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چکیده
پژوهش حاضر در صدد بررسی دو مفهوم هوش و فرهنگ و تعامالت بین آن دو بوده است .در این راستا ،تعریف دو مفهفوم
هوش و فرهنگ به عنوان دو سازه اساسی در این مطالعه ،با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از مقاالت و کتفا هفا
مرتبط با موضوع و جستجو در پایگاه فارسی اطالعات جهاد دانشگاهی و کتب روانشناسی تربیتی فارسفی(از سفا  0231تفا
 0213هجر شمسی) و جستجو در پایگاه داده گوگل اسکوالر و ساینس دایرکت (از سا  0111تا  3131میالد )و ایجفاد
یک فهرست اولیه از مقاله ها و کتب مرتبط آغاز شد و مقاالت فارسی و انگلیسی و کتفا هفا مطالعفه و در صفورت ارتبفا
وثیق با موضوع در فهرست اصلی منابع و مقاالت مورد استفاده قرار گرفتند.در منابع انگلیسی زبان ،مقاالت و آثار اشترنبرگ
به جهت برخوردار از دسته بند نظریه ها هوش به دو دسته صریح و ضمنی و توجه به ابعاد مختلف ارتبفا هفوش و
فرهنگ جزو منابع اصلی تحلیل بررسی و در این مقاله مورد استناد قرار گرفته اند .نظریات ضمنی که حاو پنداشفت اففراد
فر هنگ ها گوناگون از هوش است ،به استناد یافته ها پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفتفه اسفت .اففزون بفر ایفن ،نظریفه
نسبیت و جبر زبانی ورف در رابطه با روشن نمودن برخی ابعاد زبان به عنوان ابزار تاثیرگفاار فرهنفگ بفر هفوش و شفناخت
افراد ،تشریح شده و در بین این مباحث از گزاره ها مرتبط موجود در کتفب فارسفی روان شناسفی تربیتفی و یافتفه هفا
موجود در مقاالت فارسی و انگلیسی استفاده شده است.
کلید واژه :هوش ،فرهنگ ،شناخت ،یادگیر .
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.1مقدمه:

مفهوم هوش0در نزد افراد مختل معانی متفاوتی دارد ،با این حا وقتی صحبت از هوش می شود ،بالفاصله نفوعی
توانایی ذهنی را در یاد انسان زنده می کند(سی  .)233: 0231،روان شناسان تا کنفون نتوانسفته انفد بفه تعریففی
واحد درباره هوش دست یابند(لط آباد )003: 0230 ،این در حالی است که «مفهوم هوش ،ماهیفت و ابعفاد آن
از دیربفففاز مفففورد توجفففه متفکفففران ،فالسففففه ،روان شناسفففان و صفففاحب نظفففران تعلفففیب و تربیفففت بفففوده
است»(امیرتیمور  .)20 :0233،همچنین تعاری بسیار از فرهنگ 3ارائه شده است .واژه فرهنگ به شفیوه هفا
مختلفی به کار گرفته می شود و تفاریخی طفوالنی دارد( بنفدیکت ،0101 ،2بفو  ،0100،0میفد ،0133 ،1نقفل از
اشترنبرگ )101: 3112،1در زبان فارسی«فر هنگ ،معانی مختلفی دارد که از مهمترین آنها اد (نفس) و تربیت و
دانش ،مجموعه آدا و رسوم و مجموعه علوم و معارف و هنرهفا یفک قفوم یفا اقفوام اسفت .فرهنفگ بفه معنفی
مجموعه آدا و رسوم و معارف و هنرها یک قوم یا اقوام ،موضوع یکی از علوم اجتماعی یعنفی اتنولفوژ (مفردم
شناسی  :قوم شناسی) است»(فراهانی .)031: 0223 ،تامسفلو )3110(2فرهنفگ را وجفه ممیفزه هفوش انسفانی از
هوش حیوانی بر می شمارد .او معتقد است که انسانها در بخشی که به خاطر سازگار فرهنگی درنوع آمده است،
و به نوبه خود رشد می کند حتی در نخستین دوره رشد از حدود نه ماهگی بفه بعفد ،از توانفایی خفود بفرا در
دیگران به عنوان عوامل اراد بهره می گیرند.
مطالعه فرهنگ و هوش مبتنی بر این اندیشفه اسفت کفه رفتفار کفه در یفک باففت فرهنگفی ممکفن اسفت
هوشمندانه تلقی گردد در بافت فرهنگی دیگر ممکن است ،غیر هوشمندانه پنداشته شود (کفو  ،گفی ،گلیفک و
شارپ ،0120 ،3اشترنبرگ .)3110 ،توجه به جنبه ها فرهنگی هوش و تاثیر آن بر «شناخت» 1و «یفادگیر »،01
زمینه ا در حا رشد برا تحقیق و پژوهش است .هوش مبتنی بر فرهنگ رویکرد خطفی و نقطفه ا نیسفت
بلکه با گاشت زمان ،فرد به یادگیر و افزایش دامنه شناختی خود ادامه می دهد تا امکفان تطفابق بفا فرهنفگ و
پویایی ها آن را برا زیست موفق در جامعه بدست آورد(الیورمور.)3111،00
مفهوم ساز  ،سنجش و اندازه گیر و رشد هوش بدون توجه به بافت فرهنگفی کامفل نخواهفد بفود و حتفی
در معنادار از هوش بدون توجه به فرهنگ میسر نمفی شفود (اشفترنبرگ .)103 :3112 ،نظریفه هفوش هفا
چندگانه گاردنر و هوش موفق اشترنبرگ ،معطوف به فرهنگ هستند ،زیرا فرهنگ را در قلمرو مهارت ها هوشفی
به عنوان عامل تاثیرگاار محسو می کنند در حالی که نظریه ها سنتی از آن غفلت نموده بودند .هب گفاردنر و
هب اشترنبرگ معتقدند که هوش در فرهنگ ها مختل به صورت متفاوت ظاهر می شود .برا مثا در فرهنفگ
03
آمریکا هوش فضایی احتماال در نقاشی ،مجسمه ساز  ،یا هندسه نشان داده می شود ،اما در میان مفردم کیکیفو
در کشور کنیا 02این هوش ممکن است در توانایی اشخاص در تشخیص دادن حیوان ها مختل و شناسفایی دام
1 -Intelligence
2. Culture
3 . Benedict
4 . Boas
5 . Mead
6 . Sternberg
7 .Tomasello
8 .Cole, Gay, Glick, & Sharp
9 . knowledge
10 .Learning
11 . Livermorel
12.Kikyu
13.Kenya
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ها خود از میان دام ها دیگران انعکا یابد(گاردنر ،0132،نقفل از سفی  )231 :0231،در فرهنفگ رومانیفایی
تاکید زیاد رو رشد و توسعه مهارت ها موسیقیایی و میان فرد دارد(فراسر،0111،0هفانکو  ،0111 ،3نقفل
از اشترنبرگ ) 113 :3112،مطابق با یک نظریه سنتی در مورد هوش ،این مهارت ها خارج از حوزه هفوش قلمفداد
می شوند و بنابراین یک فرد رومانیایی بی سواد به زحمت در طبقه بند هایی که مبتنی بر استانداردها سفنتی
است ،بتواند هوشمند تلقی شود ،چراکه تاکید بیش از حد در آزمون ها هوشی استاندارد سفنتی رو فهفب مفواد
نوشتار است؛ اما طبق نظریه گاردنر ،همه مهارت ها داستانسرایی/روایتگر شففاهی ،موسفیقی و روابفط میفان
فرد با سنجش هوش فرد رومانیایی مرتبط هستند .افزون بر این ،جهان به دالیل اقتصاد به سو جهانی شدن
پیش می رود « .هیچ کشور در درازمدت نمی تواند در انزوا به سر ببرد و شهروندان هیچ کشور نیز نمی تواننفد
از روابط با سایر قسمت ها دنیا چشب بپوشند»(لسکز )0 :3110،2تلفیق فرهنگ ها در جامعه جهفانی ،مطالعفات
بین فرهنگی و در تاثیر فرهنگ رو افراد را مطالبه می کند(سفانگ .)02: 3112 ،0فرهنفگ نففوذ زیفاد رو
چگونگی حل مسائل و رابطه افراد با یکدیگر دارد (گفرین فیلفد و کوکینفگ ،0110،1کیتایامفا و مفارکو ،0110،1
ماتسوموتو ،3110،2نقل از سانگ.)33 :3112،3
برخی از محققان فرض می کنند که دانش مفهومی را می توان از موقعیت هایی که در آن یاد گرفته شفده بفه
موقعیت هایی که استفاده می شود ،منتقل کرد .در حالی که با استناد به تحقیقات اخیفر در زمینفه «شفناخت» و
«یادگیر »  ،دانش بخشی از فعالیت ،زمینه و فرهنگی است که در آن توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیفرد.
این دسته محققان دریافتند که این دیدگاه از دانش زمینه وابسته و فرهنگ وابسته بر در مفا از یفادگیر تفأثیر
می گاارد و آنها متاکر می شوند که نظام آموزشی فعلی ،اغلب تأثیر فرهنگ بر آنچه در مدرسه آموخته مفی شفود
را نادیده می گیرد(سلی براون ،کولینز و داگوئید .)0131 ،1فرهنگ را نباید به عنفوان چیفز کفه صفرفام مفنعکس
کننده واقعیت اجتماعی یک سازمان است ،تلقی کرد بلکه فرهنفگ ،بخفش جفدایی ناپفایر از فراینفد اسفت کفه
واقعیت توسط آن ساخته می شود(سرات.)3102،01
برخ فی از محققففان اهمی فت بافففت فرهنگ فی را در کففرده اند(سففرپل ،3111،11گرینفیلففد ،0112،12نقففل از
و همکاران .)3110 ،به عنوان مثا  ،بر  )0120( 13مفهوم هوش را در طی گسترده ا از باففت هفا فرهنگفی
و همکاران )0131( 14وهمچنین سسی و روز )0110(15و نفونز )0110(16مظالعفاتی در ایفن بررسی کرد .کاراهر
انجام دادند .کاراهر و همکارانش( )0131گروهی از کودکان را مطالعه کردند که در آنها هوش بفه ویفژه بفه عنفوان
سازگار با محیط زیست شکل گرفته بود .این کودکان ،گروهی از کودکان کار برزیلی بودند که بفرا ایجفاد یفک
1 .Fraser
2. Hancock
3.Leskes
4. Sung
5 .Greenfield & Cocking
6 .Kitayama & Markus
7 .Matsumoto
8 .sung
9 . Seely Brown & Collins & Duguid
10 . Serrat
11 . Serpell
12 . Greenfiel
13 . Berry
14 . Carraher et al.
15 . Ceci & Roazzi
16 . Nun˜ es
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کسب و کار خیابانی موفق در خیابان ها تحت فشار زیاد قرار داشتند .اگر این کودکان از عهده این کار بفر نمفی
آمدند ،توسط «جوخه ها مرگ» 1به قتل می رسیدند.آنها برا نجات جان خودشان باید درآمد کسب می کردند
و از فروشگاه هفا سفرقت مفی کردنفد یفا بفه اففراد کفه در سفرقت از فروشفگاه هفا دسفت داشفتند کمفک مفی
کردند.پژوهشگران این مطالعه دریافتند که همان کودکانی که قادر به انجام ریاضیات مفورد نیفاز بفرا اداره امفور
خیابانی خود بودند ،اغلب قادر به انجام ریاضیات مدرسه نبودند چرا که ریاضیات مدرسه انتزاعی تر بود و از زمینفه
و بافت زندگی واقعی فاصله داشت.این نتایج نشان می دهد که تفاوت در زمینفه مفی توانفد تفأثیر قدرتمنفد بفر
عملکرد داشته باشد .چنین تفاوتهایی محدود به کودکان خیابانی برزیل نیسفت .الو )0133( 2نشفان داد کفه زنفان
خانه دار برکلی 3که می توانند ریاضیات مورد نیاز برا مقایسه خرید در سوپرمارکت ها را با موفقیت انجام دهنفد
وقتی در یک کال قرار گرفتند قادر به انجام همان محاسبات ریاضی که بفه شفکل انتزاعفی در اختیارشفان قفرار
گرفته بود ،نبودند.به عبارت دیگر ،مشکل آنها نه در سطح فرآیندها ذهنفی بلکفه در سفطح اعمفا فرآینفدها در
زمینه ها خاص محیطی بود .یکی از سوا ها مهمی که در رویکرد سازنده گرایی وجود دارد این است کفه آیفا
شناخت یا دانش ،درونی ،کلی ،و قابل انتقفا اسفت یفا وابسفته بفه زمفان و مکفانی اسفت کفه در آن سفاخته مفی
شود(وولفلک .) 3110،4سازنده گرایان به ویژه پیروان نظریه سفازنده گرایفی اجتمفاعی 5برخاسفته از اندیشفه هفا
و بر این باورند کفه «دانفش و یفادگیر را ویگوتسکی ،معتقد به شناخت موقعیتی 6و یادگیر موقعیتی 7هستند
نمی توان از بافت یا موقعیتی که در آن یادگرفته می شود جدا کرد»(فتسفکو و مککلفور ،000، 3111،8بفه نقفل از
سی .)303: 0231 ،
همچنین نظریه معروف رشد یا تحو شناختی ویگوتسکی که به «نظریه اجتماعی-فرهنگفی رشفد» 1شفهرت
دارد ،جنبه هفا فرهنگفی ،تفاریخی ،و اجتمفاعی را در رشفد «شفناختی» بسفیار بفا اهمیفت دانسفته و بفه زعفب
ویگوتسکی( ) 0130کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی اش تعیین کننده اصلی رشد شناختی اوسفت.
ویگوتسکی معتقد است که خاستگاه رو ان آدمی ،اجتماع است و فرایند که به آن شکل می دهد ارتبا اسفت(به
نقل از سی .)0231 ،
نظریه هوش موفق اشترنبرگ ،نظریه رشد ویگوتسکی و فلسفه سفازنده گرایفی و دیفدگاه هفا و مطالعفاتی کفه
هوش و فرهنگ را دو مفهوم در هب تنیده برمی شمارند و به تاثر و شکل گیر «شناخت و یفادگیر » مبتنفی بفر
زمینه و بافت فرهنگی تاکید دارند،در حالی که محققان و مطالعاتی نیفز هفوش و شفناخت و یفادگیر را صفرفا از
منظر روان شناسی فارغ از تاثیرات عناصر جامعه شناختی و فرهنگ بررسی می کنند .حفا بفا توجفه بفه ظهفور و
گسترش مطالعات در حوزه فرهنگ و هوش و اثر آن بر شفناخت و یفادگیر  ،ایفن مطالعفه بفا اسفتفاده از شفواهد
تجربی و مقایسه ها تطبیقی انجام شده از سو پژوهشفگران ،بفه ویفژه پژوهشفگران حفوزه هفا روان شناسفی
تربیتی ،اجتماعی و فرهنگی ،به شیوه ا مرور تحلیلی به بررسی ارتبا بین هوش و فرهنگ مفی و اثفرات ایفن

