی در

 است.  همراه ایانصراف دوره تا  نمرۀ پایین کالسی  جمله گرفتن از باری،نزیا یپیامدها با و  است شایع فراگیران، بسیار میان

مهمارهایمع  از  آموزان،دانش  خودکارآمدی  آموزان دانش  یطرف  از.  هستند  یتیترب  یهانظام  یی کارا  یاب یارز  و  یبررس  یبرا  ی 

 و  آموزش  مهم  مسائل  از  یکی  آموزاندانش  خودکارآمدی  مسأله  ند؛ یآیم  حساببه  جامعه  هر  در  یانسان  یهاه یسرما  نیبزرگتر

  عوامل  است  یضرور  دهند   پرورش  یآمدکار  و  موفق  آموزاندانش  مدارس،  میبخواه  چهچنان.  است  ایدن  نقاط   تمام   در  پرورش

 (.  1392، صورت گیرد.)محمدی گزستانی راستا نیهم در قیدق یزیرو برنامه میبشناس را خودکارآمدی و پیشرفت آنان بر مؤثر

  به.  باشند   جامعه  آن  یهاتیمسئول  یرایپذ  د یبا   که  هستند  ی کسان  و  جامعه   آن  یفردا  ۀ سازند  آموزاندانش  یاجامعه  هر  در

 بهبود  یبرا  یی هاراه  افتنی   ی پ   در  ا یدن  سراسر  در   مردم   و   دارد   یاژهیو  گاه ی جا  پرورش  و   آموزش  امروزه  که   است  لیدلنیهم

 . ستنده کارآمدتر سازانندهیآ پرورش و آموزش

فرهنگی  شود. هوشعنوان توانایی و قابلیت برقراری ارتباط مؤثر و کارامد با افرادی با پیشینۀ متفاوت تعریف میفرهنگی بههوش

تواناییتواند بینشمی را دربارۀ  قابلیتهایی  از عهدۀ موقعیتها و  بتوانند  تا  افراد فراهم کند  برآیند، در  های  های چندفرهنگی 

 . های کاری متفاوت از نظر فرهنگی عمل کنندفرهنگی درگیر شوند و در گروهادالت بین مع

-حال در تعامالت فرهنگی، هوش فرهنگی برای مهار تنوع فرهنگی و بهبود عملکرد افراد مطرح است و هستۀ اصلی تشکیل

گروه  یا  افراد  با  سازنده  تعامل  در  افراد  توانمندی  آن،  دارادهندۀ  اجتماعی  متهای  فرهنگ  استی  و .  فاوت  صاحبنظران 

برهمین اساس و با توجه به مسائلی که  د.  داننپژوهشگران، این نوع هوش را سازهای چند بعدی )سه بعدی یا چهار بعدی( می

تحول صالحیت  محل  آموزشی،  نظام  شد،  مهارتبیان  و  دانش  و کسب  شناختی  مواجهۀ  های  برای  مسئله  حل  ضروری  های 

ها و دانش خود را در ها و جامعه، مهارتآیندۀ سازمان  نسلاجتماع بزرگتر است؛ محلی است که  و مشکالت    اثربخش با مسائل 

آزمایش می مقایسه میبوتۀ  افراد دیگر جامعه  با  و  ارزیابی  را  و خود  تعاملی  گذارند  بافت  و  فرهنگی  متنوع  این محیط  کنند. 

ان نیرومند شود و این یکی از موارد مهم است که  زوآمدی دانشی خودکارآمای باشد که احساس باورهاباید به گونه آموزیدانش

آموز دوره  دانش بر خودکارآمدی دختران  آموزش هوش فرهنگی تأثیر  در این مقاله برآنیم به بررسی  .باید مورد بررسی قرار گیرد

 شهر خوی بپردازیم. متوسطه 

 

 بیان مسأله

باورهای شخص در مو  خودکارآمدی در تواناییواقع  نیروهای  رد  برای  تأثیرگذاری  عملکرد و  انتخابی  اتخاذ سطوح  برای  هایش 

   (.1393زاده، )حسین .باشد دهی رویدادها مؤثر بر زندگی فرد میمحیطی در جهت شکل –اجتماعی
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بهکارآخود تحصیلی  عرصهمدی  از  یکی  خودعنوان  بروز  موهای  بهکارآمدی  و  گرفته  قرار  متخصصان  توجه  قضعنوارد  اوت  ن 

تواناییشخ مورد  در  فعالیتص  اجرای  و  سازماندهی  برای  بههایش  جهت  در  خاص  طرحهای  انواع  آوردن  عملکرد  دست  های 

است شده  تعریف  تجرب  هیپا   بر  .تحصیلی  تعخود  یباورها  ،ی پژوهش  و  یشواهد  عمده  عوامل  از  در  نییکارآمدی  رفتار  کننده 

نظیرطیشرا تک  ،یلیتحصشرفتیپ   ی  و  تحص  زیآمتیموفق  لیمانتخاب  شغل  یلیرشته  ب  ،یو  در    یریگ  میتصم  ،یفرد  نیروابط 

واحدها  یهافرصت در  موجود  راه  ،ی شغل  یمتفاوت  شرا  یها حلانتخاب  در  بس  یبحران   یروان  طیمناسب  و  فشارزا  از   یاریو 

  (.1382)فوالد چنگ، .باشند یم  شرفتیپ  یهاتیموقع

 و اصلی هیجانی فرآیندهای بر هیجانی خودکارآمدی  1. باشدمی  هیجانیودکارآمدی  های خودکارآمدی خدیگر از زمینهیکی     

از    بعد   .است ثیرگذارأ ت ناسازگارانه و سازگارانه هیجانی عملکردهای با مرتبط پیامدهای همچنین   ،یخودکارآمددیگر 

  . افراد با خودکارآمدی ردی اشاره داالت و مفاهیم اجتماعهای شخصی در تعاماجتماعی، که به قضاوتی از قابلیتخودکارآمدی  

 (. 1391)رئوفی، .توانند نتایج تعامالت اجتماعی را کنترل کنندها میی باال بر این باورند که آناجتماع 

  و پیشرفت موجب تواندمی مشکالت، و مسائل با برخورد در آموزان دانش  در خودکارآمدی  و خودباوری مفهوم شناخت بنابراین،

مؤلفه  صحیح و سریع درك با تا  کندمی  کمك فرد به فرهنگی هوش .شود تحصیل امر در ویژهبه ر،امو تمام رد هاآن موفقیت

