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Background and Objectives: Globalization and moving towards an interconnected international
community has been facilitated through major changes in the field of technology such as the advancement
of digital communications and the continuous transfer of large volumes of data around the world and the
advances in the transportation industry for easy and fast transportation of passengers and goods. This
globalization has created a level of interaction between people of different nationalities, cultures and
ethnicities that is not comparable to the past. Although successful communication in the past has been one
of the most important features of an effective social interaction, in recent years, this fruitful communication
has become a vital feature. The present study, using a one-of-a-kind questionnaire, investigated Iranian
English language teachers’ attitudes toward the phenomenon of language education glocalization for the
first time.
Methods: The participants of the study had different academic, age, teaching experience, and gender
backgrounds. The study was conducted in two phases in the first of which a validated questionnaire was
designed and developed. In the second phase, the questionnaire was employed to collect the information
regarding the preferential attitudes of the teachers and descriptive statistics was used to analyze the data.

Findings: The results of the questionnaire data analysis revealed that the teachers believe that there is no
more only American or British English. There are, however, also varieties of English which have their own
independent growth and special features according to the needs of their users. Furthermore, they think
that the glocal needs of the users must be met in the process of English language education glocalization.
Likewise, the teachers are for the idea that language education should not only be at the service of reflecting
the native speaker English variety and culture, but it should serve all cultures to play their equal role in
intercultural communication.
Conclusion: Helping teachers to find their real role in their profession, the findings of the study increases
the perception of language education glocalization leading to a more appropriate education program
planning. The results of these studies can inform educators of teachers about their individual abilities and
help to design and implement educational programs as well as possible. Access to teachers' attitudes and
abilities can also help policymakers and syllabus designers develop and implement instructional materials
to better perform their tasks.
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پیشینه و اهداف :جهانی سازی و حرکت به سمت یک اجتماع بین المللی به هم پیوسته توسط تغییرات بزرگ در
حوزه فن آوری مانند پیشرفت های ارتباطات دیجیتال و انتقال پیوسته حجم زیادی از داده ها در سرتاسر جهان و
پیشرفت های صنعت حمل و نقل که موجبات تسهیل جابه جایی ارزان و سریع مسافران و کاالها را به همراه داشته
است ،تسریع شده است .این جهانی سازی باعث ایجاد سطحی از تعامالت بین افراد با ملیت ها ،فرهنگ ها و قومیت
های گوناگون شده است که با گذشته قابل قیاس نیست .اگر چه برقراری ارتباط موفق در گذشته یکی از مهم ترین
ویژگی های یک تعامل اجتماعی کارا بوده است ولی در سال های اخیر ،همین برقراری ارتباط موفق به یک ویژگی
حیاتی تبدیل شده است.
هم نوا با فرآیند جهانی سازی ،انگلیسی به عنوان زبان میانجی خود را به عنوان رایج ترین زبان در تعامالت علمی و
تجاری به اثبات رسانده است .مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون پدیده جهانی-
بومی سازی آموزش زبان از طریق پرسش نامه ی ابداعی برای نخستین بار صورت پذیرفت.

روشها :شرکت کنندگان در مطالعه معلمان زبانی بودند که دارای پیشینه تحصیالتی ،سن ،تجربه تدریس و جنسیت
های متفاوت بودند .این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت که در مرحله اول یک پرسش نامه طراحی و ساخته شد .در
مرحله دوم مطالعه ،پرسش نامه ابداعی به منظور جمع آوری اطالعات درباره نگرش معلمان به کار گرفته شد و روش
تحلیل آماری توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافتهها :نتایج حاصل از اطالعات به دست آمده از پرسش نامه نشان داد که معلمان معتقدند که دیگر انگلیسی
آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی تنها گونه های انگلیسی نیستند .گونه های مختلفی از زبان انگلیسی نیز وجود دارند که
متناسب با نیازهای جهانی-بومی کاربران آنها دارای رشد مستقل و ویژگی های خاص خود هستند .همچنین معلمان
بر این باورند که در فرآیند جهانی-بومی سازی می بایست نیازهای جهانی و بومی پوشش داده شوند .نکته مهم دیگر
اینکه معلمان بر این باورند که آموزش زبان نباید تنها منعکس کننده فرهنگ و گونه ی زبانی انگلیسی زبانان باشد.
نتیجهگیری :یافته های حاصل از این تحقیق با کمک به معلمان در یافتن نقش واقعی و حرفه ای خود در آموزش زبان،
بینش مناسب تری را در طرح برنامه های آموزشی برای بافت ایران به دست می دهد .نتایج حاصل از این مطالعات می
تواند آموزش دهندگان به معلمان را از توانایی های فردی آنها آگاه سازد و برای طراحی و اجرای هرچه بهتر برنامه های
آموزشی کمک کننده باشد .همچنین شناخت نسبت به نگرش و توانایی های معلمان می تواند به سیاست گذاران و
طراحان طرح ها و مواد آموزشی در انجام هر چه بهتر وظایف خود کمک شایانی نماید.

مقدمه
جهانی سازی و حرکت به سمت یک اجتماع بین المللی به
هم پیوسته توسط تغییرات بزرگ در حوزه فن آوری مانند
پیشرفت های ارتباطات دیجیتال و انتقال پیوسته حجم زیادی از
داده ها در سرتاسر جهان و پیشرفت های صنعت حمل و نقل که
موجبات تسهیل جابه جایی ارزان و سریع مسافران و کاالها را به
همراه داشته است ،تسریع شده است .این جهانی سازی باعث ایجاد
سطحی از تعامالت بین افراد با ملیت ها ،فرهنگ ها و قومیت های
گوناگون شده است که با گذشته قابل قیاس نیست .اگر چه برقراری