1 . death squads
2 . Lave
3 . Berkeley
4. Woolfolk
5 .Social constructivism
6. Situation cognition
7. Situation learning
8. Festco & McClure
9. Sociocultural theory of development
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ارتبا بر شناخت و ی ادگیر می پردازد .پایه ها نظر این مطالعه ،بیشتر بر مبنا نظریات گاردنر واشفترنبرگ
در مورد رابطه هوش و فرهنگ ،نظریه زبانی ورف 0و بسط نظریه ورف توسط هونگ و چیو ،3استوار گردیده است.
 .1-1روش تحقیق:
روش پژوهش در این مطالعه ،توصیفی تحلیلی است و از نظر هدف با توجه به اینکه سفعی دارد بفا مطالعفه عمیفق
ادبیات موجود در مورد دو مفهوم هوش و فرهنگ به تبیین این دو مفهوم و ارتبفا بفین آنهفا بپفردازد ،بنیفاد -
نظر است .در این تحقیق از پیشینه مطالعات و مقاالت مرتبط از سا  0111تا 3131میالد در منابع انگلیسی
در پایگاه داده گوگل اسکوالر 2و ساینس دایرکت(0با جستجو مففاهیب هفوش ،فرهنفگ ،هفوش فرهنگفی ،رابطفه
هوش و فرهنگ ،هوش و فرهنگ و یادگیر ) و مقاالت به زبان فارسی با همین مففاهیب در پایگفاه نشفر اطالعفات
جهاد دانشگاهی از سا  0231تا  0211هجر شمسی و کتا ها روان شناسی تربیتی استفاده شده اسفت .در
فهرست اولیه به دست آمده فارسی  01مقاله وجود داشت که مقاالت مفرتبط بفا هفوش هیجفانی ،هفوش عفاطفی،
سازگار فرهنگی ،هوش سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،هوش مصنوعی و هوش و دلبسفتگی را شفامل مفی شفد و 0
مقاله مرتبط با مفاهیب مورد مطالعه باقی و بقیه مقاالت از فهرسفت تجزیفه و تحلیفل حفاف شفدند .همچنفین در
مقاالت انگلیسی تالیفات و آثار اشترنبرگ به دلیل بیشترین ارتبا بفا موضفوع بفه فهرسفت اصفلی مقفاالت مفورد
ترجمه و تحلیل قرار گرفته افزدوه شدند .همچنین ،مقاله نظریفه نسفبیت و جبفر زبفانی ورف در رابطفه بفا روشفن
نمودن برخی ابعاد زبان به عنوان ابزار تاثیرگاار فرهنگ بر هوش و شناخت افراد ،در فهرست بررسی قرار گرففت و
در بین این مباحث از گزاره ها مرتبط موجود در کتب فارسفی روان شناسفی تربیتفی و یافتفه هفا موجفود در
مقاالت فارسی و انگلیسی و مصادیق و یافته ها پژوهشی استفاده شده است.
 .1-2تعریف هوش
بنا به باور اسالوین( ،) 3111مفهوم هوش از زمان پیش از یونانیان مورد بحث بوده اسفت ،امفا مطالعفه علمفی ایفن
موضوع با کارها آلفرد بینه ،1روان شنا فرانسو  ،در سا  0110مفیالد یعنفی زمفانی آغفاز شفد کفه وزارت
آموزش فرانسه از او خواست تا وسیله ا درست کند که به کمک آن دانش آموزان نیازمنفد کمفک هفا ویفژه در
مدار فرانسه شناسایی شوند(سی  .)232 ،0231 ،به زعب کالیش ،1هفوش عبارتسفت از توانفایی جفا مففاهیب
تجرید و نمادها به منظور یادگیر و سازگار با اوضاع و موقعیت ها جدید .هفوش یعنفی توانفایی اسفتفاده از
تجار و حل مسائل .تعری هوش اساسا وسیع و دامنه دار است .چون انواع بسیار از اعما خاص ممکفن اسفت
هوش نامیده شود .دوچرخه سوار  ،شناختن شخصی که هفته پیش او را دیده اید ،پفی بفردن و فهمیفدن تففاوت
بوته و درخت ،یک رفتار هوشی نامیده می شود( کالیش ،ترجمه بخشی.)0232،033،
برخی روان شناسان از جمله ادوین بورینگ )0132(2هوش را به شکل محتوایی و آن چه آزمون هفا هفوش
اندازه می گیرند ،تعری نموده اند .این تعری دچار دور است ،چرا که ماهیت هوش چیز کفه آزمفون مفی شفود،
تعری می شود اما چیز که آزمون می شود ضرورتا باید بوسیله ماهیت هوش تعیین شود .عالوه بر ایفن ،آنچفه را
آزمون ها مختل هوش آزمون می کنند ،همیشه یکسان نیست .آزمون ها ها مختل  ،مقدار کب و محفدود
1. Whorf
2. Hong & chiu
3 Google Scholar
4 scienceDirect
5- Alfred Binet
6 - Kalish, Richard
7 - Edwin Boring
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از سازه ها متفاوت را اندازه گیر می کنند (دانیل 3111 ، 0112 ، 0؛امبرستون ومک کولب 3111 ، 3؛ کفافمن
 3111 ،؛ کففافمن و لیچتنبرگففر ، )0113 ، 0پففس تعری ف هففوش توسففط آن چففه آزمففون مففی آزمایففد ،شففدنی
نیست(اشترنبرگ.)102: 3112 ،
نیسر و همکاران )0111(1می نویسند ،سیزده نفر از روان شناسان هوش در سا  0130و بیست و چهار نفر از
سرشنا ترین روان شناسان شناختی در سا  0131گرد هب آمدند تا مساله هوش را مورد بحث قفرار دهنفد .در
هر یک از این دو همایش اختالف نظرها عمیقی در مورد ماهیت ،ساختار و مفهوم هوش وجود داشفت و وحفدت

