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 جهانی

 چکیده
-عنوان یک زبان میانجی بپردازد که بهپژوهش حاضر کوشید به بررسی موضوع انگلیسی به

جای باورهای دیرپا در حوزه آموزش این زبان است ولی ظاهرا  نظر  تدریج در حال گرفتن
خوبی منعکس نشده است. معلمان و معلمان زبان انگلیسی ایرانی در این زمینه به -دانشجو

معلم زبان انگلیسی  16معلم و  -دانشجو 98گیری تصادفی نگرش بدین منظور، با یک نمونه
نامه بررسی شد. کمی و با استفاده از اجرای پرسش نسبت به انگلیسی میانجی در یک تحقیق

های دهندگان را نسبت به مدلباشد که نگرش پاسخنامه مذکور شامل چهار بخش میپرسش
انگلیسی، استفاده از آن برای ارتباط، نقش زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کالس درس 

ان داد دو گروه نظر مثبتی نسبت به ها نشدهد. تحلیل توصیفی دادهمورد بررسی قرار می
استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط، زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کالس داشتند. اما 

ها نشان داد یک تمایل نهادینه در بین آنها های زبان انگلیسی، بررسی پاسخدر ارتباط با مدل
گونه اختالف مؤثری بین بر این، هیچ نسبت به هنجارهای گویشوران بومی وجود دارد. عالوه

ها شاید بتواند برای نگرش این دو گروه نسبت به انگلیسی میانجی وجود نداشت. این یافته
 .کنندگان مطالب درسی مفید واقع شودکارشناسان تربیت معلم و تهیه
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ABSTRACT 
The present study tried to shed more light on the existing trend of English as a Lingua Franca 

(ELF), which is steadily overlooking the long lasting beliefs in the ELT field but it appears 

that Iranian pre and in-service voices have been underrepresented in this regard. To properly 

represent them, their attitudes toward ELF were examined. To collect data in a quantitative 

design the EFL attitude questionnaire consisting of four components designed and validated 

by Curran and Chern (2017) was employed. The questionnaire was distributed among 91 pre 

and 85 in-service EFL teachers randomly selected. The descriptive analysis of the data 

showed that both groups of the participants positively agree, with the statements concerning 

the use of English for communication, the role of language and culture and language used in 

classroom context. However, an underlying tendency towards native speakers’ (NS) norms 

was also found based on the analysis of the participants’ answers to the statements related to 

the models of English. Moreover, comparing the groups’ means by using an independent t-

test did not reveal any significant difference between the pre- and in-service teachers’ 

attitudes towards ELF. Findings of the study might have implications for teacher-educators, 

materials developers and EFL teachers. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.323783.839 
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 مقدمهوضرورتانجامپژوهش .8

 المللیبینعنوان یک زبان هاست بهزبان انگلیسی دهه

عنوان وسیلة ارتباطی با شناخته شده و استفاده از آن به

دلیل سرعت در حال افزایش است. این زبان به دلیل به

استفاده توسط گویشوران بومی و غیربومی برای اهداف 

(. Kachru ،8991)کاچرو، ای دارد مختلف طیف گسترده

طوالنی در یکپارچگی  دلیل ایفای نقشیاین زبان بدلیل به

های دنیا عناصر زبانی و فرهنگی در بسیاری از قسمت

کاچرو  ؛Jenkins ،1009جنکینز، محلی و بومی شده است )

طور که  (. همانKachru & Smith  ،1009،واسمیت

خاطرنشان  (Kachru & Nelson ، 8995)کاچرو و نلسون

توان بر اساس زبان انگلیسی را میاند، گسترش جهانی کرده

مجزا توضیح داد. ایده (diaspora) دو عامل پراکندگی 

مطرح شد.  (8991کاچرو )پراکندگی برای بار اول توسط 

دلیل گسترده شدن این زبان از کشورهای اولین پراکندگی به

 وجود آمد. در مانند بریتانیا بهما

و دومین پراکندگی زمانی اتفاق افتاد که افرادی که به زبان  

سازی انگلیسی تحصیل کرده بودند از طریق فرایندهای بومی

 آن را به مناطق جدید منتقل کردند. 

زبان انگلیس اخیرا  موجب ایجاد  انتشار جهانی

های جهانی الگوهای پژوهشی جدیدی مانند انگلیسی

(World Englishes)و  المللیعنوان زبان بین، انگلیسی به

عنوان شده است که به (Lingua Franca)انگلیسی میانجی 

های منعطف ارتباطی بین گویشوران غیربومی لحاظ شیوه

(. گزینهKe & Cahyani ،1082کی و کاهیانی، اند )شده

عنوان مدلهای موجود در انگلیسی جهانی توسط افرادی به

های قابل درک و در دسترس فراگیران محلی در حال 

ترویج است که بر اساس استفاده واقعی مردم در بافت 

دیپولد، بریجز، اکلز و اند )زندگی روزمره در نظر گرفته شده

 .(Dippold, Bridges, Eccles & Mullen ،1089مولن، 

محور  های پیشین بومیها واکنشی به مدلاین ترویج

طور  همان (.Holliday ،1005)هالیدی، گردد محسوب می

ها استدالل کرده است، در بین این مدل (1086جنکینز )که 

تمایلی به تأکید بیش ازحد بر استفاده از زبان انگلیسی 

-گویشورهای بومی در جهت ضعیف کردن معلمان و زبان

که منجر به حفظ تسلط  شودآموزان غیربومی دیده می

اجتماعی کشورهای انگلیسی زبان   -اقتصادی و سیاسی

اصلی مثل بریتانیا، آمریکا و استرالیا  بر سایر کشورها 

 خصوصا  کشورهای جهان سوم  شده است.

در اکثر مطالعات مرتبط، ایدئولوژی رایج مورد حمایت 

، Kubota)کوبوتا، است  normative)-(anti« غیرهنجاری»

گرایانه زبان انگلیسی و کاهش که بر دیدگاه جمع (1081

انحصار هنجارهای انگلیسی بومی در تدریس این زبان تاکید 

در کنار  (.Galloway & Rose ،1086و رز، )گلووی دارد

گرایانه در تقابل با دیدگاه انحصاری زبان دیدگاه جمع

انگلیسی جهانی، مقوالتی همچون مالکیت، استاندارد بودن و 

عنوان هویت نیز نقاط شروع مطالعاتی در زمینه انگلیسی به

 المللیبینانگلیسی جهانی و انگلیسی  یک زبان میانجی، 

؛ میرحسینی و Seidlhofer ، 1088، سیدل هوفرد )انبوده
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دلیل کمبود شواهد مرتبط، به  (. بااین وجود،8999بدری، 

های مختلف سی واقعا  در قسمتمشخص نیست کدام انگلی

(. همچنین Leyi ،1010له ئی، شود )جهان آموزش داده می

های رسد رهنمودهای محدودی در زمینه سیاستبه نظر می

-های گویشآموزشی در این مورد وجود داشته باشد و گونه

دلیل استفاده گسترده در مطالب آموزشی و بومی بههای 

-پیش فرض صحیح در نظر گرفته می صورتبهسنجش 

. احتماال  دیدگاهای معلمان، مطلعین (1006)جنکینز، شوند 

نگلیسی های اصلی در تعیین نوع اآموزان که مدلو زبان

مناسب برای تدریس هستند در این منازعه نادیده گرفته 

-به (.1080یانگ و والش،  ؛Chun  ،1089چان،اند)شده

 ؛Luo،1086لو، عنوان مثال، ت معدودی )بهعالوه، مطالعا

، Tajeddin & Pashmforoosتاج الدین و پشم فروش، 

گیری معلمان زبان انگلیسی را اند جهتکوشیده (1010

های این زبان در بافت حلقه رو به گسترش نسبت به گونه

که شامل کشورهایی مثل ایران هستند بررسی کنند که 

-مییک زبان خارجی آموزش داده  عنوانبهانگلیسی در آنها 

. با در نظر گرفتن لزوم پرداختن به این شکاف شود

معلمان -نگرش دانشجو تحقیقاتی، مطالعه حاضر به مقایسه

 عنوانبهو معلمان زبان انگلیسی در ایران نسبت به انگلیسی 

 یک زبان میانجی پرداخته است.   

