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چکیده :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی کیفی چالشهای برنامه
درسی درس زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی و راهکارهای بهبود این
چالشها بود .به این منظور ،مصاحبهای نیمه ساختارمند با  16استاد مدرس
زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی و  19دانشجوی تحصیالت تکمیلی
شاغل به تحصیل در رشتههای علوم تربیتی از چهار دانشگاه ایران (دانشگاه
عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز)
انجام گرفت .روایی صوری و محتوایی فرم مصاحبه توسط پنج نفر از
متخصصان زبان تخصصی و رشتههای علوم تربیتی تأئید گردید .پایایی نتایج
مصاحبه با استفاده از مسیر ممیزی بدست آمد بهطوریکه زیربنای تئوریک،
فرایند جمعآوری دادهها و فرایند تحلیل مصاحبه تأئید و قابلیت اطمینان
مطالعه حاصل گردید .یافتهها نشان داد که عمده چالشهای برنامه درسی
زبان تخصصی مربوط به عدم تحقق مهارتهای اساسی زبان در هدفها،
گزینش و ارائه محتوا و نحوه ارزشیابی است .راهکار پیشنهادی پاسخگویان،
تأکید بر تحقق مهارتهای اساسی زبان در هدفهای درس زبان تخصصی و
هماهنگسازی هدفها با گزینش و ارائه محتوا و نحوه ارزشیابی بود .امید
است که تحقق این رویه بتواند قابلیتهای پژوهشی و بالتبع توانمندیهای
آموزشی دانشجویان را ارتقا بخشد و دستیابی به پیشرفتهای علمی را
تسهیل نماید.
کلمات کلیدی :برنامه درسی ،چالشها ،راهکارها .زبان تخصصی.
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Abstract: The objective of this study was to identify
)the challenges of ESP (English for specific purposes
curriculum of educational sciences majors and
strategies to improve them. For this purpose, a semistructured interview was conducted with 16 ESP
teachers of educational sciences and 19 postgraduate
students of educational sciences majors from four
Universities of Iran (Allame Tabatabai University,
Shahid Beheshti University, Isfahan University and
Shiraz University). The face and content validity of
the interview form was confirmed by five ESP and
educational sciences specialists. The reliability of the
results of interview was obtained using the audit trail.
The theoretical infrastructure, data collection process
and analysis process was confirmed. The findings
indicated that the main challenge of the ESP
curriculum was related to the lack of the five language
skills in objectives, content selection, and the
strategies of teaching content and assessment of ESP
curriculum. The proposed basic strategy of both
respondent groups was to emphasize on the
realization and strengthening of the five skills in all
four elements of the ESP curriculum. The realization
of this procedure could potentially enhance the
research and the educational capabilities of students
and facilitate scientific advancement.
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مقدمه
نیازهای عصر ارتباطات سبب شده است که نیاز به یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان
بینالمللی بیشازپیش احساس شود (پیروزان و بوشهری .)1395 ،نظر به اینکه زبان انگلیسی
بهزعم عالمی ( )1395به زبان میانجی در روابط بینالمللی تبدیلشده است ،نیازمندی
کارشناسان رشتههای مختلف ازجمله رشتههای علوم تربیتی هر روز به این زبان میانجی بیشتر
میشود .از سوی دیگر ،زبان انگلیسی بهواسطه گستره بینالمللی ،بستر مناسبی را برای انتقال
اطالعات علمی مفید و آخرین پیشرفتهای علمی در حوزههای مختلفی همچون روانشناسی و
علوم تربیتی فراهم کرده است .این اطالعات از طریق شبکههای اطالعرسانی جهانی،
کتابخانههای الکترونیک و رسانههای ارتباطجمعی مانند رادیو ،تلویزیون و ماهواره به زبان
انگلیسی در سراسر جهان منتشر میگردد و استفاده از این اطالعات به کمک دانش زبان
تخصصی تسهیل میگردد .متأسفان ه تجارب حاصل از دوران مدرسه (دوره متوسطه اول و دوم) و
سطوح غیرتکمیلی دانشگاه (زبان عمومی و اختصاصی کارشناسی) نیز در راستای تحقق چنین
هدفی حرکت نمیکند بهطوریکه عمده تأکید زبان انگلیسی در دورههای مذکور بر گرامر و
حفظیات بوده و هیچگونه تأکیدی بر پنج مهارت اساسی یادگیری زبان انگلیسی (مهارت خواندن
و درک مطلب ،مهارت ترجمه کردن ،مهارت نگارش ،مهارت گوش دادن و مهارت صحبت کردن)
نمیشود.
زبان تخصصی یا انگلیسی برای اهداف ویژه ،درواقع ابزاری جهت برآوردن نیازهای ویژه
فراگیر در رشته مطالعاتی خود است (چین و هسو )2010 ،1و ازجمله موضوعاتی است که بهطور
مشخص حدود شش دهه گذشته با حجم قابلتوجهی از پژوهشها همراه شده است (بلچر،
 ،2006هایلند  .)2006این روند بر اساس پژوهشهای عطایی ( 2002و  ،)2013عطایی و نجات
قنبر ( )2017و حیاتی ( )2008در ایران نیز مشخصاً در دو دهه گذشته گسترشیافته و توجه
پژوهشگران و صاحبنظران آموزش زبان انگلیسی را به خود جلب کرده است؛ اما مروری بر
پیشینه موضوع موردپژوهش بیانگر آن است که باوجود پژوهشهای بسیار در حوزه آموزش زبان
و عمرمحدود سه دهه اجرای این برنامه در ایران ،پژوهش و مطالعه در مورد برنامه درسی زبان
تخصصی با تأکید بر تلفیق نظریههای دو حوزه برنامه درسی و زبان تخصصی ،در ایران کم
انجامشده است؛ بهعبارتدیگر ،پژوهش های صورت گرفته در حوزه زبان تخصصی بدون در نظر
گرفتن عناصر برنامه درسی ،هدفها ،محتوا ،فرایندهای یاددهی – یادگیری و راهبردهای
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،بهصورت پراکنده تنها به یک بعد از ابعاد برنامه درسی زبان تخصصی
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پرداختهاند :برای مثال پژوهشهای عطایی و نظری ( ،)2011علیاکبری و بغایری (،)2014
مزدایاسنا و تحریریان ( )2008به بعد نیازسنجی و هدفها؛ پژوهش مزرعه نو و مزدایاسنا
( )2016به بعد محتوا؛ و پژوهشهای دشتستانی ( )2016و توکلی ،نصری و رضازاده ( )2013به
بعد روشهای تدریس پرداختهاند .موضوع قابلتوجه در این زمینه شاید آن است که یکی از
دالیل ضعف دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مسئله زبان و بالتبع ضعف تواناییهای پژوهشی
آنان ،همین نکته عدم توجه به تلفیق برنامه درسی با زبان تخصصی باشد .ازاینرو پژوهش حاضر،
به دنبال بررسی هم زمان هر چهار عنصر برنامه درسی زبان تخصصی بوده است تا به بررسی
چالشها و راهکارهای بهبود این چهار بُعد یعنی هدفها ،محتوا ،فرایندهای یاددهی  -یادگیری و
راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی در دوره
آموزش عالی بپردازد و بدین وسیله شاید بتواند گامی در جهت بهبود برنامه درسی زبان تخصصی
رشتههای علوم تربیتی بردارد .امید آنکه نتایج پژوهش منجر به انجام پژوهشهای مشابه در
دیگر رشتهها شود .شایسته است اشاراتی نیز هرچند مختصر به حوزه برنامه درسی و سپس حوزه
زبان تخصصی داشته باشیم.
1
پیرامون برنامه درسی  ،بوشامپ ( )1977چند تعریف متفاوت ارائه کرده است .یکی از
مزیتهای تعریف بوشامپ ( )1977آن است که تعداد عناصر برنامه درسی بر اساس تعریفها
مشخص میشود :در تعریف اول ،او برنامه درسی را صرفاً منحصر به ذکر اهداف کلی و جزئی
دانسته است .در تعریف دوم ،ایشان بر هماهنگی گزینش محتوا با اهداف تعیینشده تأکید
می کند .در تعریف سوم ،گامی جلوتر رفته و بر شیوه ارائه محتوا (روش تدریس) متناسب با دو
عنصر قبلی یعنی گزینش محتوا و اهداف تأکید کرده است؛ و در گام نهایی ،به تکمیل سه عنصر
قبلی پرداخته و عنصر چهارم یعنی رویه ارزشیابی را متناسب با سه عنصر پیشگفته اضافه کرده
است؛ بنابراین به نظر میرسد بوشامپ ( )1977تأکید دوبارهای بر منطق تایلر )1949( 2داشته
است .از منظر دیگر ،بهزعم کلیبارد ( )1975مدرس زبان تخصصی که بهعنوان مثال در گروه
علوم تربیتی تدریس می کند ،الزم است طراحی برنامه درسی خود را با توجه به چهار عنصر
پیشگفته و با هدف تحقق کیفی تدریس به اینگونه بیان نماید .اول) در این درس الزم است چه
اهدافی دنبال شود؟ دوم) برای تحقق اهداف موردنظر ،محتوای قابلارائه با توجه به چه معیارهایی
گزینش شود؟ سوم) شیوه ارائه محتوای گزینششده با بهرهگیری از چه روشها ،رسانهها و
راهبردهایی صورت گیرد؟ چهارم) و نهایتاً آنکه از کدام رویه ارزشیابی استفاده شود تا میزان
تحقق اهداف پیشگفته حاصل شود؟
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در خصوص درس زبان تخصصی الزم به ذکر است که زبان تخصصی 1در ایران در دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد و گاهی در دوره دکتری تدریس میشود و در راستای آموزش زبان
انگلیسی برای اهداف ویژه مطرحشده است .درواقع« ،انگلیسی برای اهداف ویژه» بر هدف خاص
زبانآموزان برای یادگیری زبان انگلیسی (رابینسون )1980 ،2تأکید میکند و آنرا میتوان
به صورت مطالعه انواع کاربردهای زبان انگلیسی تعریف کرد (گاروی یوفوت)2013 ،3؛
بهعبارتدیگر ،در «انگلیسی برای اهداف ویژه» زبان انگلیسی وسیلهای برای دستیابی به
هدفهای کاربردی 4محسوب میشود و زبانآموزانِ زبان تخصصی ،زبان انگلیسی را برای
دستیابی به مهارتهای شغلی و حرفهای و یا کسب مجموعه دیگری از علوم فرامیگیرند
(ویدوسون .)1983 ،5دروس زبان انگلیسی تخصصی درواقع به دانشجویان کمک میکند که در
راستای تسلط بر مهارتهای زبان انگلیسی ،دانش تخصصیشان را گسترش داده و همچنین بر
مهارتهای الزم برای ارتباط حرفهای در سطح بینالمللی و جهانی تسلط الزم را پیدا کنند
(پاپسکیو .)2012 ،6عالوه بر این ،رویکرد یادگیری زبان انگلیسی برای اهداف ویژه ،فراگیر محور و
محتوا محور است .به این معنی که زبان انگلیسی درواقع ابزاری جهت برآوردن نیازهای فراگیران
در رشته مطالعاتی خود است (چین و هسو .)2010 ،7استرونز )1988( 8و دودلی ایوانز ()1998
در توصیف کارکرد آموزش زبان تخصصی در جهت تأمین نیاز فراگیران ،به دو ویژگی اساسی
اشاره میکنند :اولین ویژگی مورداشاره استرونز )1988( 9و دودلی ایوانز ( )1998عبارتاند از
برآوردن نیازهای ویژه فراگیران و مرتبط بودن درس زبان انگلیسی تخصصی با محتوای رشتهها،
حرفهها و یا فعالیتهای اجتماعی فراگیران .عالوه بر این ،بهزعم استرونز ،)1988( 10ایندریانتی11
( ،)2012پاپسکیو ( ) 2010و جعفریان ،عزیزی فر ،جمالینه سریب و گوهریان ( )2015در
تدریس زبان تخصصی الزم است مدرسین به مهارتهای زبان توجه داشته و همچنین هنگام
حضور در کالس بر اساس مقتضیات کالس و نیاز فراگیران و بدون روش از قبل تعیینشده
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تدریس نمایند .به نظر میرسد تأکید محققان پیشگفته بر ویژگیهای ضروری تدریس زبان
تخصصی ،موء یَد این نکته است که فرایند تدریس زبان تخصصی در کشورمان الزم است
دستخوش تغییر شود .این مقاله پژوهشی در راستای تبیین این نوع تغییرات و رفع چالشهای
موجود در یادگیری زبان تخصصی در میان دانشجویان انجامگرفته است.
ازجمله چالشهای اساسی و زیربنایی یادگیری زبان تخصصی در کشورمان آن است که
فراگیری زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول و دوم دچار اشکاالت بسیاری است .الزم به توضیح
است که در ایران در دوره متوسطه اول و دوم و درمجموع شش سال ،دانشآموزان بهطور
میانگین هفتهای دو تا سه ساعت به یادگیری زبان انگلیسی میپردازند .این یادگیری عمدتاً با
تأکید بر گرامر و بدون توجه به مهارتهای پنجگانه زبان صورت میگیرد (افشار و موثق.)2016 ،
این در حالی است که در اکثر کشورهای همسایه و نیز کشورهای توسعهیافته ،فراگیری زبان
انگلیسی با تأکید بر مهارتهای زبان از سطح دبستان شروع میشود .مزید بر علت اینکه گاهی
مشاهدهشده است که معلمان و دبیران مربوط نیز از تسلط کافی برخوردار نیستند و شاید یکی از
دالیل عدم توجه به تدریس مهارتهای پنجگانه ،همین وضعیت موجود مدرسین باشد .ازاینرو،
دانش آموزان فارغالتحصیل دبیرستان که با همین فرایند یادگیری وارد دانشگاه میشوند ،بهطور
طبیعی در یادگیری زبان انگلیسی عمومی و تخصصی نیز با مشکل روبرو هستند .بهزعم افشار و
موثق ( ،)2016درس زبان عمومی که در دانشگاه نیز ارائه میشود پیشینه خوبی را برای زبان
تخصصی دانشجویان فراهم نمیسازد .شاید علت این امر آن است که تأکید درس زبان عمومی
عمدتاً بر فعالیتهای خواندن ،واژگان ،گرامر و ترجمه متون است و سایر مهارتهای زبان
انگلیسی در درس زبان عمومی مورد غفلت قرار میگیرد (خانی و ترالنی علیآبادی .)2016 ،از
دیگر چالش های موجود در تدریس زبان تخصصی ،عدم تسلط کافی برخی از مدرسین درس
مذکور بر زبان انگلیسی است ،بهویژه اینکه این درس در همه واحدهای آموزش عالی اعم از علمی
– کاربردی ،پیام نور ،مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،واحدهای دانشگاه آزاد و دانشگاههای
دولتی تدریس میشود .چنین چالشی را میتوان با همکاری دانشکدهها بهویژه دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی با دانشکده زبانهای خارجی کاهش داد (حیاتی .)2008 ،البته نکته مهمتر
آن است که مشکل یادگیری زبان انگلیسی ،همانطور که پیشازاین اشاره شد ،الزم است از دوره
مدرسه بهطور اساسی اصالح شود بهگونهای که دانشآموزان با ورود به دانشگاه ،بر مهارتهای
اساسی زبان تسلط داشته باشند .بههرحال همانطور که در سطور فوقالذکر اشاره شد این
پژوهش به دنبال تبیین چالشهای مربوط به درس زبان تخصصی در گروههای علوم تربیتی
دانشگاههای عالمه ،شهید بهشتی ،اصفهان و شیراز بهمنظور یافتن راهکارهایی برای رفع این
چالشها بوده است .در همین راستا شایسته است پژوهشهای انجامشده در این خصوص با توجه
به چهار عنصر هدفها ،محتوا ،روش اجرا و رویه ارزشیابی موردبررسی قرار گیرد.
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عمده چالشهای مربوط به هدفهای درس زبان تخصصی بر اساس نتایج پژوهشهای
انجامگرفته در این حوزه ،بر عدم تأمین نیازهای فراگیران تأکید دارند .بهعنوان مثال پژوهش
مزدایاسنا و تحریریان ( )2008و پژوهش علیاکبری و بغایری ( )2014حاکی از آن است که
دورههای زبان انگلیسی تخصصی بهاندازه مورد انتظار ،مثمر ثمر نبوده و نیازهای فراگیران را
برآورده نکرده است .عالوه بر این ،رضوانی و حقشناس ( )1393در تحقیق خود نشان دادند که
بیشتر هدفهای درنظرگرفتهشده در کتابهای زبان تخصصی و استانداردهای آنها ،از اهداف
آموزشی سطح پایین هستند و قادر به تأمین نیازهای فراگیران زبان تخصصی نیستند .نتایج
پژوهش لیو ،چانگ ،یانگ و سان )2011( 1نیز حاکی از آن است که دورههای زبان تخصصی
ارائه شده در تایوان (زبان آموزشی در تایوان همانند ایران غیر انگلیسی است) ،نتوانسته است
نیازهای دانشجویان در این زمینه را برآورده سازد .پژوهشها همچنین راهکارهایی را برای رفع
چالش فوقالذکر بیان نمودهاند .بهع نوان نمونه ،محمدزاده ،لیاقتدار ،عابدی و معین زاده ()1397
در پژوهش خود راهکارهایی همچون «همخوانی هدفها با پیشرفتهای علمی جهانی»،
«همخوانی هدفها با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان» و «تأکید هدفها بر پرورش
مهارتهای زبانی» را پیشنهاد نمودهاند .پژوهش عطایی ،ایرانمهر و بابایی ( )2016هدفگذاری نو
را برای درس زبان تخصصی توصیه کردهاند .اولوکای و دمیرل )2011( 2نیز تقویت چهار مهارت
زبان انگلیسی (خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و شنیدن) را بهعنوان راهحل رفع چالشهای این
حوزه توصیه کردهاند.
عمده چالشهای محتوای زبان تخصصی بر اساس پژوهشهای انجامگرفته مربوط به
«عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا باشد» است .در پژوهشهای زیر
نمونهای از «عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا باشد» بیانشده است.
پژوهش برزآبادی فراهانی (« ،)1382ضعف محتوای درسی و تمرینات کتابی»؛ پژوهش اصل