ارتباط موفق در گذشته یکی از مهم ترین ویژگی های یک تعامل
اجتماعی کارا بوده است ولی در سال های اخیر ،همین برقراری
ارتباط موفق به یک ویژگی حیاتی تبدیل شده است.
هم نوا با فرآیند جهانی سازی ،انگلیسی به عنوان زبان میانجی
خود را به عنوان رایج ترین زبان در تعامالت علمی و تجاری به
اثبات رسانده است [.]7-1
به تازگی ،پدیده زبان انگلیسی در نقش یک زبان میانجی
بین المللی منجر به یک تغییر در پارادیم شده است ،تغییری که
در آن حاکمیت زبان انگلیسی معیار تغییر یافته است و موجبات
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پذیرش گونه های رایج زبان انگلیسی بومی شده را فراهم آورده
است [ .]4این نوع نگاه واگشتی موجب تقویت گویندگان غیر بومی
زبان انگلیسی و تبدیل آنها به گویندگان زبان انگلیسی میانجی
شده است .این گویندگان پیش تر تنها به عنوان یادگیرندگان زبان
انگلیسی به عنوان زبان خارجی به شمار می رفتند [ .]8در این
چشم انداز استفاده های بومی شده زبان انگلیسی به عنوان نقص
یا خطا به حساب نمی آیند بلکه اینها به عنوان گونه های خاص
زبان انگلیسی که در نوع خود دارای اعتبار می باشند به شمار
می روند .نبود حساسیت برای استفاده زبان انگلیسی در بافت بومی
نقاط مختلف جهان از عوارض تاکید بیش از حد بر موقعیت جهانی
است .به دلیل اهمیت مولفه های بافت هدف که توسط تفاوت های
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تعیین می شوند ،معرفی یک زبان
خارجی که متناسب با بافت هدف باشد حیاتی به نظر می رسد
[ .]11-9بر اساس بکس [« ،]9بافت اولین چیزی است که باید قبل
از هر تصمیم روش شناختی یا زبانی مورد نظر قرار داد .توجه به
بافت در هر مکانی باعث سودمندتر شدن آموزش زبان در آن مکان
خواهد شد» (ص.)248 .
بدون شک رشد پدیده انگلیسی به عنوان زبان میانجی
دستاوردهای مهمی را برای کاربران زبان انگلیسی به عنوان زبان
دوم و یا کاربران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به همراه
داشته است .برای مثال ،عدم توانایی این کاربران در تولید لهجه
شبه-بومی دیگر به عنوان یک نقطه ضعف به شمار نمی رود.
امروزه این کاربران می توانند انگلیسی را راحت تر و با انعطاف
بیشتری برای اهداف ارتباطی خود به کار بگیرند .بنابراین ،کاربرد
زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی به لطف کاربران خود در
سرتاسر دنیا غنی تر شده است و موجبات بسط گونه های متفاوت
زبان انگلیسی ،ورای گونه های سنتی انگلیسی آمریکایی و انگلیسی
بریتانیایی ،را فراهم آورده است .برخالف موج مثبتی که توسط این
پدیده حاصل شده است ،نیازمند ایجاد یک درک مشترک از مسیر
ایده آل حرکت به سمت زبان انگلیسی جهانی هستیم .نگاهی به
پیشینه پژوهش در این زمینه نشان می دهد که هنوز بسیاری از
مسائل آموزشی در این زمینه وجود دارد که باید مورد مالحظه
قرار گیرند .برای مثال ،بسیاری از کاربران ،فراگیران و معلمان زبان
انگلیسی تمایل و احساس نیاز به سوی استفاده از زبان انگلیسی
معیار یا استاندارد را دارند [ .]13 ،6 ،5 ،12به هر حال معلمان
انگلیسی برای تصمیم گیری در مورد اینکه به دانش آموزان چه
چیزی درس بدهند و چگونه عملکرد آنها را ارزیابی کنند نیازمند
یک مبنای مقایسه مشترک هستند ،مبنایی که بدون آن دچار
مشکل خواهند شد.
این مبنای مشترک در گذشته انگلیسی آمریکایی معیار و انگلیسی
بریتانیایی معیار بود .یک مشکل دیگر که باید مورد مالحظه قرار داد
انضمام گونه های بومی زبان انگلیسی در برنامه تحصیلی آموزش
و یادگیری زبان انگلیسی است .رونالد رابرتسون جامعه شناس در
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سال  1995مفهوم جهانی-بومی سازی را ابداع کرد ،مفهومی که
نقطه های مشترک فراوانی با پدیده زبان انگلیسی در نقش یک زبان
میانجی بین المللی دارد .او جهانی-بومی سازی را بدین نحو مطرح
می کند« :وجود هم زمان تمایالت جهانی شدن و تمایالت بافت-
خاص را جهانی-بومی سازی می گویند» (ص .]14[ )25،همچنین
سولز با بیان اینکه بین جهانی سازی و بومی سازی تفاوت هایی
وجود دارد ،جهانی-بومی سازی را یک انشعاب دوشاخه ای می داند
که در دو جهت حرکت می کند :یکی به سمت باال با هدف ایجاد
جهانی که به نحو فزآینده ای تحت غلبه نهادها و موسسات چند
ملیتی و فراملیتی قرار گرفته است و یکی به سمت پایین با هدف
نیل به سمت آرمان های منطقه ای ،بازاریابی مکانی و امور بومی
(ص .]15[)11 ،به طور خالصه ،لب کالم پدیده زبان انگلیسی در
نقش یک زبان میانجی بین المللی و جهانی-بومی سازی این است
که ایده آل های جهانی با نیازهای بومی تلفیق شوند .همانند دیگر
کشورهای جهان پدیده های زبان انگلیسی در نقش یک زبان
میانجی بین المللی و جهانی-بومی سازی کاربردهایی را نیز برای
آموزش زبان انگلیسی ایران داشته است.
در راستای تغییر و به روز کردن رویکردها و سیاست گذاری ها در
حوزه آموزش زبان انگلیسی باید توجه داشت که کسب موفقیت و
رسیدن به نتایج مورد نظر به عوامل مختلفی بستگی دارد .از این رو
در جهت ارتقاء نظام آموزش زبان در کشور مورد مطالعه قرار دادن
و توجه به این عوامل تاثیرگذار حائز اهمیت می باشد .یکی از
عوامل مهم تاثیرگذار در فرآیند انجام اصالحات آموزشی معلمان
