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های برنامه اضر، بررسی کیفی چالشهدف از پژوهش ح چکیده:

های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود این درسی درس زبان تخصصی رشته

استاد مدرس  16ای نیمه ساختارمند با ها بود. به این منظور، مصاحبهچالش

دانشجوی تحصیالت تکمیلی  19های علوم تربیتی و زبان تخصصی رشته

ربیتی از چهار دانشگاه ایران )دانشگاه های علوم تشاغل به تحصیل در رشته

عالمه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز( 

انجام گرفت. روایی صوری و محتوایی فرم مصاحبه توسط پنج نفر از 

های علوم تربیتی تأئید گردید. پایایی نتایج متخصصان زبان تخصصی و رشته

که زیربنای تئوریک، طورییر ممیزی بدست آمد بهمصاحبه با استفاده از مس

ها و فرایند تحلیل مصاحبه تأئید و قابلیت اطمینان آوری دادهفرایند جمع

های برنامه درسی ها نشان داد که عمده چالشمطالعه حاصل گردید. یافته

ها، های اساسی زبان در هدفزبان تخصصی مربوط به عدم تحقق مهارت

محتوا و نحوه ارزشیابی است. راهکار پیشنهادی پاسخگویان،  گزینش و ارائه

های درس زبان تخصصی و های اساسی زبان در هدفتأکید بر تحقق مهارت

امید  .ها با گزینش و ارائه محتوا و نحوه ارزشیابی بودسازی هدفهماهنگ

های های پژوهشی و بالتبع توانمندیاست که تحقق این رویه بتواند قابلیت

های علمی را وزشی دانشجویان را ارتقا بخشد و دستیابی به پیشرفتآم

 تسهیل نماید.

 ها، راهکارها. زبان تخصصی.برنامه درسی، چالش: کلمات کلیدی
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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 semi-

structured 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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 :نشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روادانشجوی دکتری برنامه 1

S.mohammadzade@edu.ui.ac.ir 
ی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مسئول زیربرنامهاستاد تمام  2

  rJAVAD@edu. ui.ac.iمکاتبات:

 
 rmoin@fgn.ui.ac.iر زبانشناسی، گروه انگلیسی دانشکده زبان دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران:دانشیا 3

دانشیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان،  4

 a.abedi@edu.ui.irایران:

mailto:S.mohammadzade@edu.ui.ac.ir


دزاده، محمدجواد لیاقتدار، احمد معین زاده، احمد عابدیسمیه محم  
 

 پاییز و زمستان، 20، شماره 10دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                     110

1398 

 

 

 مقدمه
 زبان عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری به نیاز است که ارتباطات سبب شده عصر نیازهای

(. نظر به اینکه زبان انگلیسی 1395ازپیش احساس شود )پیروزان و بوشهری، بیش المللیبین
است، نیازمندی  شدهالمللی تبدیل( به زبان میانجی در روابط بین1395زعم عالمی )به

های علوم تربیتی هر روز به این زبان میانجی بیشتر های مختلف ازجمله رشتهرشته کارشناسان
المللی، بستر مناسبی را برای انتقال واسطه گستره بینشود. از سوی دیگر، زبان انگلیسی بهمی

های مختلفی همچون روانشناسی و های علمی در حوزهاطالعات علمی مفید و آخرین پیشرفت
رسانی جهانی، های اطالعاست. این اطالعات از طریق شبکه راهم کردهعلوم تربیتی ف

جمعی مانند رادیو، تلویزیون و ماهواره به زبان های ارتباطهای الکترونیک و رسانهکتابخانه
گردد و استفاده از این اطالعات به کمک دانش زبان انگلیسی در سراسر جهان منتشر می

ه تجارب حاصل از دوران مدرسه )دوره متوسطه اول و دوم( و گردد. متأسفانتخصصی تسهیل می
سطوح غیرتکمیلی دانشگاه )زبان عمومی و اختصاصی کارشناسی( نیز در راستای تحقق چنین 

های مذکور بر گرامر و که عمده تأکید زبان انگلیسی در دورهطوریکند بههدفی حرکت نمی
ت اساسی یادگیری زبان انگلیسی )مهارت خواندن گونه تأکیدی بر پنج مهارحفظیات بوده و هیچ

و درک مطلب، مهارت ترجمه کردن، مهارت نگارش، مهارت گوش دادن و مهارت صحبت کردن( 
 شود.نمی

 زبان تخصصی یا انگلیسی برای اهداف ویژه، درواقع ابزاری جهت برآوردن نیازهای ویژه
طور ( و ازجمله موضوعاتی است که به0201، 1فراگیر در رشته مطالعاتی خود است )چین و هسو
است )بلچر،  ها همراه شدهتوجهی از پژوهشمشخص حدود شش دهه گذشته با حجم قابل

(، عطایی و نجات 2013و  2002های عطایی )(. این روند بر اساس پژوهش2006، هایلند 2006
یافته و توجه رش( در ایران نیز مشخصاً در دو دهه گذشته گست2008( و حیاتی )2017قنبر )

اما مروری بر  است؛ نظران آموزش زبان انگلیسی را به خود جلب کردهپژوهشگران و صاحب
های بسیار در حوزه آموزش زبان است که باوجود پژوهش پیشینه موضوع موردپژوهش بیانگر آن

زبان  و عمرمحدود سه دهه اجرای این برنامه در ایران، پژوهش و مطالعه در مورد برنامه درسی
های دو حوزه برنامه درسی و زبان تخصصی، در ایران کم تخصصی با تأکید بر تلفیق نظریه

