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  مقدمه

بـه عنـوان مـدیر     ؛معلـم . ماهیت فعالیت معلم در کالس درس با مـدیریت کـالس درآمیختـه اسـت    
در تعامل معلم . کند ا فراهم میکالس با استفاده از امکانات موجود، زمینه تحقق اهداف آموزشی ر

دامنـه   ،1مـدیریت کـالس درس  . اي دارد ان سبک مدیریت کالسی معلم، اهمیت ویژهآموز دانشو 
مطلوب  گیرد و متغیري کلیدي در ایجاد جو اي از فرآیندها و تعامالت کالسی را در بر می گسترده

وه بـر آمـوزش، شـامل کلیـه     عـال  ،یعنـی  ؛آیـد  ان به شـمار مـی  آموز دانشبراي آموزش و یادگیري 
شناختی کـالس نیـز    اجتماعی و روان -ان با معلم و با یکدیگر، محیط فرهنگی آموز دانشتعامالت 

هاي کـالس   هاي معلم براي نظارت بر فعالیت شود و به عبارتی اصطالح جامعی است که فعالیت می
، 2اورتسـون و ویسـتین  (د شـو  ان، تعـامالت و یـادگیري آنهـا مـی    آموز دانشهاي  درس، شامل رفتار

نبایـد مـدیریت    ،اهمیت مدیریت کالس درس تا حدي است که برخی از محققان معتقدنـد ). 2006
 زمان در ایجاد جـو  همتأثیر  ،چرا که این دو متغیر ،کالس درس  و آموزش را جداگانه بررسی کرد

  ).1387، و همکاران صمدي( مطلوب کالسی دارند
سـه سـبک را بـر اسـاس یـک پیوسـتار        )1387یزدي و عـالی،   امینبه نقل از  ،1995(ولفگانگ 

  .بندي نموده است در چارچوبی طبقهکنترل 
ان آمـوز  دانـش سبک مدیریتی که در آن معلم باور دارد، که باید به  :گرا سبک مدیریت غیرمداخله. الف

آزادي کامـل  فرصت داد تا انتخاب کنند و بر یادگیري خود، مدیریت کننـد، البتـه ایـن بـه معنـاي      
دهند در انتخاب مواد مطالعه، در تعیین روش مطالعه و حفـظ   ان اجازه میآموز دانشنیست؛ بلکه به 

  .نظم کالس مشارکت داشته باشند
کنـد بـا اعمـال کنتـرل و      معلم تـالش مـی   ،سبک مدیریتی که در آن :گرایانه سبک مدیریت مداخله. ب

تأکیـد بـر قـوانین و انضـباط کـالس، بـه اهـداف        و ان زآمـو  دانشها و رفتار  نظارت بیشتر بر فعالیت
  ).6، 2009، 3اسمارت(آموزشی دست یابد 

  

                                                      
1. Classroom Management 
2. Evertson & Weistein 
3. Smart 



  7/… رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتري معلمان با سبک

 
گرایـان،   سـبک مـدیریت کالسـی کـه در آن معلـم، هماننـد مداخلـه        :سبک مدیریت تعامل گرایانـه . ج

اسـت کـه   » 1همکـاري «محور، بلکه این  آموز دانشمحور است و نه همانند غیرمداخله گرایان  معلم
 ).1373گلسر، ( ساسی و محور کالس درس استاصل ا

ان نـه بـر مبنـاي انگیـزه     آموز دانشایجاد محیطی است که در آن  ،هدف مدیریت کالس درس
پـذیري و بـه    مسـؤولیت اجتنابی، براي احتراز از تنبیه و یا به صرف کسب تشویق، بلکه بنا بـه حـس   

گو بـودن در برابـر    اهمیت دادن و پاسخ ایجاد چنین محیطی مستلزم. کنند اشتیاق یادگیري رفتار می
ان است و یکـی از ملزومـات آن کشـف و درك    آموز دانشهاي شناختی، اجتماعی و احساسی  نیاز

در  مسألهاین . باشد می معلمان داراي سوابق فرهنگی گوناگون توسط آموز دانشرفتارها و تعصبات 
المللـی هسـتیم و    جویـان بـین   انـش و هجـوم مسـتمر د   2دنیاي امروز که شاهد فرآینـد جهـانی شـدن   

هـاي گونـاگون اسـت و یکـی از      جـایی کـه ایـران کشـوري داراي خـرده فرهنـگ       از آن چنـین  هم
ان مختلـف کـه داراي سـوابق فرهنگـی     آمـوز  دانـش هاي آموزش و پرورش این است که  مسؤولیت

هـاي  فقیـت هـاي شخصـی و مو  فرهنگ، توانـایی  زمان هم به طورگوناگون هستند را تربیت نموده و 
 3در این جاسـت کـه بحـث شایسـتگی فرهنگـی      .یابد اهمیت بیشتري می ،شان را غنا بخشد تحصیلی

براي حرفه معلمـی الزم و ضـروري بـه نظـر      برخورداري از شایستگی فرهنگی. شود معلم مطرح می
انی آمـوز  دانـش توانایی تدریس موفق بـه  «در حوزه آموزشی، شایستگی فرهنگی به عنوان . رسد می

). 2008، و بـود  4نیئتو( شود تعریف می »هاي دیگري غیر از فرهنگ خود معلم هستند که از فرهنگ
بـا اختالفـات و    ،تواننـد بآن  به واسطههایی هستند که  چنین معلمانی در مدیریت کالسی به دنبال راه

ي ان داراآمـوز  دانـش آمیـز برخـورد نمـوده، بـا      اي احتـرام  تنوعات فرهنگی کـالس درس بـه گونـه   
نمایند و مانع تحقیر و به حاشیه رانده شدن این  راحتی ارتباط برقرار  ههاي فرهنگی گوناگون ب پیشینه
  . ان شوندآموز دانش

هـاي داراي تنـوع    اي مناسـب در موقعیـت   توانایی رفتار به شـیوه  5جایی که هوش فرهنگی از آن
هـوش  . تگی فرهنگـی قلمـداد کـرد   اي اصلی در ارزیابی شایس آنرا مؤلفه توان میباشد،  فرهنگی می

هایی دانسته شـده اسـت    فرهنگی یک قابلیت فردي براي درك، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

                                                      
1. Cooperation 
2. Globalization 
3. Cultural Competence 
4. Nieto 
5. Cultural Intelligence 
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، این تعریف با رویکردهایی کـه هـوش را یـک توانـایی شـناختی      که از تنوع فرهنگی برخوردارند

 :اراي چهـار خـرده مقیـاس   هوش فرهنگی د ).2004 ارلی و پیترسون،( دانند، توافق بیشتري دارد می
  .باشد می 4و انگیزش فرهنگی 3، رفتار فرهنگی2، شناخت فرهنگی1فراشناخت فرهنگی

