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 چكيده

 ،كارگيريِ زبان انگليسي در ايران     اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه زبان فارسي در يادگيري و به           
 ة رشـت   كارشناسـي   دانـشجوي  150 آمـاري پـژوهش را       ةجامعـ . انجام شده است  به روش پيمايشي    

آوري  ابـزار جمـع  . دهند كه به روش غيراحتمالي انتخـاب شـدند   مترجمي زبان انگليسي تشكيل مي  
روايي محتـوايي  . اند كردهن طراحي و اعتبارسنجي    است كه محقق   ا اي داده در اين پژوهش پرسشنامه    

 و  74/0  و پايايي آن با استفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ            كردندأييد   متخصصان فن ت   راپرسشنامه  
 22 و شـد  پرسشنامه نيز با انجـام تحليـل عـاملي بررسـي     ةروايي ساز. قبول تشخيص داده شد  قابل

بـه    درصد از واريانس كل را     66/61 عامل بارگذاري شد كه در مجموع        ششگويه پرسشنامه تحت    
 باور فراگيران بر تأثير منفي استفاده از زبان فارسي بر كيفيـت             عامل نخست كه  . خود اختصاص داد  

 311/20كردن و تلفظ را دربرگرفت در مجمـوع          و سرعت يادگيري زبان و آموزش مهارت صحبت       
هـا و    كنندگان در خصوص عامل    پس از بررسي اولويت شركت    . دكردرصد از واريانس كل را تبيين       

  .ده استشتر ارائه  هايي جامع  انجام پژوهشبه منظور هاييدهاي پرسشنامه، در نهايت پيشنها گويه
جايگاه زبـان    كارگيري زبان انگليسي،    ايدئولوژي زباني، آموزش زبان انگليسي، به      : كليدي هاي  واژه
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  مقدمه. 1
بيـشتر از   . برانگيز بوده است   اي بحث  نقش زبان مادري در آموزش زبان انگليسي همواره مسئله        

 1زبانه  آموزش زبان انگليسي بر آموزش تكاي از مباني نظريِ بخش عمدهدر  كه  سال استسي
 تا حدي كه يكي از معيارهـاي سـنجش مهـارت مـدرس زبـان، توانـايي او در                    ،اند تأكيد داشته 

بـا نگـاهي    . )2008اسـكات و فونتـه،       (اسـت  كالس به زبان انگليـسي        مدت كردن تمامي  اداره
شود كه پس از پيـدايش روش آمـوزش          ن انگليسي مشاهده مي    آموزش زبا  ةاجمالي به تاريخچ  

 و داد، فرايند ترجمه تقريباً جايگاه خود را در كالس زبـان از دسـت        19در اواخر قرن     2مستقيم
اي از آموزش زبان نه بر آموختن فن ترجمـه و خوانـدن ادبيـات كهـن، بلكـه بـر                      بخش عمده 

ليسي از همان لحظـات مقـدماتي آمـوزش         كارگيري زبان انگ   كردن و به   آموزش مهارت صحبت  
زبانـه در واقـع يكـي از مبـاني           رويكرد تك . )2003گومز مارتينز و فيوارتز اوليورا،      (تأكيد دارد   

شود كه سرمنشأ بـسياري از   نظري بنيادين در آموزش زبان انگليسي در قرن بيستم محسوب مي        
هــاي  روش. )1984ت، هــووا (هــاي رايــج و تأثيرگــذار در تــاريخ آمــوزش زبــان اســت مــدل

، همـه و همـه كـالس    5محـور   و روش فعاليت4محور ، مكالمه3پرطرفداري نظير روش شنيداري 
 دكـر كـارگيري زبـان مـادري در آن اجتنـاب            كند كه بايد از به      را كالسي تصور مي    آل  زبان ايده 

  ).1992استرن، (

 نـو بـه جايگـاه       رويكـردي ،  هاي اخير  زبانه، در دهه   مدت روش تك  بلندرغم محبوبيت    علي
 گـومز مـارتينز و فيـوارتز اوليـورا،     بـراي مثـال،   ( است   اتخاذ شده زبان مادري در آموزش زبان      

زبانه را نگرشـي     دانشمندان غربي بر رويكرد تك    برخي   ةتأكيد مصران   برخي ،سو از يك ). 2003
؛ 1993اووربـاخ،   (اسـت   هـاي اسـتعمارگري غـرب        رو سياست  دانند كه دنباله    مي يايدئولوژيك
 آمـوزش زبـان،     ةهـاي اخيـر در حـوز        و پـژوهش   هـا   ، نظريـه   از طرف ديگر   ؛)1992فيليپسون،  

دانـد كـه عـاملي       هـاي زبـان را امـري مفيـد و سـودمند مـي              كارگيري زبان مادري در كالس     به
؛ پرودرومو،  2010؛ گريم،   2013براي مثال، خيماليا،    (است  كننده در فرايند يادگيري زبان       تسهيل
2002.(  

                                                 

1. monolingual; English-only 
2. direct method 
3. audio-lingual 
4. communicative language teaching 
5. task-based 
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 پرفـراز و    ةاط بين زبان فارسي و زبان انگليسي در ايرانِ اسالمي با توجـه بـه تاريخچـ                ارتب
نفـوذ و تـأثير     . اي برخـوردار اسـت     نشيبي كه ايران با كشورهاي غربي داشته از اهميـت ويـژه           

 ملي بـراي ايرانيـان      اي  خصوص زبان انگليسي بر زبان فارسي همواره دغدغه        بههاي غربي،    زبان
و  ايـرانِ مـدرن،       در بـاوري  ملّتِ مدرن در ايران و تبلور ملت      - تشكيل دولت  ازپس  . بوده است 

  هويـتِ   تقويـتِ  به منظورِ  آموزش    و  زبان رسمي دولت، ادبيات    منزلةگستراندن زبان فارسي به     
، بخشيدن بـه ايـن هـدف        در جهت تحقق  ). 1387آشوري،  ( ملي تبديل شد     يملي ايران به هدف   

يگانه سرچـشمه و    « پاسداري از زبانِ فارسي به عنوانِ        زمينةدر  ش   به تال  فرهنگستان زبان ايران  
، خـصوصاً   ’بيگانه‘هاي   ايستادگي در برابر جذب واژه    درصدد  «پرداخت و   »  هويتِ ملي  ةسرماي
  ). 110 و 99 :همان(برآمد » ها كردن آن’ خودي‘وهاي انگليسي زبان  واژه

ن زبان فارسي و زبان انگليسي، نقش زبان         بي ارتباط تاريخي در مورد     ينة پيش  اين با توجه به  
هـايي نظيـر       سؤال .يابد اي مي  جايگاه ويژه خصوص،    ، به آموزش زبان انگليسي  ة  فارسي در حوز  