نظر حاصل نشفد(نقل از لطف آبفاد  .) 030 :0230 ،علیفرغب وجفود چنفین اخفتالف نظرهفایی ،اشفنایدر مفن و
راتمن ،0132(1نقل از گیج و برالینر )003 :0220 ،از گروهی متخصصان روان شناسی و تعلفیب و تربیفت خواسفته
ان د که جنبه ها مهب هوش را درجه بند کنند .این عده به طور چشب گیر بر سه توانایی زیر توافق داشته اند:
 -0توانایی پرداختن به مسائل انتزاعی(اندیشه ها ،نمادها ،رابطه ها ،مفاهیب ،اصو ) بفیش از امفور عینی(ابزارهفا
مکانیکی ،فعالیت ها حسی)
 -3توانایی حل مساله ،درگیر شدن در موقعیت ها تازه ،و نه صرفا واکنش در برابر موقعیت ها آشنا
 -2توانففایی یففادگیر  ،بففه ویففژه فراگیففر و اسففتفاده از امففور انتزاعففی مشففتمل بففر واژه هففا و نمادهففا دیگففر
استس )020 ،0133(2در تعریفی سعی نموده است که این سه جنبه را با یکدیگر پیوند دهد و از این طریق هفوش
را تعری نماید .و می گوید که هوش عبارت است از«رفتار سازشی فرد که با بعضی اجزا مساله گشایی مشفخص
می شود و هدایت گر آن فرایندها و عملکردها شناختی است» .آناستاز  )0131(3در مورد تعری هفایی از ایفن
قبیل یادآور می شود که هوش ماهیتی نیست که در درون فرد یاففت شفود ،بلکفه کیفیتفی رفتفار اسفت(گیج و
برالینر.)003: 0220 ،
اشترنبرگ نیز ضمن اذعفان بفه ایفن مطلفب کفه از لحفا تفاریخی ،تعفاری بسفیار متففاوتی از هفوش وجفود
دارد(اشترنبرگ  3111 ،؛ اشترنبرگ و دترمن )0132 ، 1تعریففی تفوافقی از هفوش را مطفر مفی سفازد .و مفی
نویسد :با گاشت زمان ،یک تعری تفوافقی از هفوش بفا تاکیفد رو دو مهفارت ارائفه شفده اسفت« :سفازگار بفا
محیط» 01و «توانایی برا تفکر و یاد گیر » .00اخیرا ،جزء سومی به تعری اضافه شده است با عنوان« ،فهب خفود
و مهارت هایی» ، 03که اغلب به عنوان «فراشناخت» 02نامیده مفی شفود .جفامع تفر ایفن کفه ،فراشفناخت شفامل
«نظریه ذهن» 00به طور عام است ،و یا فهب هر فرد از چگونگی کارها و حاالت ذهنی مردم دیگر به همفان گونفه
که کارها ذهنی و حاالت ذهنی خود را در می کند .بنابراین یک اتفاق آرا و اجماع رو تعری ها سفنتی از
هوش وجود دارد که شامل سه جنبه «توانایی تطبیق با محیط ،تفکر و یادگیر  ،و فهب خود و دیگران» است.
 .1-3نظریه های هوش
1 - Daniel
2 - Embretson & McCollam
3- Kaufman
4 - Kaufman & Lichtenberger
5- Neisser et all
6 - Snyderman & Rothman
7 - Estes, W. K.
8- Anastasi, A
9- Sternberg & Detterman
10- Adaptation to the environment
11- the ability to think and learn
12 - understanding oneself and one’s own skills
13 - Metacognition
14- theory of mind

تبیین رابطه بین دو مفهوم هوش و فرهنگ و اثرات آن بر شناخت و یادگیری  /ص دیقه کاظمی

30

به زعب اشترنبرگ( )111 :3112نظریه ها هوش دو نوع هستند :نظریاتی که صریحا توسفط پژوهشفگران دربفاره
هوش ارایه شده و آزمون شده اند و اغلب به پشتوانه پژوهش ها تجربی پیشنهاد شده اند؛ دسته دوم نظریه ها
ضمنی هستند که نظریه ها عامه مردم در مورد آن چیز است که در سر می پرورانند .اشفترنبرگ بفر ضفرورت
توجه به هر دو نوع نظریه از سو پژوهشگران ،اصرار می ورزد .و ادعا می کند که نظریه ها صریح و ضمنی بفه
شیوه ها گوناگون به هب ارتبا می یابند:
او  ،نظریه ها ضمنی به افراد حرفه ا به عنوان مبنایی برا نظریه ها صریح خفدمت مفی کننفد .متاسففانه،
متخصصان ،اغلب از این حقیقت غافل هستند ،بنابراین ممکن است که متوجه گستره ا که نظریه ها صفریح در
آن شکل گرفته است ،نباشند.
دوم ،هر دو نوع نظریه در سنجش هوش استفاده می شود .از زمان ها دور ،بیشتر قضاوت هفا بفر اسفا نظریفه
ها ضمنی انجام می شدند ،به عنوان مثا  ،قضاوت در مورد متقاضیان در مصاحبه ها شغلی ،ارزیفابی آشفنایان
در برخوردها اتفاقی ،ارزیابی پتانسیل کسب و کار شرکا تجار  ،و غیره.
سوم ،مردم غیر حرفه ا و حرفه ا ها تمایل یکسانی دارند که باور کنند نظریه ها ضفمنی بفه نفوعی کمتفر از
نظریه ها ها صریح «علمی» هستند .از آنجا که هوش بخشی از ساختار اجتماعی است ،بنابراین روشن نیسفت
که نظریه ها ضمنی کمتر علمی باشند .علب در حا کش آنهاسفت .در نهایفت ،نظریفه هفا صفریح عمفوال بفه
صورت واردات مناسب بین فرهنگی ارائه می شود در حالی که چنین ادعفایی معمفوال بفرا نظریفه هفا ضفمنی
وجود ندارد .اما اغلب آزمون ها نظریه ها صریح در سراسر فرهنگها نظریه هفا واقعفا معتبفر بفرا فرهنفگ
ها مختل فرض و پنداشته می شوند .نظریات صریح در مورد هوش در نظریه ها روان سنجی متعفارف امفروز،
0
گسترده تفر از نظریفات سفنتی سلسفله مراتبفی هفوش هسفتند .ایفن نظریفات بفر مبنفا کفار چفارلز اسفپیرمن
( )0110:0132و لوییس ترستون )0123(3بنا شفده انفد .اسفپیرمن روان شفنا انگلیسفی ،بفه تشفریح مفهفومی
پرداخته است که آن را هوش عمومی یا «عامل  » gنامیده اسفت .او پفس از اسفتفاده از روشفی بفه نفام «تحلیفل
عوامل» برا بررسی تعداد از آزمون ها استعداد روانی ،متوجه شد کفه امتیفاز ایفن آزمفون هفا بفه نحفو قابفل
مالحظه ا به یکدیگر شبیه هستند .کسانی که در یک آزمون نتایج خوبی در آزمون شناختی کسب کرده بودنفد،
در سایر آزمون ها نیز نتایج خوبی به دست آورده بودند و بر عکس .اسپیرمن نتیجفه گیفر کفرد کفه هفوش یفک
قابلیت شناختی عمومی است که قابل ارزیابی و کمی شدن می باشد(واگنر0123،2ف سی .)230 :0231،
در مقابل اندیشه هوش یگانه ،مفهوم هوش چندگانه نیز طرفدارانی دارد .قدیمی ترین طرفدار هوش چندگانفه
ترستون است که در نظریه و هفت توانایی عمده برا هوش ذکر شده است:

1 - Charles Spearman
2 - Louis Thurstone
3 - Wagner, D. A.
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کالمی ،0استدال  ،3سرعت ادرا  ،2توانایی عدد  ،0سیالی واژگانی ،1حافظه تداعی ،1تجسب فضایی.2
نظریه ها تک عاملی

صریح
هوش
نظریه هاهوش
نظریه ها

عاملی
نظریهتک
نظریه ها
کلی
هوش

نظریه ها چند عاملی

نظریه ها چند عاملی

اسپیرمن
هوش کلی
(نظریه
)0132

نظریه هوش هفت عاملی

اسپیرمن

ترستون()0123

()0132

()0132
نظریه هوش  031عاملی
گیلفورد()0133
()0132
نظریه هوش سه وجهی
اشترنبرگ()0131 ،3111
()0132
نظریه هوش ها چند
گانه گاردنر()0113

نمودار ( - )1تعدادی از نظریه های هوش صریح
3

()0132

چنین مدلی از هوش در دهه  0120توسط ریموند کتل توسعه یافت .کتل با تفاوت گزاردن میفان هوش(توانفایی)
متبلور( 1دانش انباشته و واژگان) و هوش (توانایی) سیا ( 01سفرعت و دقفت انتفزاع و اسفتدال بفه ویفژه دربفاره
00
مشکالت تازه) بر این دو توانایی به عنوان دو عامل عمده هوش صفحه گزارد.تقریبفا دو دهفه بعفد ،جفان کفارو
( )0112یک مد سلسله مراتبی از هوش پیشنهاد کرد .مد و مبتنی بر تجزیه و تحلیل بیش از  011داده بفود

