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ABSTRACT 
It is essential for teachers, especially foreign language teachers, to understand the relationship 

between culture, language, and identity. These three interrelated categories construct both a 

teacher’s attitude and that of a student. This study aims to examine the relationship between 

cultural identity and attitude of high school students of Tehran toward learning English. This 

research also intended to examine the sense of cultural identity of high school student boys and 

girls. To do so, 180 secondary school students (88 girls and 92 boys) of four districts of Tehran 

(First, Fifth, Twelfth, Eighteenth) were chosen through random cluster sampling. Then, the 

data was gathered through Gardner’s short-form questionnaire of motivation and attitude 

toward English language learning, and cultural identity questionnaire. The questionnaires 

distributed online among the students. The results of the statistical analysis revealed that there 

was a weak negative correlation between the two variables of cultural identity and the attitude 

of students toward learning foreign language. It means that there was a weak negative 

relationship between increasing cultural knowledge of the Iranian adolescents (16–18-year-old) 

toward Iranian cultural identity and their attitude toward English language learning. The results 

also revealed that there was not any significant difference between the two groups of boys and 

girls in the sense of cultural identity. The findings of this study would be helpful to everybody 

in charge of teaching, especially English language teaching, the designers of learning materials, 

English teachers, and the instructors responsible for training English teachers. 
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 . مقدمه1

-فراگیری زبان خارجی مفهومی فراتر از کسب توانایی

بافت  شامل انتقال که نیز؛های زبانشناختی و ارتباطی دارد 

(. 2015تفرجی یگانه و رئیسی، فرهنگی زبان مقصد است )

وابستگی متقابل فرهنگ و زبان تا بدانجا است که اکتساب 

-تاجپذیر نیست )نزبان، بدون انتقال عناصر فرهنگی آن امکا

(. در واقع، کلمات، اصطالحات، و 2014نژاد، الدین و تیمور

زاده و علیزاده، )حسن اندساختارهای زبانی نمایانگر فرهنگ

(  Porto  &Byram بایرم و پورتو )اعتقاد (. به2018

و  کنندۀ رفتار، افکار،، فرهنگ، از عناصر تعیین(2017)

کیم (. Kim ،2020دهمرده و کیم، احساسات افراد است )

(.im, DK( )2020) ،آموزان در موفقیت زبان معتقد است

-همراه جنبههای فرهنگی زبان مقصد، بهگرو فراگیری جنبه

های زبانشناختی آن است، و معلمان نباید نقش عوامل 

 فرهنگی را دست کم بگیرند.

اهمیت زبان انگلیسی در نشر و گسترش با توجه به

علوم، تجارت، تبادالت فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی، تسلط 

توان عامل مهمی در موفقیت فرد دانست. با بر این زبان را می

تأثیر دو عامل نگرش و انگیزه در خصوص فراگیری توجه به

گذاران آموزان، توجه سیاستزبان خارجی بر موفقیت زبان

این دو عامل بسیار مهم و حیاتی است امر آموزش و معلمان به

ها و هنجارهای زبان مقصد (. جنبه2011اروج لو و واحدی، )

ها را توانند نگرش آنآموزان میهای زبانو همچنین ارزش

فراگیری زبان آن تحت تأثیر قرار داده و الزمۀ موفقیت در 

های جدید فرهنگی و است که زبان آموزخود را با جنبه

محمودی و حداد اجتماعی زبان مقصد همراه نماید )

فرهنگ زبان (. در واقع، نگرش منفی نسبت به2020نارافشان، 

عدم موفقیت در فراگیری زبان بشود تواند منجر بهمقصد می

 (.2015دهمرده و پارسازاده، )

دهندۀ مهمترین و از سوی دیگر، هویت نیز شکل

های ترین مبانی اجتماعی است، و برابعاد و جنبهبنیادی

ها، و ها، ارزشمختلف زندگی افراد مانند اعتقادات، نگرش

همچنین بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی آنها داللت دارد 

( Altuganالتوگان ) اعتقاد(. بهGelisli، 2014گلیسلی، )

، هویت فرهنگی، شامل تجربیات، استعدادها، (2015)

طور کلی، ها، و دانش افراد بوده، و بهها، باورها، ارزشمهارت

خود  ماهیت افراد اشاره دارد. افراد از طریق حس هویتبه

شان در چه کسی هستند، و جایگاه این زمینه کهسواالتی در به

 دهند. خانواده و دنیای بیرون چیست پاسخ می

گیری و رشد هویت، همگام با رشد و فرایند شکل

تکامل فرد در طول دوران حیاتش است. هویت، ماهیتی 

های مختلف زندگی، از عوامل پذیر دارد و در دورهانعطاف

حیطی، سن، جنس، و الگوهای فرهنگی تأثیر درونی، م

گیری و رشد هویت در شکلپذیرد. در این میان، توجه بهمی

طور دورۀ نوجوانی بسیار مهم است؛ زیرا هویت حاصله به



 

258 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
255
 

تا 
272

 

 

 

 

-نهد. در واقع، شکلطبیعی، هویت فرد را در بزرگسالی بنا می

تواند مسیر رشد و می ؛گیری هویت مثبت در سنین نوجوانی

-از فرصت گیریبهرهده و او را در کرفرد را هموارتر  تکامل

Tsang, Hui ,و ال  تسانگ، هوای،های پیش رو یاری کند )

Law&  ،2011.) 

دو عامل فرهنگ و هویت در اهمیت توجه به زمینۀدر 

در بسیاری از موارد،  ؛توان گفتفراگیری زبان خارجی می

فرهنگ و هویت زبان اول و زبان خارجی با یکدیگر کامال 

ها و شدن با ارزشآموز در هماهنگد، تالش زباننمتفاوت

عدم اطمینان  احساستواند منجر بههای زبان جدید میجنبه

، Dumitraskovicدومیتراسکویک،و سردرگمی وی شود )

5201.) 

