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 چکیده
 در و است تهیاف گوناگونی کاربردهای و فراوان گستردگی المللیبین زبان عنوانبه انگلیسی زبان
  و آموزش) اجتماعی و فرهنگی ابعاد ارتباطی، ایوسیله عنوانبه آن ابزاری کارکردهای کنار

 این فراگیران آگاهی میزان میان، این در. است یافته خاص اهمیت نیز انگلیسی زبان( یادگیری
  بانز آموزش گسترة در بحث مورد عمدة موضوعات از یکی آن فرهنگی کارکردهایهب نسبت زبان
  هایدانشگاه دانشجویان آگاهی ارزیابی برای است کوششی حاضر پژوهش رو،این از. است بوده

  گیریبهره برای زبانانگلیسی کشورهای سوی از مدون هاییسیاست وجودبه نسبت تهران
  دختر دانشجویان از نفر 656 تعداد هایپاسخ بررسی از برامده هاییافته. زمینه این در فرهنگی

 احبهمص نیز و موضوع این درباره ایپرسشنامهبه تهران دانشگاه پنج مختلف هایرشته از پسر و
  هاتسیاس وجود از کنندگانشرکت بیشتر اندک آگاهی یا ناآگاهی دهندةنشان آنان از نفر 28 با
 از رداریببهره و انگلیسی زبان منظورگسترشبه المللی،بین سطح در مشخص اجرایی هایطرح و

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد آن ابعاد برخی که است، فرهنگی نفوذ برای آن
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ABSTRACT 
The English language has been increasingly embraced worldwide as a global means 
of communication and, apart from the instrumental applications of English as a 
communicative tool, the sociocultural aspects of (teaching and learning) English has 
also been increasingly debated. Within these debates, the awareness of language 
leaerners about the cultural functioning of English is a significant concern. Therefore, 
this study is an attept to examine the awareness of university students in Tehran about 
the specific policies of English-speaking countries in this regard. The analysis of the 
responses of 656 male and female students in different fields of study at five major 
universities in Tehran to a questionnaire, along with interviews with 28 of these 
studetns, indicates meager awareness on the part of these studetns about the 
transnational plans for the spread of English as a means of cultural influence. Some 
aspects of the sociocultural implications of this condition for the language education 
discourse community and for the wider society are discussed. 
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 مقدمه .1
 از زبان و استفاده یادگیریدر  فراگیر  گرایش وجود

 ایجاذبه و سراسر جهان، از جمله ایران،انگلیسی تقریباً در 

 ایجاد المللیبین عنوان زبانبه توانسته زبان این هاستسال که

 میان در. دکرد انکار را آن تواننمی که است موضوعی ،کند

 در تحصیل قالب در که هاییتوانمندی از گسترده طیفی

 و نظری، فنی، هایمهارت کسب یا و دانشگاهی هایرشته

 زا یکی انگلیسی تسلط بر زبان شوند،می حاصل هنری

که  علمی بعد کنار در رسدمی نظربه که است هاییتوانایی

در  کند، فراهم خود واجدین برای عنوان داناییتواند بهمی

 رقد کسب نشان توانایی و ابزار عنوانبه حدی میان ایرانیان تا

 هیافت نیز جایگاهی تفاخر گاهیحتی  و اجتماعی منزلت و

 جنسیت، سن، از نظر قطع ،مردم از بسیاری تمایل. است

 هایواژه از استفادهبه اجتماعی موقعیت و تحصیالت،

 ینوالد اصرار برخی یا و عالقه روزمره، مکالمات در انگلیسی

 زبان آموزش هایکالس در خود فرزندان نویسینام در

 ینا آموزش خصوصی مراکز گونهقارچ گسترش انگلیسی،

 گنجانیدن در غیرانتفاعی مؤسسات آموزشی رقابت زبان،

حروف  کارگیریبه و خود، دروس سرفصل در زبان درس

 رد زبان این از واژگانی حاوی هایطرح یا و انگلیسی الفبای

 هاینشان و بندی، بسته و چاپ تبلیغات، پوشاک، طراحی

 رضایتمندی و رغبت حس را شاید بتوان گویای تجاری، همه

)آرین  دانست انگلیسی زبان از استفاده در ایرانی زبانانفارسی

 .(Borjian  ،2013برجیان،  ؛Aryiankhah   ،2020خواه، 

 هایزبان رسای با مقایسه در زبان این که متفاوتی طبعاً موقعیت

بر اساس نقش آن به تنها تواننمی را دارد جامعه در خارجی

 وجیهت مفاهیم انتقال و ارتباط برقراری برای ایوسیله عنوان 

خارجی دیگری نیز  هایزبان چرا که در این صورت ،دکر

 . نقش را ایفا کنند توانستند اینمی

 جامعهبه محدود زبان انگلیسی فردمنحصربه موقعیت

 نیگویشورا فزاینده تعداد در سراسر جهان شاهد و نبوده ایران

 انگلیسیبه خارجی زبان یا و دوم عنوان زبانبه که هستیم

بر موضوع گسترش  افزوندر این میان، . کنندمی تکلم

 بدیلنقش بیتوجه به با جهان، سطح در زبان چشمگیر این

جدی ابعاد فرهنگی، معیارهای ارائه و انتقال ها از نظرزبان

از آنجا که  .کرد خواهند خودنمایی موضوع این از تری

 طریق زا تواندمی انگلیسی زبان با آمیخته فرهنگی مناسبات

شود، اقبال جوامع غیر  منتقل زبان کارگیرییادگیری و به

 واسطهبه یادگیری و استفاده از انگلیسی،انگلیسی زبان به

جوامع  متعارف هنجارهای و زندگی آمیختگی با سبک

ضا را و تأثر فرهنگی در این فانگلیسی زبان، طبعاً زمینه تأثیر 

، Pennycook  ،2016 ،1998)پنی کوک،  کندفراهم می

 ,Mirhosseiniمیرحسینی، سازور، و راشد، ؛ 1994

Sazvar, and Rashed ، 2017)ماهیت و  . دغدغه

فرهنگی و پیامدهای احتمالی آن های این فضای بینویژگی

نسل جوان که هم بیشتر  بویژهبرای فرهنگ و هویت جامعه، 

 گیرند و هم تأثیرپذیری بیشتری دارند،در این فضا قرار می

مجریان این پژوهش را بر آن داشت تا با تمرکز بر یکی از 

برخی از  یاندانشجو ابعاد متعدد این موضوع، دیدگاه

 زبان یادگیری های عمدۀ تهران را در زمینۀ ضرورتدانشگاه

 ایهزمینه در تواندمی زبان این که کاربردهایی و انگلیسی

 وجودآنان نسبت به آگاهی مختلف داشته باشد و نیز میزان

هایی هدفمند در گسترش زبان انگلیسی ها و برنامهسیاست

طور به سی قرار دهند.و برر کندوکاودر سطح جهان مورد 

 های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: مشخص پرسش

 و  های تهران، نقشاز نظر دانشجویان دانشگاه

های عرصه در زبان انگلیسی کارکردهای عمدۀ

 مختلف فردی و اجتماعی در جهان امروز چیست؟

 های اعالم شده ها و برنامهوجود سیاستبا توجه به

در سطح جهانی برای ترویج زبان انگلیسی با هدف 

برداری فرهنگی از آن، آگاهی این دانشجویان بهره

ها تا چه حد است و مواضع آنان دربارۀ این برنامه

 ها چیست؟ در خصوص این سیاست

 پیشینه نظری .2
شده  ایزمتم "شدنجهانی" عنوان با که حاضر عصر در

 گوناگون هایعرصه در چشمگیر هایدگرگونی بروز است،

، احمدی پور) نیست انتظار از دور فرهنگی و اجتماعی ویژهبه

ها و زبان ۀدر حیط (.1393 بایبوردی و کریمیان،؛ 1387

 از یبعض پدیده، این گسترش و پیدایش با ها، همزمانفرهنگ

 نقش خود گویشوران و کاربران دادن دست از با هازبان

و حتی محلی می ملی، جهانی، سطح در تریکمرنگ ارتباطی

می حذف بشر اجتماعی ارتباطات عرصه از مروربه و یابند
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 و تروسیع های دیگربرخی زبان در عین حال و شوند،