های صورت گرفته در حوزه زبان تخصصی بدون در نظر دیگر، پژوهشعبارتبه است؛ شدهانجام
یادگیری و راهبردهای  –ها، محتوا، فرایندهای یاددهی گرفتن عناصر برنامه درسی، هدف

صورت پراکنده تنها به یک بعد از ابعاد برنامه درسی زبان تخصصی پیشرفت تحصیلی، بهارزشیابی 
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(، 2014اکبری و بغایری )(، علی2011های عطایی و نظری )اند: برای مثال پژوهشپرداخته
ها؛ پژوهش مزرعه نو و مزدایاسنا ( به بعد نیازسنجی و هدف2008مزدایاسنا و تحریریان )

( به 2013( و توکلی، نصری و رضازاده )2016ی دشتستانی )هاپژوهشتوا؛ و ( به بعد مح2016)
که یکی از  آن استدر این زمینه شاید  توجهقابلاند. موضوع های تدریس پرداختهبعد روش

های پژوهشی دالیل ضعف دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مسئله زبان و بالتبع ضعف توانایی
رو پژوهش حاضر، ه تلفیق برنامه درسی با زبان تخصصی باشد. ازاینآنان، همین نکته عدم توجه ب

است تا به بررسی  زمان هر چهار عنصر برنامه درسی زبان تخصصی بودهبه دنبال بررسی هم
یادگیری و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهی ها و راهکارهای بهبود این چهار بُعد یعنی هدفچالش

های علوم تربیتی در دوره تحصیلی درس زبان تخصصی رشتهراهبردهای ارزشیابی پیشرفت 
وسیله شاید بتواند گامی در جهت بهبود برنامه درسی زبان تخصصی آموزش عالی بپردازد و بدین

های مشابه در که نتایج پژوهش منجر به انجام پژوهشهای علوم تربیتی بردارد. امید آنرشته
ی نیز هرچند مختصر به حوزه برنامه درسی و سپس حوزه ها شود. شایسته است اشاراتدیگر رشته

 زبان تخصصی داشته باشیم.
است. یکی از  ( چند تعریف متفاوت ارائه کرده1977، بوشامپ )1پیرامون برنامه درسی

ها ( آن است که تعداد عناصر برنامه درسی بر اساس تعریف1977های تعریف بوشامپ )مزیت
او برنامه درسی را صرفاً منحصر به ذکر اهداف کلی و جزئی شود: در تعریف اول، مشخص می

شده تأکید است. در تعریف دوم، ایشان بر هماهنگی گزینش محتوا با اهداف تعیین دانسته
کند. در تعریف سوم، گامی جلوتر رفته و بر شیوه ارائه محتوا )روش تدریس( متناسب با دو می

و در گام نهایی، به تکمیل سه عنصر  است؛ کید کردهعنصر قبلی یعنی گزینش محتوا و اهداف تأ
 گفته اضافه کردهقبلی پرداخته و عنصر چهارم یعنی رویه ارزشیابی را متناسب با سه عنصر پیش

( داشته 1949) 2ای بر منطق تایلر( تأکید دوباره1977رسد بوشامپ )بنابراین به نظر می است؛
عنوان مثال در گروه ( مدرس زبان تخصصی که به1975زعم کلیبارد )است. از منظر دیگر، به

کند، الزم است طراحی برنامه درسی خود را با توجه به چهار عنصر علوم تربیتی تدریس می
گونه بیان نماید. اول( در این درس الزم است چه گفته و با هدف تحقق کیفی تدریس به اینپیش

ارائه با توجه به چه معیارهایی ظر، محتوای قابلاهدافی دنبال شود؟ دوم( برای تحقق اهداف موردن
ها و ها، رسانهگیری از چه روششده با بهرهگزینش شود؟ سوم( شیوه ارائه محتوای گزینش

راهبردهایی صورت گیرد؟ چهارم( و نهایتاً آنکه از کدام رویه ارزشیابی استفاده شود تا میزان 
 گفته حاصل شود؟تحقق اهداف پیش
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در ایران در دوره  1زبان تخصصی الزم به ذکر است که زبان تخصصی در خصوص درس
شود و در راستای آموزش زبان کارشناسی و کارشناسی ارشد و گاهی در دوره دکتری تدریس می

بر هدف خاص  «انگلیسی برای اهداف ویژه»است. درواقع،  شدهانگلیسی برای اهداف ویژه مطرح
توان را میکند و آن( تأکید می1980، 2نگلیسی )رابینسونآموزان برای یادگیری زبان ازبان

 (؛2013، 3صورت مطالعه انواع کاربردهای زبان انگلیسی تعریف کرد )گاروی یوفوتبه
ای برای دستیابی به زبان انگلیسی وسیله «انگلیسی برای اهداف ویژه»دیگر، در عبارتبه

نِ زبان تخصصی، زبان انگلیسی را برای آموزاشود و زبانمحسوب می 4های کاربردیهدف
گیرند ای و یا کسب مجموعه دیگری از علوم فرامیهای شغلی و حرفهدستیابی به مهارت

کند که در به دانشجویان کمک می درواقع(. دروس زبان انگلیسی تخصصی 1983، 5)ویدوسون
داده و همچنین بر شان را گسترش ی زبان انگلیسی، دانش تخصصیهامهارتراستای تسلط بر 

المللی و جهانی تسلط الزم را پیدا کنند ای در سطح بینهای الزم برای ارتباط حرفهمهارت
محور و (. عالوه بر این، رویکرد یادگیری زبان انگلیسی برای اهداف ویژه، فراگیر 2012، 6)پاپسکیو