ویژه نوجوانان، اهمیت ایجاد انگیزه در افراد، بهنظر به

وجود رابطۀ فراگیری زبان انگلیسی، و نیز با توجه به زمینۀدر 

تنگاتنگ میان زبان، هویت فرهنگی، و نگرش نسبت 

های پژوهشو بررسی  پژوهشیادگیری زبان خارجی، به

های پژوهشدر ایران، نیاز به ویژهبهانجام شده در این زمینه، 

حاضر،  پژوهش. بنابراین، کندرا توجیه می زمینهبیشتر در این 

بررسی تاثیر متغیرهای هویت، فرهنگ، و  بارۀتواند در می

نگرش در امر آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، بخصوص 

 در میان نوجوانان، مورد توجه قرار گیرد.

 عبارتند از: های این پژوهشبنابراین، پرسش

 ن هویت فرهنگی و نگرش آیا بی

آموزان مقطع دبیرستان )دورۀ دوم( استان دانش

فراگیری زبان انگلیسی رابطۀ تهران نسبت به

 معناداری وجود دارد؟

  حس هویت فرهنگی، بین  زمینۀآیا در

آموز مقطع دبیرستان )دورۀ دختران و پسران دانش

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ ،دوم( استان تهران

 

 پژوهش. پیشینۀ 2

های فناورانه، پدیدۀ جهانی شدن، رشد سریع پیشرفت

علمی، و نیز اهمیت  هایدادهمنابع و دسترسی بهنیاز به

 بویژهفراگیری زبان خارجی، ارتباطات میان فرهنگی، نیاز به

دهمرده و زبان انگلیسی را ضروری ساخته است )

واقع، آموزش و یادگیری زبان، جدای از (. در 2020کیم،

الدین و تاجپذیر نیست )عناصر فرهنگی آن زبان امکان

(. از سوی دیگر، هویت نیز عاملی بسیار موثر 2014تیمورنژاد، 

های و نگرش باورهاهای مختلف زندگی افراد، مانند بر جنبه

 (. Gelisli، 2014لیسلی، گهاست )آن

رابطۀ متقابل میان فرهنگ و زبان، و همچنین دستاوردها 

مورد توجه  هاپژوهشو پیشرفت زبانی افراد در بسیاری از 

دهمرده ؛ 2014نژاد، الدین و تیمورتاجقرار گرفته است )مانند 

ابراهیمی، افراز، ؛ 2020دهمرده و کیم، ؛ 2015و پارسازاده، 

عنوان مثال، (. به2018زاده، زاده و علیحسن؛ 1399صمیمی، 

دنبال خود به پژوهشدر  (2014الدین و تیمورنژاد )تاج
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بررسی نمودهای فرهنگی در مکالمات و همچنین خوانش 

سازی شده در المللی و متون بومیهای درسی بینمتون کتاب

نشان داد که در  پژوهشهای این ایران بودند. نتایج بررسی

ارتقای شناخت سازی شده، توجه چندانی بههای بومیکتاب

ود فرهنگی وج عناصر میانآموزان نسبت بهو ادراک زبان

طراحان مفاد آموزشی و معلمان به پژوهشاین  بنابراین،ندارد. 

ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و زبان، کند که با توجه بهپیشنهاد می

عناصر و نمودهای فرهنگی زبان مقصد توجه داشته و با به

هر دو طراحی ابزارهای مناسب آموزشی در جهت توجه به

 م بردارند.بعد زبانشناختی و فرهنگی زبان مقصد گا

منظور بررسی به (2015التوگان )ای که توسط پژوهش

رابطۀ میان هویت فرهنگی و یادگیری صورت گرفت، حاکی 

از وجود رابطۀ مثبت میان هویت فرهنگی و یادگیری بود. 

این نکته توجه داشته باشند که اعتقاد او، معلمان باید بهبه

های آمیز، نیازمند آگاهی معلم از ویژگیآموزش موفقیت

آموزان هویت فرهنگی دانش اسحساشخصیتی، انگیزه، و 

های ، جنبه(2014زارعی و اصغری متین )اعتقاد است. به

زبانشناختی و غیرزبانشناختی زبان با هم مرتبط بوده و در امر 

اندرکاران ، دسترونازییادگیری زبان خارجی تأثیر دارند؛ 

گذارن( باید ن، سیاستان، محققاآموزش زبان خارجی )معلم

 باوریک میزان مورد توجه قرار دهند. بههر دو جنبه را به

، اهمیت این دو عامل تا بدانجاست که این یادشدهین امحقق

آموز را دچار توانند زبانبر کارکرد آموزشی، می افزونها مولفه

 و یا حتی موجب تغییر هویت او شوند. دهکردوگانگی هویت 

بررسی رابطۀ میان به پژوهشی،، در (1397بذول نژاد )

فراگیری زبان خارجی، با متغیرهای انگیزه و نگرش نسبت به

آموزان مقطع متوسطۀ شهر تهران در فراگیری عملکرد دانش

از آن بود که زبان انگلیسی پرداخت. نتایج حاصله حاکی 

فراگیری زبان خارجی وجود انگیزه و نگرش مثبت نسبت به

آموز در یادگیری موفقیت زبانتواند منجر بهدر نوجوانان، می

 مندیهداد که عالقنشانپژوهش ما ، افزون بر اینزبان بشود. 