هستند که اجرا کننده سیاست ها و رویکردهای جدید هستند.
به گفته بورگ [ ]15معلمان که به طور فعال و متفکرانه در مورد
مسائل آموزشی تصمیم گیری می کنند و تصمیمات آنها برمبنای
مجموعه ای از دانش ها ،تفکرات و اعتقادات پیچیده ،شخصی و
متاثر از محیط شکل می گیرد .بنابراین معلمان به عنوان بازوهای
اجرای برنامه های آموزشی می بایست از آمادگی الزم برای این
امر برخوردار باشند .لذا توانمندسازی معلمان امری ضروری به نظر
می رسد که می تواند از طریق شرکت در دوره های آموزشی بدو و
حین خدمت حاصل شود .طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری این
گونه دوره ها نیازمند کسب شناختی مناسب از دانش ها ،تفکرات
و اعتقادات معلمان آموزش زبان است.
به همین دلیل مطالعه حاضر تالش کرده است تا نگرش معلمان
زبان انگلیسی ایران در مورد آموزش زبان جهانی-بومی و نگرش
آنها از این پدیده را بررسی کند .محققان این مطالعه بر این
عقیده اند که یافته های حاصل از این بررسی بینش ما را در مورد
طراحی مناسب تر برنامه های آموزشی برای بافت ایران افزایش
می دهد و به معلمان زبان انگلیسی کمک می کند تا نقش واقعی
خود در آموزش زبان را دریابند.
برخالف قابلیت های رویکردهای کیفی ،یک بررسی اجمالی در
پیشینه تحقیق نشان می دهد که اغلب تحقیقات انجام شده در این
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زمینه در انسان شناسی ،جامعه شناسی و روان شناسی به کمک
رویکردهای کمی انجام گرفته است .تحقیقات انجام شده در حوزه
زبان انگلیسی نیز متاثر از این نگاه بوده است و بیشتر تحقیقات
انجام شده در سال های اخیر کمی بوده است .البته روش های
کیفی مانند مصاحبه ،خاطره نگاری و قوم نگاری باوجود مفید بودن
دارای نقص های هم می باشند .بنابراین ،طراحی یک قالب کاری
که این نقاط ضعف را به حداقل برساند بسیار موثر خواهد بود .در
بسیاری از کشورها و بافت ها ،ابتدا مدل های موفق ساخته شده و
سپس مورد استفاده قرار می گیرند .فرمان قربان درودی نژاد []16
در مقاله ای با عنوان «ﺳﺎﺧﺖ ،رواﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﺎﺳﺎزي پرسش نامه ی
اﻧﮕﻴﺰش و ﻧﮕﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ»« ،پرسش نامه» را به
عنوان ابزاری پر طرفدار بین ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در انجام ﭘﮋوﻫﺶ های زبانی مطرح می کند .با
توجه به مباحث مطرح شده در فوق ،تحقیق حاضر یک تحقیق
سه مرحله ای است که سه هدف عمده را دنبال می کند .هدف
اول این مقاله ارائه یک مدل فرضی از جهانی-بومی سازی آموزش
زبان در ایران است .در دومین گام از این مطالعه که تضمین کننده
هدف دوم است برای آزمایش مدل طراحی شده ،یک پرسش نامه
طراحی و مورد اعتبارسنجی قرارگیرد .در گام سوم نیز پرسش نامه
برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفته تا میزان انطباق آن
با داده های به دست  آمده مشخص شود.
پیشینه پژوهش
مفهوم جهانی-بومی سازی برای اولین بار برای توصیف شرکت های
خدماتی و کاالیی چند ملیتی استفاده شد که ضمن سازگارسازی
خود با محیط های خاص فرهنگی بومی ،خط مشی های توسعه
جهانی را دنبال می کردند [ .]14مک دونالد ،استارباکس ،کی اف
سی و وندیز شرکت های بزرگ بین المللی بودند که منوی خود
را با ذائقه بومی سازگار کردند و موجبات جهانی-بومی سازی در
کسب و کار را محقق کردند .پس از آن ،مفهوم جهانی-بومی سازی
به دیگر زمینه ها نفوذ کرد .راجع به جهانی-بومی سازی آموزش
زبان انگلیسی ،همانند دیگر نقاط دنیا ،باید به این نکته توجه کرد
که هدف از بومی سازی زبان تنها برقراری ارتباطات بین المللی
نیست ،بلکه بومی سازی با هدف برقراری تعامالت درون ملیتی
هم انجام می گیرد .برای مثال ،استرالیایی های بومی برای رفع
نیازهای ارتباطی بین فرهنگی و درون فرهنگی خود گونه هایی از
زبان انگلیسی را به وجود آوردند که هم زمان با هنجارهای بومی و
جهانی منطبق بود [.]17
در حقیقت ،استرالیایی ها هنجارهای جهانی را به خدمت گرفتند
تا با افراد دیگر کشورها تعامل برقرار کنند و در عین حال با
بهکارگیری هنجارهای بومی در صدد برقراری ارتباط با افراد
مختلف قبایل بومی در درون کشور برآمدند .همچنین ،به عنوان
یک مثال دیگر ،جهانی-بومی سازی زبان انگلیسی در سنگاپور نیز
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اتفاق افتاده است ،کشوری که در آن زبان های اول فراوانی صحبت
می شوند .در بررسی این پدیده در سنگاپور ،آلساگوف می گوید
این پدیده در حالی اتفاق افتاده است که دولت سنگاپور سعی کرده
است که زبان مادری کشور خود را به عنوان زبان اول کشور و برای
تعامالت درون ملیتی تثبیت کند و از زبان بین المللی انگلیسی نیز
به عنوان زبان ارتباطات بین المللی استفاده کند [ .]18وی میافزآید،
تالش حکومت برای کشیدن خط مرزی بین این دو زبان به شکست
انجامیده است زیرا ترکیبی از فرهنگ ها و زبان ها در دو کشور باعث
ایجاد پیوستاری از گونه های انگلیسی جهانی-بومی را به وجود آورده
است که برخالف وجود درجه ای از تفاوت بین آنها نمی توان آنها را
دو شق متفاوت زبان انگلیسی معیار و زبان انگلیسی غیر معیار نامید.