رسولی (« ،)2012مواد و محتوای آموزشی از پیش تعیینشده»؛ پژوهش عباسیان و مهدوی
( « ،)2011عدم وجود معیارهای الزم یک محتوای مناسب در کتاب درسی زبان تخصصی»؛
پژوهش علیاکبری و بغایری (« ،)2014نامربوط بودن موضوعات با رشته تخصصی»؛ و پژوهش
احمدی و رحیمی باجالنی (« ،)2012تهیه نشدن کتابهای این درس بر اساس تحلیل نیاز
دانشجویان» و «کمکاربرد بودن متنهای اغلب کتابها برای دانشجویان» را بهعنوان چالش این
حوزه بیان نمودهاند .قنسولی و پیشقدم ( )1389نیز در پژوهش خود بر عدم توجه به ویژگیها و
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نیازهای فراگیران در تدوین تمرینهای کتابها بهعنوان چالش محتوا تأکید نمودهاند .اکثر
پژوهشهایی که با هدف رفع چالشهای محتوا انجامگرفتهاند« ،رعایت شرایطی که یک محتوای
مناسب باید دارا باشد» را بهعنوان راهکار این حوزه بیان نمودهاند .هرکدام از پژوهشهای زیر به
بخشی از راهکار فوقالذکر اشاره نمودهاند .بهعنوان مثال ،عباسیان و مهدوی ( )2011در پژوهش
خود بدین نتیجه رسیدند که دخالت دادن دانشجویان در فرایند طراحی برنامه درسی درس زبان
تخصصی ،ارزیابی مواد آموزشی آن و آمادهسازی نهایی باعث میشود که محتوای درس زبان
تخصصی بهبود یابد؛ بهعبارتدیگر ،آنها در پژوهش خود به یکی از شرایط الزم محتوای مناسب
اشاره نمودهاند .افزون بر این ،محمدزاده و همکاران ( )1397در پژوهش خود ،دریافتند که با
بهکارگیری مواردی همچون «همخوانی محتوا با دانش و موضوعات رشته تخصصی»« ،متنوع و
جذاب بودن محتوای درس» و «همخوانی محتوا با تقویت مهارتهای زبانی» میتوان شرایط
موجود محتوای درس زبان تخصصی را بهبود بخشید .مدری و روس )2012( 1درپژوهش دیگری،
در نظرگرفتن نیازهای فردی و گروهی انواع مختلف دانشجویان و نیازهای در حال تغییر بازار کار
را در محتوای کتب درسی بهعنوان راهحل مطلوبتر ساختن سودمندی و اثربخشی کتابهای
درسی موجود زبان انگلیسی تخصصی ذکر کردهاند.
چالشهای ذکرشده در پژوهشهایی که در حوزه فرایندهای یاددهی -یادگیری درس
زبان تخصصی صورت گرفته است را میتوان در سه دسته کلی خالصه نمود :دسته اول چالشها،
مربوط به «عدم توجه به روشهای تدریس نوین و مؤثر» است .پژوهشهای زیر به نمونهای از
«عدم توجه به روشهای تدریس نوین و مؤثر» اشاره نمودهاند .بهعنوان نمونه حیاتی ( )2008در
پژوهش خود ،معلم محور بودن ،کمی طول مدت دوره و کافی نبودن زمان اختصاصیافته برای
در س زبان تخصصی و روش تدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات و اصطالحات تأکید دارد
را بهعنوان چالش این حوزه بیان نموده است .علیاکبری و بغایری ( )2014و احمدی و رحیمی
باجالنی ( )2012نیز در پژوهشهای خود بر کمی طول مدت دوره و کافی نبودن زمان
اختصاصیافته برای درس زبان تخصصی تأکید نمودهاند .حاجی رستملو ( ،)1389نبود تالش
الزم برای بهینه سازی و اصالح کیفیت آموزشی زبان انگلیسی تخصصی را بهعنوان چالش
فرایندهای یادگیری بیان نموده است .دسته دوم چالشها مربوط به تخصص کم برخی از اساتید
است .پژوهشهای حیاتی ( )2008و احمدی و رحیمی باجالنی ( )2012بر این چالش تأکید
کرده و علت آن را مربوط به نبود کالسهای فنون تدریس برای اساتید زبان تخصصی رشتهها
دانستهاند .دسته سوم چالشها مربوط به عدم توجه به تمام مهارتهای زبان در فرایند آموزش
زبان تخصصی است .پژوهش حاجی رستملو ( )1389یکی از پژوهشهایی است که به این چالش
اشاره نموده است .راهکارهایی که پژوهشها برای رفع چالشهای این حوزه ذکر کردهاند نیز در
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سه دسته میتوان طبقه بندی نمود .دسته اول راهکارها مربوط به تأکید و توجه به مهارتهای
اساسی زبان تخصصی در تدریس میشود .پژوهش مهدوینیا و مصلینژاد ( )1388در دسته اول
قرار میگیرد زیرا به راهکاری جدید جهت برونرفت از مشکالت برنامه درسی زبان انگلیسی
تخصصی پرداخته است و رویکرد کلنگر را به دلیل  )1درگیرسازی همه ابعاد وجودی زبانآموز
در یادگیری؛  ) 2مرتبط بودن کلیه مسائل و موضوعات مورد آموزش به یکدیگر و بهصورت مدل
شبکهای و  )3بهرهگیری از زبان انگلیسی بهعنوان زبان آموزش ،رویکردی مناسب و مؤثر برای
بهبود برنامه درسی زبان تخصصی و بهعنوان راهکار مناسب حل چالشهای این حوزه معرفی
کرده است .دسته دوم راهکارها مربوط به استفاده از روشهای مؤثر و نوین تدریس است .پژوهش
لی )2012( 1و برن )2009( 2به دلیل توصیه برای بهکارگیری فنّاوری در تدریس زبان تخصصی
در گروه دوم قرار میگیرند .دسته سوم پژوهشها ،استفاده از اساتید زبان متخصص و مسلط بر
زبان را بهعنوان راهکار توصیه نمودهاند .پژوهش تاتزل ،)2011( 3نمونهای از دسته سوم
راهکارهای این حوزه است .تاتزل )2011( 4در تحقیق خود بدین نتیجه رسید که در آموزش
زبان تخصصی ،الزم است که متخصصان موضوع تخصصی و اساتید زبان با هم مشارکت داشته
باشند .محمدزاده و همکاران ( )1397در پژوهش خود سه راهکار فوق را توصیه کردهاند .آنها
به کارگیری شرایطی همچون اساتید متخصص در رشته تخصصی و مسلط بر زبان انگلیسی ،ایجاد
فرصتهای یادگیری اثربخش برای تقویت مهارتهای زبان انگلیسی و ایجاد اشتیاق و انگیزش
برای یادگیری زبان تخصصی را بهعنوان راه بهبود شرایط موجود فرایند یاددهی – یادگیری درس
زبان تخصصی توصیه نمودهاند.
چالشها و مشکالت عمده راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را نیز میتوان در دو
چالش «عدم استفاده از انواع روشهای ارزشیابی» و «عدم تأکید بر مهارتهای زبان در
ارزشیابی» خالصه نمود .چالش اول یعنی «عدم استفاده از انواع روشهای ارزشیابی» با پژوهش
افشار و موثق ( )2016متناسب است .افشار و موثق ( )2016در پژوهش خود عدم استفاده از
روشهای متنوع ارزشیابی همچون پوشه کار ،نوشتن مقاله و  ...را بهعنوان چالش مهم کنونی
روشهای ارزشیابی ذکر کردهاند .پژوهش محمد بنور ،زینالعابدین و جمیل )2015( 5به چالش
دوم این حوزه اشارهکردهاند .محمد بنور ،زینالعابدین و جمیل )2015( 6در پژوهش خود به این
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نتیجه رسیدند که انواع قالب های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کنونی ،تنها توانایی دانشجویان در
حفظ کردن و تشخیص ساختارهای دستوری و برخی از اصطالحات علمی را ارزیابی میکند و به
مهارتهای زبان توجهی ندارد .پژوهشها دو راهکار اساسی را بهعنوان راهکار حل چالشهای
موجود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارائه نمودهاند .راهکار اول ،استفاده از انواع روشهای ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی است .بهعنوان مثال ،پژوهش افشار و موثق ( )2016و ساالس ،مرکادو،
اودراوگو و موستی )2013( 1روشهای متنوعی از ارزشیابی همچون پوشههای مربوط به میزان
استفاده از زبان ،ارزشیابی کالس محور و تکالیف حل مسئله را برای بهبود راهبردهای ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی پیشنهاد دادهاند و معتقدند که در چنین روشهای ارزشیابی ،تواناییهای
یادگیرندگان بر ای استفاده از دانش خود در شرایط واقعی به کار گرفته میشود .راهکار دوم
مربوط به تأکید بر مهارت های زبان در ارزشیابی است .پژوهش مرتبط با این راهکار ،پژوهش
محمد بنور ،زینالعابدین و جمیل )2015( 2است .این پژوهش ،ارزشیابی اجتماعی -شناختی
ویر 3را بهعنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد کرده و مزیت آن را ارزشیابی از مهارت خواندن و
درک مطلب زبان تخصصی و سه مهارت دیگر زبان انگلیسی (شنیدن ،صحبت کردن و نوشتن) با
در نظر گرفتن نیازهای فراگیران بیان کردهاست .پژوهش محمدزاده و همکاران ( )1397نیز با
ارائه سه راهحل ،بر دو راهکار فوق تأکید نمودهاست .محمدزاده و همکاران ( )1397در پژوهش
خود ،دریافتند که با بهکارگیری شرایطی همچون «تأکید ارزشیابی بر تشخیص و اصالح نقاط
ضعف دانشجو»« ،تأکید ارزشیابی بر مهارتهای زبانی» و «تأکید ارزشیابی بر ارزشیابی تشخیصی
و مستمر» میتوان شرایط موجود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی را
بهبود بخشید.
اهمیت پژوهش حاضر در آن است که تاکنون در مورد چالشها و راهکارهای بهبود چهار
عنصر هدفها ،محتوا ،فرایندهای یاددهی  -یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
درس زبان تخصصی در ایران تحقیق جامعی صورت نگرفته است و در مورد درس زبان تخصصی
رشتههای علوم تربیتی در ایران تحقیق و پژوهش کمی انجامگرفته است .لذا انجام چنین
تحقیقی می تواند راهگشای ارائه شرایط بهتر و راهکارهای جدید جهت دستیابی به شرایط
مطلوبِ هدفها ،محتوا ،فرایندهای یاددهی  -یادگیری ،راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و
بهطورکلی برنامه درسی درس زبان تخصصی برای رشتههای علوم تربیتی (و شاید سایر رشتهها)
در دانشگاههای ایران باشد.
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سؤاالت پژوهشی
 .1اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبههای خود پیرامون
چالشها و راهکارهای بهبود «هدفهای درس زبان تخصصی» چه نظراتی داشتند؟
 .2اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبههای خود پیرامون
چالشها و راهکارهای بهبود «محتوای درس زبان تخصصی» چه نظراتی داشتند؟
 .3اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبههای خود پیرامون
چالشها و راهکارهای بهبود «فرایندهای یاددهی و یادگیری درس زبان تخصصی» چه
نظراتی داشتند؟
 .4اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبههای خود پیرامون
چالشها و راهکارهای بهبود «راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان
تخصصی» چه نظراتی داشتند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش کیفی و با بهرهگیری از مصاحبههای نیمه ساختارمند انجام شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،اساتید زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی و تمامی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتههای علوم تربیتی اعم از رشتههای برنامهریزی درسی ،برنامهریزی
آموزشی ،مدیریت آموزشی ،فلسفه تعلیم و تربیت ،فنّاوری آموزشی و برنامهریزی آموزش عالی از
چهار دانشگاه ایران (دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه اصفهان و دانشگاه
شیراز) بودند .افراد مصاحبهشونده شامل  14مرد و دو زن از طیف اساتید و  9مرد و  10زن از
میان دانشجویان بودند .پژوهشگر توانست با کلیه اساتید مدرس زبان تخصصی (بهجز دو نفر از
اساتید زبان تخصصی) دانشگاههای پیشگفته گفتگو نماید .گفتگو در فضای صمیمی و حداکثر تا
یک ساعت به طول انجامید 19 .دانشجوی تحصیالت تکمیلی نیز از میان دانشجویان چهار
دانشگاه فوقالذکر به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
پس از تماس و هماهنگی الزم با اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،سؤاالت
این پژوهش در فرایند مصاحبه مطرح شد و نظرات ارزشمند اساتید و دانشجویان ضبط و با توجه
به کدهای پژوهشی دستهبندی گردید .درنهایت ،نظرات پاسخگویان به سؤاالت پژوهش در مقاله
حاضر ارائه گردید.
ابزار پژوهش ،مصاحبه نیمه ساختارمند شامل هشت سؤال پیرامون چالشها و راهکارهای
مرتبط با هدفها ،محتوا ،فرایندهای یاددهی  -یادگیری و راهبردهای ارزشیابی درس زبان
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تخصصی رشتههای علوم تربیتی بود .فرم مصاحبه در دو نسخه برای اساتید مدرس زبان تخصصی
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تفکیک تهیه شد .از کلیه مصاحبهشوندگان ،فرم موافقت
اخالقی برای درج نظرات آنان در این پژوهش و البته بهصورت بینام اخذ گردید .ضمناً نظرات
مصاحبهشوندگان پس از پیاده شدن ،به اطالع آنان رسید و موافقت نامبردگان برای بهرهگیری در
پژوهش حاضر کسب گردید .روایی صوری و محتوایی فرم مصاحبه توسط پنج نفر از متخصصان
زبان تخصصی و رشتههای علوم تربیتی تائید گردید .در تحقیقات کیفی بهجای پایایی ،از
واژههای دقت دادهها و صحت دادهها استفاده میشود .یکی از روشهای تائید صحت و درستی
دادهها ،قابلیت اطمینان است (هالووی و ویلر .)1996 ،بنا بر نظر گال ،گال و بورگ،)2003( 1
یکی از راه های تأمین اطمینان در مطالعات کیفی استفاده از مسیر ممیزی است .در مسیر
ممیزی ،2افراد خارج از پژوهش که به مطالعات کیفی آشنا هستند بهعنوان چک کننده و ناظر
عمل می نمایند .در مطالعه حاضر از یک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده شد که
زیربنای تئوریک ،فرایند جمعآوری داده ها و فرایند تحلیل را بررسی و تأئید نمود و درنتیجه
قابلیت اطمینان مطالعه حاصل گردید.
بهمنظور تجزیهوتحلیل مصاحبهها ،همانطور که اشاره شد متن مصاحبهها بهطور کامل
ضبط گردید .مصاحبهها ،پس از ضبط بهطور کامل پیاده شد .در این راستا مراحل زیر در تحلیل
دادهها بهدقت دنبال گردید :مصاحبهها یکبهیک و کلمه به کلمه بر روی کاغذ پیاده گردید .متن
مصاحبهها ،بهطور کامل گوشداده شد و همچنین قبل از استخراج جمالت معنیدار از روی متن
بهطور کامل خوانده شد .مصاحبههای پیاده شده بر روی کاغذ ،سطر به سطر موردبررسی
قرارگرفته و جمالت معنیدار که مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش بودند عالمتگذاری گردید.
مفهوم اصلی جمالت معنیدار بهصورت کد ،استخراجشده و در کناره کاغذ یادداشت گردید .بعد
از اتمام کدگذاری ،کدهای یادداشت شده با ذکر عالمات مشخصکننده ،نوشته شد .هر کد در
یک سطر جداگانه و بافاصله مشخص از بقیه نوشته شد .هر کد دارای سه قسمت بود .بخش اول
کد ،مشخصکننده فرد مصاحبهشونده بود که برای اساتید از عالمت  Pو برای دانشجویان از
عالمت  Sاستفاده شد .بخش دوم عالمت ،مشخصکننده نوع موءلفه یا عنصر برنامه درسی بود که
برای هدف از عالمت  ،oبرای محتوا از عالمت  ،Cبرای روش تدریس از عالمت  Tو برای
رویههای ارزشیابی از عالمت  Aاستفاده شد .بخش سوم کد ،نشاندهنده چالشها و راهکارها بود
که  CHعالمت چالشها و  STعالمت راهکارها بود .کار استخراج جمالت معنیدار و تبدیل آن
به کد و عالمتگذاری آنها پس از اتمام مصاحبهها انجام گردید .بعد از اتمام کدگذاری تمام
مصاحبهها ،دستهبندی کدها آغاز گردید .کدهایی که دربرگیرنده مفهوم مشترک در مؤلفهها و
1
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زیر مؤلفهها بودند در یک طبقه قرار دادهشده .کار محقق در طبقهبندی و بازنگری طبقهها تا
زمان ارضای محقق از طبقههای ایجادشده ادامه پیدا کرد .سپس برای هر طبقه ،بسته به مفهومی
که آن طبقه در بر میگرفت ،یک نام در نظر گرفته شد .درنهایت با بازنگریهای مکرر 20 ،طبقه
( 10طبقه برای چالشها و  10طبقه برای راهکارها) به دست آمد.
یافتهها و تفسیر
سؤال اول پژوهش :اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
مصاحبههای خود پیرامون چالشها و راهکارهای بهبود «هدفهای درس زبان تخصصی» چه
نظراتی داشتند؟
در پاسخ به سؤال پژوهشی فوق الذکر ،نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیرامون سؤال مذکور نشان داد که هر دو گروه از
مصاحبهشوندگان در مورد چالشهای اهداف درس زبان تخصصی متفقالقول هستند .چالشهای
مر بوط به اهداف درس زبان تخصصی ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در جدول  1آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،چالش اولی که
هر دو گروه مصاحبهشونده بر آن تأکید داشتند عبارت بود از «عدم توجه به مهارتهای اساسی
زبان تخصصی» .بهعنوان نمونه ،یکی از اساتید مصاحبهشونده در این زمینه اظهار داشت:
در حال حاضر تنها به واژهها توجه میشود؛ یعنی چطور واژهها شناسایی و معنی شوند .تنها به
مهارت درک مطلب توجه میشود که یک متن چه مفهومی دارد و چه مفهومی از آن برداشت میشود.
ولی متأسفانه به مهارتهای دیگر همچون مهارت نوشتن یک متن یا مقاله و مهارتهای گوش دادن و
صحبت کردن که در دنیای امروز موردنیاز دانشجویان است توجه نمیشود.