کنـد کـه افـراد بـراي کسـب و فهـم اطالعـات         اي اشـاره مـی   هاي ذهنی به فرآیند :فراشناخت فرهنگی
افـراد  هـاي عقالنـی مـرتبط بـا فرهنـگ       نند و شامل شناخت و کنتـرل فرآینـد  ک فرهنگی استفاده می

هـاي ذهنـی    ریـزي، کنتـرل و بررسـی مجـدد مـدل      برنامـه : هاي مربوطـه کـه شـامل    توانایی. شود می
، و دیگران 7، که6، ون داین5آنگ(شود  هایی از مردم می هنجارهاي فرهنگی براي کشورها یا گروه

2007.(  
مـده از  آ به دسـت هاي مختلف  شناخت هنجارها، کارها، آداب و رسوم در فرهنگ :شناخت فرهنگی

هاي اقتصادي، قانونی و اجتماعی  شامل شناخت سیستم. دهد تجربیات آموزشی و فردي را نشان می
  .شودها ي فرهنگی می هاي فرعی مختلف  و شناخت معیارهاي اساسی ارزش ها و فرهنگ فرهنگ

در  نشان دهنده توانایی در سوق دادن توجه و انرژي در جهت یادگیري و عمل کردن :رفتار فرهنگی
  .شوند هایی است که با اختالفات فرهنگی مشخص می موقعیت

 مؤثراي عالقه و انرژي افراد براي یادگیري و عملکرد به شیوه توانایی هدایت توجه، :انگیزش فرهنگی
  .کند شوند را منعکس می هاي فرهنگی مشخص می هایی که با تفاوت در موقعیت

هـر سیسـتم آموزشـی نیـازي ضـروري اسـت کـه        برخورداري از هوش فرهنگـی بـراي معلمـان در    
هـاي مشـترك و بـه منظـور نیـل بـه بهتـرین اهـداف آموزشـی و           به ارزش یابی دستبراي  ،دتوان می

  ).2009 فوال،( تقویت یک جامعه متنوع، به آن کمک کند
گیري کننـد   تصمیم آموز دانشها اغلب در موقعیتی هستند که بایستی هر روزه براي صدها  معلم

شان دانشی را بیاموزند که براي حضورشان در جامعه و جهان بزرگتـر مـورد نیـاز     انآموز دانشو به 
دهنـد،   هـا را انجـام مـی    گیـري  جایی که معلمان این تصمیم از آن. باشد و آنها را راهنمایی نمایند می

ند، شـان آگـاه باشـ    انآمـوز  دانـش هـاي گونـاگون فرهنگـی     آنها بایستی از نیازهاي متنـوع و پیشـینه  

                                                      
1. Strategic Cultural intelligence 
2. Cognitive Cultural intelligence 
3. Behavioral Cultural intelligence 
4. Motivational Cultural intelligence 
5. Ang 
6. Van Dyne 
7. Koh  
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هـاي   هـا و خـرده فرهنـگ    انی که از فرهنـگ آموز دانشمخصوصاً با وجود این واقعیت که جمعیت 

، جمعیـت مدرسـه بـیش از پـیش متفـاوت      )2008 ،کلیـر ( گوناگون هستند در حـال افـزایش اسـت   
هـایی مواجـه هسـتیم کـه      تـر شـده و بـا کـالس     هـاي مـدیریت کـالس درس پیچیـده     شود، پیامد می
ها در زمینـه تمـامی فعالیـت آموزشـی نهفتـه هسـتند و        با توجه به این که ارزش .فرهنگی هستند چند

هاي رفتاري در کالس درس به  چه پیامد اند، چنان انتظارات رفتاري به صورت فرهنگی تحکیم شده
  .روز تعارضات وجود خواهد داشت هخوبی مورد توجه قرار نگیرند، احتمال ب

گیـرد و   مناسب، تحت تأثیر فرهنگ خاص خودشان قرار مـی تعاریف افراد از رفتار  انتظارات و
هـاي فرهنگـی متفـاوتی هسـتند بـه احتمـال زیـاد         ان داراي پیشـینه آمـوز  دانـش زمانی کـه معلمـان و   

هـاي غلـط از    برداشـت   ).2008  و همکاران، 1اسرایت( شود ها ایجاد می تعارضات و اختالف سلیقه
هـاي زبـانی یـا فرهنگـی مختلـف       انی کـه داراي پیشـینه  زآمو دانشالگوهاي ارتباطی و یا رفتارهاي 

هستند ممکن است موجب شود معلمانی که براي مواجهه با آنها آمادگی ندارند، آنها را به صورت 
هـاي   ان را بـه مـدارس بـا آمـوزش    آمـوز  دانـش یک ناتوانی قلمداد کنند و درخواست کنند که این 

توجه به نقش و تکالیف معلمان بـه عنـوان مـدیر     اب). 1389صادقی و همکاران، ( خاص منتقل کنند
بـه هـوش    توان میهاي آن که از آن جمله،  نیاز هاي فرهنگی آنان و پیش کالس، توجه به صالحیت

تـرین   بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه یکـی از مهـم       ) 2011( 2پترویس. یابد فرهنگی اشاره کرد اهمیت می
از ارتباطـات بـین فرهنگـی، تجربـه کـردن       هاي هـوش فرهنگـی در معلمـان لـذت     کننده گویی پیش

هاي فرهنگی و برقراري ارتباط بـا مردمـی از    هاي چندفرهنگی، گشودگی در برابر یادگیري کالس
هـاي   عنـوان یکـی از صـالحیت    بر این اساس اهمیت هوش فرهنگـی بـه  . باشد هاي دیگر می فرهنگ

شدن و نقـش آمـوزش و پـرورش و    با در نظر گرفتن فرآیند جهانی  .شود اساسی معلمان، روشن می
رسـد کـه عـالوه بـر صـالحیت فرهنگـی از دیگـر         معلم به عنوان مدیر و رهبر کـالس، بـه نظـر مـی    

  .هاي جدید باشد آوري فن، آگاهی وي از مسألههاي معلم براي کنار آمدن با این  شایستگی
ایی کـه تقریبـاً   از چندین سال پیش تاکنون تأثیر تکنولوژي دیجیتال در حال افزایش است تا جـ 

رود کــه  از آموزگــاران انتظــار مــی. تمــامی جوانــب زنــدگی را تحــت تــأثیر خــود قــرار داده اســت
هاي تخته سیاه و سخنرانی قـرار داده و یـا حتـی جـایگزین آن      هاي نوین را مکمل فعالیت استراتژي

                                                      
1. Srite  
2. Petrovice 
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بسـیاري مـوارد    اي بـراي یـادگیري در  رسـانه  هـاي چنـد   رسد استفاده از تکنولوژي به نظر می. نمایند

باعث تغییر راهبردهاي آموزش معلم محور به آموزش یادگیرنده و یادگیري محور؛ هـم در بخـش   
ــابی ارزش ــم در بخــش   ی ــهو ه ــت   ارای ــده اس ــدمات ش ــالرك( خ ــه   از آن ).2005، 1ک ــایی ک ج