عالوه بر آن ،بر اساس شی ،در چین ،به عنوان مثال دیگری از
کشورهایی که در آن گونه های متفاوتی از زبان انگلیسی بومی شده
استفاده می شود ،چندین گونه انگلیسی جهانی-بومی شده مورد
استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به انگلیسی
پیدجین چینی ،چینگلیش ،انگلیسی چینی و انگلیسی کشور
چین اشاره کرد که برحسب میزان پذیرش در درجه های مختلف
فاصله از انگلیسی معیار قرار دارند [ .]19لی ،در یک دسته بندی
انگلیسی پیدجین چینی و چینگلیش را به عنوان کم پذیرش ترین
گونه های انگلیسی یا انگلیسی بد معرفی می کند در حالی که
انگلیسی چینی را در دسته گونه های انگلیسی قابل پذیرش
قرار داده و از آن به عنوان زبان انگلیسی نوآموزان یاد می کند
[ .]20بسط گفتمان جهانی-بومی سازی در تحقیق و آموزش
زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی می تواند با نشان دادن
افق های جدید در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در ایران در
قالب نیازهای جهانی-بومی کمک شایانی باشد.
در فرآیند اجرا و بسط گفتمان جهانی-بومی سازی آموزش زبان،
همان طور که پیش تر به آن اشاره شد ،معلمان دارای نقشی
کلیدی می باشند .معلمان تصمیم گیرندگانی هستند که تفکرات
آنها نقشی محوری در شکل گیری اتفاقات کالس درس دارد
[ 21و .]22از این رو مورد مطالعه قرار دادن نگرش معلمان حائز
اهمیت فراوانی می باشد .نتایج حاصل از این مطالعات می تواند
آموزش دهندگان به معلمان را از توانایی های فردی آنها آگاه سازد
و برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی (بدو و حین خدمت)
مفید فایده باشد .همچنین شناخت نسبت به نگرش و توانایی های
معلمان می تواند به سیاست گذاران و طراحان طرح ها و مواد
آموزشی در انجام هر چه بهتر وظایف خود کمک شایانی نماید.
در راستای همین هدف ،مطالعه حاضر تالشی است برای ارائه یک
مدل و یک پرسش نامه به منظور بررسی نگرش معلمان در ارتباط
با جهانی-بومی سازی آموزش زبان.
مطالعه حاضر
در زبان شناسی کاربردی نگرش معلمان نسبت به یک پدیده را
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نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،2بهار 1398
زبان وتعاریف
گوناگونآموزش
جهان-بویمسازی
کمکپرسشنامه
مولفههای
می جدول
شناختیآنهازبان حاصل
روش
ابزارهای
توان .1به
کرد که از آن جمله می توان به مصاحبه ،پرسش نامه و مشاهدات
قوم نگاری اشاره کرد .اگر چه مصاحبه و قوم نگاری دو ابزار سودمند
تحقیقی به شمار می روند اما اجرا و نمره گذاری آنها بسیار وقت گیر
و هزینه بر است .از آنجایی که به کارگیری مصاحبه و قوم نگاری
می تواند با مشکالت اجرایی گوناگونی همراه باشد ،راه حل این
مشکالت را می توان در به کارگیری یک پرسش نامه اعتبارسنجی
شده یافت .مطالعات زیادی از مزایای استفاده از پرسش نامه به
عنوان یک ابزار جمع آوری داده های نگرشی استفاده کرده اند اما
این مطالعات معموال از پرسش نامه های بازپاسخ استفاده کرده اند
و اطالعات زیادی در مورد معیارهای پایایی و روایی آنها در دسترس
نمی باشد .عالوه بر آن ،تعدادی از محققان منحصرا عالقه مند به
استفاده از روش های کیفی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان
دوم و یا زبان خارجی بوده اند و عالقه کمتری نسبت به استفاده
(کیفی-کمی) و یا روش های کمی از خود
از روش های ترکیبی
ّ
نشان داده اند .اما امروزه از آنجایی که تحقیقات در حوزه آموزش
زبان دارای سازه های انتزاعی پیچیده ای است که به مقیاس های
قابل اندازه گیری تبدیل شده اند ،استفاده از روش های ترکیبی
یا روشهای کمی می تواند فهم کامل تری از نگرش معلمان از
پدیدههای گوناگون را حاصل کند.
نگاهی دقیق تر به موضوع نشان می دهد که رشته های نزدیک به
آموزش زبان مانند انسان شناسی ،روان شناسی و جامعه شناسی
خود از پیشروها در به کارگیری روش های ترکیبی کمی و کیفی
برای به دست آوردن نگرش معلمان از مسائل گوناگون آموزش زبان
بوده اند .به همین منظور مطالعه حاضر تالشی است برای بررسی
نگرش معلمان زبان ایرانی نسبت به جهانی-بومی سازی آموزش
زبان در کشور .شایان ذکر است که تاکنون هیچ پرسش نامه ی
اعتبارسنجی شده ای برای بررسی نگرش معلمان نسبت به جهانی-
بومی سازی آموزش زبان در بافت ایران تولید نشده است .به همین
منظور ،محققان حاضر در مطالعه ای دومرحله ای ،در گام نخست،
پس از طی مراحل علمی تولید پرسش نامه یک پرسش نامه را
برای اولین بار به منظور سنجش نگرش معلمان از این پدیده را
ایجاد کردند .سپس در مرحله دوم با استفاده از ابزار تولید شده
(پرسش نامه ابداعی) نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون
این مفهوم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.
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مرحله اول :ابداع پرسش نامه
در زبان شناسی کاربردی انجام نظرسنجی ها در مقیاس های
گسترده نیازمند ساخت یک پرسش نامه معتبر و پایا است .اما
برای ساخت چنین پرسش نامه ای بسیاری از متغییرهای بافتی
را باید مدنظر قرار داد .بنابراین ،پرسش نامه جهانی-بومی سازی
آموزش زبان و مولفه های آن را می توان در رابطه با مالحظات
فرهنگی ،جامعه شناختی ،زبان شناختی و مالحظات مرتبط با

