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آماده کنند.
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ABSTRACT

Article history:

Mastering a language entails integrating with the culture of the speakers of that language. The
aim of this study was investigating the relationship between cultural identity and language
achievement, the relationship between cultural identity and multiple intelligences, and the
relationship between multiple intelligences and language achievement of Iranian EFL learners.
This study also sought to find which types of EFL learners’ intelligence can predict their cultural
identity and language achievement. Initially, 300 language learners took TOEFL and 180 learners
were selected. Afterwards, the cultural identity and multiple intelligences questionnaires were
applied. The results of statistical analyses revealed that there was a significant negative
relationship between cultural identity and language achievement, a statistically positive and
significant relationship between cultural identity and multiple intelligences, and a statistically
positive and significant relationship between multiple intelligences and language achievement.
The results also indicated that EFL learners’ cultural identity can be predicted by their
interpersonal intelligence and their language achievement can be predicted by their linguistic
intelligence. Being aware of such results, English teachers can equip themselves with effective
techniques to handle possible challenges.
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آموزش و یادگیری فرهنگ و زبانند و هر دوی آنها زبانآموز را
فرهنگ در قلب آموزش و یادگیری زبان نهفته است ،زیرا

زبان و فرهنگ و همچنین آموزش و یادگیری درهم آمیخته است.
مارک ( )9002( ) Marek, K.معتقد است هنگامی که فرهنگ
همراه با یادگیری موثر زبان دوم باشد اهمیت زیادی پیدا میکند.
بنابراین ،معلمان زبان دوم باید فرهنگ زبان هدف را بیشتر در
کالس درس مورد توجه قرار دهند .در حقیقت ،احترام زبانآموزان
بهتفاوتهای فرهنگی میتواند در طول یادگیری زبان دوم در کالس
درس بهبود یابد ،بهشرطی که معلمان زبان ،بهفرهنگ زبان دوم در
حین آموزش ،توجه کنند.
به باور ریچاردز و اشمیت () Richards & Schmitt
( ،)9000فرهنگ مجموعهای از آداب و رسوم ،ارزشها و اعمالی
است که باعث تمایز یک کشور و یا یک گروه از دیگران میشود.
این تفاوتها و تمایزها بهشکلهای مختلف (بهعنوان مثال آثار
ادبی ،نقاشی ،موسیقی و غیره) منعکس شده است .با توجه
بههمبستگی نزدیک بین زبان و فرهنگ ،معلمان زبان دوم که
فرهنگ متفاوتی دارند ،نیاز بهاحترام بهآداب و رسوم فرهنگی دارند.
فرهنگ بهعنوان بخشی جداییناپذیر از یک زبان در نظر گرفته شده
است .بهعبارت دیگر ،تسلط بر یک زبان و توانایی برقراری ارتباط
از طریق آن ناگزیر ،مستلزم آشنایی با فرهنگ گویشوران آن زبان
است (نالت .)9002 ، Nault, D.،در حقیقت ،یادگیری زبان دوم

آماده میکنند تا با مردمی از یکجامعه و زبان متفاوت ،بهطور
موثرتر و کارامدتر ارتباط برقرار کنند (ساسمن9000 ، Sussman ،
)  .با این حال ،تا چه اندازه زبانآموزان پذیرای این فرهنگ
خارجیاند و اینکه چگونه هویت فرهنگی آنها با فرایند یادگیری
زبان دیگری همکنشی دارند ،هنوز شناخته نشده است و از آنجایی
که فرهنگ عنصر جدایی ناپذیر و پیچیده در فرایند یادگیری زبان
است ،تحقیقات بیشتری در قلمرو فرهنگ و تعامالت بین فرهنگی
و دیگر عوامل موثر بر یادگیری زبان و فرایند آموزش الزم است
(آتای و ایس .)9002 ، Atay & Ece ،چنین پرسشهایی انگیزه
انجام مطالعه حاضرند.
هویت مفهومی چندگانه و پویا دارد .هویت و یادگیری
زبان همبستگی نزدیکی دارند ،هر کدام بر دیگری تأثیر میگذارد.
کوین ( ،)9002با توجه بهتحقیقی در بارۀ چینیهایی که انگلیسی یاد
میگیرند ،میگوید که زبان اول فراگیر و پس زمینۀ فرهنگیاش
احتماال بر روی یادگیری زبان دوم تاثیر میگذارد .در چین ،یادگیری
زبان انگلیسی بهعنوان یک ظرفیت ارزشمند شناخته شده است و
بهعنوان تهدیدی برای هویت غالب مردم چین توصیف نمیشود.
برخی مطالعات بهاین واقعیت اشاره میکنند که هویت فرهنگی
همچنین میتواند مانع یادگیری زبان خارجی در چین شود
(منگوبای.)0222 ، Mangubhai ،

"نه تنها صرفا یادگیری اطالعات جدید (واژگان ،دستور زبان ،تلفظ

بهنظر مارک ( ،)9002صرفنظر از نقش مهم فرهنگ در

و غیره) است که آن هم بخشی از فرهنگ خود [شخص] است،

بستر یادگیری زبان دوم ( ،)SLAمحققان بهبررسی این انگاره

بلکه کسب عناصر نمادین یکجامعۀ قومی و زبانی متفاوت است"

پرداختند که تفاوت فرهنگی و شخصی میان زبانآموزان زبان دوم

(گاردنر ،9000، Gardner, H.،ص.) 17

احتماال بر میزان یادگیری موفقیتآمیز زبان دوم اثر میگذارد .هوش

تاکید بر یادگیری فرهنگ در کالسهای زبان در مطالعات
مختلف مشهود است .بهعنوان مثال ،مارتینز گیبسون Martinez-
) ،0221( ) Gibsonص )091 .بیان میکند «کالس درس زبان
خارجی ،جایی است که دانشآموزان میتوانند این آگاهی را کسب
کنند که برخی مردم نه تنها متفاوت صحبت میکنند ،بلکه عمل و
واکنشهای متفاوتی نشان میدهند و بهطور متفاوتی زندگی میکنند.
این دانش فرهنگی منجر بهپذیرش تحمل پذیرتر تنوع جهان
میشود ».بنابراین ،کالسهای آموزش زبان خارجی مکانی برای
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چندگانه ،از جمله ،یکی از این تفاوتها است که افراد را متمایز
میکند .طبق نظر تسوریرو ) ،)9002( )Tesorieroارتباطی نزدیک
بین زبان و فرهنگ وجود دارد و تمام عوامل مرتبط با فرهنگ
ممکن است ،مربوط بهیادگیری زبان باشد .یکی از عوامل مهم در
زمینۀ یادگیری و آموزش زبان ،هوش چندگانه است (گانیه و پیر،
 9009 ،Gagne & Pereماری و ابرسان& Maree ،
 .)9009، Ebersohnدر آخرین دهههای قرن بیستم ،گاردنر
( )0211رویکرد جدیدی را برای توصیف هوش بهنام هوش
چندگانه ( )MIsبهکار برد که خود پیشگام رشته جدیدی از
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تحقیقات بر روی نقش هوش در یادگیری زبان دوم شد .طبق نظر

انسانی از قبیل منطق  /ریاضی ،زبانی  /کالمی ،بصری  /فضایی،

گاردنر ( ،)0211هوشهای چندگانه بهطور همزمان کار میکنند.

جنبشی/بدنی ،هوش موسیقی ،هوش بین فردی ،درون فردی و

بنابراین ،در درک مفهوم هوش بهعنوان عاملی کلی ،بازنگری شد.