هـاي   هاي دیجیتـالی بـه تـاروپود جامعـه رسـوخ یافتـه اسـت، ورود مسـتمر آن بـه سیسـتم           آوري فن
وجود آمده توسـط   هجلوگیري از ورود تغییرات ب). 2002 بنت،(ناپذیر است  امري اجتنابآموزشی 
این . هاي یادگیري مدرن تقریباً غیرممکن است ، در محیطیابی ارزشها به حیطه تدریس و  نوآوري

. هـاي آموزشـی رسـیده اسـت     هاي جامعـه نفـوذ کـرده و بـه ماهیـت سیسـتم       تأثیرات به تمامی جنبه
هـاي سـنتی اداره    هاي درسی و شیوه ي جدید، معلمان را مجبور ساخته است که برنامهها درخواست

از منـابع تحقیقـی ارجاعـات و منـابع      ،هاي جدید ادغام نموده تـا بتواننـد   آوري فنکالسی خود را با 
را با استفاده از  یابی ارزشارتباطی گسترده موجود براي اداره کالس خود استفاده نموده و کارهاي 

  ). 2005کالرك، ( هاي دیجیتال انجام دهند ستراتژيا
 معلم اشاعه دهنـده  دانش، اصول و قواعد درکتاب نهفته است و ،نظام آموزش سنتی در معموالً     

و  تکـرار  کید برأاین روش معلم با ت در. رو در رو است به شیوه آن از طریق تشکیل کالس درس و
بـه درسـتی انجـام پـذیرد      فرآینـد ایـن   اگـر . دهد ده انتقال میمطالب را به یادگیرن ،به حافظه سپردن

تجربیـات یـادگیري را   صـورتی کـه    در ).1385 ،خانی فضلی(یادگیري سطحی انجام پذیرفته است 
تفکر تحلیلی، تفکر انتقـادي   ،یعنی ؛چنان باید طراحی نمود که بتوان به سطوح باالي حیطه شناختی

 .پـذیر اسـت   ارتباطـات امکـان   اطالعـات و  آوري فـن تفاده از این امر بـا اسـ  . خالقیت دست یافت و
مفهـوم سـنتی سـواد خوانـدن،     . تحـول شـگرفی شـده اسـت     و امروزه مفهوم سواد سنتی دچار تغییر

و  سـواد کـاربردي مطـرح شـد     نیمه قرن بیستم مفهـوم جدیـدي از   در. نوشتن و حساب کردن است
 هاي جدیـد و  آوري فندنیاي جدید پیرامون  سوي جامعه و تقاضاهاي جدید مطرح شده از ،امروزه
 و وار یادگیري طـوطی  سواد نوین از به طورکلی در. طلبد هاي جدید رفتاري، سواد نوین را می مدل

نظرگـرفتن   در شـده و بـه جـاي آن توانـایی یـافتن حقـایق و       هاي معمـولی دور  اجراي دستورالعمل
با شناخت بیشتر . گیرد کید قرارمیأخصی، مورد تریزي ش برنامه ابداع قوانین و هاي تازه درك و راه
سـواد   از ثرؤتوان بـه نحـو مـ   ارتباطات و به کارگیري آن درحوزه آموزش می اطالعات و آوري فن

 انـد، کـه   شده معرفی مفید سواد نوع سه از بیش امروزه. )1389، نژاد رستمیایزي و (د نوین بهره بر

                                                      
1. Clark 
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 نوشتن و خواندن توانایی مفهوم دربرگیرنده که وزشیآم نظام در آن مصطلح معناي با علمی سواد

سیاسـی،   سـواد  از ،تـوان  مـی  مثـال  عنوان بهمورد  این در. شود می محسوب آنها از یکی تنها است،
سواد اطالعـاتی بـه معنـاي     .نام برد و سواد اطالعاتی اي رسانه اجتماعی، سواد سواد اقتصادي، سواد

، بـه  1997 ،1بـروس (اطالعات و ارتباطات اسـت   آوري فننه از مسؤوالانتخاب و استفاده اخالقی و 
  ).1385مقدم،  حیدري نقل از

تـرین   تردیـد عمـده   کننـدگان اطالعـات و بـی    یکی از بزرگترین تولیـد  ،نهاد آموزش و پرورش
این مهـم در کشـور مـا بـه علـت      . شود کننده اطالعات و دانایی محسوب می کننده و ذخیره مصرف
هاي دینی و ملی و فرهنگی از گسـتردگی و ارزش   پرورش و توجه به مؤلفه و آموزش کمیتوسعه 

تولید دانش و کاربرد آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و . باالیی برخوردار است
 ،یعنـی  ؛تـرین مأموریـت خـود    توانایی یادگیرندگان و معلمان شده و آموزش و پـرورش را در مهـم  

از طرفـی دیگـر بخـش    . وکارآمد بیش از گذشـته توفیـق خواهـد داد    مند تواننی تربیت نیروي انسا
اعظمی از معضالت اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و حتی اقتصادي کشورها ناشی از توسـعه نیـافتگی   

  ).1389 ،نازکتبار و بورا جوادي( است آوري فنماندگی از کاروان دانش و  و عقب
هاي زندگی انسان به طور عمیقـی تحـت تـأثیر تحـوالت      نبهکه همه جکند میاشاره ) 1990(کیگان 

بـر   آوري فـن ها نیز از این تحـوالت   ها و دانشگاه ورانه قرار گرفته است، البته مدارس، دبیرستانآ فن
به نقـل  (اند، ولی تحوالت پدید آمده در این بخش چندان تناسبی با تحوالت روز ندارد  کنار نمانده

هـاي آموزشـی منجـر بـه      اطالعات و ارتباطات در نظام آوري فن توسعهو شد ر ).1383سلیمانی، از 
و اتکـاء   اهمیـت هاي یادگیري و سهولت دسترسی به منابع آموزشی شده و از میزان  افزایش فرصت

تـاجور و  ( تحصیلی کاسته اسـت  دورهبر کتاب و مواد درسی از پیش تعیین شده براي هر کالس و 
  ).1389همکاران، 
هـاي آن و   نیـاز  هاي جدید و سواد کامپیوتري بـه عنـوان بخشـی از پـیش     آوري فناهمیت با توجه به 

گـذار در   آموزش و مدیریت کـالس موفـق، در زمینـه عوامـل مـؤثر و تـأثیر       مسألهاهمیت  چنین هم
  .شود در ادامه، به آن اشاره میتحقیقات اندکی انجام شده است که  ،ارتقاي آموزش مطلوب

  

                                                      
1. Bruce  
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انجـام داده بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه کـاربرد مناسـب          ) 1385(زاده  در تحقیقی که فارغ