Definition
The belief to the fact that there is no more only
American or British English. There are varieties of
)English (e.g. Nigerian, Indian, or African English
with their independent growth and increasingly
distinctive characters.

Component
Varieties
English:

of

1.

The belief to the fact that through Glocalization,
language education should be channelized
purposefully to meet local and global needs
simultaneously.

Glocal Needs:

2.

The belief to the fact that insofar as language
teaching reflects what native speakers, not
skilled L2/FL users, do, it has only indirect link to
the L2/FL user target.

Native/Standard
English:

3.

The belief in the fact that people, in current
intercultural communication age, seek no more
to become native like English users, but they
proudly claim for their local identity and culture.

Culture
Identity:

4.

L2/FL Model:

5.

The belief to the fact that English no more
belongs to American or British native speakers. It
belongs to whoever uses it. So its users should
appropriate it to meet their communication
needs.

and

هویت تعریف کرد .به همین دلیل ،محققان تالش کرده اند که
پرسش نامه ای تولید کنند که دربردارنده همه مولفه های مرتبط
با آموزش زبان جهانی-بومی در کشور ایران باشد .برای نیل به
این هدف گام های قابل توجهی برداشته شد و ماهیت تکراری
فرآیندها مدنظر قرار گرفت .برای استقرار قالب کاری نظری مطالعه
در ابتدا مطالعات فراوان انجام شده در این زمینه و نظریه های
مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت .پس از بررسی پیشینه مرتبط
با پژوهش تعدادی از مولفه های که دربردارنده مفهوم و مبانی
جهانی بومیسازی آموزش زبان بودند شناسایی شدند .از مشاوره
یک تیم از کارشناسان زبان شناسی کاربردی که همگی دارای
تصحیالت عالی (دکترا) در حوزه آموزش زبان انگلیسی و دارای
دانش و تجربه در این زمینه و در زمینه طراحی پرسش نامه بودند
برای بررسی صحت و مرتبط بودن مولفه ها با سازه مورد نظر
کمک گرفته شد .پس از جمع آوری نظرات گوناگون کارشناسی،
با انجام تغییرات الزم ،مولفه ها مجددا بازتعیین و بازپیکربندی
شدند .با بررسی پیشینه پژوهش ،پنج مولفه گوناگون شامل
گونه های انگلیسی ،نیازهای جهانی-بومی ،انگلیسی معیار/بومی،
فرهنگ و هویت و مدل زبان دوم/زبان خارجی شناسایی و انتخاب
شدند .جدول شماره  1مولفههای منتخب به همراه تعریف هر یک
از آنها را نشان می دهد.

تولید ابزار و معتبرسازی آن
برای ساخت هر ابزاری مرور پیشینه پژوهش اولین گام به شمار
می رود .هدف از انجام این گام  )1این است که بفهمیم که آیا ابزاری
در این زمینه وجود دارد و اگر وجود دارد دارای چه ویژگی هایی

اسمعیل علی سلیمی و محمد میثم صفرزاده

است و  )2تعیین یک قالب کاری نظری خوب برای ابزار در حال
ساخت است .مطالعه حاضر پیش تر نسبت به انجام این دو گام
اهتمام داشته است .بنابراین بر اساس مدل فرضی ،مجموعه ای
از آیتم ها تولید شدند .بر اساس درنیه ساخت پرسش نامه یک
فرآیند گام به گام و مرحله ای است و کیفیت پرسش نامه نهایی
تجمیعی از کیفیت گام های سپری شده است [ .]23بنابراین همه
گام های فرآیند ساخت پرسش نامه و معتبرسازی آن بر اساس
دستورالعمل های موجود در راهنمای ساخت پرسش نامه درنیه و
براون بوده است [ 23و .]24این پرسش نامه شامل سه زیر بخش
بود :اطالعات شخصی ،آیتم ها ( که به شکل  35عبارت در مورد
جهانی-بومی سازی آموزش زبان بیان شده بودند) و ایده های
معلمان بود که در آن از معلمان خواسته شده بود تا نظرات خود
در مورد  5عبارت که هر کدام از آنها نماینده یکی از  5مولفه
پرسش نامه بود را به صورت تفصیلی بیان کنند.