آموزان که یکی از عوامل اصلی کمك دانشبا توجه به این دهد. ارائه را  هاآن از  یك هر با مناسب  رفتاری مختلف، فرهنگی های

می خودکارآمدگی  تقویت  موفقیت،  جهت  ا  .باشددر  طرو  دیگرز  محیط  ف  در  افراد  سازگاری  در  اثرگذار  عوامل  از  های  یکی 

فردی درك    هایشود تفاوتت در دنیای کنونی است که باعث میهوش فرهنگی کلید موفقی  .باشد می  آموزشی هوش فرهنگی

نادیده گرفته شوند.  که آنگذاری شود نه اینها سرمایهشود و روی آن  تأثیر  ه بررسیه برآنیم بدر این مقالها تحمل شوند یا 

 شهر خوی بپردازیم. آموز دوره متوسطه دانش بر خودکارآمدی دختران آموزش هوش فرهنگی

 

 یه کلی فرض

 باشد. آموز دوره متوسطه شهر خوی مؤثر میفرهنگی بر خودکارآمدی دختران دانشآموزش هوش -

 فرعی   هایفرضیه

 باشد. آموز دوره متوسطه شهر خوی مؤثر مینشدختران دا فرهنگی بر بعد تحصیلی خودکارآمدیآموزش هوش -1

 باشد. مؤثر می آموز دوره متوسطه شهر خوی  دی دختران دانشـاجتماعی خودکارآمآموزش هوش فرهنگی بر بعد  -2

 . باشدآموز دوره متوسطه شهر خوی مؤثر میآموزش هوش فرهنگی بر بعد هیجانی خودکارآمدی دختران دانش -3

 

 حات ها و اصطالژهتعریف وا

 خودکارآمدی

کند که نتایج  این نظریه ادعا می   .ی بنا شده استتری بنام نظریه شناختی اجتماع رآمدی براساس چهارچوب نظریه وسیعخودکا

ب و شرایط محیطی  رفتارها  احساسات(  و  مثال شناخت  )برای  فردی  عوامل  متقابل  اثر  از  انسان  بندورا وجود میهکارکرد  آید. 

افکار، احساسات و اعمال  2فردی یك سیستم فردیدارد که هر    اعتقاد او را بر کنترل  سازد. بندورا بعداً  می  شان قادردارد که 

می مراظهار  اعتقادات  که  در  کند  کلیدی  عوامل  خودشان  درباره  آندم  آینده  انگیزش  و  نظریهرفتارها  در  شناختی    هاست. 

 
1 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.  
2Self system 
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هایش، برای سازماندهی و اجرای اعمال الزم برای به  بلیتد درباره قاهای فرداوری  ست ازا  اجتماعی بندورا خودکارآمدی عبارت

 3.ثمر رسیدن سطوح عملکرد و پیشرفت

خودکار باورهای  بهامروزه  اصلیآمدی  و  مهمترین  از  یکی  انسانی  عنوان  رفتارهای  در  عوامل  میترین  محققان محسوب  شوند. 

-استداللباشند. زش، عاطفه، تفکر و عملکرد فرد می کننده انگیین تعیینعنوان مهمتردکارآمدی بهاند که باورهای خونشان داده

های کلیدی بندورا درباره نقش باورهای خودکارآمدی در عملکرد انسان این است که سطح انگیزه به شرایط مطلوب و اعمال  

-طر چگونگی رفتار انسان می خااست. به همینعاً درست  واقچه  ها اعتقاد دارند قرار دارد، تا آننچه که آافراد بیشتر بر پایه آن

وسی به  توانایی تواند  محدود  در  که  باورهایی  پیشله  بهتر  دارند  بهایش  تا  شود  آنهبینی  انجامش  وسیله  به  قادر  واقعاً  که  چه 

-ی را انجام میکارچهدارند  یی که  هاکه تعیین کنیم افراد با دانش و مهارت  کند هستند. باورهای خودکار آمدی به ما کمك می

 . دهند

از   بیش  افراد  آمدی  خودکار  استعداد میمتغ  سایر  باورهای  و  توانایی  مثل  پیشیرهایی  تحصیلی،تواند  پیشرفت  کننده    بینی 

وز به قضاوت درباره انجام آم ها باشد. در زمینه تحصیلی، باورهای خودکارآمدی یك دانشنتخاب رشته و شغل و... سایر حرفها

 (. 1392)عسگری،  .کندتکالیف مدرسه اشاره  میآمیز موفقیت

ارند و تالش و پشتکار را  گذثیر میأ کارآمدی یك عامل شخصی رفتارهایی هستند که بر ما تتحقیقات نشان داده است که خود 

زمینهمف  . کندزیاد می  بندورا در  بهوم خود کارآمدی  و تحصیلی  آموزشی  از جمله در مسائل  بسیاری  و  ه کارگرفته شهای  ده 

بندورا  پژوهش ب  (.1993)های زیادی در مورد آن صورت گرفته است.  به  هبندورا  از خود کارآمدی  ادراك فرد  اهمیت  بر  ویژه 

ت انسان  میانجی شناختی عمل  ارزشیابیأ عنوان  به  کارآمدی  دارد. خود  قابلیتکید  از  افراد  بر  های شخصی  عملکرد  روی  های 

 4.کندشاره میتکلیف یا مسائل خاص ا

 

 کارآمدی اهمیت باورهای خود

 بینی عملکردها تبیین وپیش ✓

 )هوش هیجانی(  جاناتیهثیر بر عواطف و  أ ت ✓

 کنترلی تقویت حس خود ✓

 سالمت جسمی وروانی  ✓

 پشتکار  تالش و ✓

 واکنش مناسب در مقابل شکست ✓

 کارهای مناسبانتخاب راه ✓

 برانگیزانتخاب اهداف چالش  ✓

 

 
3 Pajares (2002). Overview of social cognitive theory and of self efficacy. Retrieved June 1, 2002, from http://www.emory.edu/ 

EDUCATION/ mfp/eff. Html.  
4The exercise of control. New York: W.H. Freeman.  cy:effica-Bandura, A. (1997). Self  

http://www.emory.edu/
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 های افراد خود کارآمد ویژگی

کنند، و از خود انتظارات بینانه انتخاب می ف واقعها اهدا اند، آنباال از نقاط قوت و ضعف خود مطلعکارآمدی  دارای خود  افراد