هـاي یـادگیري مـورد نیـاز تـا پایـان        اطالعات و ارتباطات موجب کسب دانش و مهـارت  آوري فن
اگر به طـور مناسـب    ،اینترنت آوري فنخصوصاً استفاده از رایانه و . دهد ءزندگی فراگیران را ارتقا

انجـام   چـه را قـبالً   که فقط بـه معلمـان و یادگیرنـدگان اجـازه دهـد کـه آن       رود، به جاي این به کار
اسـتفاده از ایـن   . کننـد  کارهـاي تعلـیم و تربیـت را فـراهم مـی      طور بهتر اجـرا کننـد، راه   دادند به می
هاي نوین موجب گذر از تعلیم و تربیت معلم محوري به سوي تربیت فراگیر محور مبتنـی   آوري فن
هـاي    عقیده دارد در مقایسه با سایر جنبه) 1994(پیترز . گرایی است جدید و سازندههاي  آوري فن بر

تحــوالت صــنعتی و  فرآینــدتحــت تــأثیر  تــر کــمیــادگیري  -یــاددهی فرآینــدزنــدگی اجتمــاعی، 
کـاران آمـوزش و پـرورش و     انـدر  بـه ایـن معنـی کـه  دسـت     . هاي نوین قرار گرفته اسـت  آوري فن

هاي نوین از خـود نشـان نـداده     آوري فنرسی رغبت چندانی به استفاده از ریزان آموزشی و د برنامه
هاي جدید ممکن اسـت بـه دلیـل     آوري فنعدم تمایل به استفاده از ). 1383زمانی، به نقل از (است 

  .اي افراد باشد پایین بودن سواد اطالعاتی و رایانه
گیـري   هـاي تصـمیم   و سـبک  بررسی رابطه هوش فرهنگی«در تحقیقی با عنوان  )1390(قاسمی 

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین هـوش فرهنگـی و          »در بین مدیران مـدارس راهنمـایی اسـتان قـزوین    
پـژوهش   .گیـري در بـین مـدیران روابـط مثبـت و معنـاداري وجـود دارد        هاي عمومی تصمیم سبک

دیریت هاي مـ  تبیین جو یادگیري اثربخش بر اساس مؤلفه« تحت عنوان) 1387(صمدي و همکاران 
هـاي مـدیریت بـا جـو      کـارکرد : هـم نشـان داد کـه    »کالس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه

یـزدي و عـالی    نتـایج بررسـی انجـام شـده توسـط امـین       .یادگیري همبستگی مثبت و معناداري دارد
هــاي فراشــناختی  هــاي مــدیریت کــالس بــر رشــد مهــارت  بررســی تــأثیر ســبک«بــه نــام، ) 1387(

ان آمـوز  دانـش گـرا در مقایسـه بـا     تعامل معلمانان آموز دانش :اکی از آن است کهح »انآموز دانش
تحقیقی با عنـوان  ) 1390(یدالهی . تري برخوردارند هاي فراشناختی باال گر از مهارت مداخله معلمان

هاي زبان انگلیسی و رابطه آن  ارتباطات و اطالعات در تدریس مهارت آوري فنبررسی استفاده از «
نتـایج ایـن    .انجام داده اسـت  »زان مهارت و اضطراب رایانه  دبیران زبان انگلیسی در شهر تهرانبا می

تحقیق نشان داد که اکثر معلمان زبـان انگلیسـی از سـواد کـامپیوتري خـوبی برخوردارنـد و میـزان        
ــه ــایین مــی  اضــطراب رایان ــا پ ــا از ابزارهــاي . باشــد اي آنه ــنام اطالعــات و ارتباطــات در  آوري ف

  .کنند شان خیلی استفاده نمی دریست
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شــان را درك  چگونــه معلمــان هــوش فرهنگــی«بــا عنــوان )  2011(در پژوهشــی کــه پتــرویس 

هاي هوش فرهنگی در معلمان  کننده گویی ترین پیش انجام داد، نشان داد که یکی از مهم »کنند؟ می
ودگی در برابــر فرهنگــی، گشــ هــاي چنــد لــذت از ارتباطــات بــین فرهنگــی، تجربــه کــردن کــالس

 .باشد هاي دیگر می آموزانی از فرهنگ هاي فرهنگی و برقراري ارتباط مؤثر با دانش یادگیري
هاي جدید اطالعاتی و ارتباطی برخورداري معلمان از سـواد اطالعـاتی    آوري فنبا روند رو به رشد 

یت کالسـی و  رسد کـه سـبک مـدیر    و سواد کامپیوتري، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به نظر می
چه مـورد بحـث    بر اساس آن. ورانه آنها باشدآ مطالب توسط معلمان هم متأثر از سواد فن ارایهنحوه 

هـا و   تـرین پـیش نیـاز    اساسی در ایـن پـژوهش، بررسـی رابطـه دو مـورد از مهـم      مسأله قرار گرفت، 
ا یکـی از  و ارتبـاط آن بـ   »هـوش فرهنگـی و سـواد کـامپیوتري    « ،یعنی ؛هاي حرفه معلمی صالحیت

درك درست رابطه ایـن  . باشد او می »مدیریت کالس« ،یعنی ؛وظایف اصلی معلم در کالس درس
هـاي آمـوزش    به تدارك برنامـه و تمهیـدات الزم جهـت اصـالح و ایجـاد برنامـه       ،تواند متغیرها می

بحث چه مورد  با توجه به آن ،بنابراین .درسی تربیت معلم کمک نماید مناسب در چهارچوب برنامه
آیـا معلمـانی کـه از     :کـه  ندهسـت  سـؤال به دنبال پاسخ به ایـن   ، محققانقرار گرفت، در این پژوهش

هوش فرهنگی و سواد کامپیوتري باالتري برخوردارند، سبک مدیریت کالسی بهتري دارنـد؟ ایـن   
  :در قالب سه فرضیه مطرح می شود سؤال

و سـواد کـامپیوتري   ) ناختفراشـناخت، انگیـزش، رفتـار و شـ    (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه .1
  .باشند آنها می) معلم محوري(اي  کننده سبک مدیریت کالسی مداخله بینی معلمان، پیش

و سـواد کـامپیوتري   ) فراشـناخت، انگیـزش، رفتـار و شـناخت    (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه .2
آنهـا  ) محـوري  آموز دانش(اي  کننده سبک مدیریت کالسی غیرمداخله بینی معلمان، پیش

  .دباشن می
و سـواد کـامپیوتري   ) فراشـناخت، انگیـزش، رفتـار و شـناخت    (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه .3

  .باشند بینی کننده سبک مدیریت کالسی تعاملی آنها می معلمان، پیش

  

  

  



 1391 پاییز/ اولشماره /  سومسال  /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فصلنامه فن/ 14