(. 1393 نژاد،عباس و نژاد)احمدی شوندمی ظاهر ترپرکاربرد

 (1389) داوری و زادهآقاگل طور کهدر چنین فضایی، همان

 در هامروز که زبانی است انگلیسی زبان کنند،ان میخاطر نش

 بطهرا. است یافته فردبه منحصر جایگاهی ،جهان جوامع غالب

 زا که است موضوعی زبان این گسترش و شدنجهانی بین

 آثار وجود. است دور نمانده پژوهشگران از بسیاری دید

 داوری، و زاده آقاگل ؛1395 حسینی،) متعدد منتشرشده

 درک از نشان( 2010 ،2007 ،1998 کوک، پنی ؛1393

 را جهان انگلیسی، زبان امروز. دارد موضوع این اهمیت

 شدنجهانی بسیاری، برای که داده قرار خود احاطه در آنچنان

 کوک، یپن) است یافته معنا انگلیسی زبان پیدایش با مقارن

 این فزاینده نمود و روزافزون ارزش این، بر افزون(. 2007

 دارد گوناگون هایزمینه در که متنوعی کارکردهای و زبان

 بیشمار تعداد کنار در (Choudhury، 2014چودهری، )

به خارجی زبان یا دوم اول، زبان عنوانبه که گویشورانی

 زبانیک مرتبه تا را زبان این کنند،می وگوگفت انگلیسی

ست ابرده باال فراوان، محبوبیت با رقیبالمللی بیبین

 .(Sung، 2013سانگ،  ؛Floris ، 2014فلوریس،)

 یافته، دست موقعیتی چنینبه زبان این کهشرایطی  در

یز ن دنیا در انگلیسی زبان آموزش که نیست انتظار از دور

 توان گفتشاید ب. ای یافته باشدسابقهگسترش چشمگیر و بی

 عنوانبه آن فردبه منحصر جایگاه و زبان این امروز گستردگی

 نگلیسیا زبان آموزشرشته با مستقیم ارتباط جهانی، زبانیک

 از برخورداری واسطهبه نیز انگلیسی زبان آموزش. دارد

 و مفاهیم نشر در باال اثرگذاری میزان و آموزشی ماهیت

 تغییر در چشمگیری قدرت فرهنگ،به وابسته مصادیق

 .(1391)تفرشی و رمضانی، دارد  هویتی و اجتماعی معیارهای

ات عنوان زبان ارتباطبه فزونتردر چنین فضایی، انگلیسی 

المللی در مرکز توجه قرارگرفته است و تصویری که از بین

اری بیشتر مبتنی برنگاه ابز ،دشواین پدیده فراگیر ارائه می

  ک،پن و بالای ارتباطی است )عنوان وسیلهزبان صرفاً بهبه

Pan &Block  ، 2011 کامرون،؛ Cameron، 2012 ؛

 ، Kankaanranta & Salminen کانکانرانتا و سالمینن،

(. با این حال، آنچه مسلم است این است که اهمیت و 2007

تأثیر تلفیق عناصر فرهنگی و اجتماعی زبان در کنار قرابت و 

ابل این قوابستگی ذاتی بین دو مقوله زبان و فرهنگ و تاثیر مت

تقال محملی برای اندو بر یکدیگر، آموزش زبان انگلیسی را به

اجتماعی تنیده شده در این زبان -الگوهای فرهنگی ۀو اشاع

کرمش، ؛ Scovel ،1994 اسکاول،کند )تبدیل می

Kramsch ،1993الورنتوا و اورالندباراک،  ؛Lavrenteva 

Barak-& Orland ،2015 هینکل،؛ Hinkel، 1999 بر .)

همین اساس، جنبه استعماری آموزش زبان انگلیسی در 

سربرآوردن قدرت جهانی با توجه به بویژهسراسر جهان، 

؛ 2016، 1998پنی کوک، آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم )

، (Horobin ،2016هوروبین، ؛ Dewey ،2007دیویی، 

 ای قرار گرفته استگسترده های نسبتاًموضوع بحث

  .(Phillipson ،1992 ،2016)فیلیپسون، 

قرن آموزش زبان انگلیسی در ایران نیز پس از بیش از نیم

عنوان زبان خارجی اصلی در نظام آموزشی رسمی کشور، به

آموزش این زبان کمابیش پیرو جریان مسلط آن در سطح 

آن نگریسته جهان است و همچنان از زاویه کاربرد ابزاری به

 & Haghighiحقیقی و نورتون، ؛ 2013برجیان، شود )می

Norton ،2017 میرحسینی، ؛Mirhosseini ،2015).  با

برخی از اند تا بهاین حال، مطالعات معدودی کوشیده

فرهنگی موجود در حیطه آموزش زبان -های اجتماعیدغدغه

تکی، ؛ Parsaiyan ،2014)پارساییان،  انگلیسی بپردازند

Taki ،2008 ، ،عبداهلل زاده و بنی اسدAbdollahzadeh 

& Baniasad ،2010) که در  رویکردهایی. بسیاری از

آموزش زبان انگلیسی را تحت سیطره خود  ،سراسر جهان

 یزن در ایران در این گستره پژوهشو  ضای آموزشفدر  ارندد

میرحسینی و ؛ 2015میرحسینی، د )ناو قابل مشاهده بازتاب

(. Mirhosseini & Ghafar Samad ،2015غفارثمر، 

جو حاکم بر فضای آموزش  همینواسطه همچنین، شاید به

ربی سبک زندگی غزبان انگلیسی، دیدگاه مساعدی نسبت به

میرحسینی، سازور، و راشد، شود )بازتولید می فضااین در 

Mirhosseini, Sazvar & Rashed ،2017.) 

در این میان، بویژه در ارتباط نزدیک با پژوهش حاضر 

 ص از پیشینه نظری و پژوهشی آن،عنوان بخشی مشخو به

 ترۀگس در آمریکا های رسمیدر زمینه سیاست ایاخیراً مطالعه

؛ Babu ،2018بابو، انجام شده است ) انگلیسی زبان آموزش

 (. اینMirhosseini & Babu ،2020میرحسینی و بابو، 

 سیاسی نظام توسط رسمی صورتبه که اسنادی در هاسیاست

 است و پژوهش انجام شدهشده منعکس یافته انتشار آمریکا
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 زبان آموزش های گسترشبرنامه اصلی مسیر تا کوشیده است

 این .کند نمایی باز اسناد این در  جهان سراسر را در انگلیسی

 ینا از زیادی حجم محتوای کیفی بر اساس تحلیل پژوهش

ا آمریک که دهدمی نشان اند،شده چنددهه منتشراسناد که طی 

 المللی،بین سطح در روشن مشی خط یک تعقیب ضمن

به نفوذ و مردم از مختلفی هایگروهبه دستیابی با تا کوشدمی

 ربست طریق از را آمریکایی فرهنگ و هاارزش در اذهان ایشان،

ای در مطالعه .دهد گسترش انگلیسی زبان یادگیری و آموزش

ر ها در سراسدیگر نشان داده شده است که اجرای این سیاست

ت های سیاسی آمریکا هدایجهان نیز مستقیماً توسط نمایندگی

متذکر، صورت مستقیم انجام می شود )و بعضاً به

Motezakker ،2019.) 