هیجان آگاه هستند. افراد دارای خود   مقابل مقابله متمرکز بر  در  ،از مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل  معقولی دارند و

خصی  کارایی ش.  دارندشان  نیز کنترل بیشتری بر زندگی  نفس باالیی دارند وعزت  اند واجتماعی  ،نداندجراتم  کارآمدی باال بسیار

-تفکر تحلیلی را بهبود می  له گشایی و أ های مسبرد و توانایی دهد، سطح آرزوها را باال میزیاد ترس از شکست را کاهش می

چالش  افراد  بخشد که  تکالیفی  کارآمد  بخود  مییشتری  انگیزی  انتخاب  را  ودارند  برمی  کنند  را  بزرگتری  واهداف    گزینند 

 دهند.  بت به آن اهداف از خود نشان میپایداری بیشتری نس

ها با  مواجهه با تکلیف مشکل به جای اجتناب از آن  در  ،افرادی که احساس خود کارآمدی باال دارند دارای سالمت روان هستند

مهارت   دانش و  برای رسیدن به اهداف خود دارند، شکست خود را بیشتر به تالش ناپسند و باالییکنند، تعهد  می  تکالیف چالش

جبران  ، ناقص می اما  اسناد  وپذیر  اضطراب  جای  به  مشکل  با  مواجهه  هنگام  می  دهند.  تجربه  را  آرامش  احساس  کنند،  ترس 

یابد، در انجام تکالیف  سرعت بهبود میها بهآن  یف شده از شکست اعتماد تضع  ای از شیوه حل مساله دارند، بعد دیدگاه گسترده

و عالقه می  مندی  نشان  خود  از  بیشتری  حل  دهنددرگیری  راه  به  دارندو  اطمینان  خود  عین  ولی  ،های  انعطاف در  پذیر  حال 

   .هستند

خود انتظارات   از  و   ، کنندیتخاب م بینانه اناهداف واقع  هاآن  ، اندو ضعف خود مطلعافراد دارای خود کارآمدی باال از نقاط قوت  

از مقابله متمرکز بر مشکل   معقولی دارند و  دارای   افراد آگاه هستند.    6هیجان   مقابل مقابله متمرکز بر   در   ،5از مزایای استفاده 

یی  کارا.  دارندشان  نیز کنترل بیشتری بر زندگی  عزت نفس باالیی دارند و  اند واجتماعی  ،خود کارآمدی باال بسیار جراتمنداند

تفکر تحلیلی را بهبود   های مساله گشایی وتوانایی  و  بردآرزوها را باال می  سطح  ،دهد خصی زیاد ترس از شکست را کاهش میش

 (. 1388 )نریمانی، .بخشدمی

 

 هوش فرهنگی 

ها میان  ر شباهتبیشتر ناظر ب  وش فرهنگی  شود در رابطه با هتعریف هوش به طور کلی مشاهده می  هایی که دربا وجود تفاوت

م تشکیلتعاریف  اصلی  هسته  هستیم.  هختلف  گروهدهنده  یا  افراد  توانمندی  فرهنگی  تعاموش  در  اجتماعی  اجتماعی  های  ل 

ا در هر بگیریم که هر دوی آندر نظای اجتماعی با فرهنگ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر دو شهر را  هروه سازنده با افراد یا گ

اقتصادی    های اجتماعی، فرهنگی وتر همکاریاما در یکی بیش  ،ای چندگانـه اشـتراك دارنـد هملیت  از  ودنتشکل بـه مخصی

ملیت با  افراد  میمیان  مشاهده  مختلف  حالی های  در  تعارضشود  شاهد  بیشتر  دیگری  در  اجتماعی،  که  یا  های  و  فرهنگی 

هر منتسب دهنده در هر یك از دو شتشکیلهای  یتلموان چنین وضعیتی را به هوش فرهنگی متفاوت  تاقتصادی هستیم می

 .کرد

ایوان »مفهوم هوش فرهنگی« تأکید میدر مقاله خود با عن(  2008)  انگ و داین  کننده توانمندی  ن مفهوم منعکس کنند که 

 7.شوداظ فرهنگی متنوع تعریف میلح ههای بمدیریت اثربخش در مجموعه  فردی برای عمل و

 
5 -Problem focused 

6 -Emotion focused 

7 Ang, S. & L.V. Dyne (2008). “Conceptualization of Cultural Intelligence”. In Ang Soon and Linn Van Dyne (Eds.). Handbook of Cultural 

Intelligence: Theory, Measurement and Application (P.3-15).New York: M.E. Sharpe, Inc. 
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-ای سازمانی و کاری آن به شدت تحتدر پاسخ به این پرسش بوده است که در نظامی که فضـفرهنگی  تعریف این دو از هوش

د افـراد  از  برخـی  چـرا  کنیم  درك  تا  دارد  وجـود  ایـن ضـرورت  اسـت  گرفتـه  قرار  جهانی شدن  موقعیـت تأثیر  بـه  ر  هـای 

اثربخش گونـه  بـه  متنـوع  فرهنگـی  می لحـاظ  عمل  پ تری  در  و  چکنند  به  آناسخ  که  است  پرسشی  هـوش  نین  بحـث  ها 

 (. 1389)قاسمی،  .کنند فرهنگـی را مطرح می

زگاری  اای سرتوانایی فرد ب رهنگی ف ند های چوقعیتها در مای آنکردن بر مبنها و عملتوانایی در گردآوری اطالعات، تفسیر آن

با مجموع آموفقیتم بهیز  نوین فرهنگی که  فرد مراساس زمینه فرهنگهای  را مجموعههوان آنتیی  و  ا  نامأنوس  های فرهنگی 

توان  ناآشنا دانست متفاوتایی  و  به لحاظ فرهنگی  با مردمانی  اثربخش  تعامل  برای هوش   در  تعاریفی است که  از جمله دیگر 

 .  فرهنگی ارائه شده است

 

 تحقیق و جامعه آماری   روش

باشند. بنابراین برای نیل به آموزان متغییر وابسته میدانش  ارآمدیدکخومتغییر مستقل و    فرهنگیآموزش هوش  جستاردر این

نتایج جهت تعم اعتبار  افزایش  روا و  این  نتایج مطلوب و  اجرا  در قالب یك طرح شبهجستار  یم  به   گردید.  آزمایشی  توجه  با 

بربندی روشدسته  این  تالیفاساس هدف    های تحقیق در علوم رفتاری  آماری   ادیبنییقات  از نوع تحق  جستار،  است. جامعه 