اينكه آيا گسترش آموزش زبان انگليسي در ايران تهديدي براي زبان فارسـي و هويـت زبـانيِ                  
هـاي زبـان      ز زبان فارسـي در كـالس      شود يا نه و يا اينكه آيا استفاده ا          آموزان محسوب مي    زبان

تأثير منفي بر يادگيري زبان انگليسي دارد يا اينكه آيا نشانة احترام بـه زبـان مـادري محـسوب                    
شود يا نه از جمله مواردي است كه ذهن پژوهشگران در حوزة آموزش زبان انگليسي را به                   مي

هـاي   محور در كـالس    هاقبال عمومي به روش ترجم    مضاف بر اينكه    . خود اختصاص داده است   
زبانه و تأكيد بر عدم استفاده       سو و محبوبيتِ روش تك     ، از يك   در ايران  عمومي دانشگاهي  زبان

اي زبان از سوي ديگر، ضرورتِ بررسي جايگاه زبان فارسـي در            ه  از زبان فارسي در آموزشگاه    
ارد بـه بررسـيِ      پژوهش حاضر در نظـر د      ،رو از اين . كند آموزش زبان انگليسي را دو چندان مي      

در بخـش   . كارگيري زبان انگليسي در ايران بپردازد      جايگاه زبان فارسي در فرايند يادگيري و به       
آمـوزش   آن در    زبانه و مـضرات     رويكرد تك   پيشينة پيدايش، داليل فراگيرشدن    مباني نظري، به  

كه خواهيم داشت سپس، سعي در پاسخگويي به اهداف پژوهش حاضر       . زبان خواهيم پرداخت  
  :شامل موارد زير است

 كارگيري  احي پرسشنامه و تحليل عاملي نقش زبان فارسي در فرايند يادگيري و به            رط
  .زبان انگليسي

    خـصوصِ   هـا در   هـاي آن    زبان انگليـسي و اولويـت      ةبررسي نگرش دانشجويان رشت
 .هاي آن  همچنين گويه،هاي مستخرج از پرسشنامه عامل
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  مباني نظري. 2

  زبانه ايش و فراگيرشدن روش تكداليل پيد. 2,1

مروري بر نقش زبان مـادري در       « عنوان   با خود   ةدر مقال ) 2003(گومز مارتينز و فوارتز اوليورا      
. كننـد  زبانه اشاره مـي     به تفصيل به داليل محبوبيت و فراگيرشدن روش تك         »يادگيري زبان دوم  

كند كه اگرچـه تـوانش زبـان         لت مي قديمي دال  كنند بر اين باور    اولين دليلي كه به آن اشاره مي      
گيـرد، ولـي فراينـد يـادگيري آن دو           دوم به ظاهر مستقل از زبان اول در ذهن فراگير شكل مي           

خـودي و     بدين معنا كه هر دو فرايند به صورت ناخودآگاه، خودبـه           ؛ مشابه يكديگر است   كامالً
 كه بين دو فرايند يادگيري      دارد) 1985( كراشن   ةاين باور ريشه در فرضي    . گيرد طبيعي انجام مي  

شود و معتقد است كـه فراگيـرانِ زبـان دوم تـا              تمايز قائل مي   2و يادگيري ناخودآگاه   1خودآگاه
قرارگيرنـد، يـادگيري بـه صـورت     ) i+1( زبـاني  داد درونزماني كه در معرض ميزان مناسبي از      

مـادري در نظـر     در اين نظريه جايگـاهي بـراي زبـان          . گيرد خودي و طبيعي صورت مي     خودبه
. دتاً بايد تمامـاَ بـه زبـان دوم اداره شـود           عگرفته نشده و فرض بر اين است كه كالس درس قا          

 ةسرگذاشـتن دور   گيـري سـاختارهاي ذهنـي و پـشت         مسئله اين است كه با گذر سن و شـكل         
) 1989؛ جانـسون و نيوپـورت،       1959فيلد و رابرتـز،       مثال، پن براي  ( 3يادگيري زبان ي  بيولوژيك

آگاهانه و   به صورتِ  دهند تا يادگيري زبان دوم بيشتر      اري از عوامل دست در دست هم مي       بسي
 فرايندي كه زبان مادري نقـش مهمـي در آن           ؛خودي صورت گيرد   تصنعي و نه طبيعي و خودبه     

  . كند ميايفا 
 تنگاتنـگ بـين زبـان و مهـارت          ةكننـد رابطـ    دليل دومي كه اين نويسندگان به آن اشاره مي        

يكي از داليـل مهـم يـادگيريِ زبـان دوم، كـسب مهـارتِ الزم       . ي ارتباط اجتماعي است برقرار
اي كه در اين     نكته. است جهت برقراري ارتباط اجتماعي و انجام محاورات رسمي و غيررسمي         

 ؛باشـد  4ليمكان اصـ  تا حد ا  اي است كه     هاي زباني  كردن داده  ، ضرورت فراهم  داردميان اهميت   
 بايد بازتابي از زبان مورد استفاده در        تا حد امكان  هاي زباني در كالس درس       بدين معنا كه داده   
باشد تا فراگيران بتوانند موارد اسـتفاده        م به زبان انگليسي   ل متك  افرادِ ة روزمر  و مكالمات طبيعي 

اسـتفاده  .  روزمره را به طور صحيح بياموزند      اصولِ آداب و معاشرتِ    اصطالحات انگليسي و  از  
                                                 

1. learning 
2. acquisition 
3. critical period hypothesis 
4. authentic 
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 خـالف ايـن   )2003 ( گومز مارتينز و فوارتز اوليوراةهاي زبان به عقيد ري در كالس از زبان ماد  
  1.اصل است

هـاي زبـان انگليـسي، ارتبـاط      زبانه در كالس از داليلِ لزومِ استفاده از روش تك   يكي ديگر 
هـاي مهـمِ روش      فـرض  كـه يكـي از پـيش      ) 2011مختارنيا،   (استنزديك بين زبان و فرهنگ      

  ميراث تاريخي ايستا و يكپارچه      منزلة  با تعريفِ فرهنگ، نه به    . استمحور   المهآموزش زبانِ مك  
 هـاي زنـدگيِ     مهـارت  ة در برگيرنـد   و مفهومي پويا و چندبعـدي       منزلة، بلكه به    )1973گيرتز،  (

  . برد توان به ارتباط نزديك بين يادگيري زبان و فرهنگ پي ، مي)1991بالچ، (ه رروزم
هـاي   تـا مـدل   ) 1965(محـورِ چامـسكي      نش زباني از تحريف نحـو      تعريفِ توا  لِسيرِ تحو 