طبیعی است .پس از شناسایی هوش چندگانه گاردنر ،هوشهای

گاردنر یادآور شد که تعدادی هوش مجزا در اختیار انسان است که

چندگانه را بسیاری از محققان در رشتۀ آموزش زبان دوم ،بررسی

در مهارتها و تواناییهای مختلف بروز یافته است .گاردنر ()0211

کردند (بهعنوان مثال ،آیدیمیر و کارالی،Aydemir & Karali ،

هوش را بهعنوان " پتانسیل زیستشناختی برای دربرگرفتن

 9003؛ ابرسان و ماری9009 ، Maree & Ebersohn ،

اطالعاتی تعریف میکند که میتواند در یک محیط فرهنگی برای

؛اسماعیلی ،بهنام ،و اسماعیلی9003 ،؛ الفاوری و صمدی Al- ،

حل مشکالت فعال شوند ،و محصولی ارزشی را در فرهنگ ایجاد
میکند " (ص  . )13این تعریف بر تعامل بین زیست شناسی افراد
و زمینه محیط فرهنگی آنها تأکید میکند .هوش ،بهاین ترتیب ،هم
شامل تواناییهایی حل مساله همگرا مرتبط با دادن آزمون ،و
همچنین تواناییهای شناختی واگرا است که بر رفتار عملی هر روزه
اثر میگذارد ،تعریف شده است (آرمسترانگ، Armstrong ،
.) 9001

9001 ،Faoury & Smadi؛ روحانی و ربیعی9001 ،؛ سجادی
راد ،خجسته ،و کافی پور 9003 ،؛ کورا و الهبایشیKoura & ،
9003 ،Al-Hebaishi؛ گانیه و پیر9009 ، Gagne & Pere ،؛
محب و باقری.)9001،
گاردنر انگارۀ هوش چندگانه را در سال  0211بهپیش برد
(اسپیروفسکا .)9001 ، Spirovska ،همانطور که اسپیروفسکا
( )9001ادعا میکند این انگاره اظهار میکند که هوش و

با توجه بهنظریه هوش چندگانه ،هوش عبارت است از

تواناییهای انسانی نمیتواند با یک شاخص عددی توصیف شود.

توانایی اعمال یک یا چند طبقه بندی از هوش بهشیوه ای که در یک

در این نظریه ،هوش چندگانه با تقریبا ماژولهای مستقل هوش در

جامعه یا فرهنگ ارزشمند است (کورنهابر.)9000 ، Kornhaber ،

ذهن سروکار دارد (ابرسان و ماری )9009 ،است .مسیک

گاردنر با بیان اینکه فرهنگ ما هوش را بیش از حد ،محدود تعریف

) )0229( (Messick, S.معتقد است ،این نظریه بهویژه ادعا

کرد ،در کتاب چارچوبهای ذهن ( )0211پیشنهاد وجود حداقل

میکند که رفتار هوشمندانه از یک ویژگی یکپارچۀ واحد ذهنی

هفت هوش اساسی را داد .با این حال ،اخیرا او هوش هشتم را

(ادعای مطرح شده در "نظریه مبتنی بر  )"gسرچشمه نگرفته است.

اضافه کرده است و حتی در مورد امکان هوش نهم نیز بحث کرد

در عوض ،همانطور که گاردنر ( )0211بحث کرده است ،انواع

(گاردنر .)0222 ،با توجه بهنظریه هوش چندگانه ،هر انسان دارای

مختلفی از هوش وجود دارند که از گسترههای استعاری مجزای

یک یا چند ماژول ذهنی مختص خودش است .در حقیقت ،یک فرد

انرژی ذهنی ایجاد شده است .ماژولهای ذهنی که بهنام هوش

بهراحتی هماهنگ با این فضای ذهنی یاد میگیرد .فرض بر این

خودمختار شناخته میشوند ،شامل هوش زبانی ،ریاضی منطقی،

است که این نظریه اجازه دسترسی بهاطالعات را بهمحیطهای

فضایی ،جنبشی بدنی ،موزیکال ،بین فردی ،درون فردی و

مختلف یادگیری میدهد که منجر بهافزایش انگیزه میشود .آن

طبیعتگراییاند .آنها با هم کار میکنند و بهوسیله فرهنگ شکل

دسته از روشهای آموزش که بر اساس نظریه هوش چندگانه

گرفته و اجتماعی میشوند ( مسیک.)0229 ، Messick, S. ،

هستند ،بهایجاد یک محیط یادگیری فعال و هیجان انگیز برای

گاردنر معتقد است که هوش چندگانه دو مزیت مهم در زمینه

فراگیران کمک میکند .یک اصل عمده نظریۀ هوش چندگانه،

آموزش دارد .اول ،هوش چندگانه فرصتی برای برنامه ریزی برنامه

مربوط بهفراهم کردن مناطق مختلف هوشی برای هر فراگیر است.

آموزشی فراهم میکند تا بهدانش آموزان انگیزه ای برای ادامه

برای اطمینان از این که آیا فراگیران میتوانند بین اطالعات ارتباط

تحصیل بدهد (به عنوان مثال ،آموزش موسیقی و علمی) و دوم

ایجاد کنند ،روشها و تکنیکهای تدریس باید بر مبنای نظریه

چنین نوعی از هوش اجازه میدهد تا دانشآموزان بیشتری را پیدا

هوش چندگانه ترسیم شود .گاردنر ابزاری را ارایه کرد که گستره

کنید که بهدنبال یادگیری رشتهها و نظریههای مختلف هستند .اگر

وسیعی از توانایی هایی که انسانها دارند را نشان میدهد و

دانشآموزان با بهره گیری از زمینههای هوشی خودشان آموزش

تواناییهایشان را بههشت گروه یا هوش جامع دسته بندی میکند.

ببینند یادگیری بهراحتی قابل دستیابی است (بومن، Bummen ،

پیشنهاد کرد که هر فرد دارای اشکال مختلف هوش
گاردنر ()0211
www.SID.ir
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در این پژوهش رابطه بین هویت فرهنگی ،پیشرفت زبان و

از نوشتن" وجود دارد .تحقیقی بهوسیله اسماعیلی ،بهنام ،و

هوش چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند .بنابراین ،سواالت تحقیق

اسماعیلی ( )9003انجام شد تا روشن کند چگونه هوش چندگانه

زیر تنظیم شد:

با توانایی نوشتاری دانشآموزان دختر و پسر ایرانی ارتباط دارد.



آیا بین هویت فرهنگی زبانآموزان ایرانی و هوش
چندگانه و پیشرفت زبانی آنها رابطۀ معناداری وجود
دارد؟



کدام نوع هوش چندگانه زبانآموزان ایرانی بهطور قابل
توجهی هویت فرهنگی خود را پیش بینی میکنند ؟



کدام نوع هوش چندگانه زبانآموزان ایرانی بهطور قابل
توجهی پیشرفت زبانی آنها را پیشبینی میکند ؟

نتایج آماری نشان داد که بین هوش چندگانه دانشآموزان دختر و
پسر و عملکرد نوشتاری آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
همچنین یافتهها نشان داد که هیچ ارتباطی بین مولفههای هوش
چندگانه و توانایی نوشتن وجود ندارد .سجادی راد ،خجسته ،و
کافی پور ( )9003بررسی کردهاند که چگونه هوش چندگانه با
یادگیری زبان دانشجویان رشته پزشکی با تمرکز بر مهارت نوشتن
آنها ارتباط دارد .نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین
مشخصات هوش چندگانه شرکت کنندگان و عملکرد نوشتاری و
موفقیتهای زبانی آنان وجود دارد .مطالعات در مورد هویت معلم

 -1پیشینه تحقیق
در نگاه الفاوری و صمدی ( ،)9001نتایج مطالعات متعدد
انجام شده بر روی هوش چندگانه تاثیر مثبت نقاشی را بر روی
هوشهای چندگانه در محیط آموزشی نشان دادهاند .کورا و

زبان دوم درون بافت آموزش زبان دوم بهدلیل افزایش عالقه
بههویت معلم در آموزش عمومی معلمان آغاز شده است .با وجود
افزایش تعداد مطالعات در مورد شناخت معلم زبان دوم (برگ،
9001 ،Borg؛  ،)9002دانش پایه معلم (فریمن و جانسون، ،
 )0221 ،Freeman& Johnsonو یادگیری معلم (جانسون،

الهبایشی ( )9003در مطالعهای ،ارتباط بین هوش چندگانه،

 )9002 ،Johnsonاز دهه  ،20پژوهشهای بسیار کمی بهبررسی

خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را بررسی کردند.