تواند انگیزۀ مثبتی برای فراگیری جامعۀ زبانی میپیوستن بهدر 

 باشد.  زبان در نوجوانان

 (1399ابراهیمی، افراز، صمیمی )پژوهشی که توسط 

منظور بررسی نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و به

آموزان ایرانی در فراگیری زبان انگلیسی صورت پیشرفت زبان

گرفت، حاکی از وجود رابطۀ متوسط معناداری میان آگاهی 

 .استآموزان نگی و عملکرد زبانفرهنگی و هویت فره

پژوهش در رشد بطور کلی، با وجود روند رو به

اهمیت هویت و فرهنگ در ایران، و نیز با توجه به هایزمینه

تسانگ، در دورۀ نوجوانی ) ویژهمسئلۀ هویت، بتوجه به

آموزش (، و نیز تأثیر مهم این دو عامل بر 2011و ال ،  هوای،

های پژوهش(، 5201دومیتراسکویک، زبان خارجی )

بررسی  زمینۀدر  اندکیهای داد که پژوهشگرفته نشانانجام

-دانش بویژهرابطۀ میان فرهنگ و هویت بر نگرش افراد، 

فراگیری زبان انگلیسی در ایران صورت آموزان نسبت به

های بیشتر در این زمینه منطقی گرفته است، و لزوم پژوهش

منظور پر کردن این حاضر به پژوهشاینرو،  رسد. ازنظر میبه
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تواند گام مناسبی در جهت مشارکت در شناخت شکاف می

شده در امر آموزش و فراگیری زبان  یادتأثیر متغیرهای 

 نوجوانان در ایران بردارد. زمینۀانگلیسی بخصوص در 

 پژوهش. روش 3

 کنندگانشرکت

دختر  88آموز مقطع دبیرستان )دورۀ دوم( )صد و هشتاد دانش

پسر(، مناطق یک، پنج، دوازده، هجده در شهر تهران، با  92و 

گیری شدند. ای نمونهروش نمونه گیری تصادفی خوشه

 سال بودند. 18تا  16شرکت کنندگان در محدودۀ سنی 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامۀ هویت فرهنگی

آموزان از برای سنجش هویت فرهنگی دانش ،پژوهشاین 

ابراهیمی، افراز، صمیمی پرسشنامۀ هویت فرهنگی که توسط 

طور کامل استفاده کرد )این پرسشنامه به ،طراحی شده (2019)

حاضر مورد استفاده قرار  پژوهشو بدون هیچ تغییری، در 

سوال است که در مقیاس  30گرفت(. این پرسشنامه شامل 

های کامال موافقم، موافقم، خنثی، امتیازی با گزینه 5لیکرت 

ابراهیمی، افراز، صمیمی بیان شدت مخالفم است. بهمخالفم، به

سنجش چهار بعد مذهب، فرهنگ، ، این پرسشنامه به(1399)

اعالم شده که  0.85پردازد. پایایی پرسشنامه ملیت و زبان می

 است. پذیرفتنی

 پرسشنامۀ انگیزش و نگرش یادگیری زبان 

فراگیری به آموزان نسبت، انگیزش و نگرش دانشپژوهشاین 

قربان زبان خارجی را با استفاده از پرسشنامۀ مورد استفادۀ 

انگیزش و نگرش یادگیری  ، پرسشنامۀ(4139نژاد )دوردی

فرم کوتاه، سنجیده است )این  -زبان خارجی گاردنر

 پژوهشطور کامل و بدون هیچ تغییری، در به پرسشنامه

نژاد قربان دوردیگفتۀ به حاضر مورد استفاده قرار گرفت(.

گیری چهار عامل این پرسشنامه برای اندازه"، (4139)

انگیزۀ "، "اهمیت یادگیری زبان خارجیبه سبتنگرش ن"

انگیزش "، "والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان

 نگرش"، "یادگیری زبان خارجیبه گرایش )رغبتی( نسبت

.  این "طراحی شده است "خاستگاه زبان مورد نظربه

 5گویه است که در مقیاس لیکرت  37پرسشنامه شامل 

 مال موافقم، موافقم، خنثی، مخالفم،های کاامتیازی با گزینه

 شدت مخالفم است. به

 روند پژوهش

شد، جامعۀ گفتهکنندگان آنچه که در بخش شرکتبه با توجه

آموز مقطع شامل صد و هشتاد دانش پژوهشآماری این 

پسر(، در محدودۀ سنی  92دختر و  88دبیرستان )دورۀ دوم( )

هجده، در شهر تهران سال، مناطق یک، پنج، دوازده،  16-18

گیری ای نمونهگیری تصادفی خوشهاست که با روش نمونه

های ناشی از شیوع ویروس کرونا و دلیل محدودیتبه شدند.

های صورت مجازی، پرسشنامهبه هاروند برگزاری کالس

آموزان ین از طریق واتساپ و ایمیل در دسترس دانشنالآ

-نفر از دانش 200رای ها بقرار گرفت. لینک این پرسشنامه

نفر از طریق ایمیل(  32نفر از طریق واتساپ و  168آموزان )

ده و از میان کرنفر مشارکت  186فرستاده شد. از این میان، 
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کنندگان نفر از مشارکت 180های  های دریافتی، پاسخپاسخ

ای طراحی شده بود که گونهبه . پرسشنامهشد بررسیتأیید و 

-از ارسال، بطور کامل تکمیل می پیش باید هاهمگی پرسش

های اخالقی، در ابتدای پرسشنامه منظور رفع نگرانیبه شدند.