1 - verbal comprehension
2 - reasoning
3 - perceptual speed
4 - number
5 - verbal fluency
6 - memory
7 - spatial visualization
8- Raymond Cattell
9- fluid ability
10- crystallized ability
11- John B. Carroll
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که در خال سا ها  0132تا  0132جمع آور شده بودند .کارو در مد پیشنهاد اش ،سلسله مراتبی سفه
الیه ا را مطر می کند:
الیه او  :شامل بخش محدود از توانایی ها خاص است (مانند توانایی هجی کردن ،سرعت استدال و .)...
الیه دوم :شامل توانایی ها گسترده گوناگونی است(مانند هوش متبلور ،هوش سیا و .)...
الیه سوم :شامل صرفا یک هوش کلی واحد است( .خیلی شبیه عامل  gاسپیرمن).
از نظر اشترنبرگ( )113: 3112الیه دوم ،جالب ترین الیه این مد است که نه خیلی محدود و خفاص اسفت و نفه
بیش از حد فراگیر .کارو  ،در این الیه عالوه بر هوش سیا و متبلور ،به فرایند یادگیر و حافظه ،در تصویر ،
ادرا شنیدار  ،تولید سهل الحصو ایده (سیالیت ذهنی) و سرعت (شامل سرعت پاسخدهی خالص و سفرعت و
دقت در پاسخ) نیز توجه نموده است .اگر چه توانایی ها نامبرده توسط کارو  ،در نظریه ها قبل از او نیز وجود
دارد ولی تلفیق آنها و ارائه مدلی جامع از توانایی ها هوشی ،مزیت مد سلسله مراتبی و را تشکیل می دهد.
تبیین گیلفورد )0133(0از ساختار هوش ،شامل نظریه ا با همین عنوان است .گیلفورد بر خالف وکسفلر کفه
هوش را یک جوهر کلی می دانست ،یک نگرش چند عاملی نسبت به هوش را مطر ساخت .او بفرا ایفن منظفور
الگو سه بعد هوش را طراحی کرد .و معتقد است که هوش انسان بستگی به سه بعد دارد ،او این که به چه
چیز فکر می کنیب(محتوا) ،دوم این که کدام عملیات ذهنی را انجام مفی دهیب(فراینفد تفکفر) و سفوم ایفن کفه
نتیجه این عملیات چیست(تولید).
بعد او هوش مربو به محتوا عملیات هوشی (شامل جنبه ها تصویر  ،نماد  ،معنایی و رفتار ) است.
بعد دوم هوش عبارت از جنبه عملیاتی(شامل شناخت ،حافظه ،تولید واگرا ،تولید همگرا و ارزشیابی) است.
بعد سوم هوش مربو به تولیدات ذهن است که شامل واحدها ،طبقه ها ،روابط ،نظام ها ،دگرگونیها و امور ذهنفی
است(مایر ،3ترجمه فراهانی و تاجیک اسماعیلی،011 :0221،لط آباد )031: 0230،
در سی سا گاشته برخی از نظریه پردازان در جستجو تعاریفی گسترده تر از هوش برآمده انفد بفه نحفو
که با تعاری مرسومی که از هوش در گاشته وجود داشت ،متفاوت است .به عنوان نمونه ،هفوارد گفاردنر)0132(2
به وجود یک هوش واحد باور نداشته و «هوش ها چندگانه» 0را طر می کند .گاردنر هوش ها چندگانه را
به عنوان «منشا و سرچشمه توانایی شخص برا ک ار در نظفام هفا نمفاد چندگانفه شفامل نظفام هفا نمفاد
00
کالمی-زبانی ،1اندامی -جنبشفی ،1منطقفی -ریاضفی ،2میفان ففرد  ،3موسفیقیایی ،1درون ففرد  ،01طبیعفی و
وجود  -معنو  »03تعری می کند .هر هوشی نظام کارکرد جداگانه ا دارد .با ایفن حفا  ،ایفن نظفام هفا مفی
توانند برا تولید عملکرد کارامد هوشی با هب تعامل کنند.
در نظریه هوش ها چندگانه چنین فرض شده است که در میان افراد از لحا هفوش هفا مختلف تففاوت
وجود دارد .مثال فرد ممکن است در یکی از این هوش ها بسیار توانا ولی در هوش هفا دیگفر چنفدان توانمنفد
1 -Guilford
2 -Mayer Richard
3-Howard Gardner
4- multiple intelligences
5 - linguistic
6 - bodily– kinesthetic
7 -logical– mathematical
8 -interpersonal
9 -musical
10 -intrapersonal
11 - naturalist
12- existential
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نباشد .از جمله دالیل گاردنر برا وجود هوش ها مختل و جدا از هب استناد به شواهد حاصفل از صفدمه هفا
مغز است که اغلب در نتیجه آن کارکرد یکی از نواحی مغز مانند زبان مختل می شود امفا کفارکرد سفایر نفواحی
دست نخورده می ماند(سی )231 :0231،
نظریه گاردنر معطوف به فرهنگ است؛ زیرا فرهنگ را در قلمرو مهارت ها هوشی به عنوان عامل تاثیرگفاار
محسو می کند در حالی که نظریه ها سنتی از آن غفلت نموده بودند .هب گاردنر و هب اشترنبرگ معتقدند که
هوش در فرهنگ ها مختل به صورت متفاوت ظاهر می شفود .بفرا مثفا در فرهنفگ آمریکفا هفوش فضفایی
احتماال در نقاشی ،مجسمه ساز  ،یا هندسه نشان داده می شود ،اما در میان مردم کیکویو 0در کشفور کنیفا 3ایفن
هوش ممکن است در توانایی اشخاص در تشخیص دادن حیوان ها مختل و شناسفایی دام هفا خفود از میفان
دام ها دیگران انعکاسیابد(گاردنر ،0132،نقل از سی  )231 :0231،در فرهنگ رومانیایی تاکید زیاد رو رشد
و توسعه مهارت ها موسیقیایی و میان فرد دارد(فراسر0111 ،2؛ هفانکو  ،0111 ،0نقفل از اشفترنبرگ:3112،
 ) 113مطابق با یک نظریه سنتی در مورد هوش ،این مهارت ها خارج از حوزه هوش قلمداد مفی شفوند و بنفابراین
یک فرد رومانیایی بی سواد به زحمت در طبقه بند هفایی کفه مبتنفی بفر اسفتانداردها سفنتی اسفت ،بتوانفد
هوشمند تلقی شود ،چراکه تاکید بیش از حد در آزمون ها هوشفی اسفتاندارد سفنتی رو فهفب مفواد نوشفتار
است ،اما طبق نظریه گاردنر ،همه مهارت ها داستانسرایی شفاهی ،موسفیقی و روابفط میفان ففرد بفا سفنجش
هوش فرد رومانیایی مرتبط هستند.
دیگفففر نظریفففه ا کفففه رو تعریففف گسفففترده تفففر از هفففوش تاکیفففد مفففی کنفففد نظریفففه هفففوش
موفق»1ست(اشترنبرگ )0131،0112،0111،اصطال هوش «موفق» از آن جهت استفاده شده است که بر اهمیت
اهمیت فهب هوش به صورت یک پیش بین نه تنها برا عملکرد تحصیلی ،تاکید کند ،چفرا کفه در سفنت برجفا
مانده از بینه و سیمون )0101(1موفقیت تحصیلی ،مال آزمون ها هوشی و سنجش هوش بفود در صفورتی کفه
اشترنبرگ بر موفقیت در زندگی به عنوان نمود هوش توجه نموده است .در این نظریه ،هوش «موففق» بفه عنفوان
مهارت ها و دانش مورد نیاز برا موفقیت در زندگی بر مبنا تعریفی که از موفقیت در بافت فرهنگی -اجتمفاعی
وجود دارد ،تعری می شود .موفقیت از طریق بهره گیر از این مهارت ها و دانشها با سفرمایه گفاار رو نقفا
قوت ،تصحیح یا جبران نقا ضع  ،تطبیق و سازگار  ،شکل دهی ،انتخا محیط از طریق یفک تفوازن تحلیلفی،
خالقیت ،و توانایی ها عملی کسب می شود .در حل مشکالت و تصمیب گیر  ،فرایندها عالی ذهنی و فرامولفه
ا و فرابخشی ،آن چه قرار است انجام شود را تعیین می کنند .این نظریه بر یفادگیر مبتنفی بفر حفل مسفاله و
یادگیر شناختی مبتنی بر «نظریه اجتماعی -فرهنگفی رشفد» و یفادگیر مفوقعیتی و اجتمفاعی ویگوتسفکی و
فلسفه سازنده گرایی بنا شده اس ت.همه نظریه ها مبتنی بر فلسفه سازنده گرایی تاکید دارند که دانش یک نقش
انطباقی یا سازگارانه ایفا می کند .یعنی اگر قرار باشد که دانش قدرت سازگار و کارکرد مفید را در ففرد اففزایش
دهففد ،دانففش مففورد نظر(یعنففی محتففوا و مهففارت هففا) بایففد معنففی دار و بففه هففدف و موقعیففت یففادگیر مففرتبط
باشند(سی  .)320 ،0231،دو لیتل )3113(2اشاره می کند که وقتی فرد به نوعی دانش احسا نیاز مفی کنفد،

1-Kikyu
2-Kenya
3- Fraser
4- Hancock
5- Successful intelligence
6 - Binet and Simon
7. Doolittle
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مربو بودن و معنی دار به افزایش انگیزش می انجامند(نقل از سی  .)0231،این احسا
مرتبط بودن از بافت و زمینه فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند متاثر است.

31
نیفاز و معنفی دار و

 .1-2تعریف فرهنگ
به باور هافستد 0فرهنگ عبارتست از« برنامه ریز جمعی ذهنی که یک گروه را از گروه یفا ملفت دیگفر جفدا مفی
کند .فرهنگ یک سازه است :یعنی چیز که بطور مستقیب مشاهده نمی شود بلکه می تفوان آنفرا از رو کفالم و
سایر رفتارها استنبا کرد .از فر هنگ می توان برا پیش بینی رفتارها مشاهده پایر و قابل اندازه گیر کالمی
و غیر کالمی بهره گرفت» (نقل از آهنچیان.)0231،
بارنو )0131( 3فرهنگ را«مجموعه ا از دیدگاه ها ،ارزشها ،عقاید و  120نوع رفتفار برمفی شفمارد کفه بفین
گروهی از مردم مشتر است و از یک نسل به نسل بعد از طریق زبان یا برخی دیگر از ابزارهفا ارتبفاطی منتقفل
می شود»(نقل از ماتسوموتو.)0 :0110،2
برخی روان شناسان نیز فرهنگ را به عنوان «شبکه هایی از دانش» 0تعریف مفی کننفد کفه شفامل جریفان
عاد و دائمی یادگیر تفکر ،احسا و تعامل با دیگران است و مانند سرمایه ا از ادعاها و احکام دارا ماهیفت
واقعی در مورد جنبه ها مختل جهان است (بارت3113 ،1؛ چی یو و هونگ )3112 ،1آنها معتقدند کفه فرهنفگ
به عنوان یک دانش سنتی منحصر به فرد است که:
ال ) بین مجموعه ا از افراد در حا تعامل که اغلب توسط یک نژاد ،قومیت یا ملیت خاص نشانه گفاار شفده
اند ،توزیع شده است( اگر چه به طور ناتمام).
) توسط نمادها غنی ،مصنوعات ،ساختارها و نهادها اجتمفاعی ،تصفاویر فرهنگفی ،تبلیغفات و رسفانه هفا
گروهی نمود خارجی می یابد.
ج) از شکل رایج ارتبا میان افراد استفاده می کند.
د) از یک نسل به نسل بعد و از افراد مسن به افراد جوان منتقل می شود.
ه) جنبه هایی از دانش سنتی که ممکن است تحری شده باشد یا غیر قابل کفاربرد پنداشفته شفود ،توسفط نظفام
اجتماعی جدیدتر و واقعیت متحمل جر و تعدیل پیوسته واقع می شود.
بر  ،پورتین گا ،سگا و داسن )0113(2شش کاربرد برا واژه فرهنگ برشمرده اند:
استفاده توصیفی 3برا مشخص نمودن ویژگیها یک فرهنگ
استفاده تاریخی 1برا توصی سنتها یک گروه
استفاده هنجار  01برا بیان قوانین و هنجارها یک گروه
استفاده روان شناختی 00برا تاکید رو چگونگی یادگیر یک گروه و راه حل ها مشکالت
استفاده ساختار  03برا تاکید بر رو عناصر سازمان دهنده یک فرهنگ
1-Hofsted
2 - Barnouw
3 - Matsumoto
4- Networks of Knowledge
5- Barth
6- Chiu & Hong
7 -Berry, Poortinga, Segall, and Dasen
8 -Descriptively
9 - Historically
10 -Normatively
11 - Psychologically
12 - Structurally
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و استفاده ژنتیکی 0برا توصی خاستگاه ها فرهنگی
در این پژوهش ،اغلب استفاده روان شناختی از واژه فرهنگ ،مد نظر قرار گرفته است.
 .2بحث و بررسی؛
نظریه های ضمنی هوش و فرهنگ
3