هویت معلم در رشته آموزش زبان دوم پرداخته اند (جانسون،

نتایج نشانداد که بین هوش منطقی و نمرههای دستور زبان ،هوش

9001؛ جانستون0222 ، Johnston ،؛ سویی 9002 Tsui ،؛

بین فردی و نمرههای آزمون گفتاری همبستگی مثبتی وجود دارد .با

9000؛ مورگان9003 ، Morgan ،؛ میلر9002 ، Miller ،؛ ورگیز،

این حال ،نتایج نشان داد که بین هوش بدنی و نمرههای درک

9000 ،Varghese؛ ورگیز و همکاران .)9001 ،بهعبارت دیگر،

شنیداری ،هوش درون فردی و و نمرههای درک مطلب شنیداری و

این رشته توجه کمی بهفرایندهای مهم مانند شکلگیری هویت،

هوش موسیقیایی و نمرههای درک مطلب خواندن همبستگی

همکنشی بین این فرایندها و شیوۀ تغییر هویتها با توجه بهموقعیت

معنیداری وجود دارد .افزون بر این ،بین هوشهای چندگانه و

معلمان (سویی )9002 ،کرده است.

موفقیت زبانآموزان در مهارتهای مختلف زبانی همبستگی
معناداری وجود نداشت .هیچ ارتباط معناداری بین خودکارامدی و
موفقیت زبانآموزان وجود نداشت.

در میان مطالعات اخیر انجام شده در مورد هویت و
یادگیری زبان انگلیسی در ایران (مثال ،خطیب و قمری9000 ،؛
زارعی و اصغری متین )9003 ،همچنین مطالعات انجام شده

محب و باقری ( )9001در مطالعه خود بهدنبال آشکار

بهوسیله رزمجو و ایزدپناه ( )9009در مورد ارتباط بین یادگیری

کردن رابطه احتمالی میان هوش چندگانه و بکارگیری استراتژیهای

(خواندن و نوشتن) زبان دوم و سبکهای پردازش هویت و نیز

نوشتاری بهوسیله زبانآموزان ایرانی بودند .تجزیه و تحلیل نتایج

رزمجو ( )9000در مورد جنبههای هویت و موفقیت زبانآموزان در

نشان داد که همبستگی بین «هوشهای منطقی ،جنبشی ،کالمی و

اینجا بررسی شده اند .در مطالعه اول ،نویسندگان بهشیوههای

بصری» و «راهبردهای کلی نوشتاری» مورد استفاده شرکتکنندگان

پردازش هویت یا شیوههایی که مردم نسبت بههویت متمایلند

وجود دارد .افزون بر این ،یافتهها نشان میدهد که همبستگی بین

پرداخته شد و در دومی ،با جنبههایی از هویت سر و کار دارند که

"هوشهای طبیعی ،منطقی جنبشی و بصری" و "راهبردهای پیش

عمدتا طبق استداللی که ساسمن ( )9000ارائه میدهد جنبههای

www.SID.ir
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مختلف خود پنداره است .تمرکز مطالعه حاضر بر هویت فرهنگی

فرهنگ خاص و قضاوت بر اساس آن ادراک مربوط است) اشاره

است که برخیها از آن بهعنوان هویت ملی یاد میکنند (ساسمن،

میکند .او اصرار میورزد که ما در مورد خطاهای متعدد از فرامینی

 )9000و یا بهبیان سادهتر ،راهی که مردم بهوسیله آن خود را ایرانی

که میتواند در بحث فرهنگ اتفاق بیفتد ،محتاطیم .نخستین آن

میشناسند و هویتشان را احساس میکنند .بر این اساس،

کلیشهای بودن است که از آن بهعنوان اغراق در بعضی از جنبهها یا

پژوهشهای فزونتری نیاز است تا بهچگونگی ارتباط بین هویت

ویژگیهای یک فرهنگ و یا مردم آن توصیف میشود .پاتریکیس

فرهنگی عمومی زبانآموزان ایرانی و یادگیری زبان خارجی آنها

باور دارد که الزم است بین انواع (صفات مشترک) و کلیشهها

پیببرد .یافتههای این مطالعات راه را برای تجزیه و تحلیل عمیقتر

(تصاویر ثابت) تمایز قایل شد بهگونهای که فراگیران بیاموزند انواع

جنبههای هویت فرهنگی و روش هایی که بهوسیله آنها موجب

و کلیشهها را مشخص کنند.

تسهیل یا ممانعت در یادگیری زبان خارجی میشود هموار میسازد.
اگر چه بسیاری از مطالعات (بهعنوان مثال ،آملی و موالیی9009 ،؛
اسو خوان و مارتینز فلورUso –Juan & Martinez – Flore ،
9001 ،؛ پالنکن ،فن هوفت ،و کورزیلیوسPlanken, van ،
9003 ،Hooft & Korzilius؛ خوزه و آگیالرJosé & ،
9001 ،Aguilar؛ ژو و گریفیث 9000 ،Zhou & Griffiths ،؛
سادوف )9000 ، Sudhoff ،در مورد فرهنگ بهاندازه کافی تحقیق
و اهمیت آن را تایید کردهاند ،اما هیچکدام ارتباط بین هویت
فرهنگی و هوش چندگانه را بررسی نکردهاند .بنابراین ،هوش
چندگانه ،عاملی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سبنم ،دیکل ،و گلدم

& Sebnem, Dicle,

نگاهی دقیق بهسوابق مربوطه در ایران و خارج از کشور
نشان میدهد که مطالعات اندکی برای بررسی رابطه بین آموزش و
هویت ملی انجام شده است ( شمشیری .)9001 ،مطالعات انجام
شده بر روی هویت تا حد زیادی بهوضعیت اجتماعی ،تاریخی و
فرهنگی مختلفی که در آن یادگیری زبان رخ میدهد ،مرتبط است.
آنها همچنین بهچگونگی درگیر شدن دانشآموزان در مذاکره و
مقاومت گهگاه آنها در برابر موقعیتهای متنوعی که این زمینهها
دارند ،میپردازند ( خطیب )9000 ،است .برای مثال ،تحقیقات
الینگر ( ،)9000پاولنکو و اسکات )(Pavlenko & Scott
( ،)9009رایلی ( ،)9001فت ) ،)9002( (Foughtو کالداس و
کرون کالداس

)')2002( (Caldas & Caron-Caldas

) )9002( )Guldemسطوح حساسیت بین فرهنگی را در میان

مطالعاتیاند که مورد تردید قرار گرفتند ،در حالی که اگر مطالعات

دانشجویان دانشگاه با هدف بررسی تاثیر آموزش و تجربه بین

خوبی در بارۀ هویت فرهنگی ایرانی و مهارت زبان انجام شده

فرهنگی بر روی توسعه توانش ارتباطی بین فرهنگی مورد تجزیه و

باشد ،کم است .در نتیجه ،این مطالعه با توجه بهنوآوری آن در بافت

تحلیل قرار دادند .یافتهها نشان میدهد که با افزایش احترام

آموزش زبان ایران مفید خواهد بود.