ساخت پرسش نامه
در راستای ساخت پرسش نامه ابتدا بخش اطالعات شخصی شامل
جنسیت ،سطح تحصیالت ،میزان تجربه آموزش زبان بر اساس
سال و میزان زندگی در خارج بر اساس سال طراحی شد .سپس
آیتم ها به روش نمونه برداری محتوایی و مقیاس های چند-آیتمی
ایجاد شدند .در گام بعد از مقیاس لیکرت به عنوان محبوب ترین و
رایج ترین مقیاس درجه بندی استفاده شد که شامل شش گزینه
از کامال موافقم تا کامال مخالفم بود .آیتم ها پس از تولید به منظور
وارسی و بازبینی به یک هیات شش نفره داده شدند تا صحت
و فهم پذیری آنها بررسی شود .اعضای این هیات کارشناسانی
از حوزه زبان شناسی کاربردی که همگی دارای تصحیالت عالی
(دکترا) در گرایش آموزش زبان انگلیسی و دارای دانش و تجربه
در این زمینه و در زمینه طراحی پرسش نامه بودند.
این هیات در مورد کم کردن و اضافه کردن آیتم ها تصمیمات
الزم را اتخاذ کردند .و پس از بررسی های انجام شده از میان 60
آیتم تولید شده تنها  35آیتم مورد تایید آنها قرار گرفت 25 .آیتم
خارج شده بر اساس نظرات هیات مشورتی به دالیلی مانند ابهام،
حشو ،نامرتبط بودن و طوالنی بودن حذف شدند .در مرحله بعدی
مطالعه مقدماتی (پایلوت) پرسش نامه انجام شد که در آن نسخه
فیزیکی پرسش نامه به صورت دستی میان  40معلم از جامعه هدف
توزیع شد و بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پایلوت برخی
از آیتم ها اصالح شدند .سپس از ضریب آلفا کرونباخ برای تعیین
همسانی درونی پرسش نامه استفاده شد .بر اساس درنیه اندازه
قابل پذیرش برای شاخص پایایی پرسش نامه باید باالتر از 0.60
باشد که همین شاخص برای میزان پذیرش پایایی اتخاذ گردید
] .[23نتایج کرونباخ آلفا نشان داد که همسانی درونی برای کل
پرسشنامه  0.96و برای پنج مولفه جهانی-بومی سازی آموزش
زبان که زیربخش های پرسش نامه می باشند به ترتیب ،0.89
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 0.89 ،0.88 ،0.92و  0.87بوده است.
فرآیند معتبرسازی پرسش نامه بر اساس الدرسون و بنرجی
و کانورس و پرسر انجام گرفت [ 25و  .]26برای تحقق روایی
صوری پرسش نامه محققان تالش کردن تا پرسش نامه را به
گونه ای طراحی کنند که دارای جانمایی مناسب ،اندازه و نوع
قلم مناسب ،طول معقول و  ....باشد .سپس برای تحقق روایی
محتوایی پرسش نامه از تیم مشورتی خواسته شد تا نظر خود
را در مورد اینکه آیا آیتم های پرسش نامه به درستی پدیده
جهانی-بومی سازی آموزش زبان را اندازه گیری می کنند یا نه
ارائه دهند .همچنین از آنها خواسته شد تا در مورد عبارت سازی
و جمله بندی آیتم ها و دستورالعمل های پرسش نامه نظر دهند.
سپس به کمک تکنیک  Think Aloudاز شش نفر از معلمان زبان
انگلیسی جامعه هدف خواسته شد تا پرسش نامه را پاسخ دهند.
بر اساس اطالعات بدست آمده در این گام محققان اصالحاتی را
در برخی از آیتم ها انجام دادند و جمله بندی برخی از آیتم ها را
عوض کردند .شایان ذکر است که تعیین روایی صوری و محتوایی
پرسش نامه قبل از اندازه گیری پایایی پرسش نامه انجام گرفت.
پس از طی همه این گام ها ،از میان  5مولفه پرسش نامه جهانی-
بومی سازی آموزش زبان 35 ،آیتم نهایی شدند.
برای بررسی اعتبار سازه (روایی ساخت) ،از یک فر آیند دو
مرحله ای استفاده شد .در ابتدا تجانس پرسش نامه با نظریه های
جهانی-بومی سازی آموزش زبان موجود در پیشینه تحقیق مورد
بررسی قرار گرفت .سپس در دو اجرای متفاوت ،تحلیل عاملی
اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت تا روایی پرسش نامه
از نظر آماری بررسی شود .قبل از انجام تحلیل عاملی برخی از
معیارها می بایست محقق شود .ارزیابی مناسب بودن داده ها برای
تحلیل عاملی اولین گام بود .برای تحقق این گام به دو معیار نیاز
داشتیم .اندازه نمونه و میزان هم خوانی بین متغییرها یا آیتم ها
[.]27
پایایی درونی آیتم های پرسش نامه به منظور کنترل تناسب
داده ها معیار دیگری بود که قبل از تحلیل عاملی بررسی شد .این
معیار توسط آزمون های  Bartlett’s Test of Sphericityو تست
)Kaiser-Meyer-Olkin (KMOکنترل شد .نتایج آزمون  KMOبرابر
با  0.84است و برای آزمون  Bartlettمعنادار است ( .)0.00=pبا
در نظرگرفتن ارزش های فوق می توان فرض کرد که فاکتورهای
مهمی در داده ها وجود دارند که باید مورد اکتشاف قرار گیرند .لذا
پس از اینکه معیارهای فاکتورپذیری داده ها رعایت شد محققان با
استخدام روش ( Principle Components Analysis (PCAتحلیل
فاکتور را انجام دادند .تعداد شرکت کنندگان در مرحله تحلیل
عامل اکتشافی  180نفر بودند.
برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه تعداد فاکتور استخراج
شود از معیار Kaiserاستفاده شد که بر اساس آن هر مقداری
برابر یا  0.1یا فراتر از آن مورد پذیرش است .پنج فاکتور استخراج
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جدول  .2مقادیر تناسب برای مدل جهان-بویمسازی آموزش زبان

جدول  : 2مقادیر تناسب برای مدل جهانی-بومیسازی آموزش زبان

Table 2. Fit measures for the language education glocalization model

Table 2: Fit measures for the language education glocalization model
Current level

Index

>3

1.02

χ 2/df

Accepted level
< 0.90

0.95

GFI

> 0.05

0.00

RMSEA

6
4.6

4.3

4.51

4.65

7

6

5.06

5
4
3
2

شده سبب  70.67درصد از کل واریانس بودند ( به صورت کلی
هر واریانس باالتر از  60درصد قابل قبول است) .این فاکتورها به
صورت جداگانه به ترتیب  13.58 ،14.35 ،14.60 ،15.52و 12.59
درصد از کل واریانس را به خود اختصاص دادند .همه آیتم ها
اشتراک متغییری باالتر از  0.30را از خود نشان دادند .ارزش های
اشتراک پرسش نامه در محدوده  0.62تا  0.84بود .محققان بار
عاملی هر آیتم را بررسی کردند تا در صورت کم بودن این مقدار از
پرسش نامه خارج شود .خوشبختانه همه آیتم ها در همه فاکتورها
دارای بار عاملی قابل قبول بودند.
پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی ،برای بررسی انطباق داده های
پرسش نامه با مدل جهانی-بومی سازی آموزش زبان فرضی
اولیه ،تحلیل عامل تاییدی انجام گرفت .در این گام ،نسخه نهایی
پرسش نامه بین  270معلم زبان توزیع شد .این پرسش نامه در
( eSurveyCreator (www.esurveycreator.comطراحی شد و از
طریق ایمیل برای شرکت کنندگان فرستاده شد تا پر شود.
برای انجام تحلیل عاملی تاییدی نرم افزار ایموس AMOS( 24
 )24به کارگرفته شد و روش مورد استفاده بیشترین احتمال
( )Maximum Likelihoodبود .شاخص تناسب )Fit index) GFI
مقدار  0.95و شاخص  RMSEAمقدار  0.00و  df χ/2هم مقدار 1.02
را نشان دادند.

شکل  : 2اصول جهانی – بومیسازی ارزشگذاری شده توسط باالترین درصد معلمان

مرحله ی دوم :نگرش معلمان
این مطالعه در بازه زمانی نوامبر  2016تا ژانویه  2016انجام
گرفت و شرکت کنندگان در مطالعه معلمان زبانی بودند که
دارای پیشینه تحصیالتی ،سن ،تجربه تدریس و جنسیت های
متفاوت بودند .تعداد معلمان شرکت کننده  270نفر بوده است.
همانند مرحله اول پرسش نامه از طریق ایمیل و بهره گیری از
سایت ( eSurveyCreator (www.esurveycreator.comبرای
شرکت کنندگان ارسال شد .در این مرحله پرسش نامه برای حدود
 1000نفر ارسال شد که از این میان  270پرسش نامه تکمیل شد.
پس از جمع بندی اطالعات به دست آمده از پرسش نامه های
جمعآوری شده به منظور مقایسه ی مولفه های پنجگاه تحلیل
آماری توصیفی صورت پذیرفت .شکل شماره  1نتیجه این مقایسه
را نشان می دهد.
از میان مولفه های موجود ،مولفه شماره یک به لحاظ نگرش
ترجیحی معلمان ،باالترین میزان مقبولیت را به خود اختصاص داد.
در این بین ،مولفه شماره  3کمترین میزان مقبولیت را به دست