 3، مـدل مهـارت زبـاني      )1980كنلـي و سـواين،      ( 2اي ترِ اخير، نظير مدل توانش محاوره      پيچيده
و ) 1996بكمن و پالمر،  (4اي آن، مدل مهارت زبان محاوره   ، و ويرايش جديدترِ   )1990بكمن،  (

 كـه   اسـت ، همـه حـاكي از آن        )1995 (كـاران  سلـسه مورسـيا و هم      5اي مدل تـوانش محـاوره    
  . شود ناپذيِر توانشِ زباني محسوب مي هاي فرهنگي و اجتماعي اجزايِ جدايي توانش

  زبانه ات رويكرد تكرمض. 2,2

تِ يـ رغـم محبوب   زبانه، علي  اتِ رويكردِ تك  ردر شرحِ مض  ) 2003(گومز مارتينز و فوارتز اوليورا      
محققـاني  شمارند و با اشاره بـه نتـايج تحقيقـات     ناممكن مينظري، آن را فرايندي غيرعملي و  

زبانه به آموزش زبان انگليسي را       ، رويكردِ تك  )1991(و هاليول و جونز     ) 1990(فرانكلين  نظير  
ها معتقدند كه عدم استفاده از زبـان مـادري           آن .دانند بينانه مي  گرايانه و غيرواقع   رويكردي آرمان 

  . دربراي فراگيران به دنبال داهاي زبان مضراتي  در كالس
چند درك و همدلي با فرهنـگ        بر اين باورند كه هر    ) 2003(گومز مارتينز و فوارتز اوليورا      

 امري ضروري است، فراگيـران نبايـد از         6فرهنگي  بين ةزبان دوم از طريق تقويتِ توانش محاور      
 به آموزش بر اين اعتقـاد      7رويكردهاي اومانيستي . هويت فرهنگيِ زبان مادريِ خود غافل شوند      

                                                 

ـ  م ة بحث در مورد آن خـارج از حيطـ         و فراتر از تعريف اين نويسندگان       authenticityالبته تعريف مفهومِ    . 1  ةقال
 .حاضر است

2. communicative competence 
3. model of language ability 
4. communicative language ability 
5. communicative competence 
6. .intercultural communicative competence 

7. humanistic 
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ها و احساساتِ فـردي خـود را در          كردن راجع به خواسته     كه فراگيران بايد مجال صحبت     است
  يـادگيريِ زبـان بـه دليـل مهـارتِ      ةكالس داشته باشند، در حالي كه اين مسئله در مراحلِ اوليـ           

 رباخواو.  متوسل شوند  شان ممكن است، مگر آنكه به استفاده از زبانِ مادري        نازبانيِ فراگيران    كم
نيز معتقد است كه استفاده از زبان مادري در كالسِ زبان بـه فراگيـر احـساسِ امنيـت                   ) 1993(

  دهـد كـه افكـار     بخـشد و ايـن امكـان را بـه او مـي          دهد، به تجربيات فـردي او اعتبـار مـي          مي
   مـادري   كـارگيري زبـان    بـر آن، اجتنـاب از بـه        عـالوه . و احساساتِ شخصي خود را ابراز كنـد       

كـشيدن اصـل و      د كه گرايش به نماياندن و به رخ       رهاي زبان اثر منفي بر فراگيراني دا       در كالس 
گومز مـارتينز   (تِ ملي خود دارند يا اينكه تنها هدفي ابزاري از يادگيري زبان دارد              ينسب و هو  

ر  پيرو مباحث نظري موجـود در خـصوصِ جايگـاه زبـان مـادري د               ).2003و فيوارتز اوليورا،    
 در   زبان انگليسي  ة نگرش دانشجويان رشت   بررسيِآموزش زبان، پژوهش حاضر در نظر دارد به         

كـارگيري زبـان انگليـسي        رابطه با تأثيرِ مثبت و يا منفيِ استفاده از زبان فارسي در آموزش و به              
  .بپردازد

  روش تحقيق. 3

 وهـا جـز    ي داده ي و از نظـر روش گـردآور       هاي كم   پژوهش واين پژوهش به لحاظ ماهيت جز     
هـاي    نمونه ة با انتخاب و مطالع    ،در اين روش  . رود پيمايشي به شمار مي    -هاي توصيفي  پژوهش

 آمـاري پـژوهش     ةجامعـ . شـد منتخب از جامعه، فراواني، توزيع و روابط بين متغيرها بررسـي            
. اسـت زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد كـرج             مترجمي ة دانشجوي رشت  150حاضر  
در اين روش، انتخاب نمونه به مـدد        . استگيري در اين تحقيق از نوع غيراحتمالي         نمونهروش  

اي از اطالعات، عوامـل       قضاوتي كه خود تحت تأثيرِ مجموعه      ؛شود قضاوت انساني انتخاب مي   
 آمـاري پـژوهش     ةميانگين سني جامع  ). 1382ازكيا و آستانه،    (گيرد    ها صورت مي   تيو محدود 

 كننـدگان در  كتاز شر درصد  4/8 .است سال 48 سال و حداكثر     18اقل سنِ   با حد  9/22 حاضر
اي   ههـا بـا اسـتفاده از پرسـشنام         آوري داده  جمـع . درصد زن بودند   2/91 پژوهشِ حاضر مرد و   

  . كرده بودندن طراحي و اعتبارسنجي ا محققآوري شد كه جمع
 مـرتبط   ةگوي 35وع، بانكي از     موض ة متون  پس از مطالع   ، طراحيِ پرسشنامه در ابتدا    منظور  به

ارتباط با جايگاه     پرسش در  ششاي باز حاوي      پرسشنامه ،سپس. با اهداف پژوهش انتخاب شد    
 پـانزده مزايا و مـضرات احتمـالي آن طراحـي و بـين             ، و   زبان فارسي در آموزش زبان انگليسي     

 بانـك   هـا و بررسـي     پـس از تحليـل پاسـخ      . دشـ  مدرسِ زبان انگليسي توزيع       هفت دانشجو و 
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 هـشت  گويه بر مبنـاي طيـف ليكـرت          22اي با    شده، در نهايت پرسشنامه     تهيه  هاي ازپيش  گويه
 را پـنج  پرسـشنامه   ايـن   روايـي محتـوايي     . دشـ ه  يـ اي از كامالَ مخالفم تا كامالَ موافقم ته        گزينه

 نفر دانشجوي دكتري و يك نفـر دكتـري          دو نفر كارشناسي ارشد،     دو(متخصصِ آموزش زبان    
 دانـشجوي زبـان انگليـسي، اصـالحات         سيپس از پايلوتِ پرسشنامه روي      . دكردنتأييد  ) تمام