طور مختصر به پژوهشو هدف از انجام این  پژوهشموضوع 

کنندگان اطمینان داده شد مشارکتبه شد. همچنین یاداوری

آوری های جمعداده بررسیکه اطالعات حاصل از تجزیه و 

صورت محرمانه ها بهر نام مدرسه و مکان آنشده بدون ذک

حاضر مورد استفاده قرار  پژوهشحفظ شده و صرفا برای 

ها با استفاده از ها، دادهوری پرسشنامهگرداگیرد. پس از می

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 16نسخۀ  SPSSافزار نرم

 طرح

یک  منظور بررسی رابطۀ میان متغیرها، ازبه ،پژوهشدر این 

های طرح توصیفی استفاده شد. برای این منظور، داده

آوری شده از طریق پرسشنامه با روش های آمار توصیفی جمع

 و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

 . نتایج4

های هویت فرهنگی، و انگیزش و نگرش پرسشنامه

یادگیری زبان خارجی در میان داوطلبان توزیع شد. پس از آن 

مورد بررسی قرار  16نسخۀ  SPSSها توسط نرم افزار داده

پرسشنامۀ  هایهنمربه آمار توصیفی مربوط 1گرفت. جدول 

 1دهد. آمار توصیفی در جدول هویت فرهنگی را نشان می

اجزای به آموزان نسبتبیانگر آن است که نگرش دانش

تر های پایینمختلف هویت فرهنگی متفاوت است. میانگین

کنندگان با موارد مربوط داللت دارند. ت شرکتبر مخالف

کنندگان با دهندۀ موافقت شرکتنشان 3های باالی میانگین

های میانگین پاسخبه موارد مطرح شده است. با توجه

ها مخالفت خود را شود که آنکنندگان، مشاهده میشرکت

موارد مطرح شده در بخش دین نشان دادند. در بخش به نسبت

ها حاکی از آن است میانگین دادهبه اطالعات مربوطفرهنگ، 

مواردی چون شیوۀ  بارۀکنندگان، موافقت خود را در شرکت

زندگی ایرانی، لزوم رعایت ادب و احترام در مقابل والدین و 

شرکت در مراسم های ایرانی چون نوروز به سالمندان، تمایل

زبان،  های ایرانی نشان دادند. بخش ملیت وو همچنین سنت

کنندگان کنندگان بود و شرکتبیشتر مورد توجه شرکت

کلیۀ موارد مطرح شده در این دو  بارۀموافقت خود را در 

 زمینه نشان دادند.

پرسشنامۀ هویت  هایداده: آمار توصیفی  1جدول 

 فرهنگی

  

 میانگین

 

 انحراف معیار

   دین

 1.08 2.71 مکه مکرمه برم.به تور اروپابه جای رفتنبه دهممن ترجیح می -1

 1.53 2.45 گیرم.عنوان یک مسلمان روزه میبه من -2
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طور منظم نماز به عنوان مسلمان بایدبه کنم که مامن فکر می -3

 بخوانیم.

1.94 1.23 

 1.75 2.26 شرکت در مراسم مذهبی باید بخشی از شیوۀ زندگی ما باشد. -4

 1.24 2.07 شوم.روم آرام میمقدس میمحل به وقتی -5

 1.10 2.52 سازمان های خیریۀ مذهبی یک فعالیت خوب است.به کمک -6

های طور منظم از مساجد برای فعالیتبه کنم ما بایدمن فکر می -7

 مختلف مذهبی بازدید کنیم.

2.67 945. 

های شاد امامان احترام بگذارم و فعالیتبه من دوست دارم -8

 سالگرد وفاتشان داشته باشم. کمتری را در

2.76 893. 

   فرهنگ

 .883 3.36 برم.من شیوۀ زندگی ایرانیان را دوست دارم و از آن لذت می -9

 1.30 1.68 غذاهای ایرانی یکی از بهترین غذاها در جهان است. -10

زیرا نشان دهندۀ ادب  ،کنم بد نیست که تعارف کنممن فکر می -11

 است.

1.79 1.15 

 1.11 3.57 مودب بودن در مقابل والدین و سالمندان ضروری است.  -12

هایی مانند عروسی ایرانی، نوروز، من دوست دارم در مراسم -13

 شب یلدا و غیره شرکت کنم.

3.95 867. 

عنوان مثال های معمولی ایرانی )بهدهم لباسمن ترجیح می -14

که در کشورهای هایی شلوار، پیراهن، مانتو و غیره( را بپوشم تا لباس

های بدون باالتنه و غیره( استفاده می غربی )مانند شلوارهای کوتاه، لباس

 شود.

2.65 966. 

های احوالپرسی ایرانی )مثال دست دهم از روشمن ترجیح می -15

 دادن، بوسیدن، آغوش گرفتن و غیره( استفاده کنم.

4.26 998. 

)بازدید های ایرانی مثل خاکستر آش نذری، صله رحم من سنت -16

از بستگان(، خواستگاری )پیشنهاد ازدواج(، سالگردها و غیره را دوست 

 دارم.

3.57 946. 

   ملیت

 1.274 3.24 قومیتشان احترام می کنم.به من همۀ ایرانیان را بدون توجه -17

 .695 4.56 همۀ ایرانی ها باید حقوق برابر و فرصت های برابر داشته باشند. -18

 1.16 4.19 افتخار می کنم.سرود ملیم به من -19
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من دوست دارم زمانی که در خارج از کشور هستم، خود را یک  -20

 ایرانی بنامم.

3.93 767. 

 .849 3.92 کنم.ملیتم افتخار میبه من -21

 .570 4.15 ایرانیان یک ملت بزرگ هستند. -22

 .566 4.12 ایران تاریخ و دستاوردهای بزرگی دارد. -23

   زبان

 1.301 4.32 ایران است و باید باشد.فارسی، زبان رسمی  -24

کنم که یک گویشور من فارسی را دوست دارم و افتخار می -25

 فارسی هستم.