فراگیران زبان دوم بهفرهنگهای مختلف ،مشارکت آنها در
تعامالت بین المللی افزایش مییابد.

همانطور که در همه مطالعات تجربی صدق میکند ،ممکن
نیست تحقیقی جامع و بی عیب و نقص در بارۀ هر جنبۀآموزش

بهتازگی ،لطف آبادی و نوروزی ( )9003با استفاده از

زبان خارجی و هویت فرهنگی انجام شود و بر این اساس ،مطالعه

پرسشنامه بهبررسی شیوۀ برخورد دانشجویان دبیرستانی ایرانی با

حاضر میتواند حیطههای جدیدی از تحقیق در مورد هویت

جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت و ارزشهای مذهبی و ملی،

فرهنگی را بر اساس محدودیتهای مطالعه و همچنین بر اساس

پرداختهاند .گرچه این مطالعات اهمیت موضوع هویت را در نظر

پیشنهادهای حاصل از یافتههای این مطالعه نشان دهد .با وجود

گرفتهاند ،اما این مسئله را بهدرستی در زمینۀ یادگیری زبان خارجی

مشارکت عملی بحث شده در باال ،مطالعه فعلی نیز میتواند بهسابقه

مورد بررسی قرار ندادهاند .در حقیقت ،تفاوت میان دو فرهنگ،

هویت فرهنگی و یادگیری زبان کمک کند .اگر چه پیشتر گفته شد

یعنی فرهنگ زبان اول و دوم ،ممکن است گاهی موجب اختالف

که هویت ،فرهنگ و یادگیری زبان در چندین مطالعه در سراسر

فرهنگی باشد .با توجه بهنظر لطفآبادی و نوروزی (،)9003

جهان مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما هیچ کس نمیتواند ارزش

پاتریکیس ) ) Patrikisبهپیامدهای منفی ناشی از نژادپرستی و

تحقیقات در حال انجام در موضوعات همانند در فواصل زمانی

همچنین بی طرفی در توصیف مطالب فرهنگی (که با ادراک از یک
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مختلف ،با استفاده از روشهای متفاوت و در موقعیتهای محلیتر

سوال ( )IFآزمون تعیین شد .مواردی که سادگی سوال آنها قابل

را نادیده بگیرد.

قبول بود ،بهعنوان سوالهای نهایی انتخاب شدند .فرمول آلفای

-9روش پژوهش
-0-9شركت كنندگان
صد و هشتاد زبان آموز بر اساس نمونهگیری در دسترس
از موسسه زبان سفیر در تهران برای شرکت در این مطالعه انتخاب
شدند .شرکتکنندگان شامل زبانآموزان پسر و دختر در محدوده
سنی بین  01تا  11سال بودند .برای اطمینان از سطح واقعی

کرونباخ برای محاسبه پایایی آزمون چند گزینهای استفاده شد .پس
از انجام این کار ،پایایی برای آزمون  0722حاصل شد که شاخص
پایایی تقریبا باالیی است .برای تعیین روایی آزمون ،محقق از دو
معلم کارشناس درخواست کرد تا نظرات خود را در مورد محتوای
آزمون بیان کنند .بنابراین برخی از موارد حذف شدند و برخی تغییر
یافتند.
 -9-1-9پرسشنامه هویت فرهنگی

شرکتکنندگان ،آزمون تافل ( )TOEFLبرگزار شد و کسانی که

پرسشنامه هویت فرهنگی توسط ابراهیمی ،افراز ،و

نمرههایشان در محدوده یک انحراف استاندارد باالتر و کمتر از

صمیمی ( )9002با  10سوال در مقیاس لیکرت  1امتیازی طراحی

میانگین بود برای این مطالعه انتخاب شدند .زبان اول شرکت

شده است که شامل گزینههای خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم

کنندگان ،فارسی بود.

بهشدت مخالفم است .این پرسشنامه شامل چهار دسته مذهب،

-1-9ابزار پژوهش
-0-1-9آزمون تافل
آزمون تافل برای انتخاب یک نمونه همگن از زبانآموزان
در سطح پیشرفته برگزار شد .در راستای این پژوهش ،نسخه قلم و
کاغذ تافل شامل سه بخش شنیداری ،ساختار زبان و درک مطلب
مورد استفاده قرار گرفت .برای تایید پایایی نسخه مورد استفاده تافل
در این پژوهش 10 ،زبان آموز بهصورت آزمایشی بهسواالت این
آزمون پاسخ دادند و ضریب آلفای کرونباخ بر روی دادههای
بهدست آمده انجام پذیرفت .ضریب پایایی برابر با  0/12بود که
کامال رضایت بخش است .الزم بهذکر است که این آزمون عاری از
سواالتی است که بار فرهنگی دارند و ممکن است بر نتایج تحقیق

فرهنگ ،ملیت و زبان است .پایایی پرسشنامه  0711گزارش شده
است .برای اطمینان از این که این ابزار بهاندازه کافی برای مطالعه
حاضر پایا است ،بر روی  90شرکت کننده با ویژگیهای مشابه با
شرکت کنندگان مطالعه اصلی انجام شد و آلفای کرونباخ بر روی
نمرات اجرا شد .شاخص پایایی بهدست آمده  0/11میباشد که
قابل قبول است.
 -3-1-9پرسشنامۀ هوش چندگانه
این مطالعه ،هوش چندگانه فراگیران را با استفاده از
پرسشنامه هوش چندگانه که بهوسیله گاردنر ( )0221طراحی شده
است ،اندازه گیری کرد .پرسشنامه شامل هشت قسمت است که
هشت نوع هوش را شامل میشود:

اثرگذار باشند.

 )0هوش منطقی ( 00مورد)،

 -1-1-9آزمون پیشرفت تحصیلی زبان سفیر برای سطح پیشرفته

 )9هوش زبانی ( 00مورد)،

آزمون موفقیت زبانی سطح پیشرفته در موسسه سفیر
شامل  20سوال بههمراه بخش نوشتاری میباشد .این  20سوال
شامل درک شنیداری و مطلب و نیز لغت و دستور زبان است .از
این رو ،بیشترین نمرات شرکت کنندگان  20میباشد .برای سنجش
پایایی و روایی این آزمون ،بر روی  90دانش آموز با سطح مهارت
مشابه ،که موضوع مطالعه نیستند ،بطور آزمایشی اجرا شد .سادگی
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 )1هوش دیداری ( 00مورد)،
 )3هوش جنبشی ( 00مورد)،
 )1هوش موسیقی ( 00مورد)،
 )2هوش بین فردی ( 00مورد)،
 )2هوش درون فردی ( 00مورد)،
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 )1هوش طبیعی ( 00مورد).
از دانشآموزان خواسته شد تا با استفاده از مقیاس 1
امتیازی لیکرت در این پرسشنامه ،خود را توصیف کنند .پاسخهای
ممکن شامل خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم بهشدت مخالفم
بود .این پاسخها بهترتیب از  1تا  0درجه بندی شدند .بهمنظور
اطمینان از این که تمامی دانشآموزان مقیاس مورد استفاده در این

شرکتکنندگان ،دادههای عددی بود که از نمرههای امتحان نهایی
بدست آمد .تجزیه و تحلیل دادههای کمی مطالعه شامل روشهای
آماری مناسبی بود که با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  93از
نمرات پیشرفت زبانی پرسشنامه هوش چندگانه و هویت فرهنگی
بهدست آمد.
-3-9طرح