 نهـايي بـا   ةپايـايي پرسـشنام   . هـا صـورت گرفـت      بندي و شفافيتِ معنايي گويه     نهايي در جمله  
پـور و   حبيـب (قبول تشخيص داده شد    و قابل ) 74/0(استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه       

  ).1388 صفري،
ــي ســا ــز ةزرواي ــه پرســشنامه ني ــل عــاملي بررســي ب ــا و آســتانه،  (شــد روش تحلي   ازكي

  طـرف   تحليل عاملي تكنيكي آماري است كـه بـراي بـرآورد متغيرهـاي پنهـان از يـك                 ). 1382
  پـور   حبيـب (رود   و كاهش تعداد زيادي متغير به تعداد كمتري عامل از طرف ديگر به كـار مـي                

ــراي  يكــي از مراحــل مهــم در  ).1388 و صــفري،   تحليــل عــاملي، انتخــاب روش مناســب ب
ــل ــژوهش حاضــر،. هاســت اســتخراج عام ــا چــرخش  1نمــايي روش حــداكثر درســت در پ   ب

ــه، (شــد اســتفاده  2غيرمتعامــد ابليمــين مــستقيم   نمــايي  روش حــداكثر درســت .)2007دورني
  هاست، چرا كـه امكـان ايـن بررسـي را بـراي              هاي استخراج عامل   يكي از پركاربردترين روش   

  خـوبي روابـط     حل عاملي تا چه اندازه قادر اسـت بـه          كند كه بتوانيم تعيين كنيم راه      ما فراهم مي  
روش چــرخش ). 1388 پــور و صــفري، حبيــب( بــين متغيرهــا را در فايــل داده بازتوليــد كنــد

هـاي پركـاربرد اسـت كـه حتـي از روش متـداول               غيرمتعامد ابليمين مستقيم نيز يكي از روش      
يج تحليـل عـاملي در بخـش نتـايج و بحـث بـه       انتـ ). 334 :همان(برتر است   پروماكس هم معت  

  .ده استآمتفصيل 

   و بحث تحقيقنتايج. 4

شـده و    طراحـي ةهاي مـستخرج از تحليـل عـامليِ پرسـشنام         در اين بخش به بررسي عامل     
  . پردازيم كنندگان در پژوهش مي  شركتبنا به نظرها  بنديِ آن تياولو

  
  

                                                 

1. maximum liklihood 
2. direct Oblimin 
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  پرسشنامه تحليل عاملي . 4,1

هـاي   تـوان داده   در انجام تحليل عاملي، ابتدا بايد از اين مسئله اطمينان حاصل كنيم كه آيـا مـي                
در انجامِ تحليل عاملي، بـراي ايـن مقـصود از دو             موجود را به چندين عامل كمتر كاهش داد؟       

 و 7/0  بـيش از KMO اگر .كنيم وآزمون بارتلت استفاده مي  )KMO(اوكلين   -مير -آزمون كيزر 
 انجام تحليـل عـاملي را       برايها شايستگي الزم     ، داده )=000/0Sig(دار باشد   اآزمون بارتلت معن  

 KMOبـودن    قبـول  در پژوهش حاضر، به دنبالِ ميـزان قابـل        ). 1388 پور و صفري،   حبيب(دارد  
نمـايي بـا چـرخش       ، روشِ اسـتخراجِ حـداكثر درسـت       )=000/0Sig(و آزمون بارتلت    ) 75/0(

شـده در     عامـل اسـتخراج     شـش  .)1جـدول    (ها اعمال شد    ابليمين مستقيم روي داده    غيرمتعامد
كارگيري زبان   درصد از واريانسِ مربوط به جايگاه زبان فارسي در آموزش و به            66/61 مجموع

هـا خـود از      عاملاين  هر يك از    . كند  كنندگانِ پژوهش حاضر را تبيين مي      انگليسي براي شركت  
  1.است چند متغير تشكيل شده

  
 شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي عوامل استخراج. 1جدول 

  عامل مقدار ويژه درصد واريانس مقدار ويژه فراواني تجمعي درصد واريانس
 عامل اول  4,468 20,311 20,311

 عامل دوم 3,364 15,293 35,604

 عامل سوم 2,222 10,098 45,702

 عامل چهارم 1,197 5,443 51,154

 عامل پنجم 1,117 5,079 56,223

 عامل ششم 1,087 4,942 61,166

 
  .استهاي مستخرج از پرسشنامه به شرح زير  عامل

 

                                                 

 در جـدولي    5/0تر از  پس از چرخش برمبناي قرارگرفتن متغيرها با بار عاملي بزرگ         ها    وضعيت بارگذاري عامل   .1
مندان به جزئيات بيشتر در مـورد        عالقه. گردآوري شده است كه به دليل كمبود فضا از متن اصلي مقاله حذف شد             

تواننـد بـا       مـي  تـه ياف آمده از ماتريس چرخش    دست همتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي ب           
  . نويسندگان از طريق ايميل تماس بگيرند
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  عامل اول

   اسـتفاده از زبـان فارسـي         تـأثير منفـيِ    ، عامـل اول بـر     كنندگانِ پژوهش حاضـر     شركت به باورِ 
   اشـاره  كـردن  صـحبت و ظ فـ  تل  آمـوزش مهـارتِ     و  انگليسي بر كيفيت و سرعت يادگيريِ زبان     

 تـر   بـه زبـان سـاده      .كننـد   درصد از واريانس كل را تبيين مي       31/20اين متغيرها به تنهايي     . دارد
 آمـاري ايـن پـژوهش منفـي         ة درصد از تأثيرِ زبان فارسي بر آموزش زبان از نظر جامعـ            31/20

 .گـذارد  كردن و تلفظ تأثير مـي      هايي نظير صحبت   است كه بر كيفيت و سرعت يادگيري مهارت       
هـا متـداول اسـت،       هاي زبان در مـدارس و دانـشگاه        هر چند استفاده از زبان فارسي در كالس       

ها و مراكز خصوصي آمـوزش زبـان كـه عمـدتاً بـارِ                آموزشگاه ةزبان  برتري متد تك   ايدئولوژيِ
 بـسياري  ،رو  از ايـن .شـود   مـي  و تبليغمحور در كشور را بر دوش دارند، ترويج آموزشِ مكالمه 

هاي زبان حذف     زبان فارسي بايد از كالس     »كرد به انگليسي فكر  «براي اينكه بتوان    كه  معتقدند  
از  نظـر  اي زبان در سطح كشور اسـت، صـرف        ه  اين سياست رسمي بسياري از آموزشگاه     . شود