 االیب فرهنگی ظرفیت هایی،پژوهش وجود چنین رغمبه

 و حساسیت اجتماعی و سیاسی آن همچنان انگلیسی زبان

 در. دارد قرار زبان این ابزاری هایویژگی الشعاعتحت

 رد انگلیسی زبان آموزش گستره در که هاییپژوهش مجموعه

 رفک طرز که هاییپژوهش بین حتی گرفته، صورت ایران

 سیانگلی زبان آموزش متفاوت وجوهبه نسبت را آموزانزبان

، سلیقه، جمالی، و سعیدیانخوشکند )می بررسی

Khoshsaligheh, Jamali & Saeedian، 2014 ؛

صادقی ؛ Rajablou & Shirvan ،2017 رجبلو و شیروان،

های (، پژوهشSadeghi & Richards ،2016و ریچاردز، 

انگلیسی کامالً در  آموزش سیاسی-اجتماعی ابعادمربوط به

 و سیاست دربارۀ که هایی طبعاً دیدگاه. اقلیت قرار دارند

ز نی دارند وجود زبان آموزش بارۀ در فرهنگی هایریزیبرنامه

پژوهش  در بنابراین،. اندشده واکاوی و بررسی ندرتبه

بررسی  یکی از زوایای قابل بر این است که سعی حاضر

دربارۀ این موضوع مورد کندوکاو قرار گیرد و میزان آگاهی 

 .این موضوع ارزیابی شودگروهی از دانشجویان نسبت به

 شناسیروش .3
 از شماری بررسی دیدگاه موضوع این پژوهش،

 بتنس های تهرانمقطع کارشناسی برخی دانشگاه دانشجویان

ز آنان احساس نیا و انگلیسی زبان یادگیری ضرورتبه

ای ألهمس. زبان برای کاربردهای مختلف است این فراگیریبه

 راتشود، ثبت و تبیین نظآن پرداخته میطور مشخص بهکه به

 زبان انگلیسی نقش و کارکردها با رابطه در این دانشجویان

های مختلف فردی و عرصه در فعالیت و تاثیرگذاری برای

بحث ارائه شده در  اجتماعی است. افزون بر این، بر مبنای

های آشکار و ها و برنامهبخش قبل دربارۀ وجود سیاست

اعالم شده در سطح جهانی، برای ترویج یادگیری و استفاده 

هرچه بیشتر از زبان انگلیسی، بخش مهمی از مسألۀ این 

ها، میزان آگاهی و نوع مواضع پژوهش، چگونگی برداشت

هاست. روش برنامهها و این دانشجویان دربارۀ این سیاست

کاربردی در این پژوهش، تلفیقی از روش پیمایشی مبتنی بر 

ساخت و انجام مصاحبۀ کیفی استفاده از پرسشنامۀ محقق

 است.  امهپرسشندهندگان بهساختاریافته با شماری از پاسخنیم

 کنندگانشرکت 3-1
 های کشورترین دانشگاهوجود برخی از مهمبانگاهی به

ها اهاین دانشگ آموختگاندانش و بیشتر دانشجویان تهران، در

اید و ش آیندشمار میهای مختلف در کشور پیشرو بهدر زمینه

های های آنان را تا حد زیادی نشانگر دیدگاهبتوان دیدگاه

جامعۀ دانشجویی کشور دانست. اهمیت نظرات و آگاهی این 

زبان  گیریکاردانشجویان دربارۀ موضوعی مانند یادگیری و به

ها تا حد قابل رسد دیدگاه آننظر میانگلیسی این است که به

توجهی بازتابگر کلیت دیدگاه جامعه و نیز مبنای رویکردهای 

های مدیریتی و اجرایی کشور باشد. از گیریآینده در جهت

عنوان فضای انجام در تهران به دولتی دانشگاه این رو، پنج

 تی،بهش شهید دانشگاه تهران، دانشگاه: شدند پژوهش انتخاب

 دانشگاه و طباطبایی، عالمه دانشگاه امیرکبیر، صنعتی دانشگاه

 کارشناسی، مقطعسه در همگی که هادانشگاه این. الزهرا

 دهندۀ ارائه پذیرند،می دانشجو دکتری و ارشد، کارشناسی

 ندسی،مه و فنی قبیل از تحصیلی هایرشته از متنوعی طیف

 .باشندمی و غیره هنر انسانی و اجتماعی، علوم پایه، علوم

 در تحصیلبه شاغل کارشناسی مقطع دانشجویان میان از

در  پسر و دختر دانشجوی 656تعداد  یادشده، پنج دانشگاه

ورت صکنندگان بهانتخاب شرکت. کردند شرکت پژوهش این

ظر این معنی که افراد از نشده انجام شد، بهبندیتصادفی طبقه

صورت تصادفی انتخاب شدند، ولی های شخصی بهژگیوی

های ای بود که نمایندگان گروهگونهانتخاب دانشجویان به

طور از نظر دانشگاه محل تحصیل، جنسیت، و رشته به مختلف

 656در مجموع  .متناسب در پژوهش مشارکت داشته باشند

ای نفر در دو گروه جنسیتی دختر و پسر و دو گروه رشته
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 مدیریت، حقوق، انسانی و اجتماعی )الهیات، علوم

مهندسی -شناسی( و علوم پایه و فنیجامعه و روانشناسی،

 سیمهند برق، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، )مهندسی

پرسشنامه پاسخ دادند: ریاضی(  به و فیزیک، مکانیک،

نفر؛  160انسانی و اجتماعی،  علوم پسر دانشجویان

نفر؛  154انسانی و اجتماعی،  علوم دختر دانشجویان

 نفر؛ و 170مهندسی، -پایه و فنی علوم پسر دانشجویان

در  .نفر 172مهندسی، -پایه و فنی علوم دختر دانشجویان

نامه، پرسشدادن بهنفر از این تعداد افزون بر پاسخ 28مجموع 

 در مصاحبه نیز شرکت کردند.

 هاگرداوری داده 3-2

 ابزار ود عنوانساختاریافته بهمهنی مصاحبۀ و پرسشنامه

 رد که ایپرسشنامه. شدند گرفته کاربه هاداده گرداوری اصلی

ای قرارگرفت، در واقع پرسشنامه استفاده مورد پژوهش این

تری بود که از میان موارد مطرح شده برای پژوهش گسترده

های دهندۀ دادهها تشکیلمورد از آن 11 در آن، پاسخ

ست که ی این پژوهش است. بایستۀ یاداوریاپرسشنامه

گزینش بخشی از پرسشنامه، برای ارائه در محدودۀ 

آورد، چرا که این پژوهش، خللی در دادها وارد نمییک

 تصورنه برمبنای استانداردسازی آماری که به پرسشنامه؛

ها و گزینه برای بررسی بسامد پاسخغیراستاندارد و با سه

هاست، که در چندبار، در کنار مصاحبه سرانجام؛ بحث کیفی

شده  خواهیها نگریسته، بازنویسی و نظردربارۀ گویایی جمله

 و چینش این موارد در پرسشنامه طراحی است کهبود. گفتنی

 قابل و غنی هاییداده آوردن فراهم برای هدفمند فرایندی

ضای درک صحیح از ف داشتن سو مستلزمبررسی بود که از یک

 و آثاربه فرهنگی جامعه بود و از دیگرسو؛ مراجعه فکری و

 بحث هاساعت دنبال. بهکردمی طلب را مرتبط هایپژوهش

 هایبازبینی و اصالح پس از پژوهش، این مجریان گفتگوی و

نامۀ کلی برای پژوهشی فراگیرتر طراحی شد مکرر، پرسش

مورد مطروحه در این مقاله نیز در آن گنجانده شده  11که 

دهندگان خواسته شده بود دربارۀ بود. در هر مورد از پاسخ

گزینۀ موافق، مخالف جملۀ ارائه شده، نظر خود را از میان سه

 نظر انتخاب کنند.یا بدون

بخش قابل بحث است: یازده مورد مطرح در این ، در سه

 اندهندگپاسخ نظر مورد است کهیک تنها شامل بخش اولین

ته نکدربارۀ این انگلیسی را زبان یدربارۀ ضرورت یادگیر

 شد:جویا می

دانستن زبان انگلیسی یا یادگیری آن در  ،در جهان امروز( 1)

 رد که بخشدومین. غیرقابل انکار است یضرورت ،حد امکان
است، از کاربردهای معمول زبان انگلیسی  مورد دو برگیرندۀ

ه جانبدر سطح کارکرد ابزاری و عمدتاً در جهت دریافت یک 

روند. اطالعات مانند کاربرد علمی، شغلی، و تفریحی فراتر می

دهندگان دربارۀ پاسخ هدف این دومورد؛ ثبت نگرش
عنوان راهی فقط بهکارگیری انگلیسی است، با این تاکید؛ نهبه

ها، بلکه برای ارائۀ برای دریافت و پذیرش صرف داده

انند ی کشوری مهای مبتنی بر محیط فرهنگی و اجتماعدیدگاه

 گیری:ایران و نیز برای افزایش قدرت نقد و موضع

های اسالمی و فرهنگ ایران در سطح جهانی تبلیغ ارزش( 2)

 است، انگلیسی زبانبه تسلطاز اهداف 

های های قدرتدانستن زبان انگلیسی در شناخت دسیسه (3)

این دو مورد، به .دارد نقشاستکبار  ۀجهانی و رهایی از سلط
نوان عکمتر به که پردازندمی زبان انگلیسی کاربردهایی از

ت هش بر مشتمل بخش که سومین .شوندکاربرد آن ذکر می

و  (2020میرحسینی و بابو )مورد است، بر مبنای دو مطالعۀ 

 هایبرنامهها و نیز وجود سیاستبا توجه به (2018متذکر )
اجرایی آشکار و اعالم شده در جهت گسترش زبان انگلیسی 

 میزان با اهداف فرهنگی مشخص طراحی شده است. بررسی
هب و هاها و برنامهسیاست این وجود از دهندگانپاسخ آگاهی

 و ماهیتبه آنها نسبت ذهنیت از دست آوردن درکی درست
 لیاص دغدغه ا،هریزیبرنامه این فرهنگی-سیاسی گیریجهت

هشت نکته بخش سوم شامل  .آیدمی حساببه بخش این

ها نیز بر این اساس است که این موارد زیر است و چینش آن

 ریزی آشکارتر وگذاری و برنامهسیاستترتیب بهموارد به
  تری اشاره دارند:جدی

 ،کشورهای انگلیسی زبان برای گسترش فرهنگ خود( 4)

 کنند.را تبلیغ میآموزش زبان انگلیسی 

ی هدفمند و یهاریزینظام حکومتی آمریکا برنامه( 5)

هماهنگی برای گسترش زبان انگلیسی با هدف نفوذ فرهنگی 
 دارد.