 تحقیقچهارچوبنظریوپیشینة .1

دلیل استفاده عنوان یک زبان میانجی بهاخیرا ، انگلیسی به

عنوان گسترده بین گویشوران غیربومی توجه زیادی را به

یک ابزار کاربردی و زبان محیط کار به خود جلب کرده 

وجود نیاز به یک بااین (.Crystal ،1009)کریستال، است 

زبان میانجی در بین مردمی که زبان مشترکی ندارند 

،  Haberland،)هابرلندقرنهاست که وجود داشته است 

عنوان یک ای برای انگلیسی بهگرچه تعریف ساده (.1088

توان دو برداشت اصلی از این زبان میانجی وجود ندارد، می

واژه داشت. برداشت اول این است که این زبان میانجی 

رود ک زبان ارتباطی بین مردمی به کار میعنوان یاغلب به

عنوان یک که زبان مادری مشترک ندارند و از انگلیسی به

کنند. برداشت دوم آن زبان خارجی برای ارتباط استفاده می

است که، انگلیسی میانجی برای ارتباط بین فرهنگی نیز در 

)سیدل گیرد میان زبانهای مختلف مورد استفاده قرار می

انداز متفاوت و در عین این تعاریف دو چشم (.1006هوفر، 

دهند. بنابراین، حال مرتبطی از انگلیسی میانجی ارائه می

عنوان یک مفهوم گرچه تعریف اول انگلیسی میانجی را به

داند، گونه زبانی می شناسی تلقی کرده و آن را یکزبان

ای دارد که آن را یک شناسانهانداز جامعهتعریف دوم چشم 

، Nagyناگی، کند و نه یک گونه زبانی )ابزار کار تعریف می

1085.)   

خاطرنشان کرده است،  (1009جنکینز)همان طور که 

 local) انگلیسی میانجی دربردارنده گونه محلی

variation)،   زمینة  مشترک(common Ground)  و

است. از نظر (accommodation skills) مهارتهای انطباق

اشتراک  های زبانی بهفرم»توان وی زمینه مشترک را می

هایی تعریف کرد که گذاشته شده زبان انگلیسی بومی و فرم
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با زبان بومی تفاوت دارند ولی به وسیله ارتباط بین کاربران 

(. مهارتهای 108)ص. « اندآمده به وجودانگلیسی میانجی 

، (clarification) سازیانطباق مانند تأویل، تکرار، شفاف

، اصالح گفتار (code switching)حین گفتگو تغییر زبان 

ها و اصطالحات گیری از واژه، کناره(self-repair)خویش

به کر ات  (let it pass)گیری محلی شده و راهبرد نادیده

جهت سهولت ارتباط در بافت انگلیسی میانجی مورد 

، & Dewey Cogo)کوگو و دیوئی،گیرند استفاده قرار می

کاربران زبان انگلیسی در کنار زمینة مشترک باید  ). 2102

از مهارتهای مرتبط با انگلیسی میانجی، گونه محلی و 

مهارتهای انطباق آگاه باشند تا بتوانند در شرایط مختلف 

اگرچه گونه محلی  (.1086)لو، باشند مکالمه روانی داشته

در  دهد،را تشکیل می (1009جنکینز )بخش اصلی تعریف 

شتر یک زبان کاربردی برخی از مطالعات انگلیسی میانجی بی

)ماتسودا و تا یک گونه زبانی  شودمیتلقی 

یک نوع »و یا  )Matsuda & Friedrick  ،1088فردریک،

کنندگانی با پیشینه زبانی مختلف در آن با فعالیت که شرکت

،   Park & Wee)پارک و وی،« کنندمیهم ارتباط برقرار 

 (.950، ص 1088

( 8916منظور تبیین گستردگی زبان انگلیسی کاچرو)به

الگوهای  نوع گستردگی، »مرکز ارائه داد که مدلی هم

ر قالب آنها در های نقشی را که این زبان داکتساب و حوزه

( را 81)ص.  «شودمیها به کار برده بین زبانها و فرهنگ

 inner). این مدل شامل سه حلقه داخلی کندمیمعرفی 

circle)بیرونی ،(outer circle)  و درحال

ای است که به شیوه  (expanding circle)گسترش

زبان بومی، زبان دوم  عنوانبهتر اصطالحات انگلیسی جزئی

دهد. در کشورهای واقع در و زبان خارجی را توضیح می

حلقة داخلی انگلیسی زبان اول است. بریتانیا، استرالیا، 

نیوزلند، کانادا، ایرلند و ایاالت متحده از این جمله هستند. 

درصد کل کاربران زبان  90-10گویشوران این حلقه حدود 

گسترش این  (.1009)کریستال،  دهندمیانگلیسی را تشکیل 

زبان در کشورهای حلقة بیرونی عمدتا  نتیجه استعمارگری 

-کشورهای انگلیسی زبان همچون بریتانیا بوده است. بااین

وجود، این تحمیل یک زبان دوم واحد برای اهداف 

های چندزبانه مثل ، ارتباطی و رسمی در ملتسازمانی

هندوستان، سنگاپور یا فیلیپین ایجاد کرد. در این حلقه 

انگلیسی ازجمله استاندارد، گویش مختلط  هایگونه

(pidgin)  و گویش التقاطی(creole)  بهبه وجود آمدند و-

در حدود  (.8916)کاچرو، یک زبان محلی رشد کردند  عنوان

)کریستال، % کاربران انگلیسی در این حلقه قرار دارند15

1009.) 

سترش زبان انگلیسی از سوی دیگر، در حلقه درحال گ

المللی استفاده شده و در عمدتا  برای ارتباطات بین

کشورهایی همچون چین، روسیه، ژاپن و بسیاری از 

-میزبان خارجی آموزش داده  عنوانبهکشورهای اروپایی 

المللی علت زبان بین عنوانبه. اهمیت فزایندة انگلیسی شود

در سال اصلی گسترش آن در این حلقه است. کریستال 

خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورهای این حلقه در  8996

مقایسه با گویشوران مشابه در حلقه بیرونی، گویشوران 

file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx
file:///D:/Lingua%20franca%20research/ارسال/paper.docx


 

580 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
11

،شمار
ه
4

،زمستان
1411

صفحه
،از

516


تا
526

 

 

 

 