مطالعه را درک میکنند ،نسخه فارسیاین پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت .آذرفر (  )9002ضریب پایایی ترجمه پرسشنامه را
محاسبه کرد که  0/21بهدست آمد .افزون بر این ،با توجه بهاین که
پایایی بهنمونه بستگی دارد ،پژوهشگر آزمون آزمایشیرا بر روی
پرسشنامه انجام داد ،و  10شرکت کننده با ویژگیهای مشابه شرکت
کنندگان اصلیرا انتخاب نمود .آلفای کرونباخ بهمنظور تخمین
پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .مطابق تحلیل آلفای

در این مطالعه ،یک طرح توصیفی بهمنظور بررسی رابطه
بین سه متغیر مختلف مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام این کار،
اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و دادههای
جمع آوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی
تجزیه و تحلیل شد.
 -3نتایج

کرونباخ ،ضریب اعتبار  0/19بود که شاخص رضایت بخشی
بهشمار میرود.
-9-9روند پژوهش
همانطور که در بخش شرکت کنندگان بیان شد ،مجموعه
اولیه شرکت کنندگان  100زبان آموز در سطح پیشرفته بودند.
بهمنظور اطمینان از سطح واقعی مهارتهای زبانی شرکت کنندگان،
آزمون تافل بهشرکت کنندگان داده شد و بر اساس آمار توصیفی از
جمله انحراف معیار و میانگین ،آن دسته از شرکت کنندگانی که
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پرسشنامههای هویت فرهنگی و هوش چندگانه بهزبان
آموزان داده شد و پس از آن نمرات پیشرفت زبان شرکت کنندگان
نیز بهدست آمد .جدول  0آمار توصیفی نمرات پرسشنامه هوش
چندگانه را نشان میدهد .با توجه بهرقم میانگین نمرات زبانآموزان
در انواع مختلف هوش ،میتوان نتیجه گرفت که هوش ترجیحی
شرکتکنندگان ،بین فردی (میانگین )003 :و درون فردی (میانگین:
 )000است .عالوه بر این ،شرکت کنندگان کمترین عالقه را
بههوش موسیقی (میانگین )11 :و منطقی (میانگین )12 :نشان دادند.

نمرات آنها در محدوده یک انحراف معیار باال و پایین میانگین قرار

جدول 0

داشتند بهعنوان شرکت کنندگان اصلی مطالعه انتخاب شدند .بهاین

آمار توصیفی نمرات شرکت کنندگان پرسشنامه هوش چندگانه

منظور  010نفر انتخاب شدند .پس از آن ،پرسشنامههای هویت

آمار توصیفی

فرهنگی و هوش چندگانه بهشرکت کنندگان داده شد .بهمنظور
درنظر گرفتن نگرانیهای اخالقی ،در ابتدا بهشرکت کنندگان
خالصهای از اهداف مطالعه و جمع آوری دادهها توضیح داده شد.
عالوه بر این ،مشارکت افراد داوطلبانه بود و اطمینان داده شد که
دادههای جمع آوری شده در مطالعه حاضر فقط برای اهداف تحقیق
مورد استفاده قرار میگیرند و کامال محرمانه نگه داشته میشوند.
هنگامی که پرسشنامهها بهشرکت کنندگان داده شد ،محقق در جلسه

تعداد کمینه بیشینه

میانگین

انحراف واریانس
معیار

زبانی

010

01

112

106.52

2791

12711

جنبشی

010

90

139

108.34

2790

39790

طبیعی

010

02

112

92.50

2701

12711

بین فردی

010

93

131

114.20

2712

39730

درون

010

03

132

111.08

1731

23791

حضور داشت و راهکارهای الزم قبل و بههنگام اجرای پرسشنامهها

فردی

داده شد .نمرۀ کل شرکت کنندگان از مجموع تمام ارقام هر سوال

موسیقی

010

01

931

85.02

2792

12799

محاسبه شد که سرانجام نمرۀ نهایی از نوع تناوبی برای هر

دیداری

010

91

112

102.25

2721

31733

شد .افزون بر این ،نمرههای پیشرفت زبانی
پرسشنامه محاسبه
www.SID.ir

منطقی

010

01

919

89.50

2791

13791
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.1

من دوست دارم بهامامان احترام

بگذارم و فعالیتهای شاد کمتری را در

جدول  9آمار توصیفی مربوط بهنمرات پرسشنامه هویت

سالگرد وفاتشان داشته باشم.

فرهنگی را نشان میدهد .آمار توصیفی در جدول  9نشان میدهد
نگرشهای مختلف شرکت کنندگان نسبت بهاجزای مختلف هویت
فرهنگی متفاوت است .میاگین نمرههای پایین تر دال بر مخالفت
شرکت کنندگان با موارد مربوطه است .بهطور کلی ،با توجه
بهمیانگین پاسخهای شرکت کنندگان ،میتوان دریافت که آنها
مخالفت و بی طرفی خود را نسبت بهسواالت و موارد مطرح شده
در بخش دین نشان دادند .بخش فرهنگ و موارد مربوط
بهپاسداشت آیینهای رسمی و باستانی بیشتر مورد توجه شرکت
کنندگان قرار گرفت و میانگینهای باالی  1نشان دهنده موافقت
شرکت کنندگان با این بخش است .همچنین میانگین موارد مربوط
بهزبان و ملیت حاکی از موافقت شرکت کنندگان با اکثر سواالت

میانگین انحراف
معیار
دین
من ترجیح میدهم بهجای رفتن
بهتور اروپا بهمکه مکرمه بروم .
من بهعنوان یک مسلمان روزه
میگیرم
.3

من فکر میکنم که ما بهعنوان

مسلمان باید بهطور منظم نماز بخوانیم.
.4

شرکت در مراسم مذهبی باید بخشی
از شیوه زندگی ما باشد.

.5

وقتی بهمحل مقدس میروم آرام
میشوم.

.6

کمک بهسازمانهای خیریه مذهبی
یک فعالیت خوب است.

.7

دارم و از آن لذت میبرم.
.91

غذاهای ایرانی یکی از بهترین غذاها
در جهان است.

.99

من فکر میکنم بد نیست که تعارف

کنیم زیرا این نشان دهنده ادب است.
.92

مودب بودن در مقابل والدین و
سالمندان ضروری است.

.93

.94

آمار توصیفی نگرش شرکت کنندگان نسبت بههویت فرهنگی آنها

.2

.1

من شیوه زندگی ایرانیان را دوست

4.12
3.87
3.87
4.47

.711
1.106

.885
.927

من دوست دارم در مراسم هایی
4.30

.933

شرکت کنم.

جدول 1

.9

فرهنگ

مانند عروسی ایرانی ،نوروز ،شب یلدا و غیره

این بخشها است.

2.37

1.083

بازدید کنیم.
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معمولی ایرانی (به عنوان مثال شلوار ،پیراهن،
مانتو و غیره) را بپوشم تا لباس هایی که در

2.91

1.039

کشورهای غربی (مانند شلوارهای کوتاه،
لباسهای بدون باالتنه و غیره) شایع تر است.

2.37

.919

3.33

1.005

.95

من ترجیح میدهم از روشهای

احوالپرسی ایرانی (مثال دست دادن ،بوسیدن،

3.30

.959

3.51

.795

2.73

1.229

3.25

1.049

3.81

1.039

آغوش گرفتن و غیره) استفاده کنم.
.96

من سنتهای ایرانی مثل خاکستر

آش نذری ،صله رحم (بازدید از بستگان)،
خواستگاری (پیشنهاد ازدواج) ،سالگردها و

4.03

1.041

غیره را دوست دارم.
ملیت
.97

من همه ایرانیان را بدون توجه
بهقومیت شان احترام میکنم.