  . شود نميشود يا  عمل چنين رويكردي پياده مي اينكه آيا در

  عامل دوم

ــ ــين مــي 29/15ه عامــل دوم ك ــانس كــل را تبي ــه نگــرش    درصــد از واري كنــد در مجمــوع ب
ظ زبـان   فـ منفيِ يادگيري زبان انگليسي بر سـاختار نحـوي، لغـوي و تل             كنندگان به تأثيرِ   شركت

مـدت از زبـان دوم بـه          طوالني ةه و استفاد  هدهد كه مواج   تحقيقات نشان مي  . فارسي اشاره دارد  
براي مثال، سـليگر و      (بان مادري نظير ساختار معنايي و نحوي      هاي ز  تأثيرگذاري بر برخي جنبه   

؛ مكي و فلگ،    1988براي مثال، فلگ،    (، ساختار آوايي    )2004؛ شراگ و همكاران،     1991واگو،  
) 2003كسكه و پاپ،     (و ساختار مفهومي  ) 2004؛ ونتوريرا و پالير،     2004؛ فلگ و مكي،     2004
در واقـع  ذهن افـراد دوزبانـه   ) 2002، 2001، 1999 (ك كو1 چندتوانشيِةپيرو فرضي. انجامد  مي

. گـذارد   تأثيرِ متقابل بر هـم مـي       كه استتركيبي از دانش زباني هر دو زبان مادري و زبان دوم            
ها با هم بـستگي      ميزان استفاده از اين دو زبان و تعاملِ آن        عوامل زيادي نظيرِ    ميزان اين تأثير به     

  . دارد
  

                                                 

1. multiple competence theory  
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  عامل سوم 

   آن اشـاره دارد     هاياحترام به فرهنگستان زبان فارسـي و پيـروي از پيـشنهاد           عامل سوم به    
فرهنگـستان زبـان ايـران را       . كنـد   درصد از واريانس كـل را تبيـين مـي          098/10در مجموع   كه  
پاسداري از زبـان فارسـي در    توان نمادي از هويت زباني و ملي ايرانيان دانست كه سعي در   مي
 ةيگانـه سرچـشمه و سـرماي      «منزلـة   دانستن زبان فارسي به      .دارد نههاي بيگا  حمالت زبان  برابر

ـ      كردن پراكندگي  سياست يكپارچه « در راستاي  »هويت ملي   از  » ملـي  ةهاي قومي در هويت يگان
 :1387آشوري،  (هاي پاياني پادشاهي رضاشاه بود       عوامل برپايي فرهنگستان زبان ايران در سال      

  خـود  ةگرايانـه، ايـن فرهنگـستان در هـر سـه دور            لـي با در نظـر داشـتن اهـداف م        ). 99-100
فرهنگستان يكم با رياست محمدعلي فروغي در زمان رضاشـاه، فرهنگـستان دوم بـا رياسـت                 (

همواره سـعي در    )  كيا در زمان محمدرضاشاه و فرهنگستان سوم پس از انقالب اسالمي            صادق
-102 :همـان (نـه داشـته اسـت       هـاي بيگا   زبان فارسي و ايستادگي در برابر جذب واژه        پيرايش

110 .(  
ها در   كارگيري آن   آماري پژوهش حاضر احترام به كلمات پيشنهادي فرهنگستان و به          ةجامع

رسد كه احترام به زبان مادري بخشي از هويـت           به نظر مي  . دانند  را ضروري مي   هزندگي روزمر 
  .استزباني فراگيران زبان انگليسي پژوهش حاضر 

  عامل چهارم 

 ةكـردن عامـ    هارم به ضرورتِ عدم استفاده از كلمات انگليسي به هنگامِ فارسي صحبت           عامل چ 
 درصـد از واريـانسِ كـل        44/5ايـن عامـل در مجمـوع        . هاي جمعي اشـاره دارد     مردم و رسانه  

عدم تمايل به استفاده از كلمات انگليسي در محاورات         . كند متغيرهاي تحت بررسي را تبيين مي     
 ةبه عقيد .  آماري تحقيق حاضر دانست    ةت زباني جامع  يتوان بخشي از هو     فارسي را مي   ةروزمر
 تقابل دو هويت زبان مـادري و زبـان دوم           ةيادگيريِ زبان دوم دربرگيرند   ) 380: 1976 (كالرك
 هاي فرهنگي و اجتماعي جديد     از آنجا كه فراگيريِ زبان دوم، آشنايي با رفتارها و ارزش          . است

گيري توانش زبان دوم بر هويت فردي و اجتمـاعي     ، شكل )77: 1994ز  ويليام ( به همراه دارد   را
 چندزبانه و چنـدفرهنگيِ     ةاين در حالي است كه در جامع      . )2009ياشيما،  (گذارد   افراد تأثير مي  

شـود   خطر افتادن هويتِ مادري مي     امروز، تصورِ اينكه يادگيري زبان دوم باعث اضمحالل و به         
ـ   ) 2006روي،     فون -كواتزي (يستانگارانه بيش ن   تصوري ساده   مفهـومي پويـا و      تچرا كه هوي

از آنجا كـه رويـارويي بـا        . شود اي اجتماعي و فرهنگي محسوب مي      چندبعدي است كه سرمايه   
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گيـري حالـت تـدافعي در فراگيـران          فرهنگ و زبان جديد در مراحل اوليه باعث ايجـاد شـكل           
سـازد، از    ميان مادريِ خود دچار سوگيري      تِ زب يها را نسبت به هو     و آن ) 2004بنت،   (شود مي
در كشوري مثل ايـران كـه         آماري پژوهشِ حاضر   ةرسد كه جامع   رو كامالً طبيعي به نظر مي      اين

زبان به طور خـاص دارد، نـسبت          انگليسي ة به طور عام و جامع     يالملل  بين ةتعاملِ كمي با جامع   
بـه نظـر    . ي حساس يا متعـصب باشـد       فارس ةبه استفاده از كلمات انگليسي در مكالمات روزمر       

كنندگان پژوهش حاضر بيشتر به عدم استفاده از كلمات انگليسي در محـاورات               رسد شركت   مي
بررسي اين موضوع كه آيا واقعاً در عمل هم افـراد آشـنا بـه زبـان                 . روزمرة خود گرايش دارند   
كننـد و اينكـه        يـا نمـي    كنند  مرة خود از كلمات انگليسي استفاده مي        انگليسي در مكالمات روزه   

تـري   هاي جـامع  ها از كلمات انگليسي چيست، موضوع پژوهش    دليل استفاده يا عدم استفادة آن     
  .است

  عامل پنجم

هاي زبانِ انگليسي به زبان      نِ زبان نبايد در كالس    اعامل پنجم به اين مفهوم اشاره دارد كه مدرس        
اين عامـل   . آموزان دارد  ر و تالشِ زبان    آموزش گرام  برفارسي صحبت كنند، چرا كه تأثير منفي        