4.49 501. 

 .499 4.45 در حال حاضر فارسی باید بیشتر حفظ و ترویج شود. -26

 1.121 4.18 هر ایرانی باید فارسی را زبان اول خود بداند. -27

 .643 4.01 تا انگلیسی.من دوست دارم یک گویشور فارسی باشم  -28

فارسی دارای قابلیت استفاده در موقعیت های مختلف )مانند  -29

 علمی، اجتماعی، فنی و غیره( است.

3.82 702. 

 .561 3.94 المللی در آینده ببینم.عنوان زبان بینبه من دوست دارم فارسی را -30

-9، ص. 1399ابراهیمی، افراز، صمیمی،)منبع: 

10) 

-گویه بارۀکنندگان در های شرکتآمار توصیفی نمره

فراگیری به آموزان نسبتسنجش نگرش دانشبه های مربوط

نشان داده شده است. همانطور که  2زبان انگلیسی در جدول 

نشان دهندۀ  3باالتر از  هایهشد میانگین نمر یاداوریپیشتر 

 کنندگان با موارد مطرح شده است. موافقت شرکت

 پرسشنامۀ انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی هایداده:  آمار توصیفی 2جدول

  

 میانگین

 

 انحراف معیار

من این امکان را خواهد داد به یادگیری انگلیسی مهم است؛ زیرا -31

 تا با مردم مختلف و زیادی مالقات و صحبت کنم.

3.84 1.084 

 1.504 3.52 منتظر زمانی هستم که وقت کالس انگلیسی برسد. -32

انگلیسی صحبت کنم، بسیار احساس به شوموقتی ناچار می -33

 کنم.راحتی می

2.96 1.207 
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تری با ارتباط آسانبه یادگیری انگلیسی مهم است؛ زیرا قادر -34

 افراد انگلیسی زبان خواهم بود.

4.07 598. 

 2.389 3.70 من کمک کنند.به کنند در یادگیری زبانوالدینم سعی می -35

دهم زمان بیشتری را در کالس زبان انگلیسی و زمان ترجیح می -36

 ها صرف کنم.سکمتری را در سایر کال

3.58 1.035 

 .448 4.02 عالی است.یادگیری زبان انگلیسی واقعاً  -37

کنند که یادگیری زبان برای من بسیار مهم والدینم احساس می -38

 است.

4.11 705. 

 1.003 2.99 زبان انگلیسی اصالً مرا آزار نمی دهد.به صحبت کردن -39

های خارجی زبانبه ها و مجالت راتوانستم روزنامهای کاش می -40

 مختلفی بخوانم.

4.95 219. 

 .983 2.98 خیلی اجتماعی و مهربانند.زبانان انگلیسی -41

 .755 1.87 یادگیری زبان انگلیسی اتالف وقت است. -42

 .535 4.32 دوست دارم انگلیسی را تا حد ممکن یاد بگیرم. -43

ها افتخار کنند؛ آنبه های زیادی دارند کهها چیزانگلیسی زبان -44

 اند.دنیا عرضه کردهبه زیرا ارزش زیادی را

2.86 1.042 

 .885 1.77 های خارجی برای من مهم نیست.یادگیری زبان -45

 .498 4.44 مطالعۀ زبان مهم است؛ زیرا مرا باسوادتر خواهد کرد. -46

یادگیری انگلیسی مهم است؛ زیرا مرا قادر خواهد ساخت تا  -47

 روش زندگی انگلیسی را بهتر درک کنم.

4.14 3.157 

 .727 4.05 انگلیسی دارم.های زبان یادگیری همۀ جنبهبه تمایل شدیدی -48

 .602 4.15 زبانان بیشتری آشنا شوم.دوست دارم با انگلیسی -49

والدینم بر اهمیتی که انگلیسی هنگام فراغت از تحصیل برای  -50

 من خواهد داشت، تأکید دارند.

3.83 467. 

ام را با زبان انگلیسی حفظ می تقریباً با مرور هر روز، رابطه -51

 کنم.

3.24 863. 

قصد اقامت کردن در کشوری داشته باشم، تالش خواهم اگر  -52

 کرد که زبان آن کشور را یاد بگیرم.

4.32 1.301 

دهم تمام چیزهایی که در کالس انگلیسی انجام میبه خانواده ام -53

 مند هستند.بسیار عالقه

2.99 1.003 
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اگر دست خودم بود، تمام وقتم را صرف یادگیری زبان  -54

 کردم.انگلیسی می

4.45 499. 

 .566 4.68 کردم.ای کاش انگلیسی را روان صحبت می -55

توان با راحتی میبه ها افرادی مهربان هستند وناکثر انگلیسی زبا -56

 ها کنار آمد. از اینکه با آن ها دوست هستم، خوشحالم.آن

3.54 893. 

زبان خارجی صحبت میکنند، به از مالقات کردن با کسانی که -57

 برم.لذت می

3.56 1.114 

 .624 4.25 برم.واقعاً از یادگیری زبان انگلیسی لذت می -58

ها را بیشتر زبانان را میشناسم، آنهر چقدر بیشتر انگلیسی -59

 دوست می دارم.

3.48 1.121 

 1.337 3.37 دهم استاد زبان دیگری داشتم.ترجیح می -60

 .918 3.35 های خارجی زیادی را یاد بگیرم.واقعاً دوست دارم زبان -61

والدینم اصرار دارند که اگر در انگلیسی مشکلی دارم، از استاد  -62

 کمک بخواهم.

4.35 478. 