گسترش فرهنگ خود و  با هدفهاست که آمریکا سال( 6)

ح در سط نفوذ در سایر کشورها برای آموزش زبان انگلیسی

 کند.ریزی میبرنامه جهان

های مورد نظر خود از طریق آمریکا برای ترویج ارزش( 7)
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در کشورهای اسالمی برنامه مشخصاً ،آموزش زبان انگلیسی

 گذاری کرده است.ریزی و هدف

ر د مستقیماً کنگره،از جمله نمایندگان  ،آمریکا( مقامات 8)

های آمریکا از طریق آموزش ریزی برای ترویج ارزشبرنامه
 ارند.زبان انگلیسی دخالت د

ریزی برای نفوذ فرهنگی از طریق زبان انگلیسی برنامه( 9)

 های امنیتی آمریکا است.جزء برنامه

های امنیتی و سیاسی آمریکا مثل وزارت امور سازمان( 10)

های نفوذ فرهنگی از طریق آموزش زبان خارجه مجری طرح

 ند.در جهان انگلیسی

ی برای گذارشخص رئیس جمهور آمریکا در سیاست( 11)

قش ن فرهنگی از طریق آموزش زبان انگلیسی ۀنفوذ و سلط

 دارد.

مانند  پرسشنامه، ماهیت در هامحدودیت برخی وجود

ظرفیت محدود توضیح موضوعات در هر سوال و لزوم 

ه شوند کباعث می های معدود مشخص،گویی با گزینهپاسخ

 ذهن زوایای واکاوی در الزم کارامدی پرسشنامه، حائز

هب پرداختنرو، و با توجه به این از .نباشد دهندگانپاسخ

 ویواکانیاز به و فرهنگی و اجتماعی هایویژگی با موضوعی

 برگزاری و طراحی دانشجویان، با تر دیدگاهعمیق هرچه

 رصتف این ساختار یافته، تالش شدکیفی نیمه هایمصاحبه

 اب کهکنندگان در پژوهش فراهم شود برای برخی از شرکت

 بحث مورد موضوع شدن ترروشنبه خود هایاندیشه تشریح

ر نفدادند، هفت پاسخ پرسشنامهبه که آنانی میان از .کنندکمک

در مصاحبه  نفر 28از هر یک از چهار گروه و در مجموع 

بخش محور و بر اساس سهمصاحبه در سه. کردندشرکت

 رسید. در انجامها که توضیح داده شده بهاصلی پرسشنامه

جود ومربوط به برخی مستندها انتهای بخش سوم مصاحبه،

های مشخص برای گسترش آموزش زبان ها و برنامهسیاست

میرحسینی و بابو انگلیسی در جهان، برگرفته از پژوهش 

کنندگان در مصاحبه ارائه شد تا واکنش شرکتبه (2020)

 و بطض هامصاحبه. مستندها نیز ثبت شوداین ها نسبت بهآن

 ههای حاصل از پرسشنامبرای تکمیل یافته و شد بازنویسی

 .گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد

 هادادهتحلیل 3-3
بررسی  مرحله پرسشنامه، 656تمامی  گرداوری از پس

شد، طراحی همان طور که گفته .گردید ها آغازو تحلیل آن

تانداردسازی آماری انجام نشد، و بر اساس اس پرسشنامه

صورت توصیفی برای هر یک های حاصل نیز بهتحلیل داده

گانه و بر اساس بسامد انتخاب هر یک از سه از موارد یازده

هب کنندگان شرکت هایپاسخ انجام شد. مجموع تعداد پاسخ

صورتی که در شد و به محاسبه موارد پرسشنامه از هریک

های عنوان مبنای بررسی دیدگاهبه بخش بعد آمده است،

یز ها نکنندگان در نظر گرفته شد. در بخش مصاحبهشرکت

ا کنندگان بازنویسی شد و بشده با شرکتگفتگوهای ضبط

)چارمز، روش تحلیلی موضوعی بر مبنای نظریه زمینه 

Charmaz ،2006) گذاری موضوعی تحلیل و از طریق کد

های ها در کنار یافتهشد. نتایج حاصل از بررسی مصاحبه

های ها قرار گرفت که در مجموع در بحثپرسشنامهمربوط به

 ارائه شده در بخش مطرح گردیده است.

 هایافته .4
 یهاییافته گیرد،مورد بحث قرار می بخش این در آنچه

 با و شده انجام هایمصاحبه و هامهپرسشنا اساس که بر است

یح های قبلی تشرمحور پژوهش که در بخشسه گرفتن نظر در

محور، مباحث تحت شد، حاصل شده است. بر اساس این سه

 اعتقاد کلی دانشجویانبه "ضرورتی غیر قابل انکار؟"عنوان 

 انگلیسی در ضرورت فراگیریکننده در پژوهش بهشرکت

ارائۀ به "کاربردها از نوعی دیگر"زد؛ پرداجهان امروز می

 ینا پردازد دربارۀ کاربردتصویری از دیدگاه دانشجویان می

سیاسی در محدودۀ  و فرهنگی هایفعالیت گسترۀ در زبان

فراتر از دریافت صرف و در راستای بیان و تبیین مواضع بومی 

 توهم یا"برای مخاطبان مختلف در سراسر جهان؛ و سرانجام 

گان کنندتصویرگر میزان آگاهی و هشیاری شرکت "؟توطئه

ن مدو هایوجود و کارکرد سیاستدر پژوهش است نسبت به

 )مشخصاً آمریکا( برای زبانانگلیسی کشورهای و اعالم شده

 زبان آموزش از استفاده با خود فرهنگی نفوذ گسترش

 . انگلیسی

 ضرورتی غیر قابل انکار؟ 4-1

 دربارۀ ضرورت پرسشنامه سوال اولیندر پاسخ به آنچه

 ند وکامروز جلب نظر می دنیای انگلیسی در انکار قابل غیر

 این هاییافته ترینبرانگیزتأمل از یکی آن را بتوان شاید

بر این موضوع  هاآن درصدی 100 توافق دانست، پژوهش
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 656 میان دهد، ازنشان می 1گونه که جدول همان. است

 یل،تحص محل دانشگاه و رشته تنوع از نظر که کنندهشرکت

 نفر در این یک حتی دهند،می تشکیل را ایگسترده طیف

 جودو با. کندنمی طرفیبی و تردید یا و مخالفت اعالم زمینه

ر نظحتی یک ابراز عدم شده،جمله بیان قاطع نسبتاً لحن

نشانگر پذیرش زبان انگلیسی  توانرا می مردد یا و مخالف

طور زی مسلم در بین این دانشجویان و احتماالً بهعنوان نیابه

 کلی در سطح جامعه ایران دانست.  

 

( درباره ضرورت 1سوال اول پرسشنامه )دهندگان بهنظر پاسخ: 1جدول 

 فراگیری زبان انگلیسی

  علوم پایه و فنی علوم انسانی و اجتماعی
 دختر پسر دختر پسر مجموع

+ - = + - = + - = + - = + - = 
160 0 0 154 0 0 170 0 0 172 0 0 656 0 0 

 : مخالف، =: بدون نظر(-)+: موافق، 

 

 که از دید است آن مؤید نیز هامصاحبه تحلیل کیفی

 انکار ستا ضرورتی انگلیسی زبان شوندگان یادگیریمصاحبه

 مینه راستای در. دارند اذعان آن بر القولمتفق همه که نشدنی

 انستند امروز" اینکه بیان با شوندگانمصاحبه از یکی دیدگاه،
 تا داشت سعی "است واجب آنبه تسلط و انگلیسی زبان

بار به توجه با. نماید تصریح را زبان اینبه پرداختن اهمیت

 تأکیدبه توانمی راحتیبه "واجب" معنایی کلمه

ن در همی. بردپی موضوع این بودن الزامی بر شوندهمصاحبه

 وعموض دربارۀ شوندگانمصاحبه که اظهاراتی بین راستا، در

 رورتض نشانگر تقریباً همۀ نظرات داشتند، بیان بحث مورد

 شودمی ارائه ادامه در آنچه. زبان است این یادگیری

 :است اظهارات این از هایینمونه

 "باشن بلد زبان باید همه! معلومه خوب." 