.91

همه ایرانیها باید حقوق برابر و
فرصتهای برابر داشته باشند.

من فکر میکنم ما باید بهطور منظم

از مساجد برای فعالیتهای مختلف مذهبی

من ترجیح میدهم لباسهای

.91
3.31

1.026

.21

من بهسرود ملیم افتخار میکنم.
من دوست دارم زمانی که در خارج

از کشور هستم ،خود را یک ایرانی بنامم.

3.93

.243

4.74

.591

3.50

.503

3.82

1.030
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.29
.22

من بهملیتم افتخار میکنم
ایرانیان یک ملت بزرگ هستند.

.23

ایران تاریخ و دستاوردهای بزرگی
دارد.

4.05
3.86

1.089
.741

4.63

.933

فارسی زبان رسمی ایران است و

4.41

1.495

باید باشد.
.25

من فارسی را دوست دارم و افتخار

4.43

1.793

میکنم که یک گویشور فارسی هستم.
.26

میانگین نمرات شرکت کنندگان  33/1است .یک آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف برای اثبات توزیع پراکندگی طبیعی نمرات
هوش چندگانه ،هویت فرهنگی و پیشرفت زبان انجام شد  .نتایج

زبان
.24

در حال حاضر فارسی باید بیشتر

3. 87

1.069

آن در جدول  3نشان داده شده است.
جدول 3

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف از هوش چندگانه ،هویت فرهنگی
و پیشرفت زبان
هویت

حفظ و ترویج شود.
.27

هر ایرانی باید فارسی را بدون توجه

3.33

من دوست دارم یک گویشور فارسی

3.30

.461

.21

فارسی دارای قابلیت استفاده در

4.33

.475

موقعیتهای مختلف (مانند علمی ،اجتماعی،

نمره Z

.975

1.320

1.148

.298

.061

.144

من دوست دارم فارسی را بهعنوان

معناداری
همانطور که جدول  3نشان میدهد ،سطح معنی دار

فنی و غیره) است.
.31

تعداد

010

010

010

سطح

باشم تا انگلیسی.

هوش چندگانه

پیشرفت زبان

فرهنگی

.475

بهزبان اول خود بداند.
.21
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3.35

.479

شرکت کنندگان برای هویت فرهنگی ،هوش چندگانه و نمرات
پیشرفت زبان بهترتیب  0/02، 0/92و  0/03شد که در سطح 0/01

زبان بین المللی در آینده ببینم.

معنی دار نیستند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات

آمار توصیفی عملکرد شرکت کنندگان در آزمون پیشرفت

هویت فرهنگی و پیشرفت زبان طبیعی بوده و نمرات هوش

زبان در جدول  1نشان داده شده است .میانگین نمرات شرکت

چندگانه تقریبا بهطور طبیعی توزیع شده اند.

کنندگان  33/12است.

 -0-3پاسخ بهسوال اول تحقیق

جدول 9

اولین سوال تحقیق پژوهش حاضر ،در مورد بررسی

آمار توصیفی از عملکرد شرکت کنندگان در آزمون پیشرفت زبان

وجود رابطه معنادار بین هویت فرهنگی زبانآموزان ایرانی با هوش
چندگانه و پیشرفت زبان آنها بود .برای پاسخگویی بهاین سوال،
نمرات پرسشنامه هویت فرهنگی و نمرات آزمون پیشرفت با

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

جدول  1نتایج مربوطه را نشان میدهد .همانطور که در جدول 1
دیده میشود ،نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

نمرات
پیشرفت

استفاده از فرمول ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد .

که در سطح یک درصد ،رابطه مثبت و معناداری بین هویت فرهنگی
010

24.00

زبان
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68.00

44.57

9.04

81.77

و پیشرفت زبان زبانآموزان (  )r = .47, p < .01وجود دارد .این
بدان معناست که با افزایش آشنایی زبانآموزان با هویت فرهنگی
شان ،پیشرفت زبانی آنها نیز افزایش مییابد .عالوه بر این ،در

11
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سطح یک درصد رابطه مثبت و معناداری بین هوش چندگانه و

متغیر مستقل ( هوش چندگانه ) تعیین میشود .با توجه بهجدول ،2

پیشرفت زبان زبانآموزان (  )r = .42, p < .01وجود دارد .بهبیان

ضریب همبستگیهای چندگانه در ستون "  " Rارائه شده استR .

دیگر ،با افزایش ضریب هوش چندگانه زبان آموزان ،پیشرفت زبانی

ابزار پیش بینی متغیر وابسته (هویت فرهنگی) است .مقدار 0721

آنها نیز افزایش مییابد .همچنین مشخص شد که ارتباط معناداری

نشان دهنده سطح خوبی از پیش بینی است .مقدار " "R Squareیا

بین هوش چندگانه زبانآموزان و هویت فرهنگی آنها r = .54, p

9

 Rنسبت واریانس هویت فرهنگی است که میتواند توسط

) )< .05وجود دارد .بهعبارت دیگر ،هرچه نمرات پیشرفت زبان

متغیرهای مستقل (یعنی هوش چندگانه ) توضیح داده شود  .این

زبانآموزان باالتر باشد ،هوش چندگانه آنها و حس هویت فرهنگی

نشان میدهد که هوش چندگانه  21درصد از تغییرپذیری هویت

آنها بیشتر است .با توجه بهضرایب همبستگی ،رابطه ی بین هوش

فرهنگی را توضیح میدهد.

چندگانه و هویت فرهنگی ،قوی تر از دو رابطه ی دیگر است.
بهاین ترتیب ،بهاولین سوال تحقیق پاسخ داده شد.

جدول 6

خالصه مدل

جدول 8

رقم R

مدل

مربع

مربع R

تخمین خطای

R

تنظیم

استاندارد

همبستگی پیرسون بین موفقیت زبانی ،نمرات هویت فرهنگی و
هوش چندگانه

شده
موفقیت زبان

هویت

.758a

0

 .aپیش بینی کنندهها (ثابت) :هوش چندگانه

فرهنگی
همبستگی
پیشرفت زبان

هویت فرهنگی

1

**.477

پیرسون
Sig. (2)tailed
N
همبستگی

برای تعیین اینکه آیا مدل ارائه شده (هوش چندگانه
180
**.477

.000

بهعنوان متغیر مستقل و هویت فرهنگی بهعنوان متغیر وابسته) برای

180
1

دادهها مناسب است ،تحلیل واریانس یک طرفه )(ANOVA
انجام شد .نتایج در جدول 2نشان داده شده است .مقدار  Fدر
جدول  2تناسب مدل رگرسیون کلی را برای دادهها تایید میکند.

پیرسون
Sig. (2)tailed
N
همبستگی

نتیجه نشان داد که در سطح یک درصد ()F = 47.56, p < .01

.000
180
.428

180
.541

مقدار  Fمعنادار است ،بنابراین ،هوش چندگانه زبانآموزان میتواند
بهطور قابل توجهی هویت فرهنگی آنها را پیش بینی میکند و
بهعبارت دیگر ،مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل دادهها مناسب

پیرسون

هوش چندگانه
Sig. (2)tailed
180
N
** همبستگی در سطح  0700معنادار است.

.000

.000

است.