مشغول به    95-96سال تحصیلی    باشند که درمی  خویشهر    دوممقطع متوسطه  آموزان دختر  حاضر شامل کل دانش  تحقیق

 دوم آموز دختر در دوره متوسطه  دانش   3347  شهر خوی. با توجه به آمارهای مربوطه به اداره آموزش و پرورش  ندتحصیل بود

. در تجزیه و تحلیل  باشد می دوم شهر خویآموز دختر مقطع متوسطه دانش 50نه پژوهشی شامل . نموددنبومشغول به تحصیل 

استاندارد  از روش  تحقیق  اطالعات انحراف  معیار و خطای  انحراف  میانگین، واریانس،  آمار توصیفی فراوانی،  شد.    استفادههای 

بخشی روش ثرو بررسی میزان ا  جستارهای  بررسی فرضیهی  ای براکه بر  باشدمیآمار استنباطی، روش تحلیل کواریانس    روش

،  8SPSS   22افزاراز طریق نرمها تمام اطالعات  نامهآوری پرسش. الزم به ذکر است که بعد از جمعشد  تدریس از آن استفاده 

 .  قرار گرفتندتجزیه و تحلیل مورد 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

های  ها را به واحدها، الگوها و شاخصقابل درك داده   وسیع پیچیده و حتی غیر  هایموعهکار تجزیه و تحلیل این است که مج

ا مقصود  بنابراین  نماید.  تبدیل  پژوهشی  مسائل  در  درك  خالصهقابل  و  تنظیم  یعنی  تحلیل  از  دادصلی  بههکردن  صورت ها 

 ئل پژوهشی را کشف و بررسی نمود.  د در مساای که بتوان روابط موجوگونهپذیر بهگویا، مستدل و تفسیر اطالعاتی روشن،

 
8 - Statistical Package for Social Science 
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 توصیف متغیرها 

 الف( متغیر مستقل:

محقق،  توسط  یا دستکاری شدن  دخالت  انتخاب،  از  بعد  که  است  اجتماعی  یا  فیزیکی  از محیط  ویژگی  یك  مستقل،  متغیر 

را می بر  پذ مقادیری  تأثیرش  تا  دیگریرد  متغیر  مشاهده شودروی  وابسته(  این  متغ  (.1387)سرمد،  .)متغیر  در  مستقل  یرهای 

 باشد.  ، آموزش هوش فرهنگی میمقاله

 ب( متغیر وابسته: 

خودکارآمدی    مقالهدر این  متغیرهای وابسته    .گیردمتغیر مستقل قرار می  تأثیرته متغیری است که تغییرات آن تحتمتغیر وابس

 باشد. های آن )اجتماعی، تحصیلی، هیجانی( میو مؤلفه

 کنترل: متغیرهای    ج(

 و کنترل یکسان در نظر گرفته شد: موارد زیر برای گروه آزمایشی  مقاله ها در اینای کنترل هرچه بیشتر آزمودنی بر

 معلم و خصوصیات او؛ که سعی شده است با استفاده از یك معلم برای هر دو گروه کنترل شود. -

 ده است. آموزان از یك پایه کنترل شپایه تحصیلی؛ که با انتخاب دانش -

 ها دختر است. متغیر جنس؛ که جنس همه آزمودنی -

 ها از یك مدرسه انتخاب شدند.   متغیر نوع مدرسه؛ که نوع مدرسه دولتی است و همه آزمودنی -

 های توصیفی متغیرها یافته

 ها به تفکیک گروه  پیش آزمون و پس آزمون خودکارآمدی

 ها ه تفکیک گروهدکارآمدی بآزمون و پس آزمون خومیانگین پیش :1جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف استاندارد میانگین  بیشینه کمینه گروه  وضعیت متغیر 

 حل مسئله 

 پیش آزمون
 382/0 -530/0 005/9 4/71 90 55 آزمایشی

 -044/0 -150/0 5/7 8/71 88 58 کنترل 

 پس آزمون
 187/0 -396/0 96/8 44/83 104 69 آزمایشی

 366/0 187/0 68/6 32/74 91 63 کنترل 

 

آزمایشی و    های را به تفکیك گروه  مقالهکننده در  شرکت  ستاندارد نمرات خودکارآمدی افرادمیانگین نمرات و انحراف ا  1جدول  

شود میانگین گروه آزمایشی در  ده میطور که مشاههماندهد.  حاضر نشان می  مقالهآزمون  آزمون و پسگروه کنترل را در پیش

پس  4/71آزمون  پیش در  پیش  44/83آزمون  و  در  کنترل  گروه  میانگین  پس  8/71آزمون  و  در  باشد.  می  32/74آزمون  و 

نشان   را  خودکارآمدی  نمرات  کشیدگی  و  چولگی  میزان  فوق  جدول  دستمیهمچنین  به  نتایج  به  توجه  با  بعد  دهد؛  آمده 

بل قبولی از  شی و کنترل داری چولگی و کشیدگی قاگروه آزمایآزمون در دو آزمون و پسکارآمدی در مرحله پیشتحصیلی خود

 دهد. آزمون خودکارآمدی نشان میآزمون و پسگروه را در پیش  دومیانگین  1باشند. نمودار ها میبودن دادهنرمال نظر
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 ها گروه  آزمون و پس آزمون خودکارآمدی به تفکیکمیانگین پیش :1نمودار  

 

 ها خودکارآمدی به تفکیک گروه  بعد تحصیلی 

 ها خودکارآمدی به تفکیک گروهتحصیلی    بعدآزمون و پس آزمون  میانگین پیش:  2جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف استاندارد میانگین  بیشینه کمینه گروه  وضعیت متغیر 

 بعد تحصیلی خودکارآمدی

 پیش آزمون
 584/0 -666/0 3/5 24/24 34 16 آزمایشی

 344/0 -954/0 35/5 92/23 34 16 کنترل 

 پس آزمون
 -378/0 -798/0 3/5 36/29 38 20 آزمایشی

 223/0 -02/1 74/4 72/24 33 17 کنترل 

 

نمرات    2جدول   استاندارد  انحراف  و  نمرات  افرادتحصیلی    بعدمیانگین  گروهشرکت  خودکارآمدی  تفکیك  به  را    هایکننده 

شود میانگین گروه  طور که مشاهده میهمان  دهد. حاضر نشان می  تالیفآزمون  آزمون و پسرا در پیشروه کنترل  آزمایشی و گ