برآوردن نیازهای فراگیران محور است. به این معنی که زبان انگلیسی درواقع ابزاری جهت  محتوا
( 1998( و دودلی ایوانز )1988) 8استرونز (.2010، 7در رشته مطالعاتی خود است )چین و هسو

در توصیف کارکرد آموزش زبان تخصصی در جهت تأمین نیاز فراگیران، به دو ویژگی اساسی 
اند از ( عبارت1998( و دودلی ایوانز )1988) 9کنند: اولین ویژگی مورداشاره استرونزاشاره می

ها، برآوردن نیازهای ویژه فراگیران و مرتبط بودن درس زبان انگلیسی تخصصی با محتوای رشته
 11(، ایندریانتی1988) 10زعم استرونزهای اجتماعی فراگیران. عالوه بر این، بهها و یا فعالیتحرفه

( در 2015وهریان )( و جعفریان، عزیزی فر، جمالینه سریب و گ2010(، پاپسکیو )2012)
های زبان توجه داشته و همچنین هنگام تدریس زبان تخصصی الزم است مدرسین به مهارت

شده حضور در کالس بر اساس مقتضیات کالس و نیاز فراگیران و بدون روش از قبل تعیین
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های ضروری تدریس زبان گفته بر ویژگیرسد تأکید محققان پیشبه نظر می تدریس نمایند.
یَد این نکته است که فرایند تدریس زبان تخصصی در کشورمان الزم است ءی، موتخصص

های دستخوش تغییر شود. این مقاله پژوهشی در راستای تبیین این نوع تغییرات و رفع چالش
 است. گرفتهموجود در یادگیری زبان تخصصی در میان دانشجویان انجام

که  آن استزبان تخصصی در کشورمان ی اساسی و زیربنایی یادگیری هاچالش ازجمله
فراگیری زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول و دوم دچار اشکاالت بسیاری است. الزم به توضیح 

 طوربهآموزان شش سال، دانش درمجموعاست که در ایران در دوره متوسطه اول و دوم و 
زند. این یادگیری عمدتاً با پرداای دو تا سه ساعت به یادگیری زبان انگلیسی میمیانگین هفته

. (2016 ،)افشار و موثقگیرد زبان صورت می گانهپنجی هامهارتید بر گرامر و بدون توجه به تأک
یافته، فراگیری زبان توسعهکه در اکثر کشورهای همسایه و نیز کشورهای  است یحالاین در 

ود. مزید بر علت اینکه گاهی شی زبان از سطح دبستان شروع میهامهارتید بر تأکانگلیسی با 
که معلمان و دبیران مربوط نیز از تسلط کافی برخوردار نیستند و شاید یکی از  شده استمشاهده

رو، ینازا، همین وضعیت موجود مدرسین باشد. گانهپنجی هامهارتدالیل عدم توجه به تدریس 
 طوربهشوند، ی وارد دانشگاه مییل دبیرستان که با همین فرایند یادگیرالتحصفارغدانش آموزان 

افشار و  زعمبهطبیعی در یادگیری زبان انگلیسی عمومی و تخصصی نیز با مشکل روبرو هستند. 
برای زبان  ی راپیشینه خوب شودکه در دانشگاه نیز ارائه می درس زبان عمومی ،(2016)موثق 

ید درس زبان عمومی تأکه ک آن استسازد. شاید علت این امر ینمفراهم  دانشجویان تخصصی
ی زبان هامهارتو سایر  استو ترجمه متون  های خواندن، واژگان، گرامرعمدتاً بر فعالیت

از  (.2016، آبادیی)خانی و ترالنی علگیرد انگلیسی در درس زبان عمومی مورد غفلت قرار می
سین درس های موجود در تدریس زبان تخصصی، عدم تسلط کافی برخی از مدردیگر چالش

ویژه اینکه این درس در همه واحدهای آموزش عالی اعم از علمی مذکور بر زبان انگلیسی است، به
های کاربردی، پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، واحدهای دانشگاه آزاد و دانشگاه –

کده علوم ویژه دانشها بهتوان با همکاری دانشکدهشود. چنین چالشی را میدولتی تدریس می
تر (. البته نکته مهم2008های خارجی کاهش داد )حیاتی، تربیتی و روانشناسی با دانشکده زبان

ازاین اشاره شد، الزم است از دوره طور که پیشاست که مشکل یادگیری زبان انگلیسی، همان آن
ی هامهارتبر  آموزان با ورود به دانشگاه،ی که دانشاگونهبهطور اساسی اصالح شود مدرسه به

الذکر اشاره شد این که در سطور فوق طورهمان هرحالبه. داشته باشنداساسی زبان تسلط 
های علوم تربیتی ی مربوط به درس زبان تخصصی در گروههاچالشپژوهش به دنبال تبیین 

ن یافتن راهکارهایی برای رفع ای منظوربهی عالمه، شهید بهشتی، اصفهان و شیراز هادانشگاه
در این خصوص با توجه  شدهانجامهای . در همین راستا شایسته است پژوهشبوده استها چالش

 ی قرار گیرد.موردبررسها، محتوا، روش اجرا و رویه ارزشیابی به چهار عنصر هدف
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های های درس زبان تخصصی بر اساس نتایج پژوهشهای مربوط به هدفعمده چالش
عنوان مثال پژوهش عدم تأمین نیازهای فراگیران تأکید دارند. به گرفته در این حوزه، برانجام