دوزبانه انگلیسی بیشتری دارند. ازآنجا که این زبان عموما  

صورت ای که بهگونه شودمیبرای ارتباطات محلی استفاده ن

گویشوران این  آمده نیز مشاهده نشده است. به وجودمحلی 

-میحلقه تقریبا  نیمی از کاربران زبان انگلیسی را تشکیل 

. دلیل افزایش تعداد گویشوران در حلقه در حال دهند

-گسترش مربوط به این واقعیت است که جمعیت جهانی به

سرعت در حال رشد است و انگلیسی زبان تکنولوژی، علم، 

)کریستال، المللی است آموزش، رسانه و مسافرتهای بین

درواقع، آن دسته گویشوران زبان انگلیسی که در  (.1009

-بهو این زبان را  کنندمیحلقه در حال گسترش زندگی 

برند امروزه تأثیر عمیقی یک زبان خارجی به کار می عنوان

  (.1006)سیدل هوفر، ند بر نحوة تغییر آن دار

گویشوران  هایگونهاولیه که برای ارائه  هایمدلدر میان 

شد، مدلی که بیشتر در تدریس زبان توسعه یافته استفاده می

شامل سه دسته است که تحت عنوان  رودمیانگلیسی به کار 

 عنوانبه، انگلیسی (ENL)زبان بومی  عنوانبهانگلیسی 

 (EFL)زبان خارجی  عنوانبهو انگلیسی   (ESL)زبان دوم

 زبان مادری اکثر (.1001)کرک پاتریک،  اندشدهمعرفی 

 کنندمیافرادی که در کشورهای انگلیسی زبان زندگی 

زبان دوم  عنوانبهانگلیسی است. کشورهایی که از این زبان 

و  اندبودهاغلب مستعمره بریتانیا و یا آمریکا  کنندمیاستفاده 

زبان رسمی مورداستفاده  عنوانبهانگلیسی در آنها عموما  

ارجی غالبا  جزو زبان خ عنوانبه. انگلیسی گیردمیقرار 

ندرت در مکالمات روزمره استفاده دروس مدرسه است و به

فرض بر این است که  ENL/ESL/EFL. در مدل شودمی

تنها یک گونه زبان انگلیسی در کشورهای بومی وجود دارد 

های و گویشوران در محیط شودمیکه فرم استاندارد تلقی 

زبان دوم یا خارجی باید تالش کنند از آن تقلید نمایند 

در  (8916کاچرو )اما جاذبه مدل  (.1081)کرک پاتریک، 

قبلی آن است که تالش دارد تصویر  هایمدلایسه با مق

تری از وضعیت زبان انگلیسی در دنیای امروز ارائه دقیق

دیگر مقدم نیست. های گونهدهد که در آن یک گونه بر 

همچنین این مدل تنوع فرهنگی را نیز درکنار تنوع زبانی در 

 (1006جنکینز )که  همان طور (.8990)کاچرو، گیردمینظر 

خاطرنشان کرده است، مدل کاچرو طیف کاربران زبان 

 دهد. اس میانگلیسی را نیز بهتر انعک

آموزش زبان انگلیسی را در  اندکوشیدهمطالعات پیشین 

کشورهای حلقه در حال گسترش بررسی کنند و به این 

یک زبان  عنوانبهاند که آموزش این زبان نتیجه رسیده

مادری با در نظر گرفتن عوامل بافتی، نیاز فراگیران و اهداف 

و بنا به  (1009)ماتسودا، برنامه آموزشی مناسب نیست 

 عنوانبهاستدالل آنها معلمان زبان انگلیسی باید این زبان را 

فرهنگی تلقی کنند  المللی و بینیک زبان بین

با در  (1009سیفاکیس )بعدها  (.Sifakis  ،1002)سیفاکیس،

های آموزش ارتباطی را با نظریه نظر گرفتن این هدف، بافت

که مشتمل بر ارتباط، قابلیت درک و  (C-bound)باند سی 

آموز و فرهنگ است پیشنهاد داد که هویت فرهنگی زبان

تفاهم متقابل را به ترتیب اولویت حائز اهمیت قلمداد .بر 

 آموزانزبانمی شمارد. او همچنین توصیه کرد مدارس باید 
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های واقعی همچون ارتباط را به مهارتهای ضروری محیط

 مجهز کنند.  (non-NSs)گویشوران غیربومی  بین

های موجود در آشنا کردن معلمان زبان رغم چالشعلی

یک زبان خارجی و به کار  عنوانبهبا اصول زبان انگلیسی 

های درس، برخی های آموزشی مرتبط در کالسبردن روش

معلمان در این  -محققین شروع به بررسی باورهای دانشجو

زمینه کرده و به این نتیجه رسیدند که گرچه این معلمان 

یک زبان خارجی  عنوانبهمؤثر بودن یادگیری زبان انگلیسی 

ولی تمایل دارند این زبان را با رعایت  کنندمیرا تصدیق 

)سیفاکیس و ند هنجارهای گویشوران بومی تدریس کن

متوجه شدند که  (1080یانگ و والش ) (.1006سوگاری، 

فهومی یک زبان خارجی از نظر م عنوانبهاگرچه انگلیسی  

برای معلمان جذاب است، ولی آنها درک واضحی از طبیعت 

ای از فرض آنها این است که باید گونهآن ندارند و پیش

زبان انگلیسی را تدریس کرد که در بافت بومی آنها قابل 

ای به در مطالعه (zukiSu ،1088سوزوکی )اجرا باشد. 

زبان  هایگونهمعلمان از تدریس  -بررسی درک دانشجو

انگلیسی در ژاپن پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد 

-گونهجز این زبان به هایگونهکنندگان برای پذیرش شرکت

استاندارد انگلیسی و آمریکایی اکراه داشتند. محقق  های

برای تغییر این نگرش که انگلیسی بریتانیایی  کندمیتوصیه 

المللی هستند نظام و آمریکایی همان انگلیسی ارتباطات بین

معلم باید اطالعاتی دربارة انگلیسی میانجی و مفهوم تربیت

این زبان در برنامه درسی خود بگنجاند.  هایگونهتنوع 

یک برنامه  (1009سیفاکیس ) درراستای این پژوهش، 

دهد که مبتنی بر انگلیسی میانجی معلم را پیشنهاد میتربیت

منظور بوده و بر توانایی معلم دراستفاده از تکنولوژی به

ایجاد ارتباط با گویشوران غیربومی کشورهای دیگر تأکید 

آگاهی معلمان را نسبت به ارزش د توانمیدارد. این برنامه 

 ارتباط از طریق این زبان میانجی برانگیزد.

معلمان درزمینة  -نیز دیدگاه دانشجو (1081دیوئی )

مفاهیم انگلیسی میانجی و تأثیر احتمالی آن را بر تدریسشان 

کنندگان که این شرکتمورد بررسی قرار داد. درحالی

های انگلیسی میانجی داشته و باور اطالعاتی درباره نظریه

انگلیسی باید مورد تأیید و احترام های گونهداشتند که تمام 

استفاده از اصول مربوطه در تدریس برایشان چالش  باشند،

فرم  رودمیبرانگیز بود. بنا به اظهار آنها، از معلمان انتظار 

استاندارد انگلیسی را پذیرفته و در کالس درس اجرا کنند و 

. اما برخی از گیردمیانگلیسی میانجی مورد حمایت قرار ن

برآن شدند تا چالشهای  (1086لو)پژوهشگران همچون 

معلم در معرفی مفاهیم انگلیسی فراروی اساتید تربیت

معلمانشان را بررسی کنند. این اساتید  -میانجی به دانشجو

های مختلفی داشتند و به اهمیت آشنا کردن واکنش

ان داشتند ولی از پذیرش آن دانشجویانشان با این مفاهیم اذع

توسط دانشجویان مطمئن نبودند. اساتید در تدریس 

انگلیسی میانجی نیز مشکل داشتند چون غیبت مطالب 

آموزشی مرتبط کامال  محسوس بود و آموزش آنها بیشتر 

 مبتنی بر هنجارهای گویشوران بومی بود. 