 72/24آزمون  و در پس  92/23آزمون  در پیش  و میانگین گروه کنترل  36/29آزمون  و در پس  24/ 24آزمون  در پیش  یآزمایش

دهد؛ با توجه به نتایج به  یلی خودکارآمدی را نشان میات بعد تحصمیزان چولگی و کشیدگی نمرفوق  همچنین جدول   . باشدمی

تحص بعد  آمده  پیشدست  مرحله  در  خودکارآمدی  پسیلی  و  و آزمون  چولگی  داری  کنترل  و  آزمایشی  گروه  دو  در  آزمون 

قا  دادهکشیدگی  بودن  نرمال  نظر  از  قبولی  میبل  نمودار  ها  آز  دویانگین  م  2باشند.  پیش  در  را  پسگروه  و  بعد  آمون  زمون 

 دهد.   تحصیلی خودکارآمدی نشان می
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 ها به تفکیک گروهخودکارآمدی    بعد تحصیلیآزمون در  آزمون و پسمیانگین پیش  :2نمودار  

 

 ها خودکارآمدی به تفکیک گروهاجتماعی    بعد

 ها به تفکیک گروه  خودکارآمدیبعد اجتماعی  آزمون و پس آزمون  میانگین پیش  :3جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف استاندارد میانگین  بیشینه کمینه گروه  وضعیت متغیر 

 کارآمدی دبعد اجتماعی خو

 پیش آزمون
 16/0 -99/0 3/5 76/24 34 16 آزمایشی

 47/0 -92/0 22/4 72/25 34 20 کنترل 

 پس آزمون
 -26/0 -02/1 75/4 04/30 37 22 آزمایشی

 16/0 -06/1 89/4 04/26 34 18 رل کنت

 

نمرات    3جدول   استاندارد  انحراف  و  نمرات  در  شرکت  افراد  خودکارآمدیاجتماعی    بعد میانگین  تفکیك    تالیفکننده  به  را 

آزمایشی گروه پیش  های  در  را  کنترل  گروه  پسو  و  می  تالیفآزمون  آزمون  نشان  مشاه. هماندهدحاضر  که  شود  ده میطور 

-و در پس  72/25آزمون  پیش در    و میانگین گروه کنترل  04/30زمون  آو در پس  76/24آزمون  در پیشیشی  گروه آزما  میانگین

دهد؛ با  میزان چولگی و کشیدگی نمرات بعد اجتماعی خودکارآمدی را نشان میفوق  باشد. همچنین جدول  می  04/26آزمون  

آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل داری آزمون و پستحصیلی خودکارآمدی در مرحله پیش  توجه به نتایج به دست آمده بعد 

آزمون و پس آزمون گروه را در پیش  دومیانگین    3نمودار  باشند.  ها میبودن دادهبل قبولی از نظر نرمالچولگی و کشیدگی قا 

 دهد.  نشان می بعد اجتماعی خودکارآمدی
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 ها خودکارآمدی به تفکیک گروهاجتماعی   بعدآزمون و پس آزمون  میانگین پیش  :   3  نمودار

 

 ها خودکارآمدی به تفکیک گروههیجانی    بعد

 ها خودکارآمدی به تفکیک گروههیجانی    بعدآزمون و پس آزمون  میانگین پیش :  4    جدول

 کشیدگی چولگی  نداردانحراف استا میانگین  بیشینه کمینه گروه  وضعیت متغیر 

 حل مسئله 

 پیش آزمون
 681/0 587/0 21/3 4/22 32 16 آزمایشی

 087/0 -476/0 5/3 12/23 30 16 کنترل 

 پس آزمون
 388/0 718/0 01/3 04/23 32 19 آزمایشی

 369/0 -328/0 07/3 56/23 30 18 کنترل 

 

نمرات    4جدول   استاندارد  انحراف  و  نمرات  هیمیانگین  خودکارآمدی  بعد  شرکتجانی  در  افراد  تفکیك    تالیفکننده  به  را 

آزمایشی گروه پیش  های  در  را  کنترل  گروه  پسآزمو  و  میتالیف  آزمون  ون  نشان  مشا هماندهد.  حاضر  که  شود  هده میطور 

-و در پس  12/23آزمون  در پیش  و میانگین گروه کنترل  04/23آزمون  و در پس  4/22آزمون  در پیش  میانگین گروه آزمایشی 

دهد؛ با  میمیزان چولگی و کشیدگی نمرات بعد هیجانی خودکارآمدی را نشان  فوق  باشد. همچنین جدول  می  56/23آزمون  

آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل داری آزمون و پسکارآمدی در مرحله پیشآمده بعد تحصیلی خودتوجه به نتایج به دست

آزمون و پس آزمون گروه را در پیش  دومیانگین    4باشند. نمودار  ها می نظر نرمال بودن دادهبل قبولی از  چولگی و کشیدگی قا

 دهد.  بعد هیجانی خودکارآمدی نشان می



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 390-407، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

400 

 

21.8

22

22.2

22.4

22.6

22.8

23

23.2

23.4

23.6

23.8

                     

         

        

 
 ها خودکارآمدی به تفکیک گروهبعد هیجانی  آزمون و پس آزمون  ، میانگین پیش4نمودار

 

 های استنباطییافته

های  فرضپیشحاضر از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است. لذا ابتدا به بررسی    تالیفهای  تجزیه و تحلیل فرضیه  برای

داده )نرمال واریانسبودن  همگنی  و  پ ها  کواریانس  تحلیل  آزمون  نرمالها(  فرض  بررسی  برای  شد.  آزمون رداخته  از  بودن 

استفاده شد. سپس بعد از اطمینان برقرار بودن پیش   10ها از آزمون لون ریانسو برای بررسی همسانی وا  9اسمیرنف کولموگروف

   ها به بررسی فرضیه پرداخته شد.فرض

 باشد.مؤثر می  دوره متوسطه شهر خوی  آموزآموزش هوش فرهنگی بر خودکارآمدی دختران دانشفرضیه کلی: 

 ه کلی یرنف دو گروه در فرضیاسم -  کولموگروفنتایج آزمون    :5جدول  

 داری   سطح معنی یرنف اسم  کولموگروف   آماره منفی  مثبت تفاوت مطلق  

 200/0 065/0 -042/0 065/0 065/0 پیش آزمون

 200/0 091/0 -07/0 091/0 091/0 پس آزمون

 