نظریه ها ضمنی هوش ممکن است در فرهنگ ها مختل به شیوه هفا مختلف در شود(سفرپل ، 3111،
اشترنبرگ و کافمن .)0113 ، 2چنین تفاوت هایی مهب هستند  ،چرا که فرهنگ همان قفدر کفه اعضفا خفود را
ارزیابی می کند ،اعضا فرهنگ ها دیگر را نیز ارزیابی می کند و این کار از طریق مفاهیمی که از هوش در هفر
فرهنگ وجود دارد ،ا تفاق می افتد .پژوهشگرانی که در حا مطالعه رفتارها دسته بند مفردم قبیلفه کپفل 0در
آفریقا بودنفد ،بفرا اولفین بفار ،متوجفه تفاثیر فرهنفگ بفر تعریف جامعفه از هفوش شفدند(کو  ،گفی ،گلیفک و
شارپ ،0122،1نقل از گیج و برالینر )002 :0220 ،به طور کلی مردم تحصیل کرده آمریکا شفمالی موجفودات و
اجسام را بر اسا رده یا طبقه دسته بند می کنند .برا مثا  ،آنان مجموعه ا از چند تصویر را به دسته هفا
جاندار ،ابزار و آلت موسیقی تقسیب بند می کنند .اما افراد دارا تحصیالت کمتر و نوجوان ها ،انسان ها ،حیفوان
ها و اجسام را بر اسا کارشان تقسیب بند می کنند .برا مثا  ،آنان تصویر یک سگ را با یفک تکفه اسفتخوان
در یک دسته جا می دهند ،چرا که یک سگ استخوان می جود ،یا تصویر انسان و چکش را با هب دسفته بنفد
می کنند .چون انسان از ابزار استفاده می کند .اهالی قبیله کپل نیز اصوال انسان ،حیوان ،و اجسام را بر مبنا کفار
دسته بند می کنند .اما زمانی که پژوهشگران از آنها خواستند تصویرها را آن گونه کفه اففراد کفب هفوش دسفته
بند می کنند ،گروه بند کنند ،تقسیب بند را بر اسا طبقه انجام دادند .نتیجه حاصل از ایفن مفاجرا بسفیار
روشن است :هوش بر فرهنگ مبتنی است و جنبه جهانی ندارد .بنا براین برا تعیین میزان هفوش هفر ففرد بایفد
ابتدا دریابیب که در آن فرهنگ«هوش چه تعریفی دارد»؟(گیج و برالینر)002-000 :0220 ،
نظریه هوش موفق ،بیان می کند که کودکان ممکن است مهارت ها مهمی را مرتبط با بافت و زمینه ا کفه
در آن پرورش یافته اند کسب کنند تا این که همان مهارت ها را در نظام آموزشی آکادمیک بیاموزند و همین طور
کودکان ممکن است چیز بیش از آن که در آزمون ها هوشی مورد سنجش قرار می گیرد بلفد باشفند امفا ایفن
آزمون آن را نسنجدو همچنین چه بسا هوش عملی بیشتر با سالمتی و زندگی افراد مرتبط باشد تا هوش ناشفی از
آزمون هوش .پژوهش ها مرتبط با هوش که در محیط خارج از جهان توسعه یافته انجفام مفی شفود ،غالبفام مفی
تواند تصویر از اطالعاتی که کامالم در تضاد با تصویر است که از مطالعات انجفام شفده فقفط در جهفان توسفعه
یافته به دست می آورد ،ارائه دهد .در مطالعه ا اشترنبرگ و همکاران ( )0111در یوزنج 1کنیا ،در نزدیکفی شفهر
کیزومو ،2رو کودکان سنین مدرسه برا بررسی توانایی سازگار آنها با محیط بومی شان آزمونی طراحفی شفد.
این آزمون برا بررسی هوش عملی بچه ها در رابطه با سازگار آنها با محفیط طراحفی شفده بفود (اشفترنبرگ و
گرگورنکو ، 0112 ،3اشترنبرگ و همکاران .)3110 ،1آزمون هوش عملی  ،دانش ضمنی غیررسمی کودکان را برا
برا در خواص داروها گیاهی طبیعی که اهالی روستا معتقد بودنفد مفی تفوان از آنهفا بفرا مقابلفه بفا انفواع
1 - Genetically
2 - Serpell
3 - Sternberg & Kaufman
4 - keple
5 - Cole, Cay, Glick & Sharp
6 . Usenge
7 . Kisumu
8 . Sternberg & Grigorenko
9 . Sternberg et al.
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مختل عفونت ها استفاده کرد ،اندازه گیر می کرد .بیش از  ٪11از کودکان از بیمار ها انگلی رنج می برنفد.
بچه ها این روستا ،از این داروها بطور متوسط هفته ا یک بار استفاده مفی کردنفد .بنفابراین  ،آزمفایش نحفوه
استفاده از این داروها و مقدار استفاده از آنها ،اقدامات مؤثر است که جنبه ا از هوش عملی را بفه نمفایش مفی
گاارد که توسط روستائیان برا بقا و همچنین شرایط زندگی آنها در زمینفه هفا محیطفی تعریف شفده اسفت.
بهزیستی آنها به توانایی خوددرمانی شان بستگی دارد .کسانی که این دانش محیطی را کسفب نکفرده انفد (ماننفد
مسافران و مهاجرانی که به این روستا سفر می کنند) عواقب بیمار ها را تا حد زیاد متحمل می شفود .توانفایی
کودکان کنیایی در شناسایی داروها گیاهی طبیعی ،محل تهیه داروها ،دوز استفاده و موارد استفاده اندازه گیر
شد .فرضیه پژوهشگران این بود که نمرات این آزمون با نمرات آزمونهفا معمفولی هفوش ارتبفاطی نداشفته باشفد
(اشترنبرگ و همکاران .)3111 ،برا آزمایش این فرضیه ،به  31کود «آزمایش ماتریس پیشرفته رنگی ریفون»0
و «مقیا واژگان میل هیل»0113 3برا اندازه گیر هوش سیا یا اسفتدال انتزاعفی و تواناییهفا متبلفور یفا
رسمی مبتنی بر دانش ارائه گردید .بعالوه ،محققان به کودکان آزمون مقایسه واژگان را به زبان ذوالو( 2زبان بفومی
روستاییان در خانه زیان ذوالو است و در مدرسه زبان انگلیسی تدریس می شود)ارائه کردند.
محققان رابطه معنی دار بین آزمون دانش ضمنی بومی و نمرات آزمون هوش سیا مشاهده نکردند .امفا در
کما شگفتی ،از نظر آمار همبستگی آمار معنادار بین آزمون ها دانش ضمنی با آزمون ها هفوش متبلفور
وجود داشت .این رابطه نشان از همبستگی منفی داشت ،به عبارت دیگر ،هرچه بچه هفا در آزمفون دانفش ضفمنی
نمره بیشتر کسب کنند ،به طور میانگین در آزمون ها توانایی هوش متبلور ،نمره کمتفر کسفب مفی کننفد.
آزمون هوش سیا نیز همبستگی منفی با هوش عملی را نشان داد.
این نتایج بر اسا مشاهدات مردم شناختی انسان شناسان 0تیب(گریسلر و پرینس) به انتظارات خانواده هفا از
کودکان در این فرهنگ تفسیر شد .بسیار از کودکان به دالیل مالی یا دالیفل دیگفر قبفل از ففارغ التحصفیلی از
مدرسه خارج می شوند .عالوه بر این ،بسیار از خانواده ها این روستا اهمیت خاصی برا آموزش رسمی غربفی
قائل نیستند .فرزندان بسیار از خانواده ها ،بیشتر زندگی خود را صرف مزرعه یا مشغو مشاغل دیگر مفی کننفد
که از آموزش غربی استفاده چندانی نمی کنند .کمتر کسی به دانشگاه ها می رود .این خانواده ها تأکید می کننفد
که به فرزندان خود دانش غیر رسمی بومی می آموزند که منجر به سازگار موفقیت آمیز آنها با محیط هایی مفی
شود که در آن زندگی خواهند کرد.
کودکانی که وقت خود را صرف یادگیر دانفش عملفی بفومی جامعفه مفی کننفد ،عمومفام در انجفام کارهفا
تحصیلی در مدرسه سرمایه گاار زیاد نمی کنند ،در حالی که کودکانی که به خفوبی در مدرسفه فعالیفت مفی
کنند ،به طور کلی برا یادگیر دانش بومی سرمایه گاار زیاد نمی کنند :از این رو همبسفتگی هفا منففی
بین هوش عملی و هوش متبلور در کودکان دیده شد .مطالعه کنیا نشان می دهد که شناسفایی یفک عامفل کلفی
هوش ممکن است در مورد چگونگی تعامل توانایی ها با الگوها مدرسه ا و به خصفوص الگوهفا غربفی قفدرت
تبیین داشته باشد اما در مورد ساختار توانایی ها انسانی و سایر توانایی ها مفرتبط بفا فرهنفگ ،تفوان تبیینفی
مناسبی ندارد .در مکتب غربی ،کودکان معموالم از سنین کودکی موضوعات مختلفی را مطالعه می کنند و بنابراین
مهارت ها خود را در زمینه ها مختلفی پرورش می دهند .این نوع نظام مدرسفه ا کودکفان را بفرا گفرفتن
یک آزمون استاندارد هوش آماده می کند .معموالم چنین آزمونی ،مهارتها را در زمینه ها مختلففی انفدازه گیفر
1 .Raven
2 .Mill Hill vocabulary scale
3 .Dholuo
4 . P. Wenzel Geissler & Ruth Prince
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می کند .آزمون ها هوش اغلب مهارت هایی را که انتظار می رود کودکفان چنفد سفا قبفل از برگفزار آزمفون
هوش کسب کرده باشند ،اندازه گیر می کند .اما همانطور که روگفوف 0و همکفاران( )3112 : 0111خاطرنشفان
کردند ،این الگو نظام مدرسه ا و تحصیالت ،جهانی نیست و حتی در بیشتر تاریخ بشریت متداو نبوده اسفت.
در طو تاریخ و در بسیار از مکان ها هنوز  ،آموزش و پرورش ،به ویژه برا پسران ،به صفورت کفارآموز وجفود
دارد که در آن کودکان از سنین کودکی یک کار را می آموزند .کودکان یاد می گیرند کفه بفرا موفقیفت در یفک
تجارت چه باید بدانند.
تفاوت ها بین نظریه ها ضمنی هوش در غر و شرق در بسیار از بخش ها ،منعکس کننده تفاوت بفین
روش ها تفکر غربی و شرقی است .نیسبت ( ،3112نقل از اشفترنبرگ )110 :3112،تففاوت هفا بفین فرهنفگ
ها غر و شرق را بدین شکل شر می دهد :دیدگاه ها غربی خطی ،زمینه نابسته و کمتفر مفوقعیتی اسفت و
دیدگاه ها شرقی بیشتر متوجه موقعیت ،غیر خطی ،دی الکتیکی و زمینه وابسته اسفت .اگفر ففرد نظریفه هفا
ضمنی هوش را بپایرد ،ممکن است مردم را برا اجتماعی شفدن در فرهنفگ هفا مختلف بفه سفو راه هفا
متفاوتی سوق دهد .برا مثا  ،در سطح ذهنی ،غربی ها رو سرعت پردازش ذهنی تاکید دارند(اشترنبرگ ،کفان
و  ،کترون و برنستین )0130 ،3که در بسیار از فرهنگ ها چنین نیست .حتی فرهنگ ها دیگر ممکفن اسفت
در مورد کیفیت کار که بسیار سریع انجام شده باشد ،تردید کنند .در واقع ،فرهنگ ها دیگر بفه جفا سفرعت
پردازش رو عمق پردازش تاکید می کنند .آزمون ها غربی اغلب به دقت برا انعکفا مففاهیب غربفی دربفاره
اهمیت زمان ساخته شده اند تا این که بازتا مفهوم دیگر باشند .اغلفب ،پژوهشفگران غربفی طفور عمفل مفی
کنند که گویی نظریه ها آنها درمورد هوش(چه صریح و چه ضمنی)حقایق هستند و نه طر هفایی کفه از سفو
آنها در مورد این سازه انتزاعی پیشنهاد شده اند.
2
در یک مطالعه رو نظریه ها ضمنی ،چن و چن ( )0133مفهوم هوش مورد نظر فارغ التحصیالن چینی از
مدار چینی زبان را با مفهوم هوش مورد نظر فارغ التحصیالن مدار انگلیسی زبفان در هونفک گونفگ مقایسفه
کردند .آنها سعی داشتند که تاثیر متغیر زبان را بر رو برداشت افراد از هوش ،بررسی کنند .چن و چن پی بردنفد
که هر دو گروه در نظر گرفته شده ،مهارت ها استداللی غیرزبانی را به عنوان مهارت هفا مناسفب بفرا انفدازه
گیر هوش تلقی می کنند  .مهارت ها استدال کالمی و مهارت ها اجتماعی در رتبه بعد و سفپس مهفارت
ها عدد قرار دارند .حداقل اهمیت به حافظه داده شده بود .با این حا  ،گروه فارغ التحصیل از مدرسفه چینفی
زبان تمابل کمتر به مهارت ها زبانی نسبت به گروه فارغ التحصیل از مدرسه انگلیسی زبان ابراز داشتند .عالوه
بر این ،در یک مطالعه که قبل از این مطالعه انجام شده است ،چن ،بریت ویت و هوانفگ )0133( 0دریافتنفد کفه
دانش آموزان چینی حافظه را برا در حقایق به عنوان بخش مهمی از هوش تصفور مفی کردنفد ،در حفالی کفه
دانش آموزان استرالیایی به این مهارت ها به عنوان تنها جزیی ناچیز از هوش می نگریسفتند .دا  ،)0110( 1نیفز
در بررسی اندیشه ها شرقی درباره هوش ،اشاره کرده است که در آیین بودایی و فلسففه هنفدو ،هفوش ،نفه تنهفا
شامل شناخت ،فهب و در است ،بلکه همچنین شامل چیزهایی مانند اراده ،تفالش ذهنفی ،و حتفی احساسفات و
عقاید ،افزون بر عناصر ذهنی می شود .تفاوت ها میان شرق و غر ممکن است به تفاوت هایی در انواع مهفارت
ها ارزش گاار شده بوسیله دو نوع فرهنگ برا هوش ،منجر شود(اسریوایتاوا و میسرا)0111 ،1
1 .Rogoff
2. Sternberg, Conway, Ketron, & Bernstein
3- Chen & Chen
4 - Chen, Braithwaite & Huang
5 - Das
6 - Srivastava& Misra
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اشترنبرگ ( ) 111، 3112برا روشن شدن تفاوتی که بین نظریه ها ضفمنی هفوش در فرهنفگ هفا مختلف
وجود دارد ،به موارد زیر اشاره می کند .فرهنگ ها غر و مدار شان رو آنچه ممکن اسفت«هفوش فنفی»
نامیده شود ،تاکید می ورزند(ماند -کستل ،)0120 ، 3بنابراین چیزهایی مانند «هوش مصنوعی» 2و «بمفب هفا