180

جدول 1

تحلیل واریانس یک طرفه مدل رگرسیون
مدل

-1-3پاسخ بهسوال دوم تحقیق
برای بررسی سوال دوم تحقیق در مورد اینکه آیا هوش
چندگانه فراگیران زبان انگلیسی میتواند هویت فرهنگی آنها را
پیش بینی کند ،یک آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد .جدول 2
نشان میدهد که تغییرات متغیر وابسته ( هویت فرهنگی) بهواسطه

www.SID.ir

.575

.129a

.3976

1

مجموع

درجه میانگین

مربع ها

آزادی مربع ها

رگرسیون

5.078

2

باقیمانده

144.289

177

کل

149.367

179

F

47.56 2.539
5.344

متغیر وابسته :هویت فرهنگی

Sig.
b

.000
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بهمنظور بررسی سوال سوم تحقیق در مورد اینکه کدام

پیش بینی کننده ها( :ثابت) ،هوش چندگانه

جنبه هوش چندگانه میتواند پیشبینی قابل توجهی از پیشرفت
جدول  1اطالعات مربوط بهضرایب مدل را نشان میدهد.
شکل کلی این مدل پیش بینی هویت فرهنگی زبانآموزان  EFLبا
استفاده از هوش چندگانه آنها است  .ضریبهای غیر استاندارد در
جدول باال نشان میدهد زمانی که متغیر مستقل دیگر ثابت است تا
چه اندازه متغیر هویت فرهنگی زبانآموزان با هوش چندگانه آنها
تغییر میکند .،همانطور که میتوان در جدول دید ،هوش بین فردی
پیش بینی کننده معنادار هویت فرهنگی زبانآموزان (b = .05, p

زبان ارایه دهد ،یک آزمون رگرسیون چندگانه دیگر انجام شد.
جدول  2نشان میدهد که تغییرات در متغیر وابسته (پیشرفت زبان)
توسط متغیرهای مستقل (جنبههای هوش چندگانه ) توضیح داده
میشود  R .ابزار سنجش پیش بینی متغیر وابسته (در این مورد،
پیشرفت زبان) است .مقدار  0710نشان دهنده سطح خوبی از پیش
بینی است .مقدار  R2نشان میدهد که هوش چندگانه  2درصد از
تغییرات پیشرفت زبان را توضیح میدهد

) < .05است که نشان میدهد هوش چندگانه باالتر بههویت

جدول 1

فرهنگی باالتر مربوط است .بنابراین ،بهسوال دوم تحقیق پاسخ داده

خالصه مدل

شد.

مدل رقم R

مربع
R

جدول 1

تخمین

تنظیم
شده

ضرایب مدل
مدل

ضریب

ضریب

غیرمتعارف

استاندارد

b

خطای
استاندارد

0

.309a

(ثابت)

531-

زبانی

122.

121.

922.

120-

301.

112-

4.77977

.047 .096

 .aپیش بینی کنندهها (ثابت) :هوش چندگانه
t

Sig.
به منظور تعیین اینکه آیا مدل ارائه شده (جنبههای هوش

بتا

17022

جنبشی

مربع  Rخطای

استاندارد

022-

091.

232

8
11.

0311

020.

چندگانه بهعنوان متغیر مستقل و پیشرفت زبان بهعنوان متغیر
وابسته) برای دادهها مناسب است ،تحلیل واریانس یک طرفه انجام
شد .نتایج در جدول  00نشان داده شده است .رقم  Fدر جدول 00
تناسب مدل رگرسیون کلی را برای دادهها تایید میکند .نتیجه نشان
میدهد که در سطح یک درصد رقم  Fمعنادار است ،بنابراین،

طبیعی

329-

131.

111-

203-

113.

جنبههای مختلف هوش چندگانه میتواند بهطور قابل توجهی

بین فردی

020.-

321

011.-

093-

3
03.

پیشرفت زبان شان را پیش بینی کند (یعنی مدل رگرسیون برای

درون فردی

010.-

119.

900-

139-

21 0.

موسیقی

913.

102.

900.

292

129.

دیداری

930.

321.

901.

101.

202.

منطقی

921.

322

07903

97200

12 2.

تجزیه و تحلیل دادهها مناسب است).

 aمتغیر وابسته:
هویت فرهنگی
جدول 01
 -9-3پاسخ بهسوال سوم تحقیق
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تحلیل واریانس مدل رگرسیون
مدل

مجموع

درجه

میانگین

F

Sig.

19

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره ،01شماره ،0بهار ،0911از صفحه 0تا 01

مربع ها

آزاد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هویت فرهنگی و

مربع ها

ی
رگرسیو

181.335

4

45.33
4

75

22.84
6

ن
1

باقیمانده
کل
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21.98
4

پیشرفت زبان زبانآموزان در ایران صورت گرفته است .عالوه بر
.006
b

این ،مطالعه همچنین با هدف بررسی ارتباط معنادار بین هویت
فرهنگی و هوش چندگانه استوار بود .عالوه بر این ،مطالعه بهدنبال

1713.46
5
79
1894.80
0
a.متغیر وابسته :پیشرفت زبانی

بررسی هر گونه ارتباط بین هوش چندگانه و پیشرفت زبان بود .با
توجه بهپرسش اول تحقیق ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری
نشان داد که در حد متوسط ارتباط معنی داری بین هویت فرهنگی
و پیشرفت زبان شرکت کنندگان وجود دارد .نتایج نشان داد که بین

b.پیش بینی کنندهها (ثابت) :هوش چندگانه

هویت فرهنگی و نمرههای آزمون هوش بین فردی نیز ارتباط مثبت
جدول  00اطالعات مربوط بهضرایب مدل را نشان
میدهد .شکل کلی مدل ،برای پیش بینی پیشرفت زبان زبانآموزان
از هوش چندگانه آنها است .همانطور که در جدول زیر دیده
میشود ،هوش زبانی زبانآموزان در سطح پنج درصد(b = .27, ،
) ،p < .05پیش بینی کننده معنادار پیشرفت زبانی آنها است که
نشان میدهد هوش زبانی باالتر بهپیشرفت بیشتر زبان مربوط است.
بنابراین ،بهسوال سوم تحقیق پاسخ داده شد.

و معناداری وجود دارد .افزون بر این ،ارتباط مثبت و معناداری بین
نمرههای هوش زبانی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی یافت شد.
این یافتهها در مورد یک رابطه معنادار بین هویت فرهنگی
و پیشرفت زبان در تضاد با مطالعات متعددی است (به عنوان مثال،
الپتکین9002 ، Alptekin ،؛ 9001؛ الر ،)0221 ، Oller ،این امر
حاکی از رابطه مثبت میان آگاهیفرهنگی و عملکرد زبانآموزان در
فراگیری زبان است .بهعنوان نمونه ،در مطالعهای که توسط

جدول 00

آلپتکین (  )9002صورت گرفت ،مشخص گردید در صورتیکه

ضرایب مدل

زبانآموزان از هنجارهای فرهنگیآگاه باشند ،قادر خواهند بود تا

مدل

ضریب غیرمتعارف

ضریب
استاندارد

b

خطای
استاندارد

متن را بهتر تفسیر نمایند .داف و اوچیدا (  )0222بهبررسیرابطه
t

Sig.