برخی از پژوهشگران در ایران نیز بررسی نگرش معلمان 

را نسبت به انگلیسی میانجی و مطالب  آموزانزبانو 
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-این زبان آغاز کرده هایگونهآموزشی مناسب برای تدریس 

 Fazilatfar & Barzegarفضیلت فر و برزگر راحتلو، اند )

Rahatloo ،2102؛1010تاج الدین و پشم فروش،  ؛ 

فضیلت برای نموه  ). Tamimi Sa’d ،2102تمیمی سعد، 

های نامه و مصاحبهبا استفاده از پرسش (1081فر و راحتلو)

معلمان زبان انگلیسی  -ساختاریافته نگرش دانشجونیمه

یک زبان میانجی را  عنوانبهنسبت به استفاده از این زبان 

بررسی کرده و متوجه نگرش ضد و نقیض و نامطمئن آنها 

شدند. در واقع، یک نوع تمایل به سمت انگلیسی بومی در 

نیز  (1081. تمیمی سعد)کنندگان مشاهده شدبین این شرکت

های متمرکز درمورد نامه و مصاحبهاز پرسشبا استفاده 

یک زبان خارجی  عنوانبهزبان انگلیسی  آموزانزباننگرش 

های جهانی تحقیق کرد. او نیز به همین نسبت به انگلیسی

ایرانی، انگلیسی  آموزانزباننحو دریافت که از نظر 

استاندارد مورد استفاده در حلقه داخلی مرجع معتبر است. 

ه آنکه در این زمینه مطالعات کمی به بررسی با توجه ب

اند، هدف از یا معلمان در ایران پرداخته آموزانزباننگرش 

معلمان و معلمان -پژوهش حاضر مقایسه دیدگاه دانشجو

  زبان انگلیسی نسبت به انگلیسی میانجی است. بنابراین،

      :دهد پاسخ ذیل کوشیده است به سؤاالت حاضر مطالعه

دانشجو .1 زبان-نگرش ایرانی معلمان و معلمان

 بهعنوانبهانگلیسی نسبت خارجی زبان یک

 انگلیسیمیانجیچیست؟

معلمان-داریبیننگرشدانشجوآیااختالفمعنی .2

انگلیسی یکزبانعنوانبهومعلمانایرانیزبان

 خارجینسبتبهانگلیسیمیانجیوجوددارد؟

I.  

تحقیقروش .3

استفاده از صورت پیمایشی با و بهکم ی   روش با پژوهش این

 .استشده انجام نامهپرسش

 یآمارةجامع

معلم و معلم زبان  -دانشجو 865پژوهش  ینا یآمار جامعه

گیری دردسترس انگلیسی زن و مرد بودند که از طریق نمونه

 98معلمان ) -هدفمند انتخاب شدند. دانشجو صورتبهو 

نفر( دانشجویان سال دوم و سوم دو مرکز دانشگاه فرهنگیان 

سال بودند. علت انتخاب  12تا  18تهران در بازه سنی 

دهندگان از این سالهای تحصیلی آن بود که نسبت به پاسخ

سالهای دیگر پر تعدادتر بودند. اکثر این دانشجویان به 

نفر( و زبان  19ارجی سفر نکرده بودند )کشورهای خ

مادری تمام آنها فارسی بود. هشتاد و پنج معلم مشغول 

بودند در بازه سنی  کنندگانشرکتخدمت نیز که از جمله 

قرارداشتند و در مدارس متوسطه دولتی مناطق  26تا  11

نفر از آنها مدرک  90کردند. مختلف کشور تدریس می

نفر مدرک دکتری  1شناسی ارشد و نفر کار  66کارشناسی، 

آموزش زبان انگلیسی داشتند. زبان مادری تمام آنها فارسی 

نفر( به کشورهای خارجی سفر  21بود و برخی از آنها )

کرده بودند. این معلمان بر اساس سابقه تدریس به دو گروه 

سال سابقه کار داشتند در  6تقسیم شدند. افرادیکه کمتر از 
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نفر بودند و آنهایی که  19رفتند که مجموعا  یک گروه قرار گ

سال داشتند هم در گروه دیگری  6سابقه کاری بیشتر از 

 نفر بودند.  51قرار گرفتند که جمعا  

 ابزارپژوهش

یک  عنوانبهنگرش نسبت به زبان  انگلیسی » نامةپرسش

و  یطراح (1086کارن و چرن )که توسط « زبان میانجی

ها به کار گرفته آوری دادهبرای جمع است شده یسنجاعتبار

از آن جهت انتخاب شد که مشخصا   نامهپرسششد. این 

معلمان زبان انگلیسی طراحی  -برای سنجش نظر دانشجو

 باشد.های آن قابل تعمیم به معلمان نیز میویهشده و گ

 ینهگز پنج یکه هر کدام دارادارد سؤال  10 نامهپرسش

 (نظری ندارم، موافقم و کامال  موافقم، مخالفم، مخالفم )کامال 

ها . گویهاندشدهمرتب  6تا  8از  یکرتل یفدر طاست که 

که مقوله اول شامل  اندشدهبندی به چهار مقوله دسته

-مختلف زبان انگلیسی می هایمدلسؤاالتی در ارتباط با 

 را در بر 8،1،9،2،6،5،80،88،81،89باشد و سؤاالت شماره 

معلمان و معلمان را  -. این سؤاالت نظر دانشجوگیردمی

های درمورد موضوعاتی مانند تهیه مطالب آموزشی با لهجه

ایفای نقش براساس  متفاوت انگلیسی و تعیین الگوهای

 سنجد. گویشوران بومی می

( مرتبط با استفاده 86و  82مقوله دوم از دو گویه )

از زبان انگلیسی برای ارتباط تشکیل شده است. در این 

آموزان باید زبان انگلیسی را آیا دانش شودمیها سؤال گویه

منظور استفاده در ارتباطات واقعی و مکالمه با سایر به

ن غیربومی این زبان فراگیرند. مقولة سوم از چهار گویشورا

( که بر جایگاه زبان و 10، 9، 1، 6گویه تشکیل شده )

فرهنگ در کالس درس تمرکز دارد. هدف اصلی این 

دهندگان از اهمیت سؤاالت به دست آوردن برداشت پاسخ

یادگیری فرهنگ گویشوران بومی زبان انگلیسی و یادگیری 

به اشتراک گذاشتن رفتارهای فرهنگی و  منظوراین زبان به

سنتهای خود با دیگران است. همچنین این سؤاالت از 

-آیا باید دانش کنندمیمعلمان و معلمان سؤال  -دانشجو

آموزان خود را از وجود تفاوتهای فرهنگی موجود بین 

های فرهنگی مختلف مطلع کنند و به گویشورانی با پیشینه

 ها صحبت کنند. ره این تفاوتآنها انگیزه بدهند دربا

( در 81،89،85،86آخرین مقوله شامل چهار گویه )

-ارتباط با استفاده از زبان انگلیسی و زبان مادری دانش

آموزان در کالس درس و اهمیت تدریس راهبردهای 

 ،نامهپرسشیایی پا از ینانمنظور اطم بهتعویض زبان است. 

که  زبان انگلیسیمعلم و معلم  -دانشجو 16 ابتدا از

 یلداشتند جهت تکم یآمار ةبه جامع یهشب هایی یژگیو

 یآلفا یبمذکور، دعوت به عمل آمد. سپس ضر نامهپرسش

 و تحلیل  یهو تجز ی. پس از بررسدمحاسبه ش خکرونبا

محاسبه  19/0معادل با  یکل یایی، پانامهپرسش یها داده

دهندگان اصلی برای پاسخ نامهپرسشاز آنجا که  .یدگرد

تایوانی تهیه شده بود، قبل از اجرای آزمایشی سه استاد، 

مذکور را مطالعه نموده و صحت محتوا و مرتبط  نامهپرسش

 بودن آن را با هدف تحقیق حاضر تأیید کردند. 