تأکید و اهمیت نکته فوق یعنی «عدم توجه به تمام مهارتهای اساسی زبان» بهقدری در
مصاحبهها روشن و شفاف بود که تقریباً عمده دانشجویان تحصیالت تکمیلی آن را بهعنوان
مهمترین چالش هدفهای درس زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی بیان نمودهاند .در این
رابطه ،یکی از دانشجویان مورد مصاحبه از دانشگاه اصفهان معتقد بود:
در حال حاضر تنها مهارتی که در کالسهای درس زبان تخصصی ،چه در دوره کارشناسی و چه
در دوره کارشناسی ارشد ،بر آن تأکید میشود مهارت  readingیعنی خواندن و درک مطلب است .در
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این کالسها به سایر مهارتهای زبان همچون مهارت نگارش ،مهارت صحبت کردن و مهارت گوش
دادن توجه چندانی نمیشود.

دانشجوی فوقالذکر ،در حقیقت معتقد بود که توجه کامل به مهارتهای فراگیری زبان
منجر به تحقق حداکثری اهداف مرتبط با تدریس زبان تخصصی میشود .بدین معنا که
دانشجویان پس از احساس تسلط نسبی بر زبان تخصصی ،آزادی و جسارت برای استفاده از منابع
گوناگون تخصصی پیدا میکنند .این همان نکتهای است که پژوهش مزدایاسنا و تحریریان
( )2008بر آن تأکید کرده است .مزدایاسنا و تحریریان ( )2008در پژوهش خود دریافتند که
بیشتر اساتید زبان تخصصی ایران معتقدند که دانشجویان تا حد زیادی به تقویت مهارتهای
شنیدن و صحبت کردن نیاز دارند تا بدین طریق بتوانند در بحثهای علمی و هماندیشیهای
بینالمللی شرکت کنند؛ بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به این باور رسیدهاند که زمان محدود کردن درس زبان تخصصی
به تنها یک مهارت خواندن و درک مطلب یا دو مهارت خواندن و ترجمه کردن به سررسیده و
شایسته است با توجه به ارتباطات بینالمللی ،در درس زبان تخصصی به یادگیری سایر
مهارت های زبان (مهارت نگارش ،مهارت شنیدن و مهارت صحبت کردن) توجه الزم و علمی
صورت گیرد .البته به نظر می رسد این توجه نیازمند بهبود برنامه درسی از سطح دبستان به بعد
نیز هست.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،دومین چالش مهم هدفهای درس زبان
تخصصی ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی«برآورده نشدن
نیازهای آموزشی ،پژوهشی و شغلی دانشجویان» بوده است .گفتهها و بیانات دانشجویان و اساتید
در این زمینه شنیدنی بوده و آنها نزد موءلفین موجود است؛ اما به دلیل وجود محدودیت ،تنها
به اظهارات یکی از اساتید زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی از دانشگاه عالمه بسنده میکنیم:
واضح است که دستاوردهای علمی نتیجه توجه و برآورده شدن اهداف درست است و باوجود
اهداف نادرست و بهروز نشده ،انتظار رسیدن به دستاوردهای علمی ،امیدی واهی است .به نظر من،
هدفگذاری اولیهای که برای زبان تخصصی در وزارت علوم صورت گرفته است ،زیاد هدفگذاری
درستی نبوده و باید اصالح شود تا وصول به دستاوردهای علمی مورد انتظار که نتیجه برآورده شدن
نیازهای آموزشی حرفهای دانشجویان نیز هست میسر گردد.