كـردن   اين واقعيت كه تأثير منفيِ فارسي صحبت      . كند از واريانس كل را تبيين مي       درصد 079/5
، )عامـل پـنجم   (و گرامـر    ) عامـل اول  (كردن و تلفظ     هاي صحبت  هاي زبان بر مهارت    در كالس 

 آمـاري حاضـر     ةگـرش جامعـ    بيانگر اين ن    است، بارگذاري شده   متفاوت تحت دو عامل كامالً   
شود و در مجمـوع،       تلقي مي   هم  جدا از  ةكردن و گرامر دو مقول     است كه مهارت زباني صحبت    

  .گذارد كردن در كالسِ درس اثر منفي بر اين دو مهارت مي فارسي صحبت

  عامل ششم 

هاي زبان    كلمات و متون انگليسي به فارسي در كالس        ة ضرورت ترجم  ةعامل ششم دربرگيرند  
ت يـ  جايگـاه و اهم    ةدهنـد  و نشان  كند  درصد از واريانس كل را تبيين مي       94/4 اين عامل . تاس

آمـوزان در      به دليل سطح زباني عمومـاً پـايين اكثـر زبـان            .آموزان ايراني است   ترجمه براي زبان  
ها معموالً بيان معادل فارسي كلمـات         ها و آموزشگاه    هاي زبان در سطح مدارس، دانشگاه       كالس

  . شود ر درس و ترجمة متون به فارسي با استقبال مواجه ميجديد ه
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  ها   متغيرها و عاملكنندگان از  شركتبندي اولويت. 4,2

 آماري پژوهش حاضر در خصوص جايگاه زبان فارسي در          ةهاي جامع   بررسي اولويت  منظور  به
جدول  (اه ك گويه ت كارگيري زبان انگليسي در ايران، ميانگين و انحراف معيار تك          يادگيري و به  

طـور   همـان  .شدارزيابي  ) 3جدول  (رهاي هر عامل مستخرج     يو ميانگين مجموع مقادير متغ    ) 2
كننـدگانِ در    اي كه بيـشترين ميـزان موافقـت از شـركت            است سه گويه   مشهود 2كه در جدول    

 بـا   1 و   6،  21هـاي     از گويـه    اسـت  پژوهش حاضر را به خود اختصاص داد به ترتيب عبـارت          
كـردن بـر     هاي تأثيرِ منفي فارسي صـحبت      ارهز، بدين معنا كه گ    07/5 و 30/5،  35/5 هاي نميانگي

نِ انكـردن مدرسـ    آموزان و ضـرورت صـحبت       همچنين ميزانِ تالش زبان    ،ظِ صحيح فآموزش تل 
.  آماري حاضـر داشـت     ةهايي بود كه بيشترين طرفدار را در بين جامع         زبان به زبان فارسي گويه    

كـوك،   (انـد  قابل توانش زبان مادري و زبان دوم بر يكـديگر را اثبـات كـرده              ها تأثيرِ مت   پژوهش
، بـه   دو زبان بر همت، قدرت و جهتِ تأثيري توانش آوايي، ماه ةدر حوز ،  )2002،  2001،  1999

گرفته در زبان مادري و زبان دوم، ميزان و          تِ ساختارهاي آوايي شكل   يعواملي نظير تعداد و ماه    
ـ     فلـگ و    (ان مـادري و زبـان دوم، برتـري و قـدرت زبـاني بـستگي دارد                شرايط استفاده از زب

  .)1997همكاران، 
ت را بين دانـشجويان داشـت عبـارت         ي كمترين ميزان محبوب    كه اي از طرف ديگر، سه گويه    

هـاي   ارهز، بـدين معنـا كـه گـ        83/2 و   81/2،  45/2 هاي  با ميانگين  10 و   3،  14هاي   بود از گويه  
هاي زبان بـا احتـرام بـه زبـان فارسـي، و تـأثيرِ منفـيِ              فارسي در كالس   برابري استفاده از زبان   

 ت مواجه نـشد   ييادگيري زبان انگليسي بر لهجه و ساخت دستوري زبان فارسي با موافقت اكثر            
هاي زبان انگليـسي      و دانشجويان مخالف اين باور بودند كه به كارگيري زبان فارسي در كالس            

هاست و اينكه يادگيري زبان انگليسي تأثير منفي بر لهجـه و              ي آن به معناي احترام به زبان مادر     
 چند توانـشي كـوك، تـوانش زبـان          ةبا توجه به اينكه طبق نظري     . ها دارد   دستور زبان فارسي آن   

چندان اعتقادي به تأثيرِ     گذارد، دانشجويان تحقيق حاضر    مادري و زبان دوم بر يكديگر تأثير مي       
زبان انگليـسي در     با توجه به اينكه   .  زبان فارسي نداشتند   ةت و لهج  زبان انگليسي بر ساخ    منفيِ

 نه زبان دومِ رايـج در اجتمـاع و و رويـارويي و تعامـل                ،شود  خارجي محسوب مي   يايران زبان 
 عـدم اعتقـادِ   رو   از ايـن   شـود،   به فضاي كالسي محـدود مـي       بيشترآموزان با زبان انگليسي      زبان
درك  زبانِ انگليسي بر زبان مادريـشان كـامالً قابـل          يادگيري   ثيرِآموزانِ پژوهش حاضر به تأ     زبان
  .است
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  ها بر حسب ميانگين بندي گويه اولويت. 2جدول 
ــراف   ميانگين  گويه  اولويت انح

  معيار
هـاي زبـان انگليـسي،       استفاده از زبان فارسي در كالس      .21 ةگوي  1

  .ثير منفي بر آموزش تلفظ صحيح داردأَت
35/5  20/2  

شود  ن زبان انگليسي باعث مي    اكردن معلم  فارسي صحبت  .6 ةگوي  2
 . داشته باشدآموزان تالش كمتري براي يادگيري زبان

30/5  87/1  

ن زبان نبايـد بـه هنگـام تـدريس زبـان انگليـسي،              امعلم .1 ةگوي  3
 .فارسي صحبت كنند

07/5  97/1  

ز زبان، بهتر اسـت ا     زيوني فارسي يهاي تلو   مجريان برنامه  .12 ةگوي  4
 .كاربردن كلمات انگليسي در گفتار خود پرهيز كنند به

07/5  00/2  

ن زبان انگليسي، باعث كاهش     اكردن معلم   فارسي صحبت  .5 ةگوي  5
 .شود آموزان مي استرس زبان