 هاآوریدادهروشجمع
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صورت آنالین انجام در تحقیق حاضر به هاداده آوریجمع

معلم رشته آموزش زبان  -دانشجو 881شد و در آن از 

انگلیسی مشغول تحصیل در دو مرکز دانشگاه فرهنگیان در 

استان تهران از طریق ایمیل درخواست شد در این مطالعه 

 تکواهداف تحقیق و تک صورت داوطلبانه شرکت کنندبه

برای آنها توضیح داده شد. از میان  نامهپرسشهای گویه

برای تجزیه و تحلیل  نامهپرسش 98های دریافتی نامهپرسش

جواب ماند و در ها بیبرخی از ایمیل انتخاب شد زیرا

درستی پاسخ داده نشده بودند. ها بهنامهپرسشبرخی دیگر 

صد معلم زبان انگلیسی نیز به همین شیوه از استانهای 

مختلف کشور از جمله مرکزی، البرز قم، تهران و مازندران 

دریافت کردند که از ی آنالین راهانامهپرسشانتخاب شده و 

 ها پاسخ دادند.نامهپرسشنفر به  16میان آنها 

 هاتجزیهوتحلیلدادهروش

معلمان و  -منظور بررسی نگرش دانشجودر این پژوهش به

عنوان یک معلمان زبان انگلیسی ایرانی نسبت به این زبان به

میانگین و های توصیفی درصد فراوانی، زبان میانجی از آماره

اسمیرنوف،  -های کولموگروفانحراف معیار و آزمون

تجزیه و تحلیل استفاده شد.  مستقل tای، تک نمونه tآزمون 

  06/0و در سطح  SPSS (24)آماری با استفاده از نرم افزار 

   .انجام شده است 

 هایافته .2

 پاسخ به سؤاالت پژوهش

نرمال بودن  ، برای بررسیهادادهقبل از تجزیه و نحلیل 

اسمیرنوف استفاده شد و  -آنها از آزمون کولموگروف

نتایج نشان داد فرض نرمال بودن برای متغیر نگرش نسبت 

های آن عنوان یک زبان میانجی و مؤلفهبه انگلیسی به

(06/0 <sig(  از توزیع نرمال  هادادهبرقرار است، بنابراین

ول پژوهش ا سؤالمنظور پاسخ دادن به برخوردارند. به

ان و معلمان زبان انگلیسی ایرانی معلم -دانشجو)نگرش 

عنوان یک زبان میانجی چیست؟( نسبت به این زبان به

 -دانشجوترین درصد نگرش معلمان و باالترین و پایین

انگلیسی میانجی محاسبه شد که در  ان نسبت بهمعلم

 های ذیل نشان داده شده است.جدول

یک زبان میانجی  عنوانبه. نگرش نسبت به انگلیسی 8جدول

 معلمان -توسط باالترین درصد معلمان و دانشجو

 

یک زبان میانجی  عنوانبه. نگرش نسبت به انگلیسی 1جدول

 معلمان -توسط پایین ترین درصد معلمان و دانشجو
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 -دانشجونفر و  16در این مطالعه  کنندهشرکتمعلمان 

 نامهپرسشنفر به  865نفر بودند که جمعا  98ان معلم

عنوان یک زبان میانجی پاسخ نگرش نسبت به انگلیسی به

-آمده از پرسشدستبندی اطالعات بهس از جمعدادند. پ

های چهار مؤلفه ةمقایس منظوربهشده  آوریجمع های نامه

 گانه تحلیل آماری توصیفی صورت پذیرفت. 

-پرسشمؤلفه  2آیتم موجود در  10در رابطه با 

 -، به دنبال یافتن میزان موافقت معلمان و دانشجونامه

ایم. و مقدار ارزش عددی بوده نامهپرسشمعلمان با عبارات 

معلمانی که  -( درصد معلمان و دانشجو8در جدول شماره )

 اند نشان داده شدهگذاری باالیی انجام دادهدر هر آیتم ارزش

 10تا از  80 دهندگانپاسخ% از 50است. به طور کلی حدود 

را با کامال  موافق یا موافق هستم جواب  نامهپرسشآیتم 

های آیتم مربوط به مؤلفه درک مدل 2اند. داده

های گویشورهای بومی در تهیه انگلیسی)استفاده از مدل

کننده مطالب آموزشی، تلفظ مانند گویشوران بومی، گیج

هامؤلفه  کامال  موافق/موافق )%( سؤاالت 

-دانشجو  

 معلمان

 معلمان

های درک مدل

 انگلیسی

2/56 تلفظ کنند.را آموزان سعی کنند مثل گویشوران بومی این زبان مهم است دانش کنممی . فکر 8  5/65  

5/53 . در تهیه مطالب آموزش زبان انگلیسی تنها باید از مدل گویشوران بومی استفاده کرد.1  5/65  

 .های مختلف در کالس گیج کننده است. معرفی کردن بسیاری از لهجه6

 مهم است مطالب درسی مدل واحدی از انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی را در کالس درس ارائه دهند.  .80

2/65  

5/65  

3/66  

5/65  

درک استفاده از زبان 

 انگلیسی برای ارتباط

 تمرکز اصلی یک برنامه انگلیسی باید تدریس استفاده از این زبان در مکالمات روزمره باشد.  کنممی .فکر 82

 

4/63  6/53  

های انتقال اطالعات در مورد فرهنگ و سنت منظور به آموزان بتوانند از زبان انگلیسیکنم مهم است دانش.فکر می6 نقش زبان و فرهنگ

 خود استفاده کنند.

2/61  2/51  

آموزان کمک کنند تا مردم دیگر کشورها را که احتماال  با آنان کنم مهم است معلمان زبان انگلیسی به دانشفکر  می. 1

 به زبان انگلیسی صحبت خواهند کرد بهتر درک کنند.

5/56  1/55  

6/56 های گویشوران بومی آشنا شوند.آموزان با فرهنگ و سنتمهم است دانش کنممی . فکر 9  4/64  

های فرهنگی آگاه باشند و آنها را تشویق آموزان آموزش دهیم نسبت به تفاوتکنم مهم است به دانش. فکر  می10

 صحبت کنند. ها تفاوتکنیم درباره این 

6/55  4/52  

زبان استفاده شده در 

 کالس درس

زبان فارسی برای کمک به های زبان انگلیسی کاربرد یک روش دوزبانه که در آن از کنم در کالس. فکر  می89

 شود مؤثرتر است.  آموزش استفاده می

5/62  5/65  

6/56 آموزان حائز اهمیت است.کنم تدریس راهبردهای موثر تعویض زبانی بین فارسی و انگلیسی به دانش. فکر  می86  4/46  
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مختلف و پیروی از مدل واحد  هایلهجهمعرفی بودن 

آیتم مربوط  8انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی در کالس(، 

به مؤلفه درک استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباطات 

تمرکز اصلی یک برنامه انگلیسی باید تدریس استفاده از )

آیتم مربوط به  2(، تمام این زبان در مکالمات روزمره باشد

آیتم مربوط به مؤلفه زبان  1فه نقش زبان و فرهنگ و مؤل

)کاربرد یک روش دو  باشدمیاستفاده شده در کالس درس 

 زبانه در کالس و تدریس راهبردهای مؤثر تعویض زبان(. 