 ام را خیلی دوست دارم. در آینده بیشترکالس انگلیس -63

 پردازم. فراگیری زبان انگلیسی میبه

4.71 715. 

-بینم یا میانگلیسی میبه هایی را کهتالش می کنم تمام چیز -64

 شنوم، را بفهمم.

4.29 990. 

 .520 4.56 یادگیری انگلیسی را دوست دارم. -65

کنند که بهتر است تا در تمام طول تحصیل والدینم احساس می -66

 در دانشگاه یادگیری انگلیسی را ادامه بدهم.

4.11 705. 

می خواهم آنقدر انگلیسی را خوب یاد بگیرم تا برای من عادی  -67

 شود.

4.37 485. 

 (128-125، ص. 4139قربان دوردی نژاد، )منبع: 

هویت  هایهبرای سنجش توزیع پراکندگی طبیعی نمر

فراگیری زبان انگلیسی، ازآزمون به فرهنگی و نگرش نسبت

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج این آزمون در -کولموگروف

 نشان داده شده است. 3جدول 

 فراگیری زبانبه اسمیرنوف هویت فرهنگی و نگرش نسبت-: آزمون کولموگروف 3جدول

 فراگیری زبان خارجیبه نگرش نسبت هویت فرهنگی  
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 180 180 تعداد

 .Z 1.485 792نمره 

 .557 .024 سطح معناداری      

سطح معناداری  نگریم؛می 3 همانطور که در جدول 

. 05. است که از سطح معناداری 024برای هویت فرهنگی 

توزیع پراکندگی متغیر هویت  بنابراین،کوچکتر است. 

فراگیری به متغیر نگرش نسبت بارۀفرهنگی طبیعی نیست. در 

است که از سطح .  557زبان خارجی، سطح معناداری 

. بزرگتر است و در نتیجه توزیع پراکندگی این 05معناداری 

 متغیر طبیعی است.

  پژوهشاول  پرسشبه پاسخ

پژوهش حاضر، بررسی وجود رابطۀ معنادار بین  پرسشاولین 

 آموزان مقطع دبیرستان نسبتهویت فرهنگی و نگرش دانش

، پرسشاین به فراگیری زبان انگلیسی بود. برای پاسخ دادنبه

 های هویت فرهنگی و نگرش نسبتپرسشنامههای هنمر

فراگیری زبان خارجی با استفاده از فرمول ضریب همبستگی به

نتایج مربوطه را نشان  4اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. جدول 

، نتایج حاصل از ضریب 4جدول به دهد. با توجهمی

نشان داد که  (  < 0.05pو  sr =-0.073همبستگی اسپیرمن ) 

فراگیری زبان به بین دو متغیر هویت فرهنگی و نگرش نسبت

خارجی همبستگی منفی ضعیفی وجود دارد. این بدان 

 18-16معناست که میان افزایش آگاهی نوجوانان ایرانی )

 بارۀها در هویت فرهنگی ایرانی، ونگرش آنبه سال( نسبت

 که البته با توجهفراگیری زبان خارجی رابطۀ منفی وجود دارد، 

 ، شدت این رابطه ضعیف است. همچنینپژوهشنتایج به

بوده که از سطح معناداری  0.33دلیل اینکه سطح معناداری به

توان گفت رابطۀ بین دو متغیر معنادار بزرگتر است، می 0.05

 نبوده و این دو متغیر، رابطۀ خطی با یکدیگر ندارند.

 آموزان مقطع دبیرستان و نگرش:  همبستگی اسپیرمن میان دومتغیر هویت فرهنگی دانش4جدول 

 نگرش هویت فرهنگی متغیرها

 

 هویت فرهنگ

 -073. 1.0 همبستگی اسپیرمن

 

 333.  سطح معناداری 

N 180 180 

 1.000 -073. اسپیرمنهمبستگی  
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  333. سطح معناداری نگرش

N 180 180 

  پژوهشدوم  پرسشبه پاسخ

دنبال بررسی تفاوت میان حس به دوم این پژوهش، پرسش

هویت فرهنگی در میان دختران و پسران مقطع دبیرستان بود. 

منظور به طبیعی نبودن توزیع متغیر هویت فرهنگی،به با توجه

ویتنی استفاده شد، که  -بررسی میانگین دوجامعه، از آمارۀ من

 نشان داده شده است. 6و جدول  5در جدول

 

 : آزمون من ویتنی بررسی تفاوت میان جنسیت و میزان حس هویت فرهنگی ایرانی )رتبه ها(5جدول

I. جنسی

 ت 

II. تعدا

 د

III. میانگ

 ین رتبه

IV.  مجموع

 رتبه ها

V.  

VI.      هویت فرهنگی 

VII.                         

VIII.                    

IX.                

X. دختر XI. 88 XII. 91.9

3 

XIII. 8089.5

0 

XIV. پسر 
XV. 92 XVI. 89.1

4 

XVII. 8200.5

0 

XVIII. تعدا

 د کل

XIX. 18

0 

XX.  XXI.  

XXII.  میانگین رتبۀ هویت فرهنگی در 5جدول به با توجه ،

( باالتر از پسران )میانگین 91.93دختران )میانگین رتبه: میان 

 ( است.89.14رتبه: 

 های آزمون(: آزمون من ویتنی بررسی تفاوت میان جنسیت و میزان حس هویت فرهنگی ایرانی )آماره6جدول

 هویت فرهنگی 

 U 3.92من ویتنی 

Sig. (2-tailed) .719 

 0.719( sig، سطح معناداری )6جدول به با توجه * متغیر مستقل: جنسیت

(. لذا، دلیلی برای p>0.05است ) 0.05است که بیشتر از 
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 توان گفت با توجهرد فرض صفر وجود ندارد، و می

نتایج حاصله، تفاوت معناداری بین حس هویت به

 فرهنگی دختران و پسران مقطع دبیرستان وجود ندارد.