 
  روش 

جامعه آماري در این پژوهش کلیـه دانشـجومعلمان    .روش این تحقیق توصیفی همبستگی، می باشد
بـا ادامـه تحصـیل در حـال تـدریس نیـز        زمـان  هـم باشـند کـه    مـی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید      .انجـام شـده اسـت    1389 -90این تحقیق در نیمه دوم سـال  . باشند می
رجایی از این جهت به عنوان جامعه آماري پژوهش انتخاب شـده اسـت کـه در آن دانشـجویان بـا      

شـوند و تمـامی خـرده فرهنـگ هـاي موجـود در ایـن         توجه به نیاز بومی منطقه خـود پذیرفتـه مـی   
 نفـر  800تعداد آنها در لحظه نمونه گیري با اعالم آموزش دانشـگاه، حـدود   . دانشگاه حضور دارند

گیـري تصـادفی    از بین آنها بر اساس روش نمونـه . اعالم شده است) معلم زن 429معلم مرد و  371(
 5الـی   3ضـربدر   نامه پرسشه در آن تعداد عامل هاي ک) 2005(طبقه اي و با توجه به قاعده کالین 

. گیري تصادفی انتخـاب شـده اسـت    با روش نمونه) زن 177 و مرد 153(معلم  330می شود، تعداد 
و هـم بـا اسـتفاده از    ) فراوانـی، درصـد و میـانگین   (ها،  هم به صورت توصیفی  تجزیه و تحلیل داده

  .، انجام گرفته است)جستیکآزمون رگرسیون لو(هاي آمار استنباطی  روش
  

  دهندگان برحسب جنسیت پاسخ يتوزیع فراوانی و درصد. 1جدول
  درصد فراوانی  حجم نمونه  حجم جامعه  جنسیت
 4/46  153  371  مرد
 6/53  177  429  زن

  100  330  800  مجموع
  

  :نامه به شرح زیر استفاده شده است سشروهش از سه پژدر این پ: گیري ابزارهاي اندازه

باشـد کـه توسـط ارلـی و      گویه مـی  20هوش فرهنگی، شامل  نامه پرسش :1نامه هوش فرهنگی پرسش .1
 هوش فرهنگی افراد را بر حسب چهار مؤلفـه فراشـناختی   ،نامه پرسشاین . آنگ طراحی شده است

سـطح  . گیـرد  فرهنگی، انگیزش و رفتار فرهنگـی انـدازه مـی   ) دانش( ، شناخت)استراتژي فرهنگی(
اي بـر اسـاس طیـف لیکـرت      اي و سـؤاالت بـه صـورت پـنج گزینـه      فاصـله  نامه پرسشي گیر اندازه
و گزینه کـامالً   5ریزي شده و در صورتی که فردي گزینه کامالً موافق را انتخاب نماید امتیاز  طرح

                                                      
1.    CQA: Cultural Quotient Scale 
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 5و  1بـین   نامـه  پرسـش به عبارتی دامنه نمرات  ،کسب خواهد کرد 1مخالف را انتخاب نماید امتیاز 

هـا مطلـع    هاي فرهنگی سایر فرهنگ هاي دینی، مذهبی و ارزش من از باور :مثال به طور. دخواهد بو
از  ،در کشورهاي مختلف جهـان  نامه پرسشاین  ).1......مخالف  کامالًو  5......موافق  کامالً( .هستم
وایـی  زاده و دیگران اجرا گردیده و ر ، عباسعلی)1387( کاظمی :مانندنی اایران توسط محقق ،جمله

. تحلیل عامل تأییدي تعیـین گردیـد   آن با ارجاع به نظر متخصصان و کارشناسان به روش صوري و
. محاسبه نمودند 85/0، 1390قاسمی در سال  و 70/0را  نامه پرسش، پایایی این 2007آنگ در سال 

یب و میـزان ایـن ضـر    97/0 با روش آلفاي کرونباخ حدود نامه پرسشدر پژوهش حاضر نیز پایایی 
، انگیـزش  94/0 ، شناخت فرهنگـی 90/0 فراشناخت فرهنگی: نیز نامه پرسشهاي  براي خرده مقیاس

  .مده استآ به دست 93/0 رفتار فرهنگی و 94/0 فرهنگی

باشد کـه   گویه می 64سنجش سواد کامپیوتري شامل  نامه پرسش :1سنجش سواد کامپیوتري نامه پرسش. 2
توسـط   1390طراحی شده است و  در سـال   2شگاه استلنبوچتوسط گروه زبان خارجی مدرن در دان

خـرده مقیـاس    7داراي  نامـه  پرسشاین . سازي شده است سازي، ترجمه و پایا یدالهی و رحیمی، روا
هــا،  هــا، دانــش امنیــت و حمایــت سیســتم هــاي مقــدماتی کــامپیوتر، دانــش مــدیریت فایــل مهــارت
هـاي شـبکه و    تبـاطی و پسـت الکترونیـک، مهـارت    هـا ار  پـرداز، مهـارت   افـزار واژه  هاي نرم مهارت
هـاي   مهـارت : هـاي  محقـق بـا نظـر کارشناسـان بـا ادغـام خـرده مقیـاس        . باشـد  می ارایههاي  مهارت

هاي پست الکترونیک، خرده مقیاس دانش عمومی کـامپیوتر   پردازي و مهارت ، واژهارایهمقدماتی، 
هـا و   ها، دانـش امنیـت و حفاظـت سیسـتم     یلهاي دانش مدیریت فا از تلفیق خرده مقیاس چنین همو 

 نامـه  پرسـش ایـن   .خرده مقیاس دانش تخصصی کـامپیوتر را تهیـه نمـوده اسـت     ،هاي شبکه مهارت
هـا را از لحـاظ سـواد کـامپیوتري در سـه سـطح، سـواد کـم، سـواد متوسـط و سـواد بـاال              آزمودنی

هـایی کـه    آزمـودنی ؛ باشد کـم سـواد   128 - 64هایی که نمره آنها بین  آزمودنی .کند بندي می طبقه
باشـد   320-257هـایی کـه نمـره آنهـا بـین       آزمودنی؛ و باشد سواد متوسط 256 -129نمره آنها بین 

  .شوند باسواد، تلقی می
اصالً، خیلی کـم، در حـد   (ریزي شده  اي بر اساس طیف لیکرت طرح گزینه سؤاالت به صورت پنج

را انتخاب  »در حد عالی«و در صورتی که فردي گزینه ) عالیمتوسط، باالتر از حد متوسط، در حد 

                                                      
1. CLSAS: Computer Literacy Self Assessment Scale 
2. Stellenbosch 
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به عبـارتی دامنـه نمـرات     .کسب خواهد کرد 1را انتخاب نماید امتیاز  »اصالً«و گزینه  5نماید امتیاز 

هـا انیمیشـن و    توان به اسـالید  دانید چگونه می آیا می :مثال به طور. خواهد بود 5و  1بین  نامه پرسش
 در ایـران توسـط یـدالهی    نامـه  پرسـش ایـن   ).1…اصـالً  و  5…در حد عالی ( حرکت اضافه کرد؟