0

هوشمند» 0کاایی نیز به عبارتی به عنوان هوش یا هوشمند نگریسته می شوند .فرهنگ ها آفریقفایی بیشفتر بفر
رو «هوش اجتماعی» 1تاکید می کنند (ماند -کستل  .)0120 ،نظام مدرسفه ا غربفی رو مفوارد از قبیفل
تعمیب یا رفتن به ورا اطالعفات داده شفده(کونولی و برونفر0120،1؛ گودنفو ،)0121،2سرعت(اشفترنبرگ،)0131،
تالش حداقل برا رسیدن به یک راه حل(نو و سیمون )0123،3و تفکفر خالق(گودنفو )0121،تاکیفد مفی کنفد.
01
عالوه بر این ،سکوت به عنوان کمبود دانش تفسفیر مفی شفود(ایروین .)0123 ، 1در مقابفل ،در قبیلفه «ولفوف»
آفریقفا افففراد کفه از طبقففه بفاالتر اجتمففاعی هسفتند بففا سفخن گفففتن کمتفر و سففکوت بیشفتر مشففخص مففی
شوند(ایروین.)0123،
این تفاوت بین اندیشه و تصورات ولوف و غر حفاکی از سفودمند جسفتجو تصفورات آفریقفایی در مفورد
مفهوم هوش به عنوان اندیشه ها متضاد با اندیشه ها غربی است .تاکیفد بفر جنبفه هفا اجتمفاعی هفوش بفه
فرهنگ ها آفریقایی محدود نمی شود .برداشت از هوش در بسیار از فرهنگ ها آسیایی نیز بیشتر مبتنی بفر
جنبه ها اجتماعی هوش است تا متکی بر نتایج آزمون هوش و هوش بهر که اساسا اندیشه ا متعفارف در غفر
اسففت(آزونا و کاشففی واگففی0132 ،00؛ لففوتز0131،03؛ پففو 0131 ،02؛ وایففت .)0131،00در چففین ،در نگففاهی
کنفوسیوسی 01صفت خیر خواهی و انجام آنچه حق است ،مورد توجه و تأکید این مکتب قرار دارد(شفی3110 ، 01
؛ یانگ 3110 ، 02؛یانگ و اشترنبرگ .)0112 ،همان طور که در اندیشه غربفی ،ففرد هوشفمند قسفمت اعظمفی از
وقت خود را صرف تالش برا یادگیر می کند .یادگیر لات ها و اصرار بر یادگیر مادام العمر بااشتیاق فراوان
دنبا می شود .در مقابل ،سنت تائویی(03نوعی ماهب چینی) ،بر اهمیت فروتنی ،آزاد از استانداردها متعفارف
در قضاوت ،و آگاهی کامل از خود ،و همچنین از شرایط خفارجی تاکیفد مفی ورزد .چینفی هفا معتقدنفد کفه آنهفا
نخستین ملت ی هستند که آزمون ها گسترده هوش را به کار برده اند(شی .)3110،آزمفون هفا در چفین باسفتان
برا استخدام مورد استفاده قرار می گرفتند .حتی جوانان از لحا رشد مهفارت هایشفان مفورد آزمفون قفرار مفی
گرفتند(یان .)3110،01تفاوت میان مفاهیب هوش در شرق و غر ممکن است حتی در اعما روزمره ظهور کنفد.
یانگ و اشترنبرگ( )0112مفاهیب چینی و تایوانی را درباره هوش ،به طور همزمان مورد مطالعه قرار دادند و پفنج
1- technological intelligence
2- Mundy-Castle
3 -Artificial intelligence
4- Smart bombs
5- Social intelligence
6 -Connolly & Bruner
7 -Goodnow
8 -Newell & Simon
9- Irvine
10-Wolof tribe
11 -Azuma & Kashiwagi
12 - Lutz
13 -Poole
14 -White
15 -Confucian
16 -Shi
17 - Yang
18- Taoist
19 -Yan
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عامل اساسی زیر را در این مفاهیب یافتند )0(:یک عامفل کلفی شفناختی ،بسفیار شفبیه بفه عامفل gدر آزمونهفا
متعارف غربی؛ ( )3هوش میان فرد (صالحیت اجتماعی)؛ ( )2هوش بفین ففرد ؛( )0خفود اظهفار فکفر 0؛()1
خودزدایی فکر .3
در یک مطالعه مرتبط ،اما با نتایج مختل  ،چن ( )0110سه عامل زیر را در مفهوم ساز چینی ها درباره
هوش به دست آورد:
( )0توانایی استدال غیرزبانی؛ ()3توانایی استدال کالمی؛ ( )2حافظه عادتی.
این تفاوت ممکن است ناشی از تفاوت جمعیت شناختی در دو مطالعه ،یا تفاوت در روش ،یا تفاوت در زمفانی کفه
مطالعات انجام شده بود ،باشد .عوامل کش شده در تایوان تفاوت قابل مالحظه ا با عوامل شناسایی شده مفردم
آمریکا در مورد مفاهیب هوش داشت که توسط اشترنبرگ و همکاران( )0130به دست آمد .آمریکایی ها سه عامفل
زیر را در مورد هوش حائز اهمیت تلقی می نمودند:
()0حل مسأله به شیوه ا عملی )3( ،توانایی کالمی ،و ( )2شایستگی اجتماعی .با این حا  ،در هفر دو مفورد ،بفه
نظر می رسد نظریه ها ضمنی مردم در مورد هوش کامال فراتر از آن چیز است کفه آزمفون هفا هوشفی روان
سنج متعارف اندازه گیر می کند .مطالعات در آفریقا در واقع پنجره دیگر رو تففاوت هفا قابفل تفوجهی در
تصورات و برداشت ها از مفهوم هوش در میان فرهنگ ها مختل  ،گشود.
روزجیز و گریگورنکو)0110(2بیان می دارند که ،در آفریقا ،ادرا از هوش ،عمدتا حو محور مهارت هایی که بفه
تسهیل و حفظ هماهنگی و روابط گروهی باثبات کمک می کند ،می گردد .احتماال روابفط بفین گروهفی بفه یفک
اندازه مهب است و در برخی زمانها بیشتر مهب است .برا مثا سرپل( )0120متوجه شد کفه بزرگسفاالن چفوا 0در
زامبیا 1بر مسئولیت ها اجتماعی ،همکار  ،و اطاعت به عنوان مولفه ها مهب هوشمند  ،تأکید مفی کننفد .از
بچه ها هوشمند انتظار می رود که به بزرگساالن با احترام برخورد کنند .همچنین والدین کنیایی ،بر مشارکت و
پففایرش مسففئولیت در خففانواده و زنففدگی اجتمففاعی بففه عنففوان جنبففه هففا مهففب هففوش تأکیففد دارند(سففوپر و
هارکنس .)0133،0131،0112،1در زیمبابوه ،کلمه ،ngwareبرا هوش بکار می رود که در واقفع یعنفی بایفد از
رو احتیا و با احتیا  ،به ویژه در روابط اجتماعی برخورد نمود .در هندوستان ،کلمات مربو به هوش عبارتند
از ( buddhiسانسکریت) ،که اشاره به آگاهی 2و یا هوشیار  3دارد (بارا و دا  .)3110 ، 1هوش به عنفوان یفک
حالت ،یک فرایند ،یا یک موجودیت مستقل در ادبیات فلسفی هند آمده است (اسریواسفتاوا و میسفرا.)3111 ، 01
در آمریکا التین ،نظریه ها ضمنی معلمان نشان می دهد که آنها تمایل به تاکید بر مهارت هفا تحصفیلی بفه
عنوان پایه ها اصلی هوش دارند(کاپالن .)0112،00به عنوان مثا  ،کاپالن پی برد که در آرژانتین ،معلمان مفوارد
زیر را به عنوان جنبه ها مهب برا هوش بر می شمارند :نظب و انضبا خو  ،عالقفه بفه یفادگیر  ،یفادگیر و
توانایی تفکر ،و هب چنین عضویت در خانواده مستحکب.