00/5  62/1  

از زبان فارسـي، سـرعت       ن زبان انگليسي  ا معلم ةاستفاد .13ة  گوي  6
 .دهد آموزان را كاهش مي يادگيري زبان

99/4  79/1  

 هر زماني كه اختراع يا مفهوم جديدي در زبان انگليـسي            .7 ةگوي  7
شود، فرهنگستان زبان فارسي بايد معادلي فارسي بـراي      پديدار مي 

 .آن پيشنهاد كند

89/4  80/1  

ـ       بهمعلمان زبان انگليسي با      .16 ةگوي  8 ثير أكاربردن زبـان فارسـي ت
 .دنكردن دار منفي بر آموزش مهارت انگليسي صحبت

87/4  88/1  

از زبـان فارسـي كيفيـت       معلمان زبان انگليـسي     ة   استفاد .18 ةگوي  9
 .دهد آموزان انگليسي را كاهش مي يادگيري زبان

83/4  96/1  

نكـردن از كلمـات انگليـسي بـه هنگـام فارسـي               اسـتفاده  .4 ةگوي  10
 . احترام به زبان فارسي استةكردن، نشان صحبت

71/4  19/2  

 هـاي خـود از لغـات        اسـت ايرانيـان در صـحبت        بهتـر  .15 ةگوي  11
 .ي فرهنگستان زبان فارسي استفاده كنندپيشنهاد

56/4  97/1  

ــ  12 ن زبــان انگليــسي، بــه اكــردن معلمــ فارســي صــحبت .17 ةگوي
هايـشان   الؤكـردن سـ   ت بيـشتري بـراي مطـرح    أَآمـوزان جـر    زبان
 .دهد مي

52/4  97/1  

  27/2  45/4بـه هنگـام فارسـي      سف است كـه بعـضي افـرادأ ت ة ماي .19ةگوي  13
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 .كنند كردن، از كلمات انگليسي استفاده مي صحبت

هـاي زبـان     در كـالس   ن زبـان  اكردن معلم  فارسي صحبت  .2 ةگوي  14
 .ثير منفي بر آموزش گرامر داردأَانگليسي ت

35/4  77/1  

ن زبان انگليسي بهتر است معني كلمـات جديـد را           ا معلم .8 ةگوي  15
 .دبه فارسي توضيح دهن

18/4  99/1  

ن زبـان انگليـسي رسـوم فرهنگـي         ا در صورتي كه معلمـ     .9 ةگوي  16
زبان را به فارسي توضيح دهنـد، بـه يـادگيري            كشورهاي انگليسي 

 .اند آموزان لطمه زده زبان

76/3  92/1  

هـاي موجـود در      ن زبان انگليسي، مـتن    ا الزم است معلم   .11 ةگوي  17
 .كنندهاي انگليسي را به فارسي ترجمه  كتاب

30/3  92/1  

بـه   يادگيري زبان انگليسي بـر كـاربرد كلمـات فارسـي             .22 ةگوي  18
 .گذارد ميثير منفي أ تكردن هنگام فارسي صحبت

30/3  2  

 ةن زبـان انگليـسي، نـشان      اكـردن معلمـ    فارسي صـحبت   .20 ةگوي  19
 .آموزان است احترام به زبان

06/3  08/2  

اختار دستور زبـان فارسـي      س  يادگيري زبان انگليسي بر    .10 ةگوي  20
 .ثير منفي بگذاردأ تكردن به هنگام فارسي صحبتآموزان  زبان

83/2  89/1  

 بـه  آمـوزان   فارسـي زبـان  ة يادگيري زبان انگليسي بر لهج    .3 ةگوي  21
 .گذارد ميثير منفي أ تكردن هنگام فارسي صحبت

81/2  74/1  

انگليسي، بـه   هاي زبان     استفاده از زبان فارسي در كالس      .14 ةگوي  22
 .معناي احترام به زبان و فرهنگ فارسي است

45/2  80/1  

  
فقط    و نه  هاي مستخرج   آماري پژوهش حاضر در خصوص عامل      ةهاي جامع  تيدر بررسي اولو  

عامل اول كـه اشـاره بـه تـأثيرِ منفـي              است، مشهود 3طور كه در جدول      ، همان ها  تك گويه   تك
  و آموزان و آموزش مهـارت و تلفـظ        يت يادگيري زبان  كارگيري زبان فارسي بر سرعت و كيف       به

، 3/5ميـانگين    (رد آمـاري دا   ةكردن دارد، بيـشترين ميـزان محبوبيـت را در بـين جامعـ              صحبت
 كه در مجموع به تأثيرِ منفي يادگيري زبان انگليـسي بـر             2ة  عامل شمار و  ) 42/1 انحراف معيار 

 كمترين طرفدار را بين دانشجويان داشت       ظ زبان فارسي اشاره دارد    فتل نحوي، لغوي و   ساختار
تـك   بنـدي تـك   راستا بـا اولويـت   ها در واقع هم اين يافته). 34/1 انحراف معيار ،88/2ميانگين  (
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هاي پنجم، چهارم، سـوم       عامل. ها به دست دانشجويان است و بر همان مفاهيم تأكيد دارد            گويه
  .  دهد  ميهاي بعدي دانشجويان را تشكيل و ششم به ترتيب اولويت

  
  ها بر حسب ميانگين بندي عامل اولويت. 3جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  عامل  اولويت
  42/1  03/5  عامل اول  1
  51/1  91/4 عامل پنجم  2
  81/1  76/4 عامل چهارم  3
  63/1  67/4 عامل سوم  4
  64/1  77/3 عامل ششم  5
  34/1  88/2 عامل دوم  6

  
 شد سه اولويـتِ اول دانـشجويان بـر ضـرورت فارسـي              طور كه ذكر    در پژوهشِ حاضر، همان   

. هـا اشـاره دارد      هاي زبان و تأثيرِ منفي آن بر تلفظ و ميـزان تـالش آن               نكردن در كالس    صحبت
هـا نيـز بـه ترتيـب بـر تـأثير منفـي                هاي ششم، هشتم، نهم و چهاردهم آن        بر آن، اولويت    عالوه

كردن، كيفيت يـادگيري و مهـارت         حبتكارگيري زبان فارسي بر سرعت يادگيري، مهارت ص         به
اين در حالي است كه اولويت پـنجم و دوازدهـم دانـشجويان بـه     . گرامري فراگيران اشاره دارد  

ها در طـرح      بخشيدن به آن    مزاياي استفاده از زبان فارسي در كاهش استرسِ فراگيران و شهامت          
كننـدگان در   د كـه شـركت  رسـ  در مجموع، به نظر مي   . هايشان در كالس درس اشاره دارد       سؤال