است که  ( حاکی از آن2014اکبری و بغایری )( و پژوهش علی2008مزدایاسنا و تحریریان )
اندازه مورد انتظار، مثمر ثمر نبوده و نیازهای فراگیران را های زبان انگلیسی تخصصی بهدوره

( در تحقیق خود نشان دادند که 1393شناس )ر این، رضوانی و حقاست. عالوه ب نکرده برآورده
ها، از اهداف های زبان تخصصی و استانداردهای آنشده در کتابگرفتهنظرهای دربیشتر هدف

آموزشی سطح پایین هستند و قادر به تأمین نیازهای فراگیران زبان تخصصی نیستند. نتایج 
های زبان تخصصی ( نیز حاکی از آن است که دوره0112) 1پژوهش لیو، چانگ، یانگ و سان

است  شده در تایوان )زبان آموزشی در تایوان همانند ایران غیر انگلیسی است(، نتوانستهارائه
ها همچنین راهکارهایی را برای رفع نیازهای دانشجویان در این زمینه را برآورده سازد. پژوهش

( 1397نوان نمونه، محمدزاده، لیاقتدار، عابدی و معین زاده )عاند. بهالذکر بیان نمودهچالش فوق
، «های علمی جهانیها با پیشرفتهمخوانی هدف»در پژوهش خود راهکارهایی همچون 

ها بر پرورش تأکید هدف»و  «ها با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویانهمخوانی هدف»
گذاری نو ( هدف2016ایی، ایرانمهر و بابایی )اند. پژوهش عطرا پیشنهاد نموده «های زبانیمهارت

( نیز تقویت چهار مهارت 2011) 2اند. اولوکای و دمیرلرا برای درس زبان تخصصی توصیه کرده
های این حل رفع چالشعنوان راهزبان انگلیسی )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن( را به

 اند.حوزه توصیه کرده
گرفته مربوط به های انجاماساس پژوهش ن تخصصی برهای محتوای زباعمده چالش

های زیر است. در پژوهش «عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا باشد»
است.  شدهبیان «باشدعدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا »ای از نمونه

؛ پژوهش اصل «تمرینات کتابیضعف محتوای درسی و »(، 1382پژوهش برزآبادی فراهانی )
؛ پژوهش عباسیان و مهدوی «شدهمواد و محتوای آموزشی از پیش تعیین»(، 2012رسولی )

؛ «عدم وجود معیارهای الزم یک محتوای مناسب در کتاب درسی زبان تخصصی»(، 2011)
؛ و پژوهش «نامربوط بودن موضوعات با رشته تخصصی»(، 2014اکبری و بغایری )پژوهش علی

های این درس بر اساس تحلیل نیاز تهیه نشدن کتاب»(، 2012احمدی و رحیمی باجالنی )
عنوان چالش این را به «ها برای دانشجویانهای اغلب کتابکاربرد بودن متنکم»و  «دانشجویان

ها و ( نیز در پژوهش خود بر عدم توجه به ویژگی1389اند. قنسولی و پیشقدم )حوزه بیان نموده

                                                 
1Liu, Chang, Yang, & Sun 
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اند. اکثر عنوان چالش محتوا تأکید نمودهها بههای کتابای فراگیران در تدوین تمریننیازه
رعایت شرایطی که یک محتوای »اند، گرفتههای محتوا انجامهایی که با هدف رفع چالشپژوهش

ه های زیر باند. هرکدام از پژوهشعنوان راهکار این حوزه بیان نمودهرا به «مناسب باید دارا باشد
( در پژوهش 2011عنوان مثال، عباسیان و مهدوی )اند. بهالذکر اشاره نمودهبخشی از راهکار فوق

خود بدین نتیجه رسیدند که دخالت دادن دانشجویان در فرایند طراحی برنامه درسی درس زبان 
شود که محتوای درس زبان سازی نهایی باعث میتخصصی، ارزیابی مواد آموزشی آن و آماده

ها در پژوهش خود به یکی از شرایط الزم محتوای مناسب دیگر، آنعبارتبه صصی بهبود یابد؛تخ
( در پژوهش خود، دریافتند که با 1397اند. افزون بر این، محمدزاده و همکاران )اشاره نموده

متنوع و »، «همخوانی محتوا با دانش و موضوعات رشته تخصصی»کارگیری مواردی همچون به
توان شرایط می «های زبانیهمخوانی محتوا با تقویت مهارت»و  «دن محتوای درسجذاب بو

( درپژوهش دیگری، 2012) 1موجود محتوای درس زبان تخصصی را بهبود بخشید. مدری و روس
در نظرگرفتن نیازهای فردی و گروهی انواع مختلف دانشجویان و نیازهای در حال تغییر بازار کار 

های تر ساختن سودمندی و اثربخشی کتابحل مطلوبعنوان راهرسی بهرا در محتوای کتب د
 اند.درسی موجود زبان انگلیسی تخصصی ذکر کرده

یادگیری درس  -هایی که در حوزه فرایندهای یاددهیهای ذکرشده در پژوهشچالش
ا، هتوان در سه دسته کلی خالصه نمود: دسته اول چالشاست را می زبان تخصصی صورت گرفته

ای از های زیر به نمونهاست. پژوهش «های تدریس نوین و مؤثرعدم توجه به روش»مربوط به 
( در 2008عنوان نمونه حیاتی )اند. بهاشاره نموده «های تدریس نوین و مؤثرعدم توجه به روش»

یافته برای پژوهش خود، معلم محور بودن، کمی طول مدت دوره و کافی نبودن زمان اختصاص
س زبان تخصصی و روش تدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات و اصطالحات تأکید دارد در
( و احمدی و رحیمی 2014اکبری و بغایری ). علینموده استچالش این حوزه بیان  عنوانبهرا 