سخنان استاد فوقالذکر حاکی از آن است که اهداف کنونی درس زبان تخصصی
رضایت بخش نیست و قادر به تأمین نیازهای کنونی دانشجویان نیست .این موضوع مورد تأئید
پژوهشهای قنسولی و پیشقدم ( )2011و افشار و موثق ( )2016نیز بوده است .در پژوهشهای
قنسولی و پیشقدم ( ،)2011هر دو گروه دانشجویان و اساتید زبان از وضعیت موجود درس زبان
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تخصصی ناراضی بودند و اعتقاد داشتند که درسهای زبان تخصصی در ایران نیازهای دانشجویان
را برآورده نمیکند .پژوهش افشار و موثق ( )2016نیز حکایت از آن داشت که وضعیت کنونی
درس زبان تخصصی ،نیازهای دانشجویان را برآورده نمیکند.
بر اساس جدول  ،1چالش سوم ازنظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید زبان
تخصصی مربوط به «ضعف دانشجویان» است .در این مورد نیز هر دو گروه مصاحبهشونده ،در
مورد این چالش همعقیده بودند و بر آن مؤکداً تأکید داشتند .این در حالی است که یکی از
اساتید زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی از دانشگاه شیراز این چالش را اینچنین بیان نموده
است:
برخی از بچهها از ضعف پایهای رنج میبرند؛ یعنی در درس زبان تخصصی ساختار جمله را
نمیشناسند ،زمانهای مختلف افعال را نمیشناسند؛ جمالت ترکیبی و پیچیده را نمیشناسند؛ جمالت
درهمتنیده را نمیشناسند؛ نقلقولها و فعل و فاعل را نمیدانند یا ضمیرها را نمیشناسند که کدام به کی
یا چی برمیگردد.