اجرا گردیده، روایی آن با ارجاع به نظر متخصصان و کارشناسان بـه روش صـوري تعیـین     )1390(
هاي آن نیز به صـورت جداگانـه    گزارش شده است و پایایی مؤلفه 93/0پایایی کلی آن نیز . گردید

، 96/0هــا  ، حفاظــت سیســتم95/0هــا  ، مــدیریت فایــل93/0می دانــش عمــو: گــزارش شــده اســت
و  93/0هــاي ارتبــاطی  ،  مهــارت95/0پــردازي  هــاي ورد و واژه ، مهــارت97/0 ارایــههــاي  مهــارت
هـاي   آوري فـن در تحقیقـی بـا عنـوان ادغـام      )2010(رحیمی و  یدالهی هـم   .94/0ها شبکه  مهارت

گـزارش   98/0را حـدود   نامـه  پرسشسی، پایایی این هاي درس انگلی اطالعات و ارتباطات با کالس
 شـد آن را با روش آلفاي کرانباخ مجدداً محاسبه  پایاییدر پژوهش حاضر نیز پس از اجرا،  .نمودند

  .آمد به دست 98/0بخش و حدود  که این مقدار بسیار رضایت
باشـد کـه    مـی  گویـه  26سبک مدیریت کالس، شـامل   نامه پرسش :1نامه سبک مدیریت کالس پرسش. 3

سـبک مـدیریت    نامـه  پرسـش ایـن  . طراحی شده است 1998در سال  2توسط مارتین، ین و بالدوئین
اي و تعـاملی   مداخلـه  اي، غیـر  کالسی معلمان را  بـه سـه صـورت سـبک مـدیریت کـالس مداخلـه       

 بـه دسـت  سنجد و به عبارتی براي هر معلم سه نمره جداگانه بـراي هـر یـک از ایـن سـه سـبک        می
اي بر اساس طیـف   اي و سؤاالت به صورت چهارگزینه فاصله نامه پرسشگیري  سطح اندازه. دآی می

کنـد،   کنـد، تقریبـاً مـرا توصـیف مـی      کند، تا حدي مرا توصیف می اصالً مرا توصیف نمی(لیکرت 
اصـالً مـرا   «ریزي شده و در صورتی که آزمودنی گزینـه   طرح) کند خیلی خوب من را توصیف می

 »کنـد  خیلی خوب من را توصیف می«چه گزینه  و چنان 1را انتخاب نماید، امتیاز  »دکن توصیف نمی
 به طور. است 4و  1 بین نامه پرسشبه عبارتی دامنه نمرات . کند یافت می در 4 را انتخاب نماید امتیاز

الً مـرا  اصـ ( ها کنترل و هدایت کنـد  ان را در انجام تمام فعالیتآموز دانشبه نظر من معلم باید  :مثال
  ).4…کند  خیلی خوب من را توصیف میو  1…کند توصیف نمی

با ارجاع به نظـر متخصصـان و کارشناسـان ، بـه روش صـوري تعیـین        نامه پرسشروایی صوري این 
 85/0توسط اسدالهی اجرا گردیده و پایـایی آن نیـز    1390در ایران در سال  نامه پرسشاین  .گردید

                                                      
1. ABCC: Attitude & Belief on Classroom Control 
2. Martin, Yin and Baldwin 
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بـر روي معلمـان زبـان    ) 1390(توسـط رحیمـی و اسـدالهی    در پژوهشـی کـه   . گزارش شـده اسـت  

نیز پس از اجـرا،   در این پژوهش .گزارش شده است 71/0حدود  آنانگلیسی انجام شده نیز پایایی 
 نامـه  پرسـش کـه ایـن مقـدار بـراي کـل       گردیدآن را با روش آلفاي کرانباخ مجدداً محاسبه  پایایی

 92/0و  ،89/0، 91/0: اي و تعاملی بـه ترتیـب   ، مداخلهاي مداخله هاي غیر و براي سبک 92/0حدود 
  .آمد به دست

   ها یافته

و سـواد کـامپیوتري   ) فراشناخت، انگیـزش، رفتـار و شـناخت   (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه :فرضیه اول
  .باشند آنها می) معلم محوري(اي  کننده سبک مدیریت کالسی مداخله بینی معلمان، پیش
بـین وارد شـده در معادلـه بـر      هاي پیش شود که از بین متغیر مشاهده می ،2هاي جدول  بر اساس داده

به ترتیـب فراشـناخت فرهنگـی و     1داري، شیب خط به دست آمده و آماره والد اساس سطوح معنی
سبک مدیریت کالسی  ،یعنی ؛)وابسته(بینی متغیر مالك  ها براي پیش ترین متغیر رفتار فرهنگی مهم

چنـین سـواد    فرهنگـی و هـم   شناختانگیزش فرهنگی و  ،یعنی ؛ها سایر متغیرمعلم محوري هستند و 
کننـده نیـز بـا     گـویی  این دو متغیر پیش. باشند کننده متغیر مالك نمی گویی کامپیوتري معلمان، پیش

تـر   هاي فراشناختی و رفتاري هوش فرهنگی پایین هرچه مؤلفه ،یعنی ؛متغیر مالك رابطه منفی دارند
   .به سبک مدیریت کالسی معلم محوري گرایش بیشتري دارند باشند معلمان

                                                      
1.Wald 
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  بین قرار داده شده در معادله در مرحله اول و دوم متغیرهاي پیش .2جدول 

 β( S.E(  ها متغیر  
آماره 
wald 

درجه 
 آزادي

سطح 
  داري معنی

ضریب 
 بتا

مرحله 
  اول
  

فراشناخت 
  892/0  000/0  1  491/31  020/0  -114/0  فرهنگی

  441/4  000/0  1  218/15  382/0  491/1  بتضریب ثا

  
مرحله 
  دوم

فراشناخت 
  931/0  014/0  1  067/6  029/0  -072/0  فرهنگی

  957/0  047/0  1  952/3  022/0  -044/0  رفتار فرهنگی
  433/5  000/0  1  933/17  400/0  692/1  ضریب ثابت
  فراشناخت فرهنگی: متغیر وارد شده در مرحله اول

  رفتار فرهنگی: رحله دوممتغیر وارد شده در م
  :معادله ریاضی فرضیه اول

Y= β0 – β(x1) – β(x2)  
Y= 1/491 – (-0/114) scq 
Y= 1/692– 0/072 strategic cultural intelligence – 0/044 behavioral cultural intelligence 
 

کـامپیوتري   و سـواد ) فراشناخت، انگیـزش، رفتـار و شـناخت   (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه :فرضیه دوم
  .باشند آنها می) آموز محوري دانش(اي  کننده سبک مدیریت کالسی غیرمداخله بینی معلمان، پیش