که  دهدمیها نشان همچنین الگوی عمومی پاسخ

کامال   دهندگانپاسخ%  از 60آیتم دیگر  توسط حدود  9

آیتم مربوط به  5گذاری شدند. مخالفم و مخالفم ارزش

های انگلیسی )داشتن تلفظی مانند مؤلفه درک مدل

در  آموزاندانشگویشوران بومی ضروری نیست، مهم است 

ای از زبان انگلیسی مانند هندی و معرض طیف گسترده

در معرض  آموزاندانشآفریقایی قرار گیرند، مهم است 

های گویشوران زبان دوم قرار گیرند، ارائه مدلانگلیسی 

و زبان دوم، الگو بودن گویشوران بومی  غیربومیانگلیسی 

و رفتار کردن مانند یک گویشور بومی(،  آموزاندانشبرای 

آیتم مربوط به مؤلفه درک استفاده از زبان انگیسی برای  8

برای ایجاد  آموزاندانشتمرکز بر آماده کردن ارتباطات )

 1و  ارتباط با افرادی که گویشور بومی این زبان نیستند(

آیتم مربوط به مؤلفه زبان استفاده شده در کالس درس بود 

عنوان تنها زبان آموزش در )استفاده از زبان انگلیسی به

برای آفرین بودن استفاده از زبان فارسی کالس و مشکل

ه از آیتم . این دو گروایجاد راهبردهای ارتباط معنایی موثر(

نشان داده شده است. آیتم شماره  1و  8ها در جدول 

با استفاده  تمرکز اصلی یک برنامه انگلیسی باید تدریس)82

 -دانشجو( از نظر از این زبان در مکالمات روزمره باشد

%( باالترین موافقت 6/19%( و از نظر معلمان )2/99ان )معلم

اهمیت استفاده از زبان )  10و  6را داشته اند. آیتم شماره 

-انتقال اطالعات در مورد فرهنگ و سنتمنظور بهانگلیسی 

و اهمیت تدریس تفاوتهای فرهنگی( نیز موافقت های خود 

ان داشتند. از معلم -دانشجوباالیی در هر دو گروه معلمان و 

کنم تنها باید از زبان فکر می) 81طرف دیگر آیتم شماره 

( موزش در کالس استفاده شودزبان آ عنوانبهانگلیسی 

%( 9/16ان )معلم -دانشجوکمترین میزان موافقت را در بین 

و  85%( به خود اختصاص داد. آیتم شماره 6/12و معلمان ) 

برای ایجاد )مشکل آفرین بودن استفاده از زبان فارسی 89

و رفتار کردن مانند یک  راهبردهای ارتباط معنایی موثر

گویشور بومی( نیز میزان مشابهی در دو گروه داشتند. از 

توان نتیجه گرفت که نگرش بیشتر مقایسه این دو جدول می

معلمان زبان انگلیسی ایرانی نسبت به  -معلمان و دانشجو

عنوان یک زبان میانجی در سطح باالیی از این زبان به

 موافقت بوده است.

 های توصیفی. آماره9جدول      
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 انحرافازمیانگین انحرافمعیار میانگین تعداد گروه 

11/9 98 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو های انگلیسیدرک مدل  98/0  09/0  

89/9 16 معلمان زبان انگلیسی  89/8  81/0.  

درک استفاده از زبان انگلیسی 

 ارتباطبرای 

12/9 98 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو  61/0  01/0  

61/9 16 معلمان زبان انگلیسی  16/0  09/0  

91/9 98 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو نقش زبان و فرهنگ  68/0  06/0  

66/9 16 معلمان زبان انگلیسی  01/8  88/0  

12/9 98 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو زبان استفاده شده در کالس درس  16/0  09/0  

11/9 16 معلمان زبان انگلیسی  89/8  81/0  

نگرش معلمان نسبت به زبان 

 عنوان یک زیان میانجیانگلیسی به

22/9 98 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو  12/0  01/0  

96/9 16 معلمان زبان انگلیسی  06/8  88/0  

 

دهد. میانگین و معلمان نسبت به انگلیسی میانجی را نشان می -نگرش معلمان و دانشجوهای توصیفی یافته 9جدول

بیشترین میانگین مربوط به  .باشدمی 66/9 ±06/8و میانگین و انحراف معیار معلمان  22/9   ±/.  12معلمان  -انحراف معیار دانشجو

و در گروه معلمان با  91/9 ±/. 68معلمان با میانگین و انحراف معیار  -مؤلفه نقش انگلیسی در زبان و فرهنگ در گروه دانشجو

 معلمان با -های انگلیسی در گروه دانشجوبود. کمترین میانگین مربوط به مؤلفه درک مدل 66/9   ±01/8میانگین و انحراف معیار 

 .باشدمی 89/9   ±89/8و در گروه معلمان با میانگین و انحراف معیار   18/9   ±/.98میانگین و انحراف معیار 

 ای تک نمونه t. آزمون 2جدول

 گروه

 

 

 
3= مقدارآزمون  

دارسطحمعنی درجهآزادی  tآماره انحرافمعیار میانگین %66فاصلهاطمینان تفاوتمیانگین   

پایینحد  حدباال 

جو
نش

دا
- 

سی
گلی

ن ان
زبا

ن 
ما

معل
 

 های انگلیسیدرک مدل
11/9  98./  95/1  90 010/0  116/0  02./  28/0  

 درک استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط
12/9  61./  18/80  90 000/0  120/0  51/0  0/8  

91/9 نقش زبان و فرهنگ  68./  18/89  90 000/0  919/0  12/0  89/8  

19/9 استفاده شده در کالس درسزبان   16./  51/1  90 080./  199/0  05/0  21/0  

 عنوان یک زیان میانجینگرش معلمان نسبت به زبان انگلیسی به

22/9  12./  09/6  90 000/0  228/0  16/0  51/0  

سی
گلی

ن ان
زبا

ن 
ما

معل
 

 های انگلیسیدرک مدل
89/9  89/8  66/8  12 819/0  898/0  - 06/0  22/0  

 استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباطدرک 
61/9  16/0  10/5  12 000/0  611/0  99/0  66/0  

 نقش زبان و فرهنگ
66/9  01/8  61/5  12 000/0  661/0  69/0  96/0  

11/9 زبان استفاده شده در کالس درس  89/8  66/8  12 010/0  186/0  - 09/0  25/0  

 زیان میانجیعنوان یک نگرش معلمان نسبت به زبان انگلیسی به
96/9  06/8  99/1  12 002/0  912/0  81/0  61/0  
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معلمان و  -منظور بررسی نگرش فردی دانشجوبه

عنوان  یک معلمان زبان انگلیسی ایرانی نسبت به این زبان به

-One-Sample t(ای تک نمونه tزبان میانجی از آزمون 

test( نتایج آزمون  1ایم.  جدول استفاده کردهt تک نمونه-

شود این نگرش در چنانچه مالحظه می .دهدمیای را نشان 

 = 0008/0 < 06/0باشد )دار میمعلمان معنی -میان دانشجو

sig  ،09/6 =tهای های درک مدل(. نگرش نسبت به مؤلفه

انگلیسی، درک استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط، نقش 

دار هنگ و زبان استفاده شده در کالس درس معنیزبان و فر

(. از آنجا که مقدار میانگین با مقدار sig < 06/0است )

( است و تفاوت میانگین مثبت 9باالتر ازسطح آزمون ) 22/9

معلمان نسبت به  -است بیانگر این است که نگرش دانشجو

عنوان یک زبان میانجی نگاهی مثبت و موافق انگلیسی به

 06/0) باشدمیدار همچنین نگرش معلمان نیز معنیاست. 

>002/0 = sig ،99/1 =t از آنجا که مقدار میانگین با . )

و تفاوت میانگین مثبت  9باالتر ازسطح آزمون  9396مقدار 

عنوان یک زبان است، نگرش معلمان نسبت به انگلیسی به

میانجی نیز نگاهی مثبت و موافق است. این نگرش نسبت به 

های درک استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط و نقش لفهمؤ

ولینسبت(. sig < 06/0) باشدمیدار زبان و فرهنگ معنی

 819/0< 06/0)انگلیسیبامقدارهای مدلبهمؤلفهدرک

= sig ،66/8 =t )کالس در شده استفاده زبان مؤلفه و

دارمعنی(sig ،66/8 =t = 010/0< 06/0)درسبامقدار

نیست.ازآنجاکهتفاوتمیانگیننسبتبهسطحآزمون

مثبتاستلذامعلماننسبتبهایندومؤلفهدیدگاهی3

 بینابینونهموافقنهمخالفداشتهاند.