 "رورتهض یک انگلیسی زبان گرفتن یاد من نظر به !
 "کاذب. نه و واقعی ضرورت یک اونهم

 "اگر امروز! جهان توی هم اون! الزمه که البته 

 و کنه دقت خودش بر و دوربه یه کم کسی
 هک میشه متوجه کنه، بررسی رو دنیا روز تحوالت

 همه که کرده پیدا ضرورت واقعاً گذشتهبه نسبت
 املک اگر حاال بشن متوجه حداقل باشن؛ بلد زبان

 ".کنن صحبت تونننمی هم

 "زبان یادگیری برای تمایل این اینقدر امروز 
 قابل هم کامالً و میاد چشمبه که زیاده انگلیسی

 خیلی انگلیسی زبان گرفتن یاد امروز. درکه
 که خوبه بری خوایمی هرکاری سراغ ضروریه؛

 ".باشی بلد انگلیسی

 همگی که شوندگانمصاحبه هایگفته میان در

 اند،یانگلیس زبان تحصیل لزوم انکارناپذیربودن دهندۀنشان

وضوح و  بر ترمصمم لحنی با که خوردمی چشمبه اینمونه

 که این! خوب" :گذاردمی صحه ضرورت مسلم بودن این

 ظرن به".لطفاً بعدی سوال! دیگه معلومه! نداره پرسیدن اصالً

 وسطت که است یامقوله انگلیسی زبان یادگیریبه نیاز رسدمی

 اوانهکنجک نگاهی با. آیدشمار میبدیهی به شوندگانمصاحبه

 ساختار و شوندگانمصاحبه سوی از واژگان انتخاب نوعبه

 هاآن مشخص موضعبه توانمی کالمشان، در موجود واژگانی

 نظیر عباراتی تکرار. برد پی بحث مورد موضوعبه نسبت

 هک البته" و ،"مهم خیلی" ،"الزم خیلی" ،"ضروری خیلی"
 مصاحبه در کنندگانشرکت توافق از وجوهی همگی " الزم

 ای دیگرنمونه عنوان. بهسازندمی روشن امر اینبه نسبت را

 هکننده در مصاحبدانشجویان شرکت ذهنیات نمایانگر آنچه از

 :است ذکر قابل زیر گزیده است،

 "مکنهم کس هر که کاری ترین افتاده پا پیش امروز 

 لموبای یک از استفاده باشه داشته احتیاج اونبه

. اشیب بلد انگلیسی باید کار این برای. است ساده
 ترمهم خیلی کارهای بخوای بکن فکرشو حاال

 ".بدی انجام

 در جایی را هاییدیدگاه چنین ریشه بتوان شاید

ته یاف گوناگون هایعرصه در زباناین که وسیعی کاربردهای

 در زبان این گستردگیبه توجه با امروزه،. کرد جستجو است

 نچنی اظهار ، ابزاری عمدتاً کاربردهای از متنوعی طیف قالب

 در. رسدنمی نظربه ذهن از دور دانشجویان جانب از ایعقیده

پژوهش  همین پژوهشگران که توسط ترجامع پژوهشی

 & Mirhosseiniبدری،  )میرحسینی وانجام رسید به

Badri ،2018،) که هاییانگیزهبه نسبت کنندگان که شرکت 

 در سیانگلی زبان آموختن برای چشمگیر تمایلی ایجاد سبب

 اکثریت کردند، نظر اظهار استشده ایرانیان بین

 عالی، تحصیالت اجتماعی، جایگاه کسب دهندگانپاسخ
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 و ذهنی، قوای پرورش مهاجرت، سرگرمی، شغلی، موفقیت

 ددانستن اهدافی تر راعمیق اجتماعی و فرهنگی درک کسب

. پردازندمی یادگیری زبان انگلیسیبه هاآنبه نیل برای که

 هایزهانگ این تمامی بین که است مشترکی وجه ابزاری ماهیت

 .شودمی دیده

 کاربردها از نوعی دیگر 4-2
 سطح در ایران فرهنگ و اسالمی هایارزش تبلیغ

 جهانی هایقدرت هایدسیسه شناخت همچنین و المللیبین

 شمارهب انگلیسی زبان کارکرد دو استکبار، سلطه از رهایی و

 سیاسی و فرهنگی ماهیت از برخورداری واسطهبه که روندمی

 متمایز ابزاری، هایکاربردبه نسبت متفاوت عملکردی نیز و

 که است ایگونهبه کاربرد دو این رویکرد. رسندمی نظربه

 همواج انگلیسی زبان دانستن از جدیدی ابعاد با را مخاطب

در حالی که کاربردهای ابزاری عمدتاً با دریافت و  سازد.می

ف زبان انگلیسی تعریپذیرش منفعالنه محتوای ارائه شده به

زبان انگلیسی و شود، این دو کاربرد بر ارائه محتوا بهمی

 معرفی در اندک اهتمامبه توجه با است.کارکرد فعال متمرکز 

 فعاالن و سیاستگذاران چنین کاربردهایی از سوی از استفاده و

 کارگیری زبانبه تبیینبه نیاز امروز، تا گذشته از فرهنگ عرصۀ

 این در آنچه .شودمی احساس هاییحوزه چنین در انگلیسی

 با هرابط در کنندگانشرکت آرای بررسی شودمی ارائه قسمت

 پژوهندگان هدف. است انگلیسی زبان کاربردهای از نوع این

 شتال مصاحبه، و پرسشنامه در کاربرد دو این گنجانیدن از

 نقش از دهندگانپاسخ آگاهی میزان ساختن روشن جهت در

 انزب آموزش در سیاسی-فرهنگی کاربرد دو این اثرگذاری و

 .بوده است انگلیسی

پرسشنامه، آن  از آمده دستبه اطالعات کلی بررسی در

 طرفیبی اظهار اول نگاه در دهد،نشان می 2طور که جدول 

 چشمبه دهندگانپاسخ اکثریت جانب از اطالعیبی نوعی یا و

 اتخاذ دهند.می را ترجیح "ندارم نظری" گزینه که خوردمی

 بتوان حاکی را شاید دهندگانپاسخ جانب از موضعی چنین

 زبان این نوع کاربردهایبه نسبت تفاوتیبی یا خبریبی از

 یکی انتخاب با مشخصاً که کسانی میان از. دانست انگلیسی

 ربیشت اند،کرده موضع مخالف  بیان یا موافق گزینه دو از

 انتخاب با مهندسی-فنی پایه و علوم گروه دهندگانپاسخ

 هصح این نوع کاربرد اهمیت بر دو مورد، هر در موافق گزینۀ

 کنندگانرود شرکتبا وجود این که انتظار می. گذارندمی

این انسانی آگاهی و تمایل بیشتری نسبت به علوم مجموعه

نوع کاربرد زبان از موضع فعال داشته باشند، این گروه از 

 دانشجویان در مجموع توافقی کمتری با این کاربردها دارند.  

 قشن بارۀ در ش،کننده در پژوهاین گروه از دانشجویان شرکت

 در انایر فرهنگ و اسالمی هایارزش تبلیغ در انگلیسی زبان

 در ماا. کنندمی موافق را انتخاب گزینه جهانی بیشتر سطح

 ابر هایدسیسه شناخت موضوع کاربرد آن برای با مواجهه

 نهگزی بیشتر استکبار، سلطه از رهایی و جهانی هایقدرت

  گزینند.مخالف را برمی

پرسشنامه دربارۀ دو کاربرد خاص زبان دهندگان بهنظر پاسخ :2 جدول

 انگلیسی

 
  علوم پایه و فنی علوم انسانی و اجتماعی

 دختر پسر دختر پسر مجموع
+ - = + - = + - = + - = + - = 

 246 124 225 60 37 75 73 38 59 82 25 47 92 24 44 تبلیغ اسالم و ایران( 2)

 254 224 178 57 48 67 64 54 52 72 60 22 61 62 37 هادسیسهشناخت ( 3)

 : مخالف، =: بدون نظر(-)+: موافق، 

 

 از برخی نظرات در تبیین این ارقام، تحلیل

 هددمینشان شدهمنعکس هایدر مصاحبه که کنندگانشرکت

 یانگلیس زبان کاربرد دو این اعتباربه نسبت هااز آن بعضی که

 و سیاسی نقش بخواهند چنانچه و داشته مردد موضعی

 نحصرم را آن نهایت در کنند، تأیید را انگلیسی زبان فرهنگی

 راستای در. مردم عموم نه و دانندمی جامعه از خاصی قشربه

 سوالبه جواب در دهندگانپاسخ از شماری دیدگاه، همین

 لمث اجتماعی گروه دو از صریح بردن نام با کنندهمصاحبه

 همچنین و انداسالمی معارف تبلیغ پی در که روحانیونی

کارا آش کشور، سطح کالن گذاریسیاست در سیاسی فعاالن

 این دو صورتتوانند بهکسانی که می طیف بودن بر محدود

 ینب در دیدگاه این. کنندمی از زبان استفاده کنند، تأکید

 مشاهده قابل آیدها که در ادامه میمصاحبه از هاییگزیده

 :است

 "هکن کمک ممکنه هم زمینه این در انگلیسی زبان 

 خورهمی کسانی دردبه  خوره.نمی همه دردبه ولی
 عنوانو به کنندمی تحصیل علمیه هایحوزه در که