بـین وارد شـده در معادلـه بـر      هاي پیش شود که از بین متغیر مشاهده می ،3هاي جدول  بر اساس داده
ترین  معلمان مهمخط به دست آمده و آماره والد، سواد کامپیوتري   داري، شیب اساس سطوح معنی

آمـوز محـوري    سـبک مـدیریت کالسـی دانـش     ،یعنـی  ؛)وابسـته (بینی متغیر مالك  متغیر براي پیش
ایـن متغیـر   . باشـد  گـویی کننـده متغیـر مـالك نمـی      باشد و متغیر هوش فرهنگـی  معلمـان، پـیش    می

اراي سـواد  هرچـه معلمـان د   ،یعنـی  ؛گویی کننده هم با متغیر مالك رابطه مثبت و معنادار دارد پیش
محـوري اسـتفاده    آموز کامپیوتري باالتري باشند، بیشتر تمایل دارند از سبک مدیریت کالس دانش

   .نمایند
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  بین قرار داده شده در معادله مرحله اول پیش متغیرهاي  .3جدول 

 β(  S.E(  ها متغیر 
آماره 
wald  

درجه 
 آزادي

سطح 
  داري معنی

ضریب 
 بتا

  مرحله اول

  

سواد 
  007/1  001/0  1  147/11  002/0  007/0  تريکامپیو

  059/0  000/0  1  856/28  526/0  -826/2  ضریب ثابت
  سواد کامپیوتري : متغیر  وارد شده در مرحله اول

  : معادله ریاضی فرضیه دوم
Y= β0 + β(x1) + β(x2) – β(x3)  
Y= -2/826 + 0/007 computer literacy  

  
و سـواد کـامپیوتري   ) فراشناخت، انگیـزش، رفتـار و شـناخت   (هاي هوش فرهنگی  مؤلفه: فرضیه سوم

   .باشند کننده سبک مدیریت کالسی تعاملی آنها می بینی معلمان، پیش
بـین وارد شـده در معادلـه بـر      هاي پیش شود که از بین متغیر مشاهده می ،4هاي جدول  بر اساس داده

رفتار فرهنگی، فراشناخت فرهنگی داري، شیب خط به دست آمده و آماره والد  اساس سطوح معنی
سـبک   ،یعنـی  ؛)وابسـته (کننده متغیر مالك  بینی ترین متغیرهاي پیش و سواد کامپیوتري معلمان مهم

فراشـناخت و رفتـار فرهنگـی     هـر چـه سـواد کـامپیوتري،    . باشد مدیریت کالسی تعاملی معلمان می
  .کنند اده میمعلمان باالتر باشد بیشتر از سبک مدیریت کالسی تعاملی استف
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  3و 2و 1بین قرار داده شده در معادله مراحل  هاي پیش متغیر. 4جدول 

 β(  S.E(  ها متغیر  
آماره 
wald 

درجه 
  آزادي

  

سطح 
  داري معنی

  

ضریب 
 بتا

  مرحله اول
  
  

رفتار 
  049/1  001/0  1  936/10  014/0  048/0  فرهنگی

ضریب 
  233/0  000/0  1  71/16  356/0  -456/1  ثابت

  وممرحله د
  

سواد 
  994/0  005/0  1  969/7  002/0  006/0  کامپیوتري

رفتار 
  081/1  000/0  1  726/17  018/0  078/0  فرهنگی

ضریب 
  423/0  035/0  1  432/4  409/0  -86/0  ثابت

  مرحله سوم

سواد 
  993/0  001/0  1  415/10  002/0  007/0  کامپیوتري

فراشناخت 
  064/1  042/0  1  153/4  031/0  062/0  فرهنگی

تار رف
  049/1  036/0  1  407/4  023/0  048/0  فرهنگی

ضریب 
  332/0  011/0  1  534/6  431/0  -102/1  ثابت

  رفتار فرهنگی: متغیرهاي وارد شده در مرحله اول
  سواد کامپیوتري: متغیرهاي وارد شده در مرحله دوم
  فراشناخت فرهنگی : متغیرهاي وارد شده در مرحله  سوم

  :معادله ریاضی فرضیه سوم
Y= β0 + β(x1) + β(x2) – β(x3)  
Y= - 1/102-  0/007 computer literacy  + 0/062 strategic cultural intelligence + 0/048 behavioral cultural 
intelligence 
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 گیري  بحث و نتیجه

که بین هوش فرهنگی معلمـان و سـبک مـدیریت     ادهاي تحقیق نشان د در بررسی فرضیه اول، یافته
این نتایج از لحاظ منطقی نیز قابـل تبیـین   . محوري رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ی معلمکالس

هستند، معلمانی که از هوش فرهنگی بـاالیی برخـوردار هسـتند، بیشـتر از سـبک مـدیریت کـالس        
جایی کـه هـوش فرهنگـی     از آن. کنند استفاده می) محوري یا تعاملی آموز دانش(غیرمعلم محوري 

رسـد معلمـانی کـه از     هاي فرهنگی جدید است، بـه نظـر مـی    سازگاري با شرایط و مجموعه توانایی
شـان انعطـاف بیشـتري داشـته و      شوند، در مـدیریت کـالس درس   لحاظ فرهنگی باهوش قلمداد می

کنند، احترام  چون و چرا به قوانین و مقرراتی که وضع می ان انتظار دارند که بیآموز دانشاز  تر کم
هـا قـرار    ان توجه داشته و آنها را محور کـار و فعالیـت  آموز دانشو آنها را بپذیرند، بلکه به بگذارند 

  .دهند می
که، افرادي که داراي فراشناخت هوش فرهنگی باالیی هسـتند، انگیـزه مشـارکتی و     با توجه این

رود  ، انتظـار مـی  )2011پتـروویس،  (هـاي فرهنگـی جدیـد دارنـد      شناختی باالتر در میـان مجموعـه  
هـاي مـدیریتی غیـرمعلم     بیشـتر از سـبک   ،معلمانی هم کـه داراي فراشـناخت فرهنگـی بـاال هسـتند     

افرادي که از لحاظ فراشناختی باهوش قلمداد می شوند، بـر   .محوري و بیشتر تعاملی استفاده نمایند
هـا   تراتژيبینـی و اصـالح اسـ    کنند و بیشتر به باز تفکر و مفروضات بسته و غیرقابل انعطاف تکیه نمی

پردازنـد و ایـن همـان     شان را تفسیر نموده و بـه تعـدیل ایـن الگوهـا مـی      پردازند، الگوهاي ذهنی می
کاري است که از یک معلم منعطف که داراي سبک مدیریتی کالسـی غیرمسـتبدانه و بـه عبـارتی     

  .رود است انتظار می) محور یا تعاملی آموز دانش(غیرمعلم محورانه 
هــا و رفتــار  کنــد بــا اعمــال کنتــرل و نظــارت بیشــتر بــر فعالیــت  تــالش مــیگــر،  معلــم مداخلــه