نرمال  5مشاهدات جدول   بررسی  داده نتایج  توزیع  میبودن  نشان  را  کولموگرف  ها  آزمون  نتایج  در  –دهد.  وص خصاسمیرنف 

پیشداده آن  آزمون  های  آماره  که  داد  آزمون کولموگرفمعنی  200/0که در سطح    065/0نشان  نتایج  است؛ همچنین  –دار 

دار است. بنابراین با توجه به معنی  200/0که در سطح    091/0نشان داد که آمار آن  آزمون  های پساسمیرنف در خصوص داده 

 ها برقرار است. دادهسطوح معناداری فوق فرض نرمال بودن توزیع 

 های دو گروه در فرضیه کلی   نتایج آزمون لون برای بررسی همسانی واریانس  :6جدول  

F   داری   سطح معنی 2درجه آزادی   1درجه آزادی 

56/0 1 48 459/0 

 

 
9 - Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
10 - Levene's Test 
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-های پیش دهد. در خصوص داده در فرضیه کلی نشان می  را  خودکارآمدیمشاهدات جدول فوق نتایج آزمون لون برای متغیر  

دار است؛ و چون سطح معناداری به دست آمده از نظر آماری قابل قبول معنی  459/0، در سطح آلفای  F= 56/0آزمون با مقدار  

های دو گروه آزمایش و کنترل برقرار است. لذا پیش فرض الزم برای اجرای آزمون تحلیل  باشد، لذا فرض همسانی واریانسنمی

 کواریانس برقرار است.

 فرضیه کلی در    تحلیل کواریانسآزمون   یج نتا  :7  جدول

 منبع تغییرات مجموع مجذورات  Df میانگین مجذورات F سطح معناداری  ضریب اتا 

  اثر پیش آزمون 61/1756 1 61/1756 42/66 001/0 586/0

  اثر گروه 65/1106 1 65/1106 85/41 001/0 471/0

  خطا 99/1242 47 45/26   

  مجموع  315142 50    

  مجموع اصالح شده 28/4039 49    

 

  گونه که از جدول فوق مشخص استدهد. همانکلی را نشان می نتایج آزمون تحلیل کوریانس را در فرضیه  7مشاهدات جدول 

 مدیآموزش هوش فرهنگی( بر متغیر وابسته خودکارآثیر متغیر مستقل )آزمون، نشان تأ در سطر اول پس از تعدیل اثر پیش

دار است. همچنین در معنی  001/0، در سطح آلفای  59/0و ضریب اتا    F=42/66ثیر با مقدار  أ است. این تآموز  دختران دانش 

می نشان  را  کنترل  گروه  اثر  فوق  دوم جدول  مقدار  سطر  با  تفاوت  این  اتا    F=85/41دهد.  آلفای  47/0و ضریب  در سطح    ،

همین معنی  001/0 به  است.  یدار  این  که  جهت  دارد  آن  از  حکایت  خودکارآمدی افته  افزایش  باعث  فرهنگی  هوش  آموزش 

 در حاضر شده است. آموز دختران دانش 

 
آموز دوره متوسطه  فرضیه فرعی اول: آموزش هوش فرهنگی بر بعد تحصیلی خودکارآمدی دختران دانش  -4-4-2

 باشد. شهر خوی مؤثر می

  فرعی اولدو گروه در فرضیه    یرنف اسم کولموگروفنتایج آزمون    :8جدول  

 داری سطح معنی یرنف کولموگروف  اسمآماره    منفی  مثبت تفاوت مطلق  

 200/0 075/0 -075/0 068/0 075/0 پیش آزمون

 200/0 069/0 -069/0 55/0 069/0 پس آزمون

 

جدول       داده  ،8مشاهدات  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  در  نتایج  را  می  مقالهها  نشان  کولموگرفحاضر  آزمون  نتایج  –دهد. 

دار است؛ همچنین نتایج معنی  200/0که در سطح    075/0نشان داد که آماره آن  آزمون  های پیشاسمیرنف در خصوص داده

دار است. معنی  200/0که در سطح    069/0نشان داد که آماره آن  آزمون  های پساسمیرنف در خصوص داده–آزمون کولموگرف

 ها برقرار است. سطوح معناداری فوق فرض نرمال بودن توزیع داده هبنابراین با توجه ب
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  فرعی اولهای دو گروه در فرضیه    نتایج آزمون لون برای بررسی همسانی واریانس  :9جدول  

F   داری   سطح معنی 2درجه آزادی   1درجه آزادی 

06/3 1 48 09/0 

 

 تالیف   فرعی اولدر فرضیه  آموز  انشلی خودکارآمدی دختران دیبعد تحصمشاهدات جدول فوق نتایج آزمون لون برای متغیر  

چون سطح معناداری دار است؛ و  معنی  09/0، در سطح آلفای  F=06/3های پیش آزمون با مقدار  خصوص دادهدهد. درنشان می 

آماری قابل قبول نمی از نظر  لذا فرض همسانی واریانس به دست آمده  و کنترباشد،  آزمایش  لذا   لهای دو گروه  برقرار است. 

 پیش فرض الزم برای اجرای آزمون تحلیل کواریانس برقرار است.   

   فرعی اول در فرضیه    تحلیل کواریانسآزمون    یجنتا  :10جدول  

 منبع تغییرات مجموع مجذورات  Df میانگین مجذورات F سطح معناداری  ضریب اتا 

  اثر پیش آزمون 34/861 1 34/861 19/115 001/0 71/0

  اثر گروه 19/240 1 19/240 12/32 001/0 406/0

  خطا 46/351 47 48/7   

  مجموع  38040 50    

  مجموع اصالح شده 92/1481 49    

 

ل فوق  جدو  گونه که از دهد. همانرا نشان می  مقاله  فرعی اول  ریانس را در فرضیهوانتایج آزمون تحلیل کو  10مشاهدات جدول  

( بر متغیر وابسته آموزش هوش فرهنگیثیر متغیر مستقل )أ آزمون، نشان تپس از تعدیل اثر پیش  مشخص است در سطر اول

 001/0، در سطح آلفای  0/ 71و ضریب اتا    F=19/115است. این تاثیر با مقدار  آموز  دختران دانش  بعد تحصیلی خودکارآمدی

و ضریب اتا   F=12/32دهد. این تفاوت با مقدار  ن میدار است. همچنین در سطر دوم جدول فوق اثر گروه کنترل را نشامعنی