اظهارات فوق الذکر یکی از مدرسین درس زبان تخصصی یادآور این مطلب اساسی و البته
متأسفانه همواره مغفول برنامهریزان د رسی و آموزشی است که یادگیری درس زبان تخصصی
نیازمند بستر مناسب و پیشینه غنی از سطح مدرسه است .دانشجویان تحصیالت تکمیلی
رشتههای علوم تربیتی همانند اساتید زبان تخصصی بر «ضعف دانشجویان» در درس زبان
تخصصی تأکید داشته و معتقد بودند که علت اساسی بسیاری از چالشها ،ضعف دانشجویان و
نداشتن پیشینه خوب درزمینهٔ زبان انگلیسی است .یکی از آقایان دانشجوی تحصیالت تکمیلی
در مورد ضعف دانشجویان عقیده داشت:
اکثر دانشجویان در درس زبان تخصصی مشکل دارند و درس زبان تخصصی را بهسختی پاس
میکنند .برخی از دانشجویان در مهارت خواندن که سادهترین مهارت زبانی است هم مشکل دارند و
نمیتوانند یک متن ساده را بهراحتی بخوانند .آنها نمیتوانند واژهها را تشخیص دهند و بهخوبی تلفظ
نمایند .در چنین حالتی مطمئناً برای چنین دانشجویانی معنی کردن و فهم جمالت و متن انگلیسی درس
زبان تخصصی بهمراتب بسیار مشکلتر و عذابآورتر است.