آورد.
در رابطه با  35آیتم موجود در  5مولفه سازه ما ،به دنبال یافتن
میزان موافقت معلمان با عبارات پرسش نامه و مقدار ارزش عددی
که به آن اختصاص می دهند بوده ایم .برای پاسخ به این سوال،
نتایج تحقیق نشان داد که یک سوم عبارات موجود توسط بیش
از  80درصد از پاسخ دهندگان ارزش گذاری باالیی را به خود
اختصاص داد .در جدول شماره  3درصد معلمانی که در هر آیتم
ارزش گذاری باالیی انجام دادند نشان داده شده است .به طور کلی
بیش از  80درصد از پاسخ دهندگان  9تا از  35آیتم پرسش نامه
را با کامال موافقم یا موافقم جواب دادند .که هفت آیتم مربوط
به مولفه اول (گونه های انگلیسی) و یک آیتم مربوط به مولفه
دوم (جهانی/بومی) و یک آیتم مربوط به مولفه چهارم (فرهنگ و
هویت بود) .همچنین الگوی عمومی پاسخ ها نشان می دهد که از
میان  5آیتم دیگر که توسط  60درصد از پاسخ دهندگان خیلی

1
Total
Score

4

5

2

3

0

1

شکل  :1نگرش معلمان نسبت به هر مولفه

شکل  .1نگرش معلمان نسبت به هر مولفه

Fig. 1 : Teachers’ attitude towards each component
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اسمعیل علی سلیمی و محمد میثم صفرزاده

بویمسازی ارزشگذاری شده توسط باالترین درصد از معلمان- اصول جهان.3 جدول
معلمان
باالترین درصد از
بومیسازی ارزشگذاری شده توسط- اصول جهانی: 3 جدول
Table 3. Glocalization principles valued by largest
percentage
of teachers
Table 3: Glocalization principles valued by largest percentage of teachers
Perception (%)
Completely agree/agree

Questionnaire Items
10

Language teachers should set their teaching goals considering the norm that includes all
varieties of English (world Englishes) rather than only Standard English (British or
American).

93

31

The English that exists in such places as Africa, Asia, the West Indies, the Philippines and
Singapore should NOT be considered as unreal or nonstandard English.

91

22

There is no more only American or British English. There are varieties of English (e.g.
Nigerian, Indian, or African English) with their independent growth and increasingly
distinctive characters.

90

23

Language education should prepare learners for future interactions with speakers of
different varieties of English.

90

9

Language education should aim to produce English users who are aware of the importance
of being or becoming globally influential and nationally independent.

87

35

Varieties of English (native or non-native) are equally important. English learners should
know about the grammar and the usage norms and conventions of native and non-native
varieties of the English.

85

15

English should be a Glocal language, the language that has international status but at the
same time expresses local cultures and identities of its nonnative users.

83

18

English as a language for multinational and multicultural communication is becoming more
and more deAnglo-Americanized in many regions of the world. As such, we will have to be
trained and prepared to discuss our ideas, values, and ways of life in our own (variety of)
English.

83

7

In current intercultural communication age, people no more seek to become a native like
English user, rather they proudly claim for their local identity and culture. They believe that
non-native users of English need this additional language to talk about themselves, to
explain their local customs and express their opinions internationally. Then, teachers need
to provide their students with opportunities to read and write and talk about their own
country in English.

82

بویمسازی ارزشگذاری شده توسط پاییترین درصد از معلمان- اصول جهان.4 جدول
معلمان
پایینترین درصد از
بومیسازی ارزشگذاری شده توسط- اصول جهانی: 4 جدول
Table 4. Glocalization principles valued by smallest
percentage
of teachers
Table 4 : Glocalization principles valued by smallest percentage of teachers
Perception (%)
Completely agree/agree

Questionnaire Items
3

As language is a major means of showing where we belong, speakers of English should use
it in their own ways as an expression of their identity and their cultural values.

46

14

Because L2/FL users differ from monolingual native speakers in some of their cognitive
processes, they should be considered as speakers in their own right, NOT as
approximations to monolingual native speakers. They should NOT be seen as failed native
speakers.

51

5

In the classroom, teachers should incorporate goals based on L2/FL users in the outside
world, bringing L2/FL users situations and roles into the classroom and deliberately using
the students' L1 in teaching activities.

53

17

English now is needed to be seen as a multicultural language. Teachers should make their
students aware of intercultural similarities and differences to help them become prepared
for the intercultural interactions.

54

19

"Whether we like it or not, L2/FL is learnt on the basis of a previous language" and second
language of L2/FL users differs from the language of L1 users. Then, the ultimate
attainment of L2/FL learning should be defined in terms of the knowledge of the L2/FL
users rather than that of the native speakers.

57

بگیرند که همه گونه های انگلیسی را (فراتر از انگلیسی آمریکایی
 آیتم های،10  عالوه بر آیتم شماره.و بریتانیایی) در بر می گیرد
دست آوردند که به   میزان مشابهی از موافقت را به23  و31،22
.)2  درصد بوده است (شکل شماره90  و90 ،91 ترتیب
) درصد46(  کمترین میزان موافقت3 از طرف دیگر آیتم شماره
 این آیتم به بررسی میزان نگرش معلمان.را به خود اختصاص داد