 بحث و بررسی . 5

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطۀ میان حس هویت 

آموزان مقطع دبیرستان )دورۀ دوم( فرهنگی و نگرش دانش

فراگیری زبان انگلیسی صورت گرفته به شهر تهران نسبت

اوت دنبال بررسی تفبه حاضر، پژوهشبراین،  افزوناست. 

میان حس هویت فرهنگی در میان دختران و پسران نوجوان 

، نتایج پژوهشپرسش اول به سال( بود. با توجه 16-18)

های آماری نشان داد که بین دو بررسیحاصل از تجزیه و 

فراگیری زبان به متغیر هویت فرهنگی و نگرش نسبت

عبارت دیگر، بر به خارجی، همبستگی منفی وجود دارد.

، افزایش آگاهی فرهنگی نوجوانان ایرانی پژوهشین اساس ا

ها آن هویت فرهنگی ایرانی، با نگرشبه سال( نسبت 16-18)

فراگیری زبان انگلیسی، رابطۀ منفی دارد، که البته بر  بارۀ در

 ، شدت این رابطه ضعیف است. پژوهشهای اساس یافته

ی در پژوهشهای صورت گرفته، از آنجا که در بررسی

بررسی به طور مشخصایران و سایر کشورها یافت نشد که به

ها آموزان و نگرش آنرابطۀ میان حس هویت فرهنگی زبان

توان گفت فراگیری زبان خارجی پرداخته باشد، نمیبه نسبت

حاضر، بطور دقیق، همسو یا در تضاد با  پژوهشکه نتیجۀ 

بسیاری بعد فرهنگ و آموزش،  بارۀدر  امااست؛  پژوهشکدام 

وجود به گرفته در ایران و سایر کشورها انجام هایپژوهشاز 

رابطه میان متغیر فرهنگ و موفقیت در فراگیری زبان اذعان  

آموزان در گرو ، موفقیت زبان(2020) کیماعتقاد به اند.نموده

های های زبانشناختی و جنبهجنبهبه ها نسبتدانش آن

معتقد است که در  (1392قهاری )فرهنگی زبان مقصد است. 

، فرهنگ یکی از عوامل مهم زبان رابطۀ میان فرهنگ وبررسی 

محمد باور به تأثیرگذار در امر آموزش زبان خارجی است.

حس هویت فرهنگی  ،(1398پور و سربندی فراهانی )حسین

هایی چون جهانی شدن، پدیدهبه با تأثیر بر واکنش افراد نسبت

 دهد.یادگیری زبان را تحت تأثیر قرار می

نیز بر این باور است که معلمان با  (1397بذول نژاد )

فراگیری زبان خارجی، به ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت

آموزان بردارند. بزرگی در موفقیت زبانتوانند گام می

آمیختگی  در همبه معتقد (1399ابراهیمی، افراز، صمیمی )

ها بر این باورند که باشند. آنفرهنگ، آموزش، و یادگیری می

آموزان در معلمان زبان دوم باید در جهت آگاه سازی زبان

 فرهنگ زبان مقصد تالش نمایند. زمینۀ

مبنی بر بررسی تفاوت  پژوهشسوال دوم به با توجه

-16حس هویت فرهنگی در میان دختران و پسران نوجوان )

سال(، تفاوت معناداری بین حس هویت فرهنگی دو گروه  18

ها در تناقض دانش آموزان دختر و پسر مشاهده نشد. این یافته

 (2011و ال ) تسانگ، هوای،سط با مطالعۀ صورت گرفته تو

است که معتقد است، سن، جنس، و الگوهای فرهنگی در 

ها های مختلف زندگی افراد بر تکوین و رشد هویت آندوره

 ,Wong, Zhangوانگ، زانگ، کوان، و رایت ). ندتأثیرگذار
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Kwan, & wright( )2019)  با بررسی تأثیر جنسیت بر نیز

سال در کشور چین نشان دادند که  35-20حس هویت افراد 

جنسیت بر حس هویت تأثیرگذار بوده و حس هویت در 

مردان، در مقایسه با حس هویت در زنان، در سطح باالتری 

 است.

های اصلی جنبه بارۀانجام شده در  هایپژوهشبررسی 

متعددی  هایپژوهشجود حاکی از آن بود که با و پژوهشاین 

ویژه در ایران، در خصوص متغیرهای فرهنگ، هویت، که، به

ی یافت پژوهشنگرش، و آموزش زبان صورت گرفته است، 

بررسی رابطۀ میان هویت فرهنگی و به نشد که بطور مستقیم

فراگیری زبان انگلیسی پرداخته به نگرش نوجوانان نسبت

فراگیری زبان انگلیسی برای  اهمیتبه با توجه بنابراین،باشد. 

نقش مهم سه به های آیندۀ نوجوانان، و نیز با توجهموفقیت

عامل هویت، فرهنگ، و نگرش در امر فراگیری زبان، 

 حاضر قابل توجیه است. پژوهشضرورت انجام 

حاضر نیز دارای  پژوهشی، پژوهشمانند هر 

د ها این بوهایی بوده است. از مهمترین محدودیتمحدودیت

 که شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن مدارس، دسترسی

کنندگان بر این، شرکت افزون. کردآموزان را محدود دانشبه

آموزان دورۀ دوم دبیرستان مطالعۀ حاضر تنها از میان دانش

-انتخاب شدند، زیرا امکان انتخاب از میان کلیۀ سطوح دانش

یر احتمالی سن بر تأثبه آموزان موجود نبود. از اینرو، با توجه

پژوهشگران آتی به آموزان،حس هویت فرهنگی و نگرش زبان

های مختلف کنندگان از طیفشود گزینش شرکتپیشنهاد می

 نظر قرار دهند. سنی را مد

 گیرینتیجه. بحث و 6

 پژوهشهای آماری بررسینتایج حاصل از تجزیه و 

حاضر حاکی از آن بود که بین دو متغیر هویت فرهنگی و 

فراگیری زبان خارجی همبستگی منفی وجود به نگرش نسبت

حاضر، افزایش  نابر پژوهشاین بدان معناست که ب دارد.