تأکید دانشجویان و اساتید فوقالذکر در خصوص ضعف پایهای دانشجویان و نداشتن
پیشینه مناسب که منجر به ناتوانی آنان در فهم کامل متون میشود در سخنان دودلی ایوانز و
جانز ( )1998و پژوهشهای افشار و موثق ( ،)2018عطایی و نظری ( ،)2011مزدایاسنا و
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تحریریان ( )2008و احمدی ( )2014مؤکداً مورد تأکید بوده است .درواقع پژوهشهای فوقالذکر
معتقدند که دانشجویان ایرانی دارای پیشینه اطالعاتی و مهارتی محدود و پایینی در درس زبان
انگلیسی هستند و بنا بر نظر دودلی ایوانز و جانز ( ،)1998درس زبان تخصصی را نمیتوان به
افرادی که از پیشینه و مهارت زبان عمومی پایینی برخوردار هستند ارائه کرد.
مرحله دوم سؤال پژوهشی این بود که از مصاحبهشوندگان درخواست شد تا راهکارهای
رفع چالش ها و بهبود برنامه درسی زبان تخصصی را موردبحث قرار دهند .اساتید زبان تخصصی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای حل چالشهای فوقالذکر ،سه راهکار ارائه نمودهاند و جالب
آنکه در مورد این راهکارها نیز متفقالقول بودهاند .راهکار اول آنها «تأکید بر مهارتهای اساسی
زبان در طی فرایند تحصیل دانشجویان» بود« .هدفگذاری صحیح برای دستیابی به دستاوردهای
علمی زبان تخصصی» راهکار دومی بود که اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
بر آن اتفاقنظر داشتند .هر دو گروه پاسخگویان برای رفع چالش سوم ،بر «برآورده شدن نیازهای
آموزشی پژوهشی ،شغلی دانشجویان» بهعنوان راهحل تأکید کردند .راهکاری که یکی از اساتید
زبان تخصصی با اشاره به یادگیری مادامالعمر ،برای بهبود هدفهای درس زبان تخصصی ارائه
نمود جالبتوجه است:
دانشجویان وقتی به زبان تخصصی مسلط شوند ،به یادگیری مادامالعمر آنها کمک میکند.
خودشان بهطور مداوم میروند از متون استفاده میکنند ،پژوهش میکنند و ارتقا پیدا میکنند .هدفها
باید درست تنظیم شود تا محتوا ،روش و ارزشیابی درست تنظیم شوند و دستاوردهای علمی و یادگیری
مادامالعمر نیز حاصل گردد.

راهکار استاد فوقالذکر درواقع تأییدکننده این حقیقت است که مهارتهای زبان بهعنوان
نیازهای عصر حاضر دانشجویان محسوب میشود بهطوریکه یادگیری آن منجر به تسلط
دانشجویان بر زبان تخصصی و آزادی و شهامت فراگیران در استفاده از متون و منابع مختلف
رشته خود می گردد و راه ارتقا فراگیران را تسهیل میکند .این نکته موضوعی است که استرونز1
( ،)1988دودلی ایوانز ( ،)1998ایندریانتی ،)2012( 2جعفریان و همکاران ( )2015و پاپسکیو
( )2010بر آن تأکید کردهاند و پژوهشهای اولوکای و دمیرل ( ،)2011عطایی و همکاران
( )1396و محمدزاده و همکاران ( )1397نیز بدان پرداخته و آن را تائید کردهاند .نکته
جالبتوجه آن است که راهکار فوق زمانی مهمتر جلوه میکند که تمامی کشورهای همسایه
پیرامون کشورمان درزمینهٔ یادگیری زبان انگلیسی از سطوح ابتدایی در حال سرمایهگذاری
وسیع هستند.
1

Strevens
Indrianti

2

123

سمیه محمدزاده ،محمدجواد لیاقتدار ،احمد معین زاده ،احمد عابدی

جدول :1چالشها و راهکارهای بهبود هدفهای درس زبان تخصصی
یافتهها
عدم توجه به تمام مهارتهای اساسی زبان انگلیسی
برآورده نشدن نیازهای آموزشی ،پژوهشی و شغلی
دانشجویان
ضعف دانشجویان

سؤال
چالشهای هدفهای درس زبان تخصصی
کدامند؟

راهکارهای بهبود هدفهای درس زبان
تاکید بر تمام مهارتهای اساسی زبان انگلیسی
تاکید بر برآوردهشدن نیازهای آموزشی ،پژوهشی و شغلی تخصصی کدامند؟
دانشجویان
هدفگذاری صحیح برای دستیابی به دستاوردهای علمی
زبان تخصصی

سؤال دوم پژوهش :اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
مصاحبههای خود پیرامون چالشها و راهکارهای بهبود «محتوای درس زبان تخصصی» چه
نظراتی داشتند؟
برای بررسی سؤال دوم پژوهش ،با بهرهگیری از مصاحبه نیمه ساختارمند از اساتید زبان
تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای علوم تربیتی چهار دانشگاه مذکور ،پیرامون
چالش های مرتبط با محتوای درس زبان تخصصی و راهکارهای بهبود محتوای درس زبان
تخصصی نیز سؤال شد .نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی نشان داد که هر دو گروه در مورد چالشهای محتوای درس زبان تخصصی متفقالقول
هستند .چالش های مربوط به محتوای درس زبان تخصصی در جدول  2آورده شده است و
مشتمل بر دو مورد «عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا باشد» و «عدم
همخوانی محتوا با مهارتهای زبان» است .با توجه به وحدت نظر دانشجویان و مدرسین در
خصوص مؤلفه محتوا ،به نظر جالب یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در خصوص چالش
مرتبط با محتوا بسنده میشود.
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تکستهایی که میدهند قدیمی است و بهروز نیست و بیشتر بهصورت کتاب است .متنها تنوع
ندارند و جذاب نیستند .محتوای کتابها معموالً روتین و یکسان است .اصالٌ هیچ نوع نوآوری و تغییری
در آن وجود ندارد .متنها و تمرینهای کتابها بیشتر بر مهارت خواندن و درک مطلب تأکید دارند و
مهارتهای دیگر همچون نگارش و ترجمه کمتر بدان پرداختهشده است و مهارتهای صحبت کردن و
شنیدن در آن دیده نمیشود.

متنهای قدیمی ،متنهای غیر جذاب و عدم توجه به مهارتهای زبان در متون و
محتوای زبان تخصصی ،مواردی هستند که دانشجویان بر آن تأکید داشتند .بهطور مثال،
دانشجوی فوقالذکر معتقد بود که متنهای کنونی در راستای ایجاد انگیزه برای تقویت عمده
مهارتهای اساسی ز بان نیستند و از شرایط محتوای مناسب نیز برخوردار نمیباشند بهطوریکه
با این محتوا فراگیران نمیتوانند از زبان تخصصی برای رسیدن به اهداف آموزشی ،پژوهشی و
حرفهایشان یاریجویند .این موضوعی است که در پژوهشهای برزآبادی فراهانی (،)1382
حاجی رستملو ( ،)1389اصلرسولی ( ،)2012عباسیان و مهدوی ( ،)2011احمدی و رحیمی
باجالنی ( )2012و علیاکبری و بغایری ( )2014تائید شده است .پژوهشهای ذکرشده،
چالشهایی همچون ضعف محتوای درسی و تمرینات کتابی؛ کاهش کیفیت کتابهای زبان
تخصصی؛ برآورده نشدن نیازهای دانشجویان در محتوا؛ تهیه نشدن کتابهای درسی بر اساس
تحلیل نیاز؛ کاربرد کم و یا کاربرد نداشتن متن کتابها و همخوانی نداشتن محتوای کتابها با
معیارهای الزم یک محتوای مناسب را بهعنوان دالیل ضعف محتوای درس زبان تخصصی بیان
کردهاند.
مهمترین راهکارهایی که اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای
بهبود محتوای درس زبان تخصصی بیان نمودهاند در جدول  2نشان دادهشده است .بسیار جالب
است که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مورد راهکارهای
محتوای درس زبان تخصصی نظرات مشابهی داشتند .اولین راهکار ارائهشده از طرف هر دو گروه
مصاحبهشونده ،توجه به معیارهای یک محتوای مناسب (برآوردهکننده نیازهای آموزشی،
پژوهشی و شغلی دانشجو ،جذابیت محتوا ،بهروز بودن محتوا ،وجود خالقیت و نوآوری در گزینش
و تدوین محتوا ،وجود تنوع در محتوا ،سازماندهی صحیح محتوا ،مرتبط بودن با موضوعات رشته
تخصصی ،استفاده از انواع منابع کتبی ،شفاهی و مجازی) است .دومین راهکاری که اساتید زبان
تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیشنهاد نمودهاند ،همخوانی محتوا با مهارتهای زبان
است .در این رابطه یکی از اساتید زبان تخصصی پیشنهاد زیر را برای بهبود محتوای کنونی زبان
تخصصی ارائه نمود:
منابع رشته به کتاب ختم نشود .از سخنرانیهایی که در این زمینه است استفاده شود؛ یعنی
دانشجو بتواند نه اینکه فقط از منابع مکتوب بلکه از کلیه منابع در دسترس به زبان انگلیسی مرتبط با
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رشته استفاده کند .استاد به دانشجو بگوید در مورد فالن موضوع تحقیق کن و بعد دانشجو بیاید در
کالس و به زبان انگلیسی در مورد آن صحبت کند .اینجاست که دانشجو مجبور میشود از مهارتهای
دیگر زبان (عالوه بر مهارت خواندن و درک مطلب) هم استفاده کند.