بـه  با توجه به نتایج . تأکید بر قوانین و انضباط کالس، به اهداف آموزشی دست یابد ،انآموز دانش
محـور  از هـوش فرهنگـی رفتـاري      آمـوز  دانـش گر یا  آمده از پژوهش حاضر معلمان مداخله دست
جایی کـه هـوش فرهنگـی رفتـاري، قابلیـت ابـراز و نمـایش اعمـال و          آن تري برخوردارند، از پایین
هـاي متفـاوت    کالمی مناسب در زمان تعامل با افراد داراي فرهنـگ  ها و اقدامات کالمی و غیر رفتار

باشند،  اي از رفتار فردي می است و افراد داراي هوش فرهنگی رفتاري باال داراي مجموعه و گنجینه
افراد با هوش فرهنگـی   چنین هممورد نیاز براي یک موقعیت مشخص است و هاي  که شامل جواب

هـا و مقتضـیات یـک موقعیـت      شـان را بـراي بـرآوردن نیـاز     رفتاري باال منعطف هستند و رفتارهـاي 
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هاي مورد نیاز براي یک معلم کـه کـالس    دهند و این مشخصات با ویژگی فرهنگی خاص تغییر می

کند، متناقض است، پس داشتن رابطه  اداره می) اي مداخله(محورانه هاي معلم  درسش را با رویکرد
رفتاري هـوش فرهنگـی و مـدیریت معلـم محورانـه کـالس درس، منطقـی بـه نظـر           مؤلفهمنفی بین 

  . رسد می
آمده از پژوهش بیانگر ارتباط مثبت بین سـواد کـامپیوتري معلمـان بـا سـبک       به دستهاي  داده

آمـده از پـژوهش    بـه دسـت  این نتـایج بـا نتـایج    . باشد می شان ريمحو آموز دانشمدیریت کالسی 
هـاي جدیـد توسـط     انـد اسـتفاده از تکنولـوژي    کـه بیـان کـرده   ) 1386(و عطاران ) 1385( زاده فارغ

معلمان موجب گذر از تعلیم و تربیت معلم محوري بـه سـوي تربیـت فراگیـر محـوري و مبتنـی بـر        
رسـد   ن نتایج از لحاظ منطقی هم قابل تبیین است، به نظر میای. می باشد سو همگرایی است،  سازنده

هاي  به روش تر کممطالب درسی  ارایهمعلمانی که از سواد کامپیوتري باالتري برخوردار باشند، در 
بهـره  ) پاورپینـت (هاي جدید و مبتنی بر کامپیوتر  کنند و بیشتر از روش سنتی و تخته سیاهی اتکا می

هـاي تعـاملی بهـره گرفتـه و      شـان از روش  بیشـتر در نحـوه مـدیریت کالسـی     این معلمان. گیرند می
  .گیرند هاي کالسی مشارکت داده و از آنها کمک می ان را هم در فعالیتآموز دانش

اطالعـات، انقالبـی در    آوري فـن رسـد کـه    در قرن بیستم، به نظـر مـی   آوري فندر خالل امواج 
اطالعـات در نظـام تعلـیم و تربیـت معتقـد       آوري فنتوسعه مشتاقان . تعلیم و تربیت برپا خواهد کرد
ان و معلمان با کامپیوتر و اینترنت سروکار خواهنـد داشـت   آموز دانشبودند که مدارسی که در آن 

محور جایگزین  آموز دانشکالس  :مدارسی که در آن ؛کامالً با مدارس امروز متفاوت خواهند بود
اي سـازگار   هاي فردي هر یادگیرنـده  یوتر، آموزش را با نیازدر آن کامپ. شود کالس معلم محور می

به آنهـا امکـان    آوري فنان، گیرنده منفعل اطالعات نیستند و آموز دانشکالسی که در آن  .کند می
ان یـاد  آمـوز  دانـش معلمـان نیـز در کنـار     .دهد که در ساخت دانش به طور فعال مشارکت کننـد  می
ان بـر  آمـوز  دانـش آموزي  کننده را در خود ه آموزش نقش تسهیلطرف یک ارایهگیرند و به جاي  می

هـاي   و اشـتیاق بـه یافتـه    مسألهها، توانایی حل  مهارت :چون ،در ارزیابی نیز عواملی. گیرند عهده می
زودي شاهد انقالبـی   هتوان گفت ما ب به طور کلی می). 1386عطاران، (گیرند  علمی مد نظر قرار می
شان خـود را بـراي آن مهیـا     بایستی با ارتقاي سطح دانش و سواد کامپیوتري خواهیم بود که معلمان

هاي نوین مستلزم این است که معلمان از دانـش اطالعـاتی و سـواد     استفاده از تکنولوژيزیرا  .کنند
  .کامپیوتري کافی برخوردار باشند
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ن و مجریان سیسـتم تعلـیم و   ریزا اران، برنامهذگ توان به سیاست هاي این پژوهش، می با توجه به یافته

  .نمود ارایهتربیت، چند پیشنهاد کاربردي 
سنجش سطح سواد کامپیوتري معلمان به عنـوان مبنـایی بـراي ارزیـابی آنـان مـد نظـر قـرار          •

 .گیرد
نیــاز و مــالك ضــروري در گــزینش و  بــه عنــوان یــک پــیش ICDLهــاي  گذرانــدن دوره •

 .معلمان در نظر گرفته شود یابی ارزش
فرهنگـی   آموزش چند«هاي تربیت دبیر و تربیت معلم براي عملیاتی شدن درس  گاهدر دانش •

 »یـادگیري  - جهت ارتقاء سطح نظري دانشجومعلمان نسبت به فرهنـگ بـر جریـان یـاددهی    
 .نمایند ارایهطراحی تفصیلی 

هـاي   آشنایی با ویژگی«هاي تربیت دبیر و تربیت معلم براي عملیاتی شدن درس  در دانشگاه •
 .طراحی تفصیلی به عمل آید »هاي ایرانی ام و فرهنگاقو

هاي صالحیت فرهنگی معلمان به عنوان یک  توجه به هوش فرهنگی به عنوان یکی از مؤلفه •
 .معلمان در نظر گرفته شود یابی ارزشنیاز و مالك ضروري در گزینش و  پیش

زودن بحـث  هاي آمـوزش ضـمن خـدمت و بـا افـ      هاي آموزشی و دوره با برگزاري کارگاه •
هـاي تربیـت دبیـري، بـراي      مدیریت کالس به سرفصل دروس مراکز تربیـت معلـم و رشـته   

 .شود ارتقاي سبک رفتاري معلمان در مدیریت کالس اقدام

 منابع

 
هاي  گیري مدیریت کالسی دبیران زبان ایرانی و سبک ارتباط بین جهت. )1390( .اسدالهی، فاطمه .1
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 .شهید رجایی، تهران
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  .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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