های خود بر کمی طول مدت دوره و کافی نبودن زمان ( نیز در پژوهش2012باجالنی )
(، نبود تالش 1389اند. حاجی رستملو )رس زبان تخصصی تأکید نمودهیافته برای داختصاص

عنوان چالش سازی و اصالح کیفیت آموزشی زبان انگلیسی تخصصی را بهالزم برای بهینه
ها مربوط به تخصص کم برخی از اساتید است. دسته دوم چالش فرایندهای یادگیری بیان نموده

( بر این چالش تأکید 2012ی و رحیمی باجالنی )( و احمد2008های حیاتی )است. پژوهش
ها های فنون تدریس برای اساتید زبان تخصصی رشتهکرده و علت آن را مربوط به نبود کالس

های زبان در فرایند آموزش ها مربوط به عدم توجه به تمام مهارتاند. دسته سوم چالشدانسته
هایی است که به این چالش از پژوهش( یکی 1389زبان تخصصی است. پژوهش حاجی رستملو )

اند نیز در های این حوزه ذکر کردهها برای رفع چالشاست. راهکارهایی که پژوهش اشاره نموده

                                                 
1Medreaa & Rus 
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های بندی نمود. دسته اول راهکارها مربوط به تأکید و توجه به مهارتتوان طبقهسه دسته می
( در دسته اول 1388نژاد )مصلی نیا وشود. پژوهش مهدویاساسی زبان تخصصی در تدریس می

رفت از مشکالت برنامه درسی زبان انگلیسی گیرد زیرا به راهکاری جدید جهت برونقرار می
آموز ( درگیرسازی همه ابعاد وجودی زبان1نگر را به دلیل است و رویکرد کل تخصصی پرداخته

صورت مدل یکدیگر و به ( مرتبط بودن کلیه مسائل و موضوعات مورد آموزش به2در یادگیری؛ 
عنوان زبان آموزش، رویکردی مناسب و مؤثر برای گیری از زبان انگلیسی به( بهره3ای و شبکه

های این حوزه معرفی عنوان راهکار مناسب حل چالشبهبود برنامه درسی زبان تخصصی و به
تدریس است. پژوهش های مؤثر و نوین است. دسته دوم راهکارها مربوط به استفاده از روش کرده

کارگیری فنّاوری در تدریس زبان تخصصی ( به دلیل توصیه برای به2009) 2( و برن2012) 1لی
ها، استفاده از اساتید زبان متخصص و مسلط بر گیرند. دسته سوم پژوهشدر گروه دوم قرار می

از دسته سوم ای (، نمونه2011) 3اند. پژوهش تاتزلعنوان راهکار توصیه نمودهزبان را به
( در تحقیق خود بدین نتیجه رسید که در آموزش 2011) 4راهکارهای این حوزه است. تاتزل

داشته زبان تخصصی، الزم است که متخصصان موضوع تخصصی و اساتید زبان با هم مشارکت 
ها اند. آن( در پژوهش خود سه راهکار فوق را توصیه کرده1397. محمدزاده و همکاران )باشند

کارگیری شرایطی همچون اساتید متخصص در رشته تخصصی و مسلط بر زبان انگلیسی، ایجاد به
های زبان انگلیسی و ایجاد اشتیاق و انگیزش های یادگیری اثربخش برای تقویت مهارتفرصت

یادگیری درس  –عنوان راه بهبود شرایط موجود فرایند یاددهی برای یادگیری زبان تخصصی را به
 اند.توصیه نموده زبان تخصصی
توان در دو و مشکالت عمده راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را نیز می هاچالش

ی زبان در هامهارتید بر تأکعدم »و  «های ارزشیابیعدم استفاده از انواع روش»چالش 
ش با پژوه «های ارزشیابیعدم استفاده از انواع روش»خالصه نمود. چالش اول یعنی  «ارزشیابی

( در پژوهش خود عدم استفاده از 2016( متناسب است. افشار و موثق )2016افشار و موثق )
عنوان چالش مهم کنونی های متنوع ارزشیابی همچون پوشه کار، نوشتن مقاله و ... را بهروش
( به چالش 2015) 5العابدین و جمیلاند. پژوهش محمد بنور، زینکرده های ارزشیابی ذکرروش
( در پژوهش خود به این 2015) 6العابدین و جمیلاند. محمد بنور، زینکردهن حوزه اشارهدوم ای
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های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کنونی، تنها توانایی دانشجویان در نتیجه رسیدند که انواع قالب
کند و به حفظ کردن و تشخیص ساختارهای دستوری و برخی از اصطالحات علمی را ارزیابی می

های عنوان راهکار حل چالشها دو راهکار اساسی را بههای زبان توجهی ندارد. پژوهشمهارت
های ارزشیابی اند. راهکار اول، استفاده از انواع روشموجود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارائه نموده

( و ساالس، مرکادو، 2016عنوان مثال، پژوهش افشار و موثق )پیشرفت تحصیلی است. به
های مربوط به میزان های متنوعی از ارزشیابی همچون پوشه( روش2013) 1و موستیاودراوگو 

استفاده از زبان، ارزشیابی کالس محور و تکالیف حل مسئله را برای بهبود راهبردهای ارزشیابی 
های های ارزشیابی، تواناییاند و معتقدند که در چنین روشپیشرفت تحصیلی پیشنهاد داده