بین زبان و فرهنگ و هویتهای فرهنگیمعلمین و متدهای آموزشی
پرداختند .نتایج مطالعات آنها نشان داد که هویتهای اجتماعی،

بتا
.000 30.249

سیاسی ،فرهنگیو حرفهای معلمین با برخیاز پیچیدگیهاییکه در

.058

.004

کالسهایشان انعکاس مییابد مرتبط است (آتای و ایس .)9002 ،با

.079

(ثابت)

90.706

2.999

زبانی

.031

.537

.017

جنبشی

.824

.429

.931

.920

طبیعی

-.143

.344

-.140

-.415

.685

بین فردی

-.060

.316

-.062

-.191

.852

درون فردی

.300

.387

.188

.773

.454

زمینهها از جمله زبان شناسی اجتماعی و کاربردی در پی مشخص

موسیقی

-.038

.592

-.027

-.065

.949

نمودن این رابطه بوده اند ( برانتامیر .)9003 ، Brantmeier،بر

دیداری

.028

.629

.017

.045

.965

مبنای این نظریه ها ،عوامل سازنده اصلیزبان از نقطه نظر کاربران

منطقی

.031

.537

.017

.058

.954

تفکیک پذیر نمی باشند .از این رو ،این امر بر نحوه بینش یک گروه

 aمتغیر وابسته:
پیشرفت زبانی

 -8بحث و بررسی
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این وجود در مطالعه حاضر ،با توجه بهنتایج جدول  ،1همبستگی
مثبتی بین هویت فرهنگی و موفقیت زبانی وجود داشت .با توجه
بهمحوریت پژوهش در رابطه بین زبان و فرهنگ که از نظریه
نسبیت زبان و پیش فرض سپیر -وورف الهام گرفته ،برخیاز

زبانیخاص در دنیا تاثیر گذار است.
با توجه بهپرسش دوم تحقیق مبنی بر پیش بینی هویت
فرهنگی زبانآموزان توسط هوش چندگانه آنها ،نتایج این مطالعه
نشان داد که هوش چندگانه و بطور خاص هوش بین فردی بهطور
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معناداری هویت فرهنگی زبانآموزان را پیش بینی میکند .مطابق

بهتعمیم پذیری یافتهها بیفزایند .عالوه بر این ،شرکت کنندگان

نظر ایآن ) ،)9000 ( (Yi-anافراد دارای هوش بین فردی

مطالعه حاضر از سطح پیشرفته زبانی انتخاب شدند ،زیرا پژوهشگر

تواناییشناخت ،تمجید و رضایت از احساسات ،باورها و مقاصد

امکان انتخاب شرکت کنندگانی از تمامی سطوح را نداشت که از

دیگران را داشته و همچنین قابلیت تثبیت رابطه با سایر افراد و

این رو توصیه میشود پژوهشگران ،شرکت کنندگان را از سایر

همکاری با آنها را دارند .برخیاز مهارتهاییکه افراد هوشمند

سطوح مهارتی در زبان برگزینند .در آخر ،شرکت کنندگان مطالعه

بهلحاظ روابط بین فردی دارند ،شامل عکس العمل موثر بهسایر

فعلی از سنین  01تا  11سال بودند .بنابراین بهتر است در تحقیقات

افراد ،حل مشکالت ،و از همه مهمتر حل و فصل کشمکش میباشد

آینده ،گزینش شرکت کنندگان از طیفهای سنین دیگر نیز انجام

( ایآن .)9000 ،از این رو ،کامال مشخص است که افراد با سطوح

پذیرد.

باالتر هویت فرهنگیاز هوش بین فردی باالتری بهره میبرند ،زیرا
هویت فرهنگیدر برگیرنده درک ارزشهای فرهنگیو نیز نظامهای

 -6نتیجه
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که رابطه

باور افراد و نیز قابلیت ارتقای درک فرهنگ خود و نیز فرهنگ سایر
افراد است ( الپتکین.)9002 ،
با توجه بهپرسش سوم تحقیق مبنی بر پیشبینی پیشرفت
زبانی با استفاده از هوش چندگانه ،نتایج این مطالعه نشان داد که
هوش چندگانه و بطور خاص هوش زبانی شرکت کنندگان ،بهطور
معناداری پیشرفت زبانی آنها را پیش بینی میکند .این یافته در
تناقض با نتایج مطالعه صورت گرفته توسط کورا و ال هبایشی (
 )9003میباشد که در آن هیچ گونه رابطه معناداری بین هوشهای
چندگانه و موفقیت دانشآموزان در مهارتهای مختلف

معناداری بین هویت فرهنگی و پیشرفت زبان شرکت کنندگان و
بین هویت فرهنگی و هوش چندگانه زبانآموزان وجود دارد .
عالوه بر این ،مشخص شد که هوش بین فردی میتواند بهطور قابل
توجهی هویت فرهنگی زبانآموزان ایرانی را پیش بینی کند .در
نهایت ،مشخص شد که هوش زبانی میتواند بهطور قابل توجهی
پیشرفت زبان زبانآموزان را پیش بینی کند و ارتباط مثبت و
معناداری بین هوش بین زبانی و نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی
پیدا شد.

زبانیمشاهده نگردید .نتایج مطالعه صورت گرفته توسط سجادی

زبان تنها موضوع تعیین کننده برای تعیین اندیشه

راد ،خجسته ،و کافیپور (  )9003حاکی از این بود که هیچ نوع

زبانآموزان نیست بلکه میتواند باعث شکل دهی هویت شخص

رابطه معناداری بین هوشهای چند گانه شرکت کنندگان و نمرات

شود  .عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بر روی این دو

آزمون موفقیت زبانیوجود ندارد ،که این یافته مهم در تناقض با

متغیر تاثیرگذار باشد مانند مشارکت در اجتماع و تحصیل .همانطور

نتایج این تحقیق است .یافتههای پژوهش حاضر پیرامون رابطه

که مردم وارد زندگی اجتماعی میشوند ،تجربه و موفقیت بیشتری

مثبت بین هوش زبانی و نمرات آزمون موفقیت زبانی بر این اساس

بهدست میآورند تا بتوانند بر اساس موفقیتشان ،شخصیت خود را

توجیه پذیر است که افراد دارای هوش زبانی شناسیتواناییاستفاده

بهبود بخشیده و بر اساس تجربه موفقیت آمیزی که کسب میکنند

و درک موثر زبان را چه بهلحاظ دریافتی و چه بهلحاضی تولیدی

خودکارآمدتر شوند .این موضوع برای بررسی هوش چندگانه صدق

دارا میباشند ( اسپیرفسکا .)9001 ،از این رو ،این نتیجه گرفته

میکند .هرچه افراد در زندگی اجتماعی خود موفق تر باشند ،بیشتر

میشود که افراد دارای نمرات باالتر در یک آزمون زبان ،نمرات

از هویت خود آگاه هستند و در نتیجه باهوش تر هستند .بهطور

باالتری نیز در آزمون هوش زبانیدریافت خواهند کرد.

خالصه ،هوش چندگانه با هویت فرهنگی زبانآموزان ایرانی ،بدون

همچون اغلب پژوهش ها ،مطالعه حاضر نیز بدون
محدودیت نبوده است .در وهله اول ،شرکت کنندگان این مطالعه بر
مبنای نمونه برداری غیر تصادفیآسان انتخاب شدند .از این رو
پیشنهاد میگردد که پژوهشگران آتی ،شرکت کنندگان را بر مبنای
روال نمونه برداری تصادفیانتخاب نمایند تا استحکام بیشتری

www.SID.ir

توجه بهسطح مهارت و جنسیت ،بسیار مرتبط است .میتوان نتیجه
گرفت که هویت فرهنگی در تشویق معلمان برای غلبه بر شرایط
دشوار حل مسئله بسیار مهم است و بهدانش آموزان فرصتی میدهد
تا بهعقب برگردند و در مورد چگونگی حل مشکالت و نحوه
تعیین یک راه حل خاص از راهبردهای حل مسئله رسیدن بههدف
خود فکر کنند.
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