راهکاری که استاد زبان تخصصی فوق پیشنهاد نموده است ،گویای آن است که با ارائه
منابع متنوع به دانشجویان ،همخوانی محتوا با رشته فراگیر و توجه به مهارتهای زبانی در محتوا
می توان محتوای کنونی زبان تخصصی را بهتر نمود .این نکته با دیدگاه دودلی ایوانز (،)1998
استرونز ( ،)1988مزرعه نو و مزدایاسنا ( )2016و محمدزاده و همکاران ( )1397همراستا است.
دودلی ایوانز ( )1998و استرونز ( )1988معتقدند که برآوردن نیازهای ویژه یادگیرنده و مرتبط
بودن با محتوای رشتهها ،حرفهها و فعالیتهای ویژه ،از ویژگیهای مهمی است که یک درس
زبان تخصصی باید دارا باشد .مزرعه نو و مزدایاسنا ( )2016در پژوهش خود ویژگیهایی همچون
محتوا باید مرتبط و مناسب باشد و محتوا باید اعتمادبهنفس دانشجویان را افزایش دهد را
بهعنوان خصوصیات محتوای خوب بیان نمودهاند .پژوهش محمدزاده و همکاران (،)1397
مواردی همچون «همخوانی محتوا با دانش و موضوعات رشته تخصصی»« ،متنوع و جذاب بودن
محتوای درس» و «همخوانی محتوا با تقویت مهارتهای زبان انگلیسی» را بهعنوان شرایط
مطلوب محتوای موجود درس زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی ذکر کرده است.
جدول  :2چالشها و راهکارهای بهبود محتوای درس زبان تخصصی
یافتهها

سؤال

عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا چالشهای محتوای درس زبان تخصصی
کدامند؟
باشد
عدم توجه به تمام مهارتهای زبان در محتوا
توجه به معیارهای یک محتوای مناسب
همخوانی محتوا با مهارتهای زبان

راهکارهای بهبود محتوای درس زبان تخصصی
کدامند؟

سؤال سوم پژوهش :اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
مصاحبههای خود پیرامون چالشها و راهکارهای بهبود «فرایندهای یاددهی  -یادگیری درس
زبان تخصصی» چه نظراتی داشتند؟
برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،نظرات حاصل از مصاحبه با اساتید زبان تخصصی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بررسی شد و نتایج نشان داد که هر دو گروه در مورد چالشهای
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فرایندهای یاددهی  -یادگیری درس زبان تخصصی متفقالقول هستند .چالشهای مربوط به
فرایندهای یاددهی  -یادگیری درس زبان تخصصی در جدول  3آورده شده است و سه مورد
«عدم توجه به تمام مهارتهای زبان تخصصی در تدریس»« ،عدم توجه به روشهای نوین و مؤثر
تدریس» و «کمبود اساتید متخصص در موضوع و مسلط بر زبان انگلیسی» سه چالش مهم
موجود ازنظر اساتید زبان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی میباشند .بهعنوان مثال ،صحبتهای
یکی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای علوم تربیتی دانشگاه عالمه در همین راستا بود:
بهقدری وقت کم هست که همه اصطالحات تخصصی رشته را نمیشود در یک کالس پوشش
داد و فرصت اینکه وقت اضافه داشته باشیم فیلم ببینیم نیست .کالسهای درس زبان تخصصی ما به
صورتی بود که بیشتر بچهها سر کالس با اضطراب ،استرس ،ما نمیتوانیم ،خیلی سخته ،سر کالس
حاضر میشدند .چون دانشجویان پیشنیاز الزم را نداشتند خیلی متنفر از درس بودند و خیلی اذیت
میشدند .عالوه بر این ،روش تدریس با یک کتاب که در حال حاضر مرسوم است ،قدیمیترین روش
تدریس است و کارایی بسیار کمی دارد.

اظهارات دانشجوی فوقالذکر بدین معناست که درس زبان تخصصی در حال حاضر با
مشکالتی همچون کمبود وقت ،روشهای تدریس قدیمی و استفاده از کتاب بهعنوان تنها
محتوای درس روبرو است .این موضوعی است که در پژوهشهای حیاتی ( ،)2008حاجیرستملو
( ،)1389احمدی و رحیمی باجالنی ( )2012و علیاکبری و بغایری ( )2014بدان اشارهشده
است .پژوهش های ذکرشده ،وجود مشکالتی همچون معلم محور بودن؛ تخصص کم برخی از
اساتید زبان تخصصی؛ روش تدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات و اصطالحات تأکید دارد؛
کافی نبودن زمان اختصاصیافته برای درس زبان تخصصی و نبود کالسهای فنون تدریس برای
اساتید زبان تخصصی رشتهها را دلیل نامطلوب بودن شرایط موجود فرایندهای یاددهی -
یادگیری درس زبان تخصصی ذکر کردهاند.
نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مورد
راهکارهای بهبود فرایندهای یاددهی  -یادگیری درس زبان تخصصی در جدول  3آمده است و
بیانگر آن است که هر دو گروه از مصاحبهشوندگان سه راهکار را برای بهبود فرایندهای یاددهی -
یادگیری درس زبان تخصصی پیشنهاد نمودهاند« .توجه به روشهای نوین و مؤثر تدریس»؛
«توجه به مهارتهای اساسی زبان انگلیسی در تدریس» و «استفاده از اساتید متخصص در رشته
و مسلط بر زبان انگلیسی» .به دلیل محدودیت شرایط مقاله ،تنها به صحبتهای یکی از اساتید
زبان تخصصی رشته های علوم تربیتی از دانشگاه اصفهان که راهکار خود در بهبود فرایندهای
یاددهی و یادگیری را تشریح نموده است بسنده میکنیم:
به نظر من بد نیست که بعضی از درسها بهصورت آنالین برگزار شود ،بهصورت مشارکتی با
جاهایی که زبانش بهتر است برگزار شود و یا این درس بهصورت ترکیب اساتید گروه علوم تربیتی و
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استاد زبانی که عالقه به رشتههای علوم تربیتی دارد باشد و یا این درس بهصورت Team-Teaching
ارائه شود .عالوه بر این ،تسلط استاد در روشهای یاددهی و یادگیری تأثیر دارد .مسلماً اگر یک استاد
خارجی درس دهد بهتر است ،چون دانشجویان دیگر مجبورند و دانشجو مجبور میشود در کالس
صحبت کند.

استاد فوق معتقد بود که روشهای تدریس کنونی زبان تخصصی مطلوب نیست؛ بنابراین
راهکارهایی همچون برگزاری آنالین درس زبان تخصصی و یا برگزاری مشارکتی درس را بهعنوان
راهحل بهبود روش تدریس کنونی پیشنهاد نموده است .راهکار استاد فوق ،نتایج تحقیقات عطایی
( ،)2006مزدایاسنا و تحریریان ( ،)2008تاتزل ( ،)2011برن ( ،)2009لی ( ،)2012مهدوینیا و
مصلینژاد ( )2009و محمدزاده و همکاران ( )1397را تائید میکند .نتیجه تحقیق عطایی
( ،)2006مزدایاسنا و تحریریان ( )2008و تاتزل ( )2011نشان داد که مشارکت متخصصان
موضوع درسی و هم اساتید آموزش زبان انگلیسی برای تدریس موفقیتآمیز زبان تخصصی ،الزم
و ضروری است .پژوهشهای برن ( )2009و لی ( )2012حاکی از آن بود که ابزارهای فنّاوری
اطالعات میتوانند فرصتهایی را جهت افزایش یادگیری درس زبان تخصصی فراهم آورند.
مهدوینیا و مصلینژاد ( )1388نیز در تحقیق خود «رویکرد کلنگر» را بهعنوان یکی از
موءثرترین روشهای اثربخش معرفی کردهاند .در رویکرد کلنگر ،به دلیل استفاده از زبان
انگلیسی بهعنوان زبان تدریس ،تمام مهارتهای اساسی زبان تخصصی تا حدودی موردتوجه قرار
میگیرند و تقویت میشوند .محمدزاده و همکاران ( )1379در پژوهش خود ،پیشنهاد دادند که
شرایط موجود فرایندهای یاددهی – یادگیری را میتوان با «استفاده از اساتید متخصص در رشته
تخصصی و مسلط بر زبان انگلیسی»« ،ایجاد فرصتهای یادگیری اثربخش برای تقویت
مهارتهای الزم درس» و «ایجاد اشتیاق و انگیزش برای یادگیری زبان تخصصی» بهبود داد و
مطلوب نمود.
جدول  :3چالشها و راهکارهای بهبود فرایندهای یاددهی -یادگیری درس زبان
تخصصی
یافتهها
عدمتوجه به تمام مهارتهای اساسی
تخصصی در تدریس
عدم توجه به روشهای تدریس موثر