موافقم و موافقم ارزش گذاری شدند سه آیتم متعلق به مولفه سوم
زبان دوم) و دو آیتم متعلق به مولفه چهارم/(مدل زبان خارجی
4  و3  این دو گروه از آیتم ها در جدول.(هویت و فرهنگ) است
93(  که باالترین میزان موافقت10  آیتم شماره.نشان داده شده اند
درصد) را به دست آورد به بررسی نگرش معلمان از تنظیم اهداف
آموزشی می پردازد و اینکه معلمان باید هنجارهایی را در نظر
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رویکردهای جدید می باشند .بنابراین معلمان به عنوان بازوهای
57%
60%
54%
53%
اجرای برنامه های آموزشی می بایست از آمادگی الزم برای این
51%
46%
50%
امر برخوردار باشند .لذا توانمندسازی معلمان امری ضروری به نظر
می رسد که می تواند از طریق شرکت در دوره های آموزشی بدو و
40%
حین خدمت حاصل شود .طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری این
30%
گونه دوره ها نیازمند کسب شناختی مناسب از دانش ها ،تفکرات
20%
و اعتقادات معلمان آموزش زبان است .از این رو مورد مطالعه
قرار دادن نگرش معلمان حائز اهمیت فراوانی می باشد .نتایج
10%
حاصل از این مطالعات می تواند آموزش دهندگان به معلمان را از
0%
توانایی های فردی آنها آگاه سازد و برای طراحی و اجرای هرچه
3
14
5
17
19
بهتر برنامه های آموزشی کمک کننده باشد .همچنین شناخت
توسطمعلمان
کمترین درصد
شده توسط
ارزشگذاری
اصول جهانی
شکل : 3
کمترین درصد معلمان
گذاری شده
ارزش
بومیسازیسازی
جهانی –– بومی
اصول
شکل .3
نسبت به نگرش و توانایی های معلمان می تواند به سیاست گذاران
Fig. 3. Glocalization principles valued by smallest percentage of teachers Fig. 3 :Glocalization principles valued by smallest percentage of teachers
و طراحان طرح ها و مواد آموزشی در انجام هر چه بهتر وظایف
خود کمک شایانی نماید.
مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی
از این نکته می پردازد که از آنجایی که زبان یک ابزار اصلی برای
پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی آموزش زبان انگلیسی از طریق
نشان دادن جایی است که به آن تعلق داریم ،گویندگان انگلیسی
پرسش نامه ابداعی برای نخستین بار در ایران صورت پذیرفت .این
باید از این ابزار به شیوه خود و برای بیان هویت و ارزش های
مطالعه در دو مرحله انجام گرفت که در مرحله اول یک پرسش نامه
فرهنگی خود بهره بگیرند .هم نوا با آیتم شماره  3آیتم شماره
معتبرسازی شده که نگرش معلمان از پدیده جهانی-بومی سازی
 17و آیتم های شماره  5 ،14و  19نیز میزان مشابهی از موافقت
آموزش زبان را بررسی می کند و بتواند به عنوان یک ابزار سودمند
پاسخ دهندگان را به ترتیب با  53 ،51 ،54و  57درصد به خود
در مطالعات این چنینی در آینده مورد بهره برداری قرار گیرد
اختصاص دادند شکل شماره .)3
طراحی شد .از این رو ،ابتدا یک مدل فرضی و پس از آن یک
از مقایسه این دو جدول می توان نتیجه گرفت که بیشتر معلمان
پرسش نامه ایجاد شد .به عبارت دیگر ،محققان پس از گذراندن
زبان خارجی ایران در سطح باالیی از موافقت با شناخت نیاز
گام های علمی به یک پرسش نامه پایا و روای جهانی-بومی سازی
بهکارگیری هنجارهای همه گونه های انگلیسی (ورای انگلیسی
آموزش زبان دست پیدا کردند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد
معیار) در حرفه تدریس هستند .همچنین این مقایسه نشان
که اگرچه این پرسش نامه در نوع خود اولین پرسش نامه است
میدهد که معلمان ایرانی برای وارد کردن و به کارگیری فرهنگ
از درجه باالیی از روایی و پایایی را در فرآیندهای آماری به خود
غیربومی به آموزش زبان انگلیسی و آموزش هنجارهای مدل
اختصاص داده است .در مرحله دوم مطالعه ،پرسش نامه ابداعی
کاربر زبان خارجی/زبان دوم به یادگیرندگان ،محافظه کارانه عمل
به منظور سنجش نگرش ترجیحی به استخدام گرفته شد .نتایج
میکنند.
حاصله از جمع بندی اطالعات به دست آمده از پرسش نامه نشان
نتیجه گیری
داد که معلمان معتقدند که دیگر انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
رشد گونه های انگلیسی در جهان بر اساس نیازهای ارتباطی
تنها گونه های انگلیسی نیستند.
جهانی-بومی ملت ها و تالش در جهت حفظ فرهنگ و هویت ملی،
گونه های مختلفی از زبان انگلیسی (مانند انگلیسی نیجریه ای،
آموزش زبان انگلیسی بر محوریت انگلیسی معیار را تحت الشعاع
هندی و آفریقایی) وجود دارند که دارای رشد مستقل و
خود قرار داده است و مدل زبان دوم یا خارجی تغییرات علمی،
ویژگی های خاص خود هستند که به صورت افزایشی در حال
عملی و نگرشی اساسی یافته است .از این رو ،بسط گفتمان
تمایز می باشند .همچنین معلمان بر این باورند که می بایست
جهانی-بومی سازی در تحقیق و آموزش زبان انگلیسی در ایران
در فرآیند جهانی-بومی سازی شدن آموزش زبان را به صورت
ضروری به نظر می رسد.
هدفمند هدایت کرد که به صورت هم زمان نیازهای جهانی و
همان طور که پیش تر گفته شد ،تغییر و به روز کردن رویکردها و
بومی پوشش داده شوند .نکته مهم دیگر اینکه معلمان انگلیسی
سیاست گذاری ها در حوزه آموزش زبان انگلیسی می تواند تحت
بر این باورند که تاکنون آموزش زبان منعکس کننده چیزهایی
تاثیر عوامل متعددی باشد .از این رو مورد مطالعه قرار دادن و
بوده است که گویندگان بومی زبان انگلیسی انجام داده اند نه
توجه به این عوامل تاثیرگذار دارای اهمیت می باشد .یکی از عوامل
مواردی که کاربران ماهر زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا
مهم تاثیرگذار در این میان معلمانند که اجرا کننده سیاست ها و
خارجی انجام داد ه اند .آموزش زبان به موارد مرتبط با این
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 این باور.کاربران تنها به صورت غیر مستقیم توجه کرده است
نشان دهنده این است که کمترین میزان مقبولیت در معلمان
 به.ایرانی نسبت به جایگاه کاربران غیر بومی وجود داشته است
طور خالصه می توان گفت دیدگاه معلمان ایرانی زبان انگلیسی
بومی سازی آموزش زبان انگلیسی کامال مثبت-نسبت به جهانی
.ارزیابی می گردد
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت
.داشتند
تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر
.و قدردانی داریم
تعارض و منافع
».«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
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