-16آگاهی فرهنگی و حس هویت فرهنگی ایرانی نوجوانان )

 فراگیریبه ها نسبتبا نگرش منفی آن سال( استان تهران، 18

نتایج بدست به زبان خارجی رابطۀ منفی دارد، البته با توجه

های این همچنین یافته آمده، شدت این رابطه ضعیف است.

هویت فرهنگی  اسحسا بارۀ، تفاوت معناداری را در پژوهش

سال( نشان 18-16ایرانی، در میان دختران و پسران نوجوان )

 نداد. 

، با وجود آنکه (2020دهمرده و کیم )اعتقاد به

های آموزشی، یکی از ابزارهای مهم و کمک کننده در کتاب

های آموزش زبان ، اغلب کتابندآموزانزبانبه انتقال فرهنگ

های زبان فرهنگبه انگلیسی ایرانی، اشاره و توجه چندانی

الدین و تاجالمللی ندارند. در نگاه های بینمقصد و فرهنگ

آموزان ، بیگانگی یا عدم آگاهی کافی زبان(2014نژاد )تیمور

ایجاد شکاف به های فرهنگی زبان مقصد منجرویژگی بارۀدر 

تواند مانعی درمسیر شود، و این شکاف میفرهنگی می

ها و عناصر فراگیری زبان باشد. عدم آگاهی کافی از واقعیت
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-های بینمقصد، و نیز سایر فرهنگفرهنگی زبان اول، زبان 

ناتوانی فرد در امر ارتباطات میان به تواند منجرالمللی، می

حرمت نفس  اسحسافرهنگی شده و حتی موجب کاهش 

خود بشود. دلیل ناتوانی در ابراز هویت فرهنگی به وی

معلمان آموزش زبان آن پژوهش یادشده به، پیشنهاد بنابراین

های میان آگاهی در خصوص تفاوتاست که، ضمن کسب 

فرهنگی، با استفاده از ابزارها و منابع مختلفی چون متون، 

های ویدیویی، زبان آموزان را در امر کسب تصاویر، کلیپ

آگاهی در خصوص هویت فرهنگی خود، فرهنگ زبان مقصد، 

المللی یاری نمایند. همچنین های بینو همچنین سایر فرهنگ

کند با گذاران آموزش پیشنهاد میستسیابه ،پژوهشاین 

لزوم  بارۀهای آموزشی، مدرسان زبان را در برگزاری کارگاه

های ارتباطات میان کسب قابلیت زمینۀآموزان در رفع نیاز زبان

توانند الهام فرهنگی، آگاه و آماده نمایند. پیشنهادهای فوق می

 حاضر باشند. پژوهشبخش 

اصلی مورد بحث و حاضر، متغیرهای  پژوهشدر 

و  پژوهشهای مختلف این جنبه بارۀبررسی قرار گرفتند. در 

مختلفی ذکر شد، که البته هیچکدام  هایپژوهشمتغیرهای آن 

موضوع پژوهش حاضر بویژه در به طور مستقیمها بهاز آن

منظور پر به حاضر، پژوهشایران نپرداخته بودند. بنابراین، 

فرهنگ، گسترۀ در  پژوهش بارۀکردن شکاف موجود در 

 هویت، و آموزش زبان خارجی، مفید و قابل توجه است.  

گزاران تواند برای سیاستحاضر می پژوهشهای یافته

ویژه فعاالن عرصۀ آموزش زبان انگلیسی، امر آموزش، به

طراحان مطالب آموزشی، معلمان زبان و مربیان تربیت 

، آگاهی پژوهشمدرسان زبان قابل استفاده باشد. نتایج این 

بیشتری در خصوص نقش هویت و فرهنگ بر نگرش افراد، 

نوجوانان، در خصوص فراگیری زبان خارجی فراهم  ویژهب

طراحان مطالب آموزشی و به تواندمی آورد. چنین آگاهیمی

 رابطۀ میان این متغیرها، با توجهبه سان کمک کند تا نسبتمدر

آموزان هوشیارتر باشند و با تغییر در های سنی زبانطیفبه

نحوۀ تدریس و نیز طراحی ابزارهای آموزشی مناسب با 

 آموزان را نسبتهای سنی مختلف، نگرش و عالقۀ زبانگروه

 فراگیری زبان انگلیسی افزایش دهند.به

پیچیدگی رابطۀ نگرش، فرهنگ، به حال، با توجه با این 

 و هویت، و تأثیر این عوامل بر امر آموزش و فراگیری زبان،

شود که با بررسی تأثیر گران آینده پیشنهاد میپژوهشبه

متغیرهایی چون سطح درآمد، سطح تحصیالت والدین، 

گرایی گرایی و درونهای شخصیتی از جمله برونویژگی

 هان، بر حس هویت فرهنگی و نگرش آنآموزادانش

درک و شناخت جامع تری در به فراگیری زبان انگلیسیبه

فراگیری به عوامل موثر بر هویت فرهنگی و نگرش افراد زمینۀ

 زبان خارجی دست یابند.
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