شود. راهکار دوم ای استفاده از دانش خود در شرایط واقعی به کار گرفته مییادگیرندگان بر
های زبان در ارزشیابی است. پژوهش مرتبط با این راهکار، پژوهش مربوط به تأکید بر مهارت

شناختی  -( است. این پژوهش، ارزشیابی اجتماعی2015) 2العابدین و جمیلمحمد بنور، زین
کرده و مزیت آن را ارزشیابی از مهارت خواندن و  حل این مشکل پیشنهاد عنوان راهکاررا به 3ویر

درک مطلب زبان تخصصی و سه مهارت دیگر زبان انگلیسی )شنیدن، صحبت کردن و نوشتن( با 
( نیز با 1397است. پژوهش محمدزاده و همکاران )نظر گرفتن نیازهای فراگیران بیان کرده در

( در پژوهش 1397است. محمدزاده و همکاران )ار فوق تأکید نمودهحل، بر دو راهکارائه سه راه
تأکید ارزشیابی بر تشخیص و اصالح نقاط »کارگیری شرایطی همچون خود، دریافتند که با به

تأکید ارزشیابی بر ارزشیابی تشخیصی »و  «های زبانیتأکید ارزشیابی بر مهارت»، «ضعف دانشجو
راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی را توان شرایط موجود می «و مستمر

 بهبود بخشید.
ها و راهکارهای بهبود چهار اهمیت پژوهش حاضر در آن است که تاکنون در مورد چالش

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهی عنصر هدف
است و در مورد درس زبان تخصصی  ی صورت نگرفتهدرس زبان تخصصی در ایران تحقیق جامع

گرفته است. لذا انجام چنین های علوم تربیتی در ایران تحقیق و پژوهش کمی انجامرشته
تواند راهگشای ارائه شرایط بهتر و راهکارهای جدید جهت دستیابی به شرایط تحقیقی می
ردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و یادگیری، راهب -ها، محتوا، فرایندهای یاددهی مطلوبِ هدف

ها( های علوم تربیتی )و شاید سایر رشتهطورکلی برنامه درسی درس زبان تخصصی برای رشتهبه
 های ایران باشد.در دانشگاه

 
 

                                                 
1 Salas, Mercado, Ouedraogo & Musseti 
2Mohamed Bannur, Zainal Abidin, &Jamil 
3 Weir’s socio-cognitive framework 
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 سؤاالت پژوهشی
های خود پیرامون اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبه .1

 چه نظراتی داشتند؟ «های درس زبان تخصصیهدف» ها و راهکارهای بهبودچالش

های خود پیرامون اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبه .2
 چه نظراتی داشتند؟ «محتوای درس زبان تخصصی»ها و راهکارهای بهبود چالش

های خود پیرامون اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبه .3
چه  «فرایندهای یاددهی و یادگیری درس زبان تخصصی»ها و راهکارهای بهبود لشچا

 نظراتی داشتند؟

های خود پیرامون اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مصاحبه .4
راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان »ها و راهکارهای بهبود چالش

 چه نظراتی داشتند؟ «تخصصی

 

 پژوهشروش 

های نیمه ساختارمند انجام شد. گیری از مصاحبهو با بهره پژوهش حاضر به روش کیفی
های علوم تربیتی و تمامی دانشجویان جامعه آماری پژوهش حاضر، اساتید زبان تخصصی رشته

ریزی ریزی درسی، برنامههای برنامههای علوم تربیتی اعم از رشتهتحصیالت تکمیلی رشته
ریزی آموزش عالی از یریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، فنّاوری آموزشی و برنامهآموزشی، مد

چهار دانشگاه ایران )دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
زن از  10مرد و  9مرد و دو زن از طیف اساتید و  14شونده شامل شیراز( بودند. افراد مصاحبه

جز دو نفر از دانشجویان بودند. پژوهشگر توانست با کلیه اساتید مدرس زبان تخصصی )به میان
گفته گفتگو نماید. گفتگو در فضای صمیمی و حداکثر تا های پیشاساتید زبان تخصصی( دانشگاه

دانشجوی تحصیالت تکمیلی نیز از میان دانشجویان چهار  19یک ساعت به طول انجامید. 
صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. لذکر بهادانشگاه فوق

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 

بندی گردید. درنهایت، نظرات پاسخگویان به سؤاالت پژوهش در مقاله هبه کدهای پژوهشی دست
 حاضر ارائه گردید.

ها و راهکارهای ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند شامل هشت سؤال پیرامون چالش
یادگیری و راهبردهای ارزشیابی درس زبان  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهی مرتبط با هدف
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لوم تربیتی بود. فرم مصاحبه در دو نسخه برای اساتید مدرس زبان تخصصی های عتخصصی رشته
شوندگان، فرم موافقت و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تفکیک تهیه شد. از کلیه مصاحبه

نام اخذ گردید. ضمناً نظرات صورت بیاخالقی برای درج نظرات آنان در این پژوهش و البته به
گیری در شدن، به اطالع آنان رسید و موافقت نامبردگان برای بهره دهشوندگان پس از پیامصاحبه

پژوهش حاضر کسب گردید. روایی صوری و محتوایی فرم مصاحبه توسط پنج نفر از متخصصان 
جای پایایی، از های علوم تربیتی تائید گردید. در تحقیقات کیفی بهزبان تخصصی و رشته

های تائید صحت و درستی شود. یکی از روشا استفاده میهها و صحت دادههای دقت دادهواژه
(، 2003) 1(. بنا بر نظر گال، گال و بورگ1996هالووی و ویلر، ) ها، قابلیت اطمینان استداده