سؤال
زبان چالشهای فرایندهای یاددهی -یادگیری درس
زبان تخصصی کدامند؟

کمبود اساتید متخصص در موضوع و مسلط بر
زبان انگلیسی
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راهکارهای بهبود فرایندهای یاددهی -یادگیری
استفاده از روشهای نوین و موثر تدریس
استفاده از اساتید متخصص در رشته و مسلط درس زبان تخصصی کدامند؟
در زبان انگلیسی
تاکید و توجه به مهارتهای اساسی زبان
انگلیسی در تدریس

سؤال چهارم پژوهش :اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
مصاحبههای خود پیرامون چالشها و راهکارهای بهبود چالشهای مرتبط با «راهبردهای
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی» چه نظراتی داشتند؟
برای پاسخ به سؤال چهارم پژوهش ،نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که در مورد چالش های راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی
اظهار نموده بودند بررسی شد و نتایج نشان داد که در این مورد نیز هر دو گروه در مورد
چالش های مرتبط با راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی نظر یکسانی
دارند .چالش های مربوط به راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی در
جدول  4نشان دادهشده است و عبارت است از« :عدم استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی مؤثر
در پیشرفت تحصیلی» و «عدم همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارتهای اساسی زبان
انگلیسی» .یکی از اساتید مصاحبهشونده در مورد چالشهای مرتبط با مؤلفه چهارم برنامه درسی
یعنی راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی اظهار داشت:
ارزشیابی بیشتر متکی بر محفوظات دانشجو است؛ یعنی  15 -10صفحهای که در طولترم در
کالس درس زبان تخصصی ارائه میشود را در آخر ترم ،قسمتهایی از آنها حتی بدون اینکه تایپ
مجدد شود بهصورت کپی  -پیست و یا زیراکس بر روی برگه امتحانی منعکس میکنند .دانشجو باید زیر
آنها ،محفوظات خود را بنویسد و هیچ تضمینی نیست اگر یک متن مشابهی در اختیار دانشجو قرار دهیم
بتواند آن متن را ترجمه کند.

بنا بر نظر استاد مصاحبه شونده فوق ،در حال حاضر تنها یک روش ارزشیابی برای آزمون
پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده میشود .همچنین در این روش ،هیچکدام از مهارتهای
زبان انگلیسی ارزیابی نمی شوند .این نکته موضوعی است که در پژوهش محمد بنور و همکاران
( )2015و افشار و موثق ( )2016نیز بر آن تأکید شده است .محمد بنور و همکاران ( ،)2015در
پژوهش خود اذعان داشتند که قالبهای مختلف کنونی ارزشیابی زبان تخصصی نامطلوب است،
زیرا این قالب ها تنها توانایی دانشجویان در حفظ کردن و تشخیص ساختارهای دستوری و برخی
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از اصطالحات علمی را ارزیابی میکنند .افشار و موثق ( )2016در پژوهش خود تأکید کردهاند که
ازجمله چالشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آن است که اساتید زبان تخصصی کنونی از
روشهای متنوع ارزشیابی همچون پوشه کار و نوشتن مقاله استفاده نمیکنند و دانشجویان بر
اساس نمره ای که در امتحان پایانی که معموالً مربوط به ترجمه متون و سؤاالت درک مطلب
است ارزیابی میشوند.
پس از بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مشخص شد
که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی راهکارهایی را جهت بهبود
راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی بیان نمودهاند .راهکارهای بهبود
راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی در جدول  4نشان دادهشده است و
حاکی از آن است که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این
مورد نیز متفقالقول بوده اند و راهکارهای مشابهی را برای بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی درس زبان تخصصی ارائه و پیشنهاد دادهاند« .استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی
مؤثر» و «همخوانی راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با مهارتهای زبان انگلیسی» دو
راهکاری است که ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
بهبود وضع موجود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی میتواند مؤثر
باشد .بهعنوان شاهد ،یکی از اساتید زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی بر راهکار ارزشیابی
مستمر جهت بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی تأکید نموده
است:
بهترین نوع ارزشیابی ،ارزشیابی تکوینی  -توصیفی است .تکوین یعنی همانطور که درس از
جلسه اول دارد تکمیل میشود علیالدوام ارزشیابی نیز انجام شود .اینکه هر جلسه استاد کوییزی از همه
بگیرد بهترین روش و عالیترین روش ارزشیابی است .ارزشیابی باید به شکلی باشد که دانشجو از همان
روز اول احساس کند که ارزشیابی هر جلسه انجام میگیرد .در این روش ترس دانشجو از ارزشیابی نیز
بهتدریج کم میشود.

درواقع ،استاد فوق الذکر اعتقاد دارد که ارزشیابی فراگیران باید از اول ترم آغاز شود و
بهصورت مداوم تا پایان ترم ادامه یابد بهطوریکه نیازهای دانشجویان در طول ترم نیز در نظر
گرفته شود .نکته فوق ،نتایج پژوهش محمد بنور و همکاران ( ،)2015افشار و موثق (،)2016
ساالس و همکاران ( )2013و محمدزاده و همکاران ( )1379را تائید میکند .افشار و موثق
( )2016و ساالس و همکاران ( )2013روشهای متنوعی از ارزشیابی همچون پوشههای مربوط
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به میزان استفاده از زبان ،ارزشیابی کالس محور و تکالیف حل مسئله را برای بهبود راهبردهای
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پیشنهاد دادهاند و معتقدند که در چنین روشهای ارزشیابی،
توانایی های یادگیرندگان برای استفاده از دانش خود در شرایط واقعی به کار گرفته میشود .نتایج
تحقیق محمدزاده و همکاران ( ،)1379حاکی از آن بود که با استفاده از راهکارهایی همچون
«تأکید ارزشیابی بر تشخیص و اصالح نقاط ضعف دانشجو»« ،تأکید ارزشیابی بر مهارتهای زبان
انگلیسی» و «تأکید ارزشیابی بر ارزشیابی تشخیصی و مستمر» میتوان وضع موجود راهبردهای
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی را به وضعیت مطلوب نزدیک نمود .محمد بنور و
همکاران ( )2015در پژوهش خود ،قالب ارزشیابی اجتماعی -شناختی ویر 1را بهعنوان قالب
مناسب برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی پیشنهاد کردهاند .آنها معتقد
بودند که این قالب میتواند بر اساس نیازهای فراگیران ،به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان
تخصصی بپردازد و توانایی زبان انگلیسی دانشجویان را بهبود بخشد.
جدول  :4چالشها و راهکارهای بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس
زبان تخصصی
یافتهها

سؤال

عدم استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی موثر در پیشرفت چالشهای راهبردهای ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی درس زبان تخصصی کدامند؟
تحصیلی
عدم همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارتهای
اساسی زبان انگلیسی
استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی موثر در پیشرفت راهکارهای بهبود راهبردهای ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی زبان تخصصی کدامند؟
تحصیلی
همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارتهای اساسی
زبان انگلیسی

نتیجهگیری
همانگونه که در نمودار  1نشان دادهشده است ،عمده چالشهای برنامه درسی درس
زبان تخصصی مربوط به عدم تحقق مهارتهای زبان انگلیسی در هدفهای درس مذکور و بالتبع
در گزینش محتوا ،ارائه محتوا و نیز نحوه ارزشیابی دانشجویان است .راهکار اساسی پیشنهادی
اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تأکید بر تحقق مهارتهای مذکور در
هدفهای درس زبان تخصصی و هماهنگسازی هدفها با گزینش و سازماندهی محتوا و نحوه
ارزشیابی دانشجویان بود .عالوه بر این ،با رعایت معیارهای محتوای مناسب همچون گزینش
Weir’s socio-cognitive framework
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متون جذاب و کاربردی ،متنوع ساختن محتوا و استفاده از روشهای مؤثر و نوین همچون روش
تدریس مشارکتی و استفاده از رویههای ارزشیابی متنوع میتوان امیدوار بود که نیازهای
دانشجویان موردتوجه قرارگرفته و تأمین میشود و دستیابی به دستاوردهای علمی تسهیل
خواهد شد؛ بنابراین نکته قابلتأمل آن است که یکبار برای همیشه و با تأسی از تجارب دیگر
کشورها الزم است برنامه ریزی دقیق و صحیح در ارتباط با یادگیری درس زبان صورت گیرد و
این مهم مستلزم هماهنگی تمام سطوح از دبستان تا آموزش عالی است.

شکل :1نمودارچالشها و راهکارهای عناصر برنامهدرسی

منابع و مآخذ
برزآبادی فراهانی ،داوود .) 1382( .انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار ،پژوهش
زبانهای خارجی.159-147 ،15 ،
حاجی رستملو ،قدرت .)1389( .سیر ی در آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه ،فصلنامه علوم
انسانی.63-74 ،)14( 58 ،
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