 معرفی برای  رنمی خارجی کشورهایبه مبلغ
  ".اسالم کردن
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 "دانشجویی حوزۀ در خودم که زمانی میاد یادم 
 زبان با ها طلبه آشنایی روی کردممی فعالیت

 وننبت طریق این از تا شد می کار خیلی انگلیسی
  "بشناسونن. مردمبه رو اسالم دین

 "عادی مردم دردبه که نیستن کاربردهایی اینا 

 ها گنده کله و سیاسیون دردبه بیشتر. بخوره
  "خوره.می

 "ولی هخوب همه برای انگلیسی زبان یادگیری البته 
 ارک و سر هاخارجی با که مملکتی مسئولین برای

 اونها با تمام آگاهی و باز چشم با که الزمه و دارن
 ".رسهمی نظربه ترضروری کنن، برخورد

 "هم هازمینه این در انگلیسی زبان! خوب آره 
 برای. همه برای نه ولی بشه واقع مفید تونهمی

 کار و سر غرب هایدسیسه با که  خوبه کسانی
 اطالعات و کافی آگاهی اونها از که الزمه و دارند

  ".باشن داشته دقیق

 رد نظراتشان که شوندگانی مصاحبه دیدگاه اساس بر

 از که دریافت توانمی شده است، منعکس اخیر هایگزیده

 عموم که هاییانگیزه گروه در کاربرد دو این ایشان، دید

 عواق کنندمی ترغیب انگلیسی زبان یادگیریبه را ایرانیان

 همگی کاربردهایی که چنین خاستگاهبه توجه با. شوندنمی

همچنین با در  و شده تعریف ایران فرهنگی مرزهای درون

 و اندیشیساده هرگونه ها،آن خاص گیریجهت نظر گرفتن

 ادامه در. دارد درنگ جای دهندگانپاسخ جانب از خبریبی

 عقیده ها،مصاحبه از آمده دستبه اطالعات تحلیل و بررسی

 مخالف نیز کامالً فکری طرز با شوندگان مصاحبه ای ازعده

 که دهندگانیپاسخ خالف بر گروه این. است توجه قابل

 اثرگذاری و فعالیت دامنه کردنمحدودبه شد، ذکر نظراتشان

 دی،ص در صد مخالفت ابراز با و نکرده اکتفا کاربرد دو این

. کنندمی انکار را انگلیسی زبان یاسیس-فرهنگی عملکردهای

در ادامه  که هامصاحبه از برگرفته هایگزیده از تعدادی در

 :است مشهود این گروه مخالف موضع شود،می ارائه

 "و دشمن با مبارزه برای. ندارند همبه ربطی اصال 
 هن الزمه سیاسی اندیشه و فکر غرب، هایسیاست

  ".بودن بلد انگلیسی
 "که کس هر که جوریه یه ما جامعه وضعیت االن  

 میشه وناا شبیه خودش بیشتر گیرهمی یاد انگلیسی
  ".کنه مبارزه باهاشون بخواد اینکه تا

 "نگرفت یاد انگلیسی اهدافی، چنینبه رسیدن برای 
 اصالً که اینه واقعیت. نیست کنندهکمک چندان

 زا که الزمه تری مهم خیلی چیزهای. نیست کافی

  ".برمیاد نظام سران و مملکتی مسئولین عهده

 یحاک معدود اظهاراتی مخالف، نظرات البته در بین این

 انزب فراگیری تأثیر با دهندگانپاسخ برخی موافقت از

 یشناسای و اسالمی و ایرانی فرهنگ تبیین در انگلیسی

 نقل آیدمی پی در آنچه. شودمی دیده غرب نیز هایتوطئه

 موضعی چنین که است شوندگانمصاحبه از یکی از قولی

 : دارد

 "و هستیم نرم جنگ درگیر حاضر حال در ما 

 زدن ضربه برای فرهنگی هدف چشمبه ما دشمنان
 این با شدن آشنا صورت در. کننمی نگاه مابه

 برای ایاسلحه عنوانبه اون از تونیممی دانش
 ".کنیم استفاده دشمن هاینقشه با مقابله

 انکنندگشرکت از دیگر برخی دیدگاه، همین راستای در

 در مؤثر ایوسیله عنوانبه انگلیسی دانستن نقش تأیید ضمن

 با قابلهم در را ایرانیان تواندمی که فرهنگی دفاع بنیه تقویت

 سازد، مقاوم و مجهز دشمنان فرهنگی هایهجمه و هانقشه

 ایبرزبان  این یادگیری بسزای تأثیر از را خود جانبداری

. ددارنمی ابراز سیاست و فرهنگ درحیطه فعالیت و حضور

 :است نگاه همین گویای زیر، هایگزیده

 "خوب ولی نکنه خطور ذهنبه اول همون شاید 
 بودن، بلد انگلیسی رسهمی نظربه کنممی فکر که

 فعلی شرایط در. کنه کمک جهت این در تونهمی
 ما فرهنگ تا کنهمی تالش داره شدتبه دشمن که

 انزب از آوردن در سر و فهمیدن با ببره، بین از رو
 شونجلو تونیممی ترمحکم و بهتر قطعاً انگلیسی

 خودشون علیه خودشون زبان از یعنی. بایستیم
 ".کنیم استفاده

 "توی انگلیسی زبان گرفتن یاد که مطمئنم 
. مؤثره خیلی هم فرهنگ و سیاست مثل هاییحوزه

 که هست کسایی همون زبان باشه هرچی باالخره
 اًطبیعت باشیم، بلد زبانشونو. هستن ما دشمن
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 تونیممی بهتر هم رو اهدافشون و خودشون

 ".بشناسیم

 توهم یا توطئه؟ 4-3

ها تشریح گرداوری دادهطور که در بخش مربوط بههمان

 شده ظیمتن مستنداتی اساس بر پرسشنامه از بخش شد، آخرین

 برای مدون و منسجم هاییسیاست وجود حاکی از است که

دنیایند،بر پایه این  در انگلیسی زبان آموزش گسترش

موردی که در این بخش از مستندات، هر یک از هشت

اند، واقعیت خارجی دارند و همه قابل پرسشنامه منعکس شده

عبارت دیگر، بر اساس اسنادی که تأیید و موافقت هستند. به

های انجام شده دربارۀ بررسی در دسترس عموم قرار دارد و

(، دربارۀ این 2020میرحسینی و بابو، ؛ 2019متذکر، آنها )

کشورهای ( 4)توان با اطمینان گفت: هشت عبارت می

آمریکا انگلیسی ( 5، )کنندانگلیسی را تبلیغ می ،انگلیسی زبان

هاست که سال( 6) دهد،گسترش می با هدف نفوذ فرهنگیرا 

در  ترویج مشخصاً ( این7)شود، انجام میریزی برنامهاین 

در این آمریکا ( مقامات 8) شود،انجام میکشورهای اسالمی 

های زبان انگلیسی جزء برنامه( 9، )دارندمستقیم دخالت امر 

های امنیتی و سیاسی آمریکا سازمان( 10، )امنیتی آمریکاست

شخص رئیس جمهور ( 11، و )هستند هااین طرحمجری خود 

 نقش دارد.گذاری سیاستاین آمریکا در 

 که دهدمی پرسشنامه نشانبه کنندگانشرکت پاسخ

 چنین وجودبه نسبت را مخالفت خود آنان توجهقابل اکثریت

 بین موجود عددی فاصله همچنین. کنندمی اعالم حقایقی

تعداد انتخاب گزینۀ بدون نظر  مخالف با هایانتخاب تعداد

 عیقط مخالفت ابراز در دهندگانپاسخ غالب که آن است مؤید

هایی مشخص برای گسترش ها و برنامهسیاست وجود با خود

 جایبه و نداده راه خودبه زیبان انگلیسی تردید چندانی

 وجود صریح طوربه دهندمی ترجیح اطالعی،بی ابراز حداقل

 آنچه. کنند انکار را در این زمینه منسجم و هدفمند هایطرح

 سهمقای در انسانی و اجتماعی علوم گروه نظرات مقایسه از که

 یبرقرار شود،می حاصل مهندسی-و فنی پایه علوم گروه با

با این حال، تعداد  های دو گروه است.تشابه کلی در دیدگا

 رمهندسی د-فنی علوم پایه و گروه در موافق انتخاب گزینه

 این بخش از پرسشنامه نیز اندکی بیشتر است. این مورد

 رایب شروع تواند نقطهمی مختصر، هرچند دیدگاه، در تفاوت

 .باشد گستره این در بیشتر پژوهش

 هایی برایپرسشنامه دربارۀ وجود سیاستدهندگان بهنظر پاسخ :3جدول 

 گسترش زبان انگلیسی

 