های تأمین اطمینان در مطالعات کیفی استفاده از مسیر ممیزی است. در مسیر یکی از راه
عنوان چک کننده و ناظر عات کیفی آشنا هستند به، افراد خارج از پژوهش که به مطال2ممیزی

نمایند. در مطالعه حاضر از یک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده شد که عمل می
ها و فرایند تحلیل را بررسی و تأئید نمود و درنتیجه آوری دادهزیربنای تئوریک، فرایند جمع

 قابلیت اطمینان مطالعه حاصل گردید.
طور کامل ها بهطور که اشاره شد متن مصاحبهها، همانوتحلیل مصاحبهر تجزیهمنظوبه

طور کامل پیاده شد. در این راستا مراحل زیر در تحلیل ها، پس از ضبط بهضبط گردید. مصاحبه
یک و کلمه به کلمه بر روی کاغذ پیاده گردید. متن بهها یکمصاحبه دقت دنبال گردید:ها بهداده

دار از روی متن داده شد و همچنین قبل از استخراج جمالت معنیطور کامل گوشها، بهمصاحبه
های پیاده شده بر روی کاغذ، سطر به سطر موردبررسی شد. مصاحبه طور کامل خواندهبه

گذاری گردید. دار که مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش بودند عالمتقرارگرفته و جمالت معنی
شده و در کناره کاغذ یادداشت گردید. بعد صورت کد، استخراجدار بهمعنیمفهوم اصلی جمالت 

کننده، نوشته شد. هر کد در شده با ذکر عالمات مشخص های یادداشتاز اتمام کدگذاری، کد
یک سطر جداگانه و بافاصله مشخص از بقیه نوشته شد. هر کد دارای سه قسمت بود. بخش اول 

و برای دانشجویان از  P شونده بود که برای اساتید از عالمتکننده فرد مصاحبهکد، مشخص
لفه یا عنصر برنامه درسی بود که ءکننده نوع مواستفاده شد. بخش دوم عالمت، مشخص Sعالمت 

و برای  T، برای روش تدریس از عالمت C، برای محتوا از عالمت oبرای هدف از عالمت 
ها و راهکارها بود دهنده چالشد. بخش سوم کد، نشاناستفاده ش Aهای ارزشیابی از عالمت رویه
دار و تبدیل آن عالمت راهکارها بود. کار استخراج جمالت معنی STها و عالمت چالش CHکه 

گذاری تمام ها انجام گردید. بعد از اتمام کدها پس از اتمام مصاحبهگذاری آنبه کد و عالمت
ها و د. کدهایی که دربرگیرنده مفهوم مشترک در مؤلفهها آغاز گردیبندی کدها، دستهمصاحبه

                                                 
1Gall, Gall & Borg 
2Aduit trail 
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ها تا بندی و بازنگری طبقهشده. کار محقق در طبقهها بودند در یک طبقه قرار دادهزیر مؤلفه
های ایجادشده ادامه پیدا کرد. سپس برای هر طبقه، بسته به مفهومی زمان ارضای محقق از طبقه

طبقه  20های مکرر، در نظر گرفته شد. درنهایت با بازنگری گرفت، یک نامکه آن طبقه در بر می
 دست آمد. طبقه برای راهکارها( به 10ها و طبقه برای چالش 10)

 

 ها و تفسیریافته

اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  سؤال اول پژوهش:
چه  «س زبان تخصصیهای درهدف»ها و راهکارهای بهبود های خود پیرامون چالشمصاحبه

 نظراتی داشتند؟
الذکر، نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و در پاسخ به سؤال پژوهشی فوق

دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیرامون سؤال مذکور نشان داد که هر دو گروه از 
های القول هستند. چالشهای اهداف درس زبان تخصصی متفقشوندگان در مورد چالشمصاحبه

بوط به اهداف درس زبان تخصصی ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان مر
شود، چالش اولی که طور که مالحظه میآورده شده است. همان 1تحصیالت تکمیلی در جدول 

های اساسی عدم توجه به مهارت»شونده بر آن تأکید داشتند عبارت بود از هر دو گروه مصاحبه
 شونده در این زمینه اظهار داشت:عنوان نمونه، یکی از اساتید مصاحبهبه. «زبان تخصصی

 
ها شناسایی و معنی شوند. تنها به یعنی چطور واژه شود؛ها توجه میدر حال حاضر تنها به واژه

شود. شود که یک متن چه مفهومی دارد و چه مفهومی از آن برداشت میمهارت درک مطلب توجه می
های گوش دادن و های دیگر همچون مهارت نوشتن یک متن یا مقاله و مهارتهارتولی متأسفانه به م

 شود.صحبت کردن که در دنیای امروز موردنیاز دانشجویان است توجه نمی

 
قدری در به «های اساسی زبانعدم توجه به تمام مهارت»تأکید و اهمیت نکته فوق یعنی 

عنوان ه دانشجویان تحصیالت تکمیلی آن را بهها روشن و شفاف بود که تقریباً عمدمصاحبه
اند. در این های علوم تربیتی بیان نمودههای درس زبان تخصصی رشتهترین چالش هدفمهم

 رابطه، یکی از دانشجویان مورد مصاحبه از دانشگاه اصفهان معتقد بود:
 

ارشناسی و چه های درس زبان تخصصی، چه در دوره کدر حال حاضر تنها مهارتی که در کالس
یعنی خواندن و درک مطلب است. در  reading شود مهارتدر دوره کارشناسی ارشد، بر آن تأکید می
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های زبان همچون مهارت نگارش، مهارت صحبت کردن و مهارت گوش ها به سایر مهارتاین کالس
 شود.دادن توجه چندانی نمی