1 -intellectual self-assertion
2 -intellectual self-effacement
3 -Ruzgis & Grigorenko
4 Chewa
5 - Zambia
6- Super & Harkness
7 -awareness
8 - consciousness
9 - Baral & Das
10 - Srivastava & Misra
11 - Kaplan
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همچنین در این مطالعه ،بسیار از معلمان به مفهوم یک «بد سرنوشت »0باور داشتند ،کسفی کفه مفوقعیتی
برا مطالعه و تحصیل ندارد .زبان ها و مفاهیب مختل برا بیان تصورات و اندیشه ها مردم در مورد هفوش ،آن
را با پیچیدگی مواجه می سازد .به عنوان مثا  ،در ژاپن ،مردم به ندرت به سطح هوش یک فرد اشاره مفی کننفد(
ساتو  ،نامیکی  ،آندو  ،و هاتانو )3110 ،3در عوض تاکید رو انگیزه و سعی و کوشش فرد است .موفقیت بیشفتر
وابسته به انگیزه و نه هوش قلمداد می شود (ساتو و دیگران  .)3110 ،هنگامی که به مشفارکت کننفدگان تکلیففی
برا انجام واگاار می شود و سپس شکست یا موفقیت در انجام تکلی حاصل می شود ،دانش آمفوزان ژاپنفی بفه
احتما زیاد صفت موفقیت را به تالش و اقبا خو  ،و یا عوامل مختل موقعیتی نسبت می دهند ،در حفالی کفه
به احتما زیاد ،دانش آموزان آمریکایی صفت موفقیت را به توانایی ها خود نسبت می دهنفد .در مقابفل ،دانفش
آموزان ژاپنی به احتما زیاد هنگام شکست ،صفت شکست را به عدم تالش ،و آمریکایی ها آن را به عفدم توانفایی
نسبت می دهند(میاموتو ،0131،2نقل از اشترنبرگ.)110، 3112،
 .2-1زبان و رابطه آن با شناخت و هوش
«زبان» 0صرفا مجموعه ا از نمادها و قوانین رسمی نیست ،بلکه زبان چهارچوبی برا عمل در یفک اجتمفاع هفب
زبان است .استفاده از زبان در روابط انسانی نقش مهمی در توسعه سبک ها شناختی ایفا می کنفد کفه عناصفر
اصلی فرهنگ هستند .زبان فرهنگ را غنی می بخشد ،اما مسیر توسعه آن را تعیین نمی کنفد(برونر ،0111،1نقفل
از چیو ،لیونگ و وان ) 111 ،3112 ،1زبان به عنوان ابزار برا اندیشیدن ،حل کردن مساله و استدال  ،همچنفین
سازگار اجتماعی و هب نوایی گروهی است(زند و خضر )221، 0230،
به طور ساده ،شناخت 2را می توان به عنوان فرایندها یا جریان هایی که به کمک آنهفا یفادگیر  ،یفادآور  ،و
تفکر صورت می پایرد تعری کرد .به طور دقیق تر« ،شناخت به فرایندها درونی ذهنفی و راه هفایی کفه مفا بفه
وسیله آنها اطالعات را مورد توجه قرار می دهیب ،آنها را در می کنیب و به رمز درمی آوریب و در حافظفه ذخیفره
می سازیب ،و هر وقت نیاز داشته باشیب آنها را از حافظه فرا می خوانیب و مورد استفاده قرار می دهفیب گفتفه مفی
شود»(بایلر و اسنومن ،0112 ،3نقل از سی  .)330 :0231 ،نقشی که زبان در فرایندها فرهنگفی بفر عهفده دارد
می توان به شکل زیر خالصه کرد:
زبان مفاهیب فرهنگی را کدگاار می کند .عبارات مشخص در یک زبان شیوه ها مقرون به صفرفه و بهینفه
ا از تجار توصی شده و اندیشه ها اظهارشفده را در اختیفار اففراد قفرار مفی دهفد .ایفن عبفارات تقریبفا در
ارتباطات روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.
زبان برا توصی یک حالت به کار می رود (چیو ،لیونگ و وان.)111 :3112 ،
این ایده که هر زبان مشخص از یک فرهنگ مشخص برخاسته است ،ایده ا است که در مرکز مردم شناسفی
آمریکا در سراسرقرن بیستب پی گیر شده است .به اعتقاد بنیامین ورف ،)313 :0111(1کسی که با شفور و شفوق
زیاد در مورد شکل گیر زبان شناختی اندیشه ها و فرهنگ مطلب نوشته است« ،کاربران زبان ها مختل بفه
طور محسو و برجسته ا  ،از طریق دستور زبان ها مختل به سو اهداف و سمت و سفو خاصفی معطفوف
1 - bad head
2 -Sato, Namiki, Ando, & Hatano
3 - Miyamoto
4- Cognition
5-Bruner
6- ChiI-Yue Chiu & Angela Leung & Letty Kwan
7- Cognition
8 - Biehler & Snowman
9-Benjamin Whorf
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می شوند که از آنها انواع متفاوتی از مشاهده گران پدید می آید .از اینفرو کفاربران زبفان هفا مختلف  ،نفاظران و
مشاهده گران یکسانی نیستند و باید دیدگاه ها قدر متفاوت نسبت به جهان از خود بروز دهند».
به عبارت دیگر ،دستور زبان یک زبان به سخن گویندگان آن زبان ،شیوه ا خاص از در جهان را تحمیل می
کند و از لحا ذهنی آنچه آنها در می کنند را بازنمایی می کند .در نتیجه ،یک رابطه متناظر بین ساختار یفک
زبان و فرآیندها ذهنی مردمی که با آن زبان صحبت می کنند ،وجود دارد .این عقیده اغلب به عنفوان «نسفبیت
زبانی» 0مطر می شود.
ورف نیز در ارزیابی خود از زبان و فرهنگ بیان می کند که « ،ماهیت زبان عاملی است کفه در شفکل پفایر
مستقل ،محدودیت ایجاد می کند و کانا ها توسعه [فرهنگ]را به شیوه ا استبداد سخت و محکب می کند
»(ورف .)011 ،0111، ،به این ترتیب ،دستور زبان یک زبان ،علت شناخت ها سفخن گوینفدگان آن زبفان تلقفی
می شود .این فرض اغلب به عنوان «جبر زبانی» 3خوانده می شود(چی ،کرا و لی ،0111، 2نقل از(چیو ،لیونگ و
وان.)112 :3112 ،
شکل اصلی جبر زبانی متشکل از شش قضیه است:
 -0هیچ ساختار ذاتی در تجربیات مردم وجود ندارد؛ نظب ادراکی هنگامی که مردم تجار خود را با دسته بنفد
ها ذهنی سازماندهی می کنند ،ظهور می کند.
 -3زبان یک ابزار شناختی مهب است که مردم از آن برا دسته بند تجار خود استفاده می کنند.
 -2همان طور که زبان رشد می کند ،به توسعه یک منطق درونی منسجب نیز می انجامد.
 -0منطق درونی یک زبان یک در متافیزیکی و یا تصور ساده از واقعیت را در بر مفی گیفرد؛ بفه عنفوان مثفا ،
منطق درونی یک زبان در رابطه ا متناظر با فرهنگ مربوطه قرار دارد.
 -1زبان ها مختل به طور محسوسی ،در ذهن سخن گویندگانشان ،بازنمایی ها ذهنفی متففاوتی از ارجاعفات
زبانی مشابه فرا می خوانند.
 -1زبان رشد هنجارها فرهنگی غیر زبان شناختی را محدود می کند.
این قضایا بر این داللت دارند که خواص ساختار یک زبان اثراتی عام بفر رو شفناخت دارد کفه گسفترده تفر از
بافت بی واسطه ا است که زبان در آن بکار می رود(چیو ،لیونگ و وان.)113 ،3112 ،
آثار ورف الهام گرفته از جستجو و رو مبانی زبفان شفناختی جوامفع بشفر در روان شناسفی اجتمفاعی
است .با این حا  ،قالب اصلی جبرگرایی زبانی در آثار ورف از فقدان حمایت ها تجربی مورد نیاز برخوردار اسفت
(براون ،0121 ، 0گالسبرگ )0133 ،1نابود فرضیه ها ورف منجفر بفه تنفز تمایفل بفه مبفانی زبفان شفناختی
فرهنگی در روان شناسی اجتماعی و توجه عمده به قضایا عمومی زبان در زبفان شناسفی شفد .بفه گونفه ا کفه
چامسکی )11 :0113(1بر آن صحه گااشته است« ،و نظام محاسباتی زبان که اشکا و روابط عبارت ها زبفانی را
تعیین می کند ،ممکن است در واقع ثابت و یکسان باشد ،به این معنا که تنها یک زبان بشر وجود داشفته باشفد،
همانطور که یک مشاهده گر مریخی منطقی ،انسان ها را آن گونه فرض کرده اسفت»(نقفل از چیفو ،لیونفگ و وان،
.)111: 3112