علوم انسانی و 
 اجتماعی

  نیعلوم پایه و ف
 مجموع

 دختر پسر دختر پسر
+ - = + - = + - = + - = + - = 

( وجود 4)
 برنامه تبلیغی

15 91 54 19 98 37 63 45 51 74 51 47 171 296 189 

( تبلیغ 5)
 آمریکا توسط

35 108 17 38 98 18 58 80 32 61 91 10 202 377 77 

ها ( سال6)
 ریزیبرنامه

22 57 81 24 65 65 55 84 31 75 80 17 179 286 194 

در ( 7)
کشورهای 

 اسالمی
23 60 77 22 73 59 49 100 21 45 99 28 139 322 158 

( مقامات 8)
 آمریکایی

23 70 67 24 75 55 21 117 32 16 115 41 84 377 195 

( در 9)
های برنامه

 امنیتی
20 68 72 25 75 54 30 110 30 40 119 13 115 372 169 

سازمان( 10)
 مجریهای 

38 65 57 40 70 44 21 125 24 28 115 29 127 375 154 

رئیس ( 11)
 جمهور آمریکا

17 73 70 18 93 43 18 130 22 15 124 33 68 420 168 

 : مخالف، =: بدون نظر(-)+: موافق، 

 

 بر افزون کنندگان،شرکت دیدگاه بررسی ادامه در

 شده منعکس هایدیدگاه پرسشنامه، از آمده دستبه اطالعات

ترین طبعاً مهم. گرفت قرار مطالعه مورد نیز مصاحبه در

 ها وتوضیحات ارائه شده در راستای موضع نفی سیاست

هایی مدون برای گسترش زبان انگلیسی و اجرای آن برنامه

توسط خود ساختارهای سیاسی کشورهای انگلیسی زبان و 

های زیر همخصوصاً آمریکا قرار داشت. همان طور که در نمون

، "توطئه توهم "، "خیال"، "توهم"آمده است، کلماتی مانند 

کامالً منطبق با دیدگاه غالب منعکس شده در  "بدبینی "و 

ها و پرسشنامه برای مخالفت با وجود چنین سیاست

 هایی است: برنامه

 "همهبه کردیم عادت ما! خیاله! توهمه اینها همه 

 و سیاست هیچ من نظر. بهکنیم نگاه اینجوری چیز
 برای ؛راحتیه زبان انگلیسی. نیست کار در ایتوطئه



 

311 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ره 

دو
ی، 

رج
خا

ی 
ها

10
ار

شم
 ،

2ه 
ن 

ستا
تاب

 ،
13

99
ه 

فح
ص

از 
 ،

30
0

 
تا 

31
5

 

 ".بگیرن یاد دارن دوست همه همین
 "اینم. کنیممی زندگی توطئه توهم توی همش ما 

 ".دیگه توهم یه
 "یلیدل اصالً من. باشیم بدبین اینقدر نداره لزومی 

 ".بینیمنمی

 هایتوطئه وجود که مواضعی چنین دادن قرار از

 و صددرصدی موافقت کنار در داندمی مردود را فرهنگی

 ضرورتبه نسبت که پرسشنامهدهندگان بهپاسخ همۀ قیدبی

 لحاص تصویری شده بود، ابراز انگلیسی زبان یادگیری

این دانشجویان و شاید بسیاری  که است آن گویای که شودمی

 و مندندعالقه زبان این فراگیریبه نسبت درحالی اقشار دیگر

 همین و اطالندبی آن مخرب پیامدهای از که کنندمی اقدام

ها سیاست ترتمام هرچه موفقیت سازشاید زمینه آگاهی عدم

های گسترش زبان انگلیسی با هدف نفوذ فرهنگی در و برنامه

کار هایی دیگر از تعابیر بهعبارات زیر که نمونه. جهان باشد

بیانگر ابعاد دیگری از این عدم آگاهی هایند، رفته در مصاحبه

 است:

 "نکنم فکر ها؟کی؟آمریکایی!" 
 "تریمهم خیلی اقتصادی و سیاسی اهداف آمریکا 

 ما فرهنگ تخریب روی باید چرا. داره دنیا در
 "طریق؟ این از اونم بشه، متمرکز

 "دنبر بین از برای انگلیسی زبان از واقعاً یعنی 

 فکر بهش حاال تا میشه؟ استفاده داره ما فرهنگ
 ".بودم نکرده

 که دهش منتشر اسناد برخی از منتخبی مصاحبه، ادامه در

 انگلیسی کشورهای فرهنگی هایسیاست وجودبه صراحتاً

دارد  اشاره انگلیسی زبان آموزش گسترۀ در زبان

 از آمیخته حسی. شد ارائه کنندگان در مصاحبهشرکتبه

 در شوندگان مصاحبه از برخی چهره در که انکار و تعجب

 از که بود بیرونی نمود نخستین شد،می نمایان مصاحبه حین

 چنین وجود با مواجهه ابتدای در ایشان فکری موضع

 جدی" ،"واقعا؟": مانند عباراتی. شدمی ناشی هاییسیاست

 همگی که "؟مطمئنی" و ،"راسته؟ گفتی که اینایی" ،"میگی؟

 ناباوری همین از حاکی شده، استخراج ایشان اظهارات بین از

 با شدن روبرو از نیز پس شوندگانمصاحبه از تعدادی. است

 زا سعی کردند اظهار نظری نکنند، مانند یکی این مستندات

! خیالبی اصال بگم؟ چی من حاال! خوب": گفت ها کهآن
 با هن دانشجویان نیز از دیگر برخی ".میگی راست تو البد

 چنین وجود احتمال فقط پذیرش با بلکه اطمینان

. کردند نگاه موضوعبه گمانهیک منظر از هایی،گذاریهدف

 در مردد دیدگاه همین وجود از حکایت زیر منتخب عبارات

  دارد: گروه این بین

 "دوست االیامقدیم از که کشوریه یک آمریکا 

 حاال .باشه داشته سلطه دیگه کشورهایبه داشته
 راستا همین در بخواد هم انگلیسی زبان از اگه

  "کرد. تعجب نباید قاعدتاً کنه، استفاده
 "چه حاال. استثماره و استعمار کارش آمریکا 

 مه فرهنگی ظاهراً البته و. اقتصادی چه سیاسی،
 ".هست

 "همه که داره قدرتی همچین یک آمریکا وقتی 
 وذنف کنه سعی شاید بگیره، خودش دست رو جهان

 و یمباش داشته هنر باید ما. باشه داشته هم فرهنگی
 ".ندیم رو اجازه این

 "دارن دوست کشورها همه. داره وجود احتمالش 
. بدن گسترش رو خودشون زبان و فرهنگ

 ".طورن همین حتماً هم هاآمریکایی

در مصاحبه شرکت کردند با  که کسانی معدودی از

 هنگ،فر گسترۀ در های آمریکاریزیبرنامه اثرگذاری تصدیق

 ایران جامعه فعلی فرهنگی شرایط مورد در نظر اظهاربه

 وضعیت نزولی این عده، روند دیدگاه اساس بر. پرداختند

 همین از متأثر امروز تا گذشته از ایران جامعه در فرهنگ

 مروزا "اینکه بیان با شوندگانمصاحبه از یکی. هاستبرنامه

به روز کرده؛ فرق خیلی قبلبه نسبت مردم فرهنگی اوضاع
 لاص از و کننمی سقوط دارن بیشتر جوونتر هاینسل روز

با  او. داشت اشاره مفهوم همین، به"گیرنمی فاصله خودشون

، به"باشه دلیلبی تونهنمی اینها باالخره" این استدالل که

 نچنی بروز ریشه و منشأ را غرب هایگذاریسیاست تلویح

 همینهب یکی دیگر از دانشجویان نیز با اشاره .دانست تغییراتی

 جامعه فرهنگی هایشاخصه بعضی مقایسه و هادگرگونی

 گذارتأثیر عملکرد از اطمینان با و امروز ایران، دیروز

 : کرد صحبت آمریکا فرهنگی هایسیاست

 "،هشد عادی خیلی پسر و دختر بین روابط امروز .
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 توی حاضر حال در که فرهنگی وضعیت اگر

 زمان که چیزی با بشه مقایسه حاکمه، ما جامعه
 فهمید میشه راحتیبه بوده، حاکم ما مادران و پدران

 خودش فرهنگ گسترش برای آمریکا هایسیاست

. نیست هم مدرک ارائهبه احتیاجی. بوده مؤثر واقعاً
 ".روشنه و واضح چیز همه

 وجهیت قابل شمار تفاوتیبی یا و اطالعیبا این حال، بی

 جامعه نمایندگان که پژوهش این در کنندگانشرکت از

هب نوعی نمایندگان تمامی اقشار کشور()و به دانشگاهی ایران

 خزنده که تالش و نرم هایسیاستبه نسبت آیندمی حساب

آموزش و یادگیری زبان  نامبه ابزاری از استفاده با دارند

کنند، کامالً گیری انگلیسی اهداف فرهنگی مشخصی را پی

ضرورت غیر قابل انکار اعتقاد قاطع به چشمگیر است.