دوم پژوهش مبنی بر وجود   سؤالمنظور بررسی به

معلمان و معلمان  -اختالف معنادار در نگرش  دانشجو

مستقل استفاده کردیم  tجی از آزمون نسبت به انگلیسی میان

معلمان نسبت به درک  -(. میانگین نگرش دانشجو6)جدول 

. باشدمی 89/9و نگرش معلمان  11/9مدلهای انگلیسی 

مستقل نشان داد اختالف معناداری بین نگرش  tآزمون 

های معلمان نسبت به درک مدل -معلمان و دانشجو

نداردانگلیسی  .(sig ،186/0 =t = 19/0< 06/0) وجود

معلمان نسبت به درک استفاده از  -میانگین نگرش دانشجو

-می 61/9و نگرش معلمان  12/9زبان انگلیسی برای ارتباط 

بینمستقل نشان داد  t. آزمون باشد معناداری اختالف

معلماننسبتبهدرکاستفاده-نگرشمعلمانودانشجو

 02/0 <06/0)وجودداشت اززبانانگلیسیبرایارتباط

= sig ،01/1 =t)تریدرمعلماننظرموافق-ودانشجو

معلمان نسبت  -میانگین نگرش دانشجو اینزمینهداشتند.

. باشدمی 66/9و نگرش معلمان  91/9به زبان و فرهنگ 

مستقل نشان داد اختالف معناداری بین نگرش  tآزمون 

هنگ معلمان نسبت به  نقش زبان و فر -معلمان و دانشجو

(. میانگین sig ،66/8 =t = 01/0 <06/0وجود نداشت )

معلمان نسبت به زبان استفاده شده در  -نگرش دانشجو

. آزمون باشدمی 11/9و نگرش معلمان   12/9کالس درس 

t  مستقل نشان داد اختالف معناداری بین نگرش معلمان و
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معلمان نسبت به زبان استفاده شده در کالس  -دانشجو

(. در sig ،82/0 =t = 19/0 <06/0نداشت) درس وجود

معلمان نسبت به انگلیسی  -نهایت میانگین نگرش دانشجو

-می 96/9و نگرش معلمان   22/9عنوان یک زبان میانجی به

. باشد بینtآزمون معناداری اختالف داد نشان مستقل

-معلماننسبتبهانگلیسیبه-نگرشمعلمانودانشجو

میانج یکزبان نداشتعنوان  = 61/0 <06/0)یوجود

sig ،52/0 =t).

 مستقل t. آزمون 6جدول



 گیریبحثونتیجه .6

 -دانشجوهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نگرش 

معلمان و معلمان زبان انگلیسی نسبت به مفاهیم مرتبط با 

عنوان یک زبان میانجی در کشور ایران بود که این زبان به

عنوان یک زبان خارجی تدریس زبان انگلیسی در آن به

-شرکتشود. همچنین اختالف نظر هر دو گروه می

 سؤالنیز در این زمینه بررسی شد. در پاسخ به  کنندگان

نگرش مثبتی نسبت به  دهندگانپاسخاول نتایج نشان داد 

اصول مرتبط با انگلیسی میانجی دارند. آنها بر این باور 

 آموزاندانشبودند که زبان و فرهنگ از هم جدا نیستند و 

باید با اختالفات بین فرهنگی آشنا شوند. همچنین توافق 

از  داشتند که هدف اصلی یادگیری زبان انگلیسی استفاده

ویژه با گویشوران بومی این آن در ارتباطات روزمره به

 آموزاندانشزبان است، از نظر آنها استفاده از زبان مادری 

کننده در یادگیری عنوان یک عامل تسهیلدر کالس نیز به

ها نتایج به دست آمده در زبان انگلیسی است. این یافته

عنوان یک های پیشین را که در آنها انگلیسی بهپژوهش

، Sung، )سانگکند تأیید می شدمیزبان خارجی تدریس 

نتایج پژوهش  (.Wang & Ho ،1089ونگ و هو،  ؛1089

، زبان انگلیسی کنندگانشرکتنشان داد که به نظر  حاضر

 

آزمون لون برای فرض 

 برای برابری میانیگن  tآزمون  برابری واریانس

 Fآماره 
سطح 

دارمعنی . 
 درجه آزادی  tآماره 

سطح 

دارمعنی  

تفاوت 

 میانگین

انحراف از 

 میانگین

68/6 انگلیسی معلمان زبان -دانشجو های انگلیسیدرک مدل  10/0  186/0  862 19/0  09/0  86/0  

186/0   معلمان زبان انگلیسی  91/850  19/0  09/0  82/0  

درک استفاده از زبان 

 انگلیسی برای ارتباط

09/0 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو  159/0  01/1  862 02/0  12/0  81/0  

06/1   معلمان زبان انگلیسی  92/859  02/0  162/0  81/0  

58/81 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو زبان و فرهنگ نقش  000/0  66/8  862 01/0  19/0  89/0  

69/8   معلمان زبان انگلیسی  29/821  09/0  19/0  89/0  

زبان استفاده شده در کالس 

 درس

91/81 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو  008/0  82/0  862 19/0  018/0  86/0  

82/0   معلمان زبان انگلیسی  96/866  19/0  018/0  86/0  

نگرش معلمان نسبت به زبان 

عنوان یک زیان انگلیسی به

 میانجی

58/5 معلمان زبان انگلیسی -دانشجو  088/0  52/0  862 61/0  099/0  82/0  

 معلمان زبان انگلیسی
  52/0  62/861  61/0  099/0  86/0  
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به کشور خاصی تعلق ندارد چون از مرزهای خود خارج 

ای برای ارتباط مردم دنیا مورد وسیله عنوانبهشده و 

-پاسخ. درصد باالی توافق کلی گیردمیاستفاده قرار 

در استفاده از زبان انگلیسی برای تعامالت  دهندگان

 هاینظریهروزمره گواه این استنباط بوده و با اصول و 

 همان طورفعلی مرتبط با انگلیسی میانجی مطابقت دارد. 

)برای مثال،  اندکردهکه برخی پژوهشگران خاطرنشان 

انگلیسی فعلی  (1086جنکینز،  ؛1086گلووی و رز، 

فرهنگی  -های زبانیتوسط تعداد کثیری از مردم با پیشینه

های مختلف بین فرهنگی، چندزبانی، متنوع و در بافت

رو به گروه خاصی و ازاین گیردمیپویا مورد استفاده قرار 

 از گویشوران تعلق ندارد.