هاي زبان گرايش دارند، چرا كـه    پژوهش حاضر بيشتر به عدم استفاده از زبان فارسي در كالس          
زبانه به آموزش زبان است كه        اين نگرش همسو با رويكرد تك     . دانند  تأثير آن را بيشتر منفي مي     

بـه دليـل    .  است  سال است مورد قبولِ اكثر متخصصان حوزة آموزش زبان انگليسي          30بيش از   
آموزان براي استفادة رسـمي       زبان و شانسِ كمِ زبان      محدويتِ ارتباطِ ايران با كشورهاي انگليسي     

رسـد،    زبان چنين نگرشي معقول به نظر مـي         ها و محصوالت فرهنگي انگليسي      و مجاز از رسانه   
دهد تـا بـا    ر ميآموزان قرا چرا كه عدم استفاده از زبان فارسي فرصت بيشتري را در اختيار زبان   

هـا و     تـوان مـديران آموزشـگاه       بـا ايـن حـال، مـي       . زبان انگليسي آشنا شوند و آن را فراگيرنـد        
هاي تربيت مدرس زبان را بيش از پيش از مزايـاي اسـتفادة هوشـمندانه از        برگزاركنندگان دوره 

وص تري را در اين خص      هاي زبان مطلع كرد، به نحوي كه روش منعطف          زبان فارسي در كالس   
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  منـد    آموزان بتوانند از مزاياي رويكرد دوزبانه بـه آمـوزش زبـان بيـشتر بهـره                 دنبال كنند تا زبان   
  تــري در خــصوص كــاربرد زبــان  هــاي جــامع شــوند و ايــن بــه شــرطي اســت كــه پــژوهش

  تـر و     هـاي زبـان انجـام شـود تـا بـه چـارچوب نظـري و عملـي مـشخص                      فارسي در كـالس   
هاي زبان در سـطوح و گـروه سـني            ه از زبان فارسي در كالس     تري از موارد مجاز استفاد      جامع

  .مختلف برسيم

  نتيجه . 5

 آموزش زبـان انگليـسي مـورد توجـه بـسياري از      ةهاي اخير نقشِ زبان مادري در حوز در سال 
هـاي متمـادي     زبانه براي سـال     اينكه رويكردِ تك   با. پژوهشگران و انديشمندان قرارگرفته است    

كـارگيري زبـان مـادري در        د بـه  ي آموزش زبان بوده است، فوا     ةنِ رشت صاخصمورد قبولِ اكثر مت   
رو، بـه بررسـي نگـرش        پژوهش حاضر، از ايـن    . هاي درسِ زبان بر كسي پوشيده نيست       كالس

كارگيري زبان    مترجمي زبان انگليسي به جايگاه زبان فارسي در فراگيري و به           ةدانشجويان رشت 
ق بخشيدن به اين هدف، نخست به انجام تحليل         ق تح منظور  هب. انگليسي در ايران پرداخته است    

بندي دانشجويان در     اولويت ، سپس .كه بدين منظور تهيه شده بود     اقدام شد   اي   عاملي پرسشنامه 
نتايج تحليل عاملي نشان داد كه      . شد مذكور به ارزيابي     ةهاي پرسشنام  ها و گويه   خصوص عامل 

ها نيز نشان داد كـه   و بررسي اولويت ارگذاري شد عامل اصلي بشش پرسشنامه تحت ة گوي 22
آموزان و   كردن بر كيفيت و سرعتِ يادگيري زبان       در حالي كه باور به تأثيرِ منفي فارسي صحبت        

كردن و تلفظ، بيشترين محبوبيت را در بين دانشجويان داشت، باور بـه              آموزشِ مهارت صحبت  
ظِ زبان فارسي كمترين طرفـداري را بـه   في و تلتأثير منفي يادگيريِ زبان بر ساختار نحوي، لغو  

  .خود اختصاص داد
طـرف،   از يـك  . اي پيچيـده اسـت     كارگيريِ زبان مادري در آموزشِ زبان انگليسي مـسئله         به
تـرو    هر چه بيشتر با زبان انگليسي فرصت بيشتري را جهت آشنايي و يـادگيريِ عميـق                ةمواجهِ

كـارگيريِ زبـان      از طرف ديگر، اجتنـاب كامـل از بـه          ،ندك المللي فراهم مي   مؤثرترِ اين زبان بين   
اي كه   مسئله. سازد ميهاي زبان فراگيران را از مزاياي چنين رويكردي محروم           فارسي در كالس  

بايـد بـين اسـتفاده از    . اينجا مطرح است ميزان استفاده از زبان فارسي و موارد كاربردِ آن اسـت    
 ،هـا  انگيزگـيِ آن   ن زبـان، كـم    ا مهارتِ زبانيِ كمِ مدرسـ     هاي زبان به دليل    زبان فارسي در كالس   

يِ كتبِ  يها و نارسا   هاي زبان در مدارس و دانشگاه      هاي ناكافيِ كالس   همچنين فراگيران، ساعت  
 هوشمندانه و سنجيده از زبان فارسي به منظورِ به حـداكثر رسـاندن   ةطرف و استفاد زبان از يك 
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 به استفاده از زبان فارسي در       با توجه به اينكه گرايشِ    .  شد كيفيتِ يادگيري فراگيران تمايز قائل    
 هـاي زبـان باالسـت، لـزوم انجـام          هـا و حتـي آموزشـگاه       هاي زبان در مدارس، دانشگاه     كالس

 مرز بين تـأثيرِ مثبـت و منفـي اسـتفاده از زبـان فارسـي در                  هاي ميداني جهت دريافتنِ    پژوهش
ضـروري بـه نظـر       فراگيران در ايـن خـصوص        هاي مدرسان و     و يافتن چالش   هاي زبان  كالس

 زبان انگليـسي    ةتنها به بررسيِ نگرش دانشجويان رشت      با توجه به اينكه تحقيق حاضر     . رسد مي
اي، دانـشگاهي و آموزشـگاهي بـراي         سطوح مدرسه ة  تري در هم   هاي جامع  ، پژوهش زدپردا مي

تـري از    ت تا بـه تـصوير جـامع        و پيشرفته مورد نياز اس     هطسماتي، متو قد تمام مقاطع م   فراگيرانِ
م اسـت ايـن     لآنچه مـس  . ر آموزش زبان انگليسي در ايران برسيم       و تأثير آن ب    نقش زبان فارسي  

اجتماعيِ فراگيران محفوظ اسـت، منتهـا        است كه جايگاه زبان مادري بخشي از هويت فردي و         
 در خـور تأمـل    نيـز رانكارگيري از آن به منظور باالبردن كيفيتِ يادگيري فراگي         به ةميزان و نحو  
  .بيشتري است
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