یادگیری زبان انگلیسی در جهان امروز، عدم توجه جدی و 

کارگیری فعال و هدفمند زبان انگلیسی تأمل در زمینه به

جای استفاده منفعالنه، و عدم آگاهی قابل توجه نسبت به

 یادگیری زباناهداف فرهنگی مستتر در فرایند آموزش و به

پذیری اهداف آسیبانگلیسی، خیل عظیم فراگیران زبان را به

ریزان در این زمینه در گذاران و برنامهبرای برنامه سیاست

 کند.سطح جهان بدل می

 بحث و نتیجه .5
هایی که در بخش قبل ارائه شد تا حد زیادی مؤید یافته

ر و دصورت های مختلف هایی است که پیش از این بهبحث

های گوناگون دربارۀ ابعاد فرهنگی و اجتماعی آموزش محیط

گونه که زبان انگلیسی مطرح شده است. از یک سو، همان

کامرون، ؛ 2011پن و بالک، اند )برخی پژوهندگان گفته

( محمل شناخته شده و 2018میرحسینی و بدری، ؛ 2012

رایج یادگیری و استفاده روزافزون از زبان انگلیسی توسط 

ها ورتصغیر انگلیسی زبانان، کاربردهای ابزاری این زبان به

تر شود، عمالً ابعاد پیچیدهمتنوع است. این امر خود سبب می

نقش فرهنگی و اجتماعی زبان عموماً مغفول بماند. از سوی 

رسد دغدغۀ مالکیت زبان و استفادۀ فعال و می نظردیگر، به

منفعالنه از آن نیز که پیش از این در معدود مواردی طرح نه

های دیدگاهبا توجه به (2008)میرحسینی، شده است 

 ای جدی است.کنندگان این پژوهش دغدغهشرکت

باحث این دو مقوله را در مطالعه حاضر باید در کنار م

 نقش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ونسبتاً گسترده مربوط به

حتی اقتصادی آموزش زبان انگلیسی در جهان امروز )پنی 

پنی کوک و کوتند مارین، ؛ 1994، 1998کوک، 

Marin-Pennycook & Coutand ،2003یپسون، ؛ فیل

میرحسینی، سازور، ؛ 2020میرحسینی و بابو، ؛ 1992، 2016

مجموعه این مقوالت، ( قرار داد. با توجه به2017و راشد، 

 تکنندگان در این پژوهش نسبمیزان )عدم( آگاهی شرکت

های فرهنگی در پس آموزش زبان ها و برنامهسیاستبه

 عراضا گاهی یا خبریطلبد. بیای را میانگلیسی توجه ویژه

هایی حساب شده و برنامه وجود پذیرش از کنندگانشرکت

 تهترین یافشاید مهم نفوذ در این زمینهگذاری معطوف بههدف

 ندداشت شرکت پژوهش این در که کسانی .باشد پژوهش این

 و آوریجمع مصاحبه و پرسشنامه طریق از نظراتشان و

 که هستند ایران دانشگاهی جامعه بخشی از شد، بررسی

 توانندمی که اثرگذاری نقش واسطهبه باورهایشان و دیدگاه

 کشور اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، های عرصه در آینده در

 . است اهمیت حائز کنند ایفا

 ادایج و اثرگذار فعالیت عرصه فرهنگ، ماهیتبه توجه با

 و مؤثر ابزاری کارگیریبه نیازمند حوزه این در دگرگونی

 خابانت میان، این در. است این عرصه اقتضائات با متناسب

 مجریان و پردازان ایده سوی از انگلیسی زبان آموزش

 بازگوکننده کشورها سایر در فرهنگی نفوذ هایسیاست

 شدن دیلتب برای زبان این باالی ظرفیت و اثربخشی، کارایی،

 ایجامعه از این رو، در. است فرهنگی کارآمد ابزار یکبه

یسی زبان انگل یادگیری برای مفرط اشتیاق وجود ایران نظیر

 مستتر در آن فرهنگی تهدیدات از در کنارعدم آگاهی کافی

 هایآسیب برای بستری بالقوه خلق ساززمینه تواندمی

 یاریبس صریح مخالفت یا و ناآگاهی .گردد لففرهنگی مخت

 دیدگاه ای ازعنوان نمونهبه شرکت کنندگان در این پژوهش از

از این نظر دارای اهمیت مضاعف  ایران جامعه فکر طرز و

 است،سی عرصه کالن سیاستگذاران امروز دانشجویان که است

 قشارا از بسیاری دیگر و معلمین، ، اساتید فرهنگی، فعاالن

 . مؤثر جامعه فردا خواهند بود

جلوگیری از صدمات فرهنگی بالقوه در این زمینه  طبعاً

از طریق راهکارهایی سطحی مانند خودداری از آموزش و 

یادگیری زبان انگلیسی یا منع آن نیست، چرا که در جهان 
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در این  آنچه امروز این امر مطلوب و اساساً ممکن نیست.

 و عمومی آگاهی افزایش درسمی نظربه مسیر راهگشا

 هایسیاست عواقب و تبعاتبه نسبت مردم حساسیت

 و گرلیلتح و خالق ایاندیشه بر تکیه با المللیفرهنگی بین

 مجدانه تبیین همچنین،. است منفعالنه موضعی از پرهیز

 و اجتماعی و سیاسی هایعرصه در انگلیسی زبان کاربردهای

 این زا استفاده فعاالنه برای اجرا قابل شفاف و طرحی ترسیم

 اسالمی و ایرانی هایارزش صدور و معرفی منظوربه زبان

به نیاز ما جامعه فعلی فضای در که است راهکاری دیگر

  گردید، ذکر آنچه بر عالوه. شودمی احساس آنبه پرداختن

 وانتمی را انگلیسی زبان های آموزش و ارزیابیو روش متون

 فرهنگی هایآموزه دهنده انتقال که نمود طراحی ایگونهبه

 برای فرصتیبه باشند و تبدیل ایران درخور جامعۀ و متناسب

 .شوند ایجامعه چنین فرهنگی معیارهای و مبانی تثبیت
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(. لزوم اتخاذ سیاست زبانی در برابر گسترش زبان 1387) .احمدی پور، ط

 .119-134صص ، 35، شماره فصلنامه مطالعات ملیانگلیسی. 

جهانی شدن و آموزش زبان  .(1395) م.و عباس نژاد،  .احمدی نژاد، س

کنگره ملی آموزش ارائه شده در  های ایران.انگلیسی در دانشگاه

 ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.عالی ایران

ها و شدن و زوال خرده زبان(. جهانی1389) .و داوری، ح .زاده، فقاگلآ

های مناطق المللی گویشها. مجموعه مقاالت همایش بینگویش

 .35-48دانشگاه سمنان. صص  کویری ایران.

شدن و زبان فارسی: بحثی (. جهانی1393) .و داوری، ح .زاده، فقاگلآ

بینانه در خصوص جایگاه زبان در ضرورت اتخاذ رویکردی واقع

رش المللی گستشدن. نخستین همایش بینفارسی در عصر جهانی

شورای  انداز، راهکارها و موانع.زبان و ادبیات فارسی: چشم

 وزارت علوم، پژوهشات و فناوری.سترش زبان و ادب فارسی. گ

. نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی. (1391و رمضانی، ا. ) .تفرشی، آ

 ،12 ، شمارهانسانی های علومپژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه

 .15-34صص 

امپریالیسم زبانی یا زبان امپریالیسم: ضرورت مواجهه . (1395) .حسینی، م

هشپژو مهفصلنا. هژمونی زبان انگلیسی در کشورهای اسالمیبا 

 .43-75 ، صص3 ، شماره6سال  اسالم، جهان سیاسی های

ثیر آن بر أجهانی شدن فرهنگ و ت .(1393کریمیان، ع. )و  .بایبوردی، ا

 ،7 ، سالالمللفصلنامه مطالعات     روابط بین هویت ملی ایران.

 .77-102 صص ،28شماره 

 