حاکی از وجود  هایافته، تحلیل جامع وجودبااین 

تمایلی قوی نسبت به هنجارهای گویشوران زبان اصلی 

کننده در این پژوهش است. بین هر دو گروه شرکت

یا  المللیبین هایمدلنسبت به  دهندگانپاسخنگرش 

جهانی مثبت نبود. ظاهرا  با توجه به درصد  هایانگلیسی

-میبه نظر  غیربومی هایمدل بهپایین پاسخ موافق آنها 

هنگام صحبت کردن دوست نداشتند یک گویشور  رسد

مرتبط با  هایگویهبرسند. پاسخ آنها به  به نظرخارجی 

اگر  کردندمیزبان انگلیسی مخالف بود. فکر  هایمدل

بخواهند یک گویشور مسلط زبان انگلیسی  آموزاندانش

باشند باید مانند گویشوران بومی باشند و الزم نیست در 

مختلف این زبان مانند زبان انگلیسی  هایمدلمعرض 

هندی قرار گیرند. برعکس، نتایج نشان داد که مطابقت با 

هنجارهای گویشوران بومی در بین اکثر آنها نهادینه شده و 

های مدلدر آماده کردن مطالب درسی از  دادندترجیح می

انگلیسی بریتانیایی و یا آمریکایی استفاده کنند زیرا باور 

مهم است تالش کنند مانند  آموزاندانشداشتند که برای 

برسند. این تفکر در راستای  به نظریک گویشور بومی 

انجام شده در حیطه زبان آموزی و  هایپژوهشی هایافته

، Parkپارک،  ؛ 8991)نوشی، بومی است  لهجه گویشوران

به سمت استفاده از گیری جهتشاید بتوان این  (.1086

هنجارهای انگلیسی بومی در کالس درس را با این 

که از اطالعات فردی  همان طورواقعیت توجیه کرد که 

 -مشخص است اکثریت غالب دانشجو دهندگانپاسخ

 اندبودهمعلمان و معلمان هرگز در یک کشور خارجی ن

% معلمان( و غالبا  زبان 19/51معلمان و  -% دانشجو98)

سی را در مدارس ایران که مطالب درسی انگلیسی انگلی

اند. برخی از بریتانیایی یا آمریکایی بوده است یاد گرفته

سانگ  ؛1086گلووی و رز، محققین نیز )برای مثال، 

بر این باورند که اختالف قابل توجهی بین  (1089

و  شودمیای که در بافت کالس درس آموخته انگلیسی

-میای که بیرون از این بافت مورد استفاده قرار انگلیسی

له حاکی از آن نیست این مسئ وجودبااینوجود دارد.  گیرد

پژوهش حاضر نظر منفی نسبت به  کنندگانشرکتکه 

هویت فرهنگی خود داشته باشند زیرا تقریبا  تمامی آنها با 

مرتبط با نقش زبان و فرهنگ از جمله اهمیت  هایگویه

استفاده از زبان انگلیسی برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ 

ی هایافتهو سنتهای خود کامال  موافق بودند. این نتایج با 
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 Ren, Chen(و رن، چن و لین  (1086سانگ )مطالعات 

& Lin ، 2102(  در مورد ارتباط پیچیده انگلیسی میانجی

 و هویت همسو است. 

هیچگونه اختالف معناداری را  هایافتهعالوه، به 

معلمان و معلمان نسبت به انگلیسی  -بین نگرش دانشجو

 -میانجی نشان نداد. با این حال، میانگین پاسخ دانشجو

مرتبط با استفاده از زبان انگلیسی  هایگویهمعلمان به 

تر از میانگین معلمان در این مورد بود. برای ارتباط بزرگ

معلمان یک دلیل احتمالی در  -جوتر دانششاید سن پایین

تر معلمان در دنیایی بزرگ این راستا باشد. نسل جوان

-و فرصت شودمیای جهانی فزاینده صورتبهکه  اندشده

های های بیشتری برای ایجاد ارتباط با مردمی با پیشینه

 (.1080)سایدل هوفر، اند زبانی و فرهنگی مختلف داشته

این یافته همسو با تحقیقات دیگری است که در آنها 

تر بیشتر با اصول انگلیسی میانجی آشنا معلمان جوان

بودند و در زمینه استفاده از زبان انگلیسی در دنیای واقعی 

تمایل زیادی به استانداردهای گویشوران  خارج از کالس

بومی نداشتند. آنها بیشتر با ایجاد ارتباط معنادار موافق 

بودند تا داشتن یک دانش زبانی شبیه گویشوران بومی ) 

 ؛ 8110فضیلت فر و برزگر راحت لو، برای مثال، 

  (.Litzenberg ،1082لیتزنبرگ، 

زبان انگلیسی به دالیل بسیاری از جمله تأثیر  

-بینزبان ارتباطات  عنوانبهها و تجارت تکنولوژی، رسانه

. این امر منجر به تالش محققین شودمیاستفاده  المللی

برای بررسی چگونگی استفاده آن توسط گویشوران 

مختلف سراسر جهان شده است. گرچه تعداد گویشوران 

انگلیسی با سرعت در حال افزایش است، تدریس آن 

مخصوصا  به کاربران کشورهای حلقه روبه گسترش از 

ث . در نتیجه، این امر باعکندمیروشهای سنتی پیروی 

در زمینه  (1010لئی،  های پژوهشگران )برای مثال، نگرانی

ی هایچالشبرای رویارویی با  آموزانزبانعدم آمادگی 

شده است که احتماال  در آینده کاری یا علمی خود با آن 

 مواجه هستند. 

کردن وضعیت انگلیسی میانجی در  برای روشن 

در حال ایران که از جمله کشورهای واقع شده در حلقه 

 -گسترش است، پژوهش حاضر کوشید نگرش دانشجو

معلمان و معلمان زبان انگلیسی ایرانی را نسبت به مسائل 

مرتبط با انگلیسی میانجی مورد بررسی قرار دهد. در 

ق حاکی از نگرش راستای پیشینه موجود، نتایج این تحقی

-شرکتاست. گرچه  دهندگانپاسخنامطمئن در میان 

-دانشدر این پژوهش با استفاده از زبان اول  کنندگان

 عنوانبهدر کالس درس و راهبردهای تغییر زبان  آموزان

عواملی مؤثر برای یادگیری این زبان موافق بودند و باور 

باید از زبان انگلیسی برای به اشتراک  آموزاندانشداشتند 

حاکی از آن  هایافتهگذاشتن فرهنگ خود استفاده کنند، 

بود که هنجارهای زبان بومی هنوز استاندارهای سنجش 

ایرانی هستند. گرچه این نتایج  آموزانزبانسطح زبانی 

 هاینظریهدهنده آن است که آنها کامال  با اصول و نشان

میانجی آشنا نیستند ولی نگرش مثبتشان  مرتبط با انگلیسی

نسبت به استفاده از این زبان در شرایط واقعی خارج از 
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کالس برای ایجاد ارتباط ما را نسبت به آینده خوشبین 

رو، امید است این تحقیق بتواند کارشناسان . ازاینکندمی

هایی تشویق کند که منجر تربیت معلم را به تدوین برنامه

های جامع انش معلمان آینده از واقعیتبه افزایش د

شناسی زبان و بسیاری از موضوعات مرتبط با انگلیسی 

میانجی شود. عالوه بر این، به تحقیقات کیفی بیشتری 

برای بررسی میزان آشنایی کارشناسان تربیت معلم، 

. معلمان و معلمان با انگلیسی میانجی نیازمندیم -دانشجو

 کنندهشرکتهمچنین باید خاطرنشان کرد گرچه معلمان 

های مختلف کشور انتخاب در پژوهش حاضر از قسمت

معلمان وجود  -شده بودند، این امکان برای دانشجو

نداشت و آنها فقط از استان تهران انتخاب شدند، بنابراین 

معلمان سایر  -را به سایر دانشجو هایافتهمنطقی نیست 

د نقش موثری در توانمیعمیم داد زیرا بافت مناطق ایران ت

 نگرش آنها داشته باشد.

منابع

(. 8999میرحسینی، سیدعبدالحمید.، بدری نرگس سادات )

های تهران نسبت به بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه

های پژوهشهای گسترش زبان انگلیسی. سیاست

 .  986-900(، 1)80. زبانشناختی در زبانهای خارجی

 

(. بهبود لهجه انگلیسی با استفاده از 8991نوشی، موسی )

های زبانشناختی در پادکست و شیوه بن فرانکلین. پژوهش

 .8201-8956(، 2)9زبانهای خارجی. 
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