از آن دارد که آموزش هوش فرهنگی  دار است. به همین جهتمعنی  001/0،  در سطح آلفای  41/0 باعث    این یافته حکایت 

 حاضر شده است.  تالیف در آموز دختران دانش بعد تحصیلی خودکارآمدی افزایش 

 
اجتماعی خودکارآمدی دختران دانشبآموزش هوش فرهنگی  :  دومفرضیه فرعی   بعد  آموز دوره متوسطه شهر ر 

 باشد.خوی مؤثر می

 دوم یرنف دو گروه در فرضیه فرعی  اسم کولموگروفنتایج آزمون    : 11جدول  

 داری سطح معنی یرنف کولموگروف  اسمآماره    منفی  مثبت تفاوت مطلق  

 200/0 105/0 -073/0 105/0 105/0 پیش آزمون

 060/0 122/0 -096/0 122/0 122/0 نپس آزمو
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دهد. نتایج آزمون حاضر نشان میتالیف  دوم    فرضیه فرعی ها را در  نتایج بررسی نرمال بودن توزیع داده   11مشاهدات جدول  

داده–کولموگرف خصوص  در  پیشاسمیرنف  آن  آزمون  های  آمار  که  داد  سطح    105/0نشان  در  است؛  معنی  200/0که  دار 

نت کولموگرف  اهمچنین  آزمون  داده–یج  خصوص  در  پساسمیرنف  آن  آزمون  های  آماره  که  داد  سطح    122/0نشان  در  که 

 ها برقرار است. دار است. بنابراین با توجه به سطوح معناداری فوق فرض نرمال بودن توزیع دادهمعنی 060/0

 دومر فرضیه فرعی  دهای دو گروه    نتایج آزمون لون برای بررسی همسانی واریانس  :12جدول  

F   داری سطح معنی 2درجه آزادی   1درجه آزادی 

39/2 1 48 194/0 

 

  تالیففرضیه فرعی دوم  آموز در  ان دانشربعد اجتماعی خودکارآمدی دختمشاهدات جدول فوق نتایج آزمون لون برای متغیر  

با مقدار  خصوص داده  دهد. درنشان می آلفای  F=39/2ها  ت دسدار است؛ و چون سطح معناداری بهمعنی  194/0، در سطح 

فرض  ایش و کنترل برقرار است. لذا پیش گروه آزمهای دو  باشد، لذا فرض همسانی واریانسآماری قابل قبول نمیآمده از نظر  

 مون تحلیل کواریانس برقرار است. الزم برای اجرای آز

 دومیه فرعی  در فرض  تحلیل کواریانسآزمون   یجنتا  :13جدول  

 منبع تغییرات مجموع مجذورات  Df میانگین مجذورات F سطح معناداری  اتا   بضری

  اثر پیش آزمون 59/9 1 59/9 16/11 002/0 19/0

  اثر گروه 73/18 1 73/18 80/21 001/0 32/0

  خطا 38/40 47 86/0   

  مجموع  19/3924 50    

  مجموع اصالح شده 38/65 49    

 

جدول فوق  گونه که ازدهد. همانرا نشان می  مقالهفرعی دوم     آزمون تحلیل کوریانس را در فرضیه  نتایج  13مشاهدات جدول  

( بر متغیر وابسته آموزش هوش فرهنگی)أثیر متغیر مستقلمشخص است در سطر اول پس از تعدیل اثر پیش آزمون، نشان ت 

خودکارآمدی اجتماعی  ت  بعد  این  مقدار  أ است.  با  ضریب    F=16/11ثیر  آلفای  19/0تا  او  سطح  در  است. معنی  002/0،  دار 

در سطح  ،  32/0و ضریب اتا    F=80/21دهد. این تفاوت با مقدار  همچنین در سطر دوم جدول فوق اثر گروه کنترل را نشان می

اعی  مبعد اجتباعث افزایش    آموزش هوش فرهنگیجهت این یافته حکایت از آن دارد که  دار است. به همینمعنی  001/0آلفای  

 حاضر شده است.   این مقاله در خودکارآمدی
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فرعی   دانش:  سومفرضیه  دختران  خودکارآمدی  هیجانی  بعد  بر  فرهنگی  هوش  متوسطه شهر    آموزآموزش  دوره 

 .باشدمؤثر می  خوی

 وم یرنف دو گروه در فرضیه فرعی ساسم کولموگروفنتایج آزمون    : 14جدول  

 داری   سطح معنی یرنف اسم   روف کولموگ  آماره منفی  مثبت تفاوت مطلق  

 139/0 113/0 -066/0 113/0 113/0 پیش آزمون

 054/0 125/0 -095/0 125/0 125/0 پس آزمون

 

دهد. نتایج آزمون حاضر نشان می  مقاله  فرضیه فرعی سوم   ها را در نتایج بررسی نرمال بودن توزیع داده   14مشاهدات جدول  

در–کولموگرف   دادهاسمیرنف  پیهاخصوص  آن  آزمون  شی  آمار  که  داد  در   113/0نشان  است؛ معنی139/0سطح  که  دار 

کولموگرف   آزمون  نتایج  داده–همچنین  خصوص  در  پساسمیرنف  آن  آزمون  های  آماره  که  داد  سطح    125/0نشان  در  که 

 است. رار ها برقدار است. بنابراین با توجه به سطوح معناداری فوق فرض نرمال بودن توزیع دادهمعنی 054/0

 سومهای دو گروه در فرضیه فرعی    نتایج آزمون لون برای بررسی همسانی واریانس  :15جدول  

F   داری سطح معنی 2درجه آزادی   1درجه آزادی 

99/0 1 48 341/0 

 

برای متغیر   لون  آزمون  نتایج  فوق  در    دهد.نشان می  مقالهبعد هیجانی خودکارآمدی در فرضیه فرعی سوم  مشاهدات جدول 

دار است؛ و چون سطح معناداری به دست آمده از نظر آماری معنی   341/0، در سطح آلفای  F=99/0ها با مقدار  خصوص داده

های دو گروه آزمایش و کنترل برقرار است. لذا پیش فرض الزم برای اجرای لذا فرض همسانی واریانس   باشد.قابل قبول نمی

 آزمون تحلیل کواریانس برقرار است.   