1- linguistic relativity
2- linguistic determinism
3 - Chiu, Krauss, & Lee
4- Brown
5- Glucksberg
6- Chomsky
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زبان یک کلمه کثیرالمعنی است ،هب یک معنا عام (به همان صورتی که زبان در زندگی اجتمفاعی مفا نففوذ
کرده است) و هب دارا معنا خاصی(همان طور که انگلیسی زبانی است که بوسیله بسیار از آمریکاییفان بفرا
سخن گفتن مورد استفاده قرار می گیرد) .این دو معنا با هب رابطه دارنفد ولفی متفرادف نیسفتند .ورف بفه وضفو
معنا خاص زبان را مد نظر قرار می دهد و حمایت تجربی برا جبرگرایی زبان شناختی مفورد نظفر ورف ،بفدون
نقطه اتکا است(گالسبرگ .)0133 ،علیرغب این ،شواهد قابل توجهی وجود دارد که زبان( در معنفا عفام آن) مفی
تواند تحت برخی شرایط ،شیوه تفکر ،یادآور و ادرا ما را تحت تاثیر قفرار دهفد .پیشفرفت هفایی کفه در علفوم
شناختی و زبانی  ،به وقوع پیوسته اند ،دانش جدید بسیار را درباره مکانیسب ها شناختی و رابطه آنها بفا جنبفه
ها مختل زبان پدید آورده اند .این تحوالت منجر به ایجاد دیدگاه ها بدیل در رابطه با چگونگی داللفت زبفان
در فرایندها شناختی نظیر حافظه ،دسفته بنفد  ،تفکفر ،و حفل مسفأله ،شفده اسفت( حسفین ،0110،0هانفت و
آگنولی )0110،3لغات یک زبان برا سخن گویندگانش ،برخی از ابزار زبفانی را بفرا رمزگفاار تجفار و بیفان
افکار فراهب می سازد،و ممکن است که این ابزارها تنها زمانی که از آنهفا اسفتفاده مفی شفود ،رو شفناخت تفاثیر
بگاارند .عالوه بر این ،زمانی که در یک زمینه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند بواسطه ماهیت تعاملی ارتبا ،
ابزار برا بیان افکار و عقاید اختصاص داده می شود .همچنین زبان ابفزار بفرا گففت و گفو پیرامفون معفانی
مشتر در یک بافت است.
 .2-2فرهنگ و شیوه های فرزندپروری
فرهنگ نفوذ زیاد رو چگونگی حل مسائل و رابطه افراد با یکدیگر دارد .افزون بفر ایفن ،فرهنفگ رو باورهفا و
عملکرد والدین تاثیرگاار است(گرین فیلد و کوکینگ0110،2؛ کیتایاما و مارکو 0110،0؛ ماتسوموتو،3110،1نقفل
از سانگ)33 :3112،1رابطه مادر-فرزند در فرهنگ ها آسیا شرقی ،رابطه ا با ارزش و مورد توجه است .این
رابطه ،حتی قبل از تولد نوزاد وجود دارد .مادران گمان می کننفد کفه مفادر مفی توانفد رو شخصفیت فرزنفد بفه
هنگامی که در رحب قرار دارد ،تاثیر بگاارد که به این پدیده در کره« »Taekyگفته می شود .مطابق با ایفن بفاور،
این که مادر در زمان باردار چه چیز می خورد ،به چه چیز فکر می کند و چطور رفتار می کنفد ،مفی توانفد
تاثیر مستقیمی رو جنین بگاارد .در نتیجه ،قبل از زایمان و در طو بفاردار  ،مفادر ،غفااها ویفژه ا را مفی
خورد ،موسیقی خوبی می شنود ،به چیزها نیک می اندیشد و رفتار درست انجام می دهد(کیب و چفوئی،0110،2
نقل از سانگ ) 03 :3112،هنگامی که نوزاد متولد می شود ،صرفا از طریق شفیر مفادر تغایفه نمفی شفود ،بلکفه از
طریق انرژ خود یا شبنب نمادینی که مملو از انرژ است ،هب تغایه می شود .مادر در کنار بچه باقی مفی مانفد و
تربیت و را رها نمی سازد(همان.)01،
3
مرسوم است که مادر با نوزاد و در کنار و می خوابد و بفا نفوزادش اسفتحمام مفی کنفد(لبرا  ،0110،نقفل از
سانگ ) 01 :3112 ،بچه ها ،خیلی دیر از شیر گرفته می شوند ،و تا زمانی که آمادگی ایفن کفار را نداشفته باشفند،
شیر دادن ادامه می یابد .زمان خوا کودکان هب به شدت منعط و متغیر است .تما جسمی مفادر -فرزنفد بفه
عنوان نوعی شیوه ارتباطی رواج دارد(کیب و چوئی ،0110،لبرا ،0110،نقل از سانگ)01 :3112،
1- Hoosain
2- Hunt & Agnoli
3- Greenfield & Cocking
4- Kitayama & Markus
5- Matsumoto
6- sung
7- Kim & Choi
8 - Lebra
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در دوران کودکی از بچه ها انتظار می رود که مانند بچه ها ،طبیعی و خودانگیختفه رفتفار کننفد .ایفن تصفور
وجود دارد که کودکان توانایی در و فهفب مسفائل را ندارنفد ،بنفابراین کودکفان در مقابفل رفتارشفان ،مسفئو و
پاسخگو قلمداد نمی شوند(هو ،0110،0نقل از سانگ )01 :3112 ،از این رو مادران با فرزندانشان در موقعیت هفا
مختل  ،به شیوه دستور و تحمیلی رفتار می کنند (سفانگ .)01 : 3112 ،مراحفل اجتمفاعی شفدن بچفه هفا در
فرهنگ ها آسیا شرقی به دو مرحله کلی تقسیب می شود .گام او اجتماعی شدن« ،مطالبفه همفدلی» 3اسفت
که باالترین ارزش اخالقی در کشورها آسیا شرقی است .مادر الگویی از همدلی و دلسفوز تفوام بفا ففداکار
است .بچه ها به احسا نمودن هر آنچه مادر احسا می کند ،تشویق می شوند .بچه ها کار را انجام می دهند
که مادر از آنها می خواهد و از انجام کار که مادر را ناخشنود سازد ،منع مفی شفوند .گفام دوم اجتمفاعی شفدن،
«آشناساز با حد و مرز»2ها است .بچه ها یاد می گیرند که تمایز بین رفتارها خصوصفی ،عمفومی ،داخلفی و
خارجی ،احساسی و عملی قائل شوند .قوانینی در رابطه با اطاعت و حرف شنو  ،عدم مواجهه بفا برخفی مسفائل و
مهار هیجانات وجود دارد(بوند0132 ،0؛لبرا ،0110 ،نقل از سانگ .)11 :3112،این مرحلفه از اجتمفاعی شفدن ،در
نهایت بر ایجاد تعهد در قبا مافوق ختب می شود.
در مقابل ،سیرز و سیرز ،)3113(1گزارش کرده اند که والدین آمریکایی با رشد بچه ها رفتار خود را تغییر مفی
دهند تا بتوانند نیازها در حا تغییر بچه ها را برآورده سازند .کودکفان نوپفا از طریفق سفهیب شفدن در تجفار
الگوها اطراف خود و شرکت در باز ها ،یاد می گیرند .بچه هفا از طریفق مشفارکت شفروع بفه کسفب اگفاهی از
محیط و دیگران می کنند .از طریق باز روابط انسانی را می فهمند .بچه ها همدلی ،فداکار و شففقت را توسفط
واکنش افراد دیگر ،می آموزند .گمان می شود که بچه ها قادر به درونی ساز و برونی ساز هستند و در ها
یاد گرفته شده در خانواده را در خارج از آن هب به کار می برند .نتایج پژوهش سفانگ( )002 :3112نشفان داد کفه
این باور که بچه ها قادر به شناخت و تشخیص چیز که برا آنها خو است ،نیسفتند ،یفک سفبک دسفتور و
جهت دهنده ارتباطی را همیشگی و جاودانه ساخته است .مشارکت بچه ها در رفع و حفل مشفکالت نفاچیز اسفت.
بزرگساالن ،برا بچه ها ،نحوه و چگونگی حل مسایل و مشکالت را تشریح می کنند.
 .3نتیجه گیری:

در مجموع یافته ها این مطالعه نشان می دهد که فرهنگ به عنوان «شبکه هفایی از دانفش» نففوذ زیفاد رو
چگونگی حل مسائل و رابطه افراد با یکدیگر دارد .استفاده از زبان در روابط انسانی نقش مهمفی در توسفعه سفبک
ها شناختی و یادگیر ایفا می کند که عناصر اصلی فرهنگ هستند .همچنین زبفان ابفزار بفرا گففت و گفو
پیرامون معانی مشتر در یک بافت است  .در نتیجه رابطه هوش و فرهنگ با هب و بر هب و بر شناخت و یادگیر
بففه واسففطه یافتففه هففا مطالعففات تطبیقففی ،رابطففه ا پیچیففده و نیازمنففد بررسففی هففا دقیففق و همففه جانبففه
است.اشترنبرگ( )110: 3112این ادعا را که اندازه گیر هوش در همه فرهنگ ها بفه سفادگی بفا ترجمفه آزمفون
ها غربی و دادن آنها به افراد درفرهنگ ها متنوع ،امکان پایر است ،فقط یک ادعا دروغین برمی شمارد .و
هشدار می دهد که حتی زمانی که برا اندازه گیر هوش گفروه هفا فرهنگفی مختلف در درون یفک جامعفه،
تالش ی انجام می شود ،باید مراقب تاثیر فرهنگ بود .مکررا سعی شده است کفه نشفان داده شفود کفه اففراد کفه
1 - Ho
2 -Appeal for Empathy
3 -Boundary Socialization
4 - Bond
5 -Sears & Sears
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شباهت بیشتر به هب دارند ،تیزهوش تر از افراد هستند که کمتر به هب شبیه اند .یک آزمفون هفوش در درون
یک فرهنگ طراحی و تدوین و اعتباریابی می شود که ممکن است یا ممکن نیست که در همه فرهنگ هفا معتبفر
باشد یا از اعتبار یکسانی برخوردار باشد(اشترنبرگ )103 :3111 ،از این رو ،اگر هوش از فرهنگی به فرهنگ دیگفر
چیز کامال یکسانی از آ در نیاید ،این تعری کامال بی معنی است ،به این معنی که بسیار از چیزهفا مختلف
می تواند وجود داشته باشد ،همان گونه که به عنوان فرهنگ وجود دارد .البته ،آزمون ها می توانند ترجمفه شفوند.
اما چه چیز است که ترجمه می شود؟ بدیهی است ،یک آزمون با واژگان انگلیسی در یک روستا کنیفا کفه بفه
زبان  Dholuoسخن می گویند ،کارامد نیست آن چنان که آن آزمون در شفهرها انگلفیس زبفان کفارایی دارد.
پس حداقل واژه ها نیاز به ترجمه دارند .اما واژه ها ترجمه شده که در زبان انگلیسی از مطلوبیفت در آن آزمفون
برخوردارند ممکن است که در زبان  Dholuoاز آن سطح مطلوبیت برخوردار نباشفند .آیفا ترجمفه دقیقفی وجفود
دارد وقتی ریشه ها دو زبان کامال متفاوت هستند؟ آیا کلماتی برا الفا کب بسامد وجود دارد کفه از اهمیفت
مساو بین سفاکنان روسفتایی در منفاطق روسفتایی کنیفا و بفین سفاکنان شفهرها انگلیسفی زبفان کمبفریج و
ماساچوست برخوردار باشد ؟ ساکنان این روستا به احتمفا زیفاد ،هرگفز از ایفن الففا پیچیفده در زنفدگی خفود
استفاده نمی کنند و حتی ممکن است که چنین الفاظی در زبان آنها وجود نداشته باشد .اما برا زنفده مانفدن و
بقا ،ساکنان روستایی باید بدانند که چگونه در مزرعه تحت شرایط بسیار دشوار کار کننفد و یفک آزمفون از دانفش
کشاورز می تواند کامال برا اندازه گیر مهارتها انطباقی آنها مناسب باشد .و توجفه بفه باففت فرهنگفی را
دارا سه پیامد عمده می داند:
( )0افراد بهتر به رسمیت شناخته می شوند و بهتر قادر به استفاده از استعدادها خود خواهند بود.
( )3مدار تدریس و سنجش را بهتر انجام می دهند و
( )2جامعه به جا اتالف استعدادها ،بیشتر مبادرت به بهره گیر از استعدادها می کند.
اگر مدار بخواهند همه دانش آموزان با هوش باشند ،باید از دامنه وسیعتر فعالیفت هفا اسفتفاده کننفد و دامنفه
گسترده تر از عملکر دها را در مقایسه با گاشته ،تقویت نمایند .آنچه اهمیت دارد ،تعداد دقیق هوش ها نیسفت،
بلکه این است که عملکرد خو یا بد در یک زمینه ،به هیچ وجه عملکرد مشابه در زمینه دیگر را تضفمین نمفی
کند(اسالوین ،ترجمه سیدمحمد .)002 ،0232،
منابع
آهنچیان ،محمدرضا ( .)0231پایان مدیریت؛ تهران :نشر نی.
اسالوین ،رابرت ایی ( .)0232روان شناسی تربیتی(ویراست هفتم)؛ ترجمه یحیی سید محمد  ،تهران :روان.
امیر تیمور  ،محمدحسن ( .)0233نظریه هوش ها چندگانه و برنامه درسی؛ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرران،
شماره  ،21صص.11-22
زند  ،بهمن و آناهیتا خضر ( .)0230زبان شناسی تربیتی به عنوان برنامه درسی بین رشرته ای دانشرگاهی ،مجموعفه
مقاالت ارائه شده در نکوداشت استاد دکتر علیمحمد کاردان ،تهران :سمت ،صص.232-222
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