 سومیه فرعی  در فرض  تحلیل کواریانسآزمون   یجنتا  :16  جدول

 منبع تغییرات مجموع مجذورات  Df میانگین مجذورات F سطح معناداری  ضریب اتا 

  اثر پیش آزمون 99/11 1 99/11 18/4 047/0 10/0

  اثر گروه 79/54 1 79/54 10/19 001/0 29/0

  خطا 83/134 47 87/2   

  موع مج 75/2773 50    

  مجموع اصالح شده 63/217 49    

 

گونه که از جدول فوق مشخص دهد. همانپژوهشی را نشان می   ۀنتایج آزمون تحلیل کوریانس را در فرضی  16مشاهدات جدول  

پیش  است اثر  تعدیل  از  پس  اول  سطر  تدر  نشان  )أ آزمون،  مستقل  متغیر  فرهنگیثیر  هوش  وابسته  آموزش  متغیر  بر  بعد  ( 

دار معنی  047/0، در سطح آلفای  19/0و ضریب اتا    F=18/4ثیر با مقدار  أ است. این ت  آموزدانش  ودکارآمدی دختراننی خهیجا

،  در  29/0و ضریب اتا    F=10/19دهد. این تفاوت با مقدار  است. همچنین در سطر دوم جدول فوق اثر گروه کنترل را نشان می
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آلفای   همین  معنی  001/0سطح  به  است.  میجهت  دار  نشان  یافته  فرهنگیکه    دهداین  هوش  افزایش    آموزش  بعد  باعث 

 حاضر شده است. تالیفدر  هیجانی خودکارآمدی

 

 گیری نتیجه

از   بر خودکارآمدیدهد که  نشان می  جستارنتایج حاصل  اجتم  ، بعد تحصیلی، آموزش هوش فرهنگی    اعی و بعد هیجانی بعد 

و پیشرفت  هوش فرهنگی باعث افزایش کارایی افراد، قبول مسئولیت  .باشد می مؤثر دوره متوسطه شهر خوی آموزدختران دانش

وظایف توسط افراد باور خودکارآمدی عامل مهمی در نظام سازنده شایستگی انسان است، انجام  باشد.  همسو می  ،شودآنان می

یا توسط یك فرد در شرایط متفاوت    ی و یا قو  صورت ضعیف، متوسط و   های متفاوت بهموقعیت  های مشابه در مختلف با مهارت

 کارآمدی آنان وابسته است.  به تغییرات

 را تازه اطالعات تا کنندمى  کمك  ما به و محتوایند یادگیری برای الزم ابزارهای و یادگیری هایراه شناختی، راهبردهای   

 کارکرد کهاین به  توجه با لذا .کنیم آماده مدتدراز حافظۀ در  را  هاآن سازى ذخیره و شده آموخته قبالً اطالعات با ترکیب براى

  هایسیستم مورد در ظاهری آگاهی با دانشجویان است، سپردن یاد به چگونه و آموختن  چگونه آموزشی نظام و مدارس

ی م ام انج تقلید و  مشاهده طریق  از که ایرویه دانش و هافرهنگ خرده و مختلف هایفرهنگ در اقتصادی و قانونی  اجتماعی،

 است قادر فرد میان  این در که کنندمی درك را فرهنگی هایفاوتت و تشابهات داده، افزایش را  خود فرهنگیهوش دانش گیرد،

 .کند عمل مؤثر طور به بتواند  تا باشد داشته اجتماعی وضعیت از مناسب نقشۀ و تصویر یك

 و افراد با تعامل در آن تقویت و فرهنگی هوش از گیریهرهب  ایج به اجتماعی  هایگروه  یا افراد برخی که رسدمی نظر به چنین

 یا عقاید که درحالی.  کنند عمل خود قالبی عقاید مبنای بر تا دارند تمایل  بیشتر متفاوت هایفرهنگ از اجتماعی هایگروه

 است دیگر  هایگفرهن و اجتماعی هایگروه به نسبت  مثبت یا منفی ارزشی گیری جهت یا سوگیری نوعی  قالبی هایقضاوت

)که  هایقضاوت چنین کردن خنثی با تا است آن دنبال به فرهنگی هوش از گیریبهره یاری  تا گرند تخریب اغلب ارزشی 

 متفاوت فرهنگی هایزمینه با هاییگروه و افراد با اثربخش و  سازنده  تعامل به عینی شناختی با و هدفمند ایگونه به کننده(  

 . یازد دست

تواند به صورت می فرهنگی فردی با هوش  شود. می  هیجانتنظیم باعث افزایش   مثبت وامل ع عنوان یکی از نیز به هنگی هوش فر

های مختلف  دانند چگونه در موقعیت می  فرهنگیهوشهای باال در  افراد با مهارتپرخطر مقابله کند.    هیجانیمنظم با حاالت  

های هیجانی خود و دیگران را دارا هستند و این توانایی باعث  فهم و تحلیل تجربه  برایبرانگیخته شوند. این افراد توانایی کافی،  

، از جمع دور  هوش فرهنگی پایینافراد با  شود تا به تنظیم هیجانات و ابراز مقاومت در برابر پذیرش رفتارهای منفی کنند.می

البته این افراد در خصوص آشفتگی دیگران هم  ند؛  خواهشده و لذا در هنگام تنش و آشفتگی، حمایت کمتری از دیگران می

پیش می را در  نمیهمین حالت  افراد دیگر حمایت  از  و  اینگیرند  و  کنند.  افراد در درك  احساسات  گونه  و  عواطف  فهمیدن 

 کنند.  دیگران دچار نقص بوده و کمتر با افراد همدلی و همدردی می
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Abstract 
  Every society uses institutions to meet the vital needs of individuals, one of the most fundamental of these 

institutions is the educational institution that the education of automatic, capable and needed people in cultural 

and social development is a sign of its critical role. In the meantime, the school is an institution that, in addition 

to the aim of promoting and promoting the level of knowledge, increases the students' beliefs and their academic 

doodle. The aim of this study was the effect of cultural intelligence education on self-efficacy of high school 

students in Khoy. The study population consisted of all high school female students in Khoy city, among whom 

50 were selected by available sampling and were placed in two experimental and control groups (25 each). The 

research method was semi-experimental and the instruments were Morris Self-Efficacy Questionnaire 2001 By 

performing pre-test before the experimental operation, and post-test after the experimental performance on both 

groups, the data were collected and then the difference between pre-test and post-test scores was investigated by 

covariance analysis, which after analyzing the data, it was found that cultural intelligence training is effective on 

overall self-efficacy and educational, social and emotional dimensions of self-efficacy and improves self-

efficacy and its dimensions in students. The high school girl becomes the city of Khoy. 
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