های فراگیری زبان مل به مهارتالذکر، در حقیقت معتقد بود که توجه کادانشجوی فوق
شود. بدین معنا که منجر به تحقق حداکثری اهداف مرتبط با تدریس زبان تخصصی می

دانشجویان پس از احساس تسلط نسبی بر زبان تخصصی، آزادی و جسارت برای استفاده از منابع 
تحریریان ای است که پژوهش مزدایاسنا و کنند. این همان نکتهگوناگون تخصصی پیدا می

( در پژوهش خود دریافتند که 2008( بر آن تأکید کرده است. مزدایاسنا و تحریریان )2008)
های اساتید زبان تخصصی ایران معتقدند که دانشجویان تا حد زیادی به تقویت مهارت بیشتر

های اندیشیهای علمی و همشنیدن و صحبت کردن نیاز دارند تا بدین طریق بتوانند در بحث
توان گفت که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دیگر، میعبارتبه المللی شرکت کنند؛ینب

اند که زمان محدود کردن درس زبان تخصصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به این باور رسیده
به تنها یک مهارت خواندن و درک مطلب یا دو مهارت خواندن و ترجمه کردن به سررسیده و 

المللی، در درس زبان تخصصی به یادگیری سایر توجه به ارتباطات بین شایسته است با
های زبان )مهارت نگارش، مهارت شنیدن و مهارت صحبت کردن( توجه الزم و علمی مهارت

رسد این توجه نیازمند بهبود برنامه درسی از سطح دبستان به بعد صورت گیرد. البته به نظر می
 نیز هست.

های درس زبان شود، دومین چالش مهم هدفمشاهده می 1 طور که در جدولهمان
برآورده نشدن »تخصصی ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ها و بیانات دانشجویان و اساتید است. گفته بوده «نیازهای آموزشی، پژوهشی و شغلی دانشجویان
اما به دلیل وجود محدودیت، تنها  لفین موجود است؛ءوها نزد مدر این زمینه شنیدنی بوده و آن

 کنیم:های علوم تربیتی از دانشگاه عالمه بسنده میبه اظهارات یکی از اساتید زبان تخصصی رشته
 

واضح است که دستاوردهای علمی نتیجه توجه و برآورده شدن اهداف درست است و باوجود 
به دستاوردهای علمی، امیدی واهی است. به نظر من،  روز نشده، انتظار رسیدناهداف نادرست و به

گذاری است، زیاد هدف ای که برای زبان تخصصی در وزارت علوم صورت گرفتهگذاری اولیههدف
درستی نبوده و باید اصالح شود تا وصول به دستاوردهای علمی مورد انتظار که نتیجه برآورده شدن 

 هست میسر گردد. ای دانشجویان نیزنیازهای آموزشی حرفه

است که اهداف کنونی درس زبان تخصصی  الذکر حاکی از آنسخنان استاد فوق
بخش نیست و قادر به تأمین نیازهای کنونی دانشجویان نیست. این موضوع مورد تأئید رضایت
های است. در پژوهش ( نیز بوده2016( و افشار و موثق )2011های قنسولی و پیشقدم )پژوهش

(، هر دو گروه دانشجویان و اساتید زبان از وضعیت موجود درس زبان 2011پیشقدم )قنسولی و 
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های زبان تخصصی در ایران نیازهای دانشجویان تخصصی ناراضی بودند و اعتقاد داشتند که درس
( نیز حکایت از آن داشت که وضعیت کنونی 2016کند. پژوهش افشار و موثق )را برآورده نمی

 کند.نیازهای دانشجویان را برآورده نمیدرس زبان تخصصی، 
، چالش سوم ازنظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید زبان 1بر اساس جدول 

شونده، در است. در این مورد نیز هر دو گروه مصاحبه« ضعف دانشجویان»مربوط به  تخصصی
است که یکی از  یعقیده بودند و بر آن مؤکداً تأکید داشتند. این در حالمورد این چالش هم

 چنین بیان نمودههای علوم تربیتی از دانشگاه شیراز این چالش را ایناساتید زبان تخصصی رشته
 است:

یعنی در درس زبان تخصصی ساختار جمله را  برند؛ای رنج میها از ضعف پایهبرخی از بچه
شناسند؛ جمالت یده را نمیشناسند؛ جمالت ترکیبی و پیچهای مختلف افعال را نمیشناسند، زماننمی
شناسند که کدام به کی دانند یا ضمیرها را نمیفعل و فاعل را نمی ها وقولشناسند؛ نقلتنیده را نمیدرهم

 گردد.یا چی برمی

الذکر یکی از مدرسین درس زبان تخصصی یادآور این مطلب اساسی و البته اظهارات فوق
رسی و آموزشی است که یادگیری درس زبان تخصصی ریزان دمتأسفانه همواره مغفول برنامه

نیازمند بستر مناسب و پیشینه غنی از سطح مدرسه است. دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
در درس زبان  «ضعف دانشجویان»های علوم تربیتی همانند اساتید زبان تخصصی بر رشته

ا، ضعف دانشجویان و هتخصصی تأکید داشته و معتقد بودند که علت اساسی بسیاری از چالش
زبان انگلیسی است. یکی از آقایان دانشجوی تحصیالت تکمیلی  ٔ نداشتن پیشینه خوب درزمینه

 در مورد ضعف دانشجویان عقیده داشت:
 

سختی پاس اکثر دانشجویان در درس زبان تخصصی مشکل دارند و درس زبان تخصصی را به
ترین مهارت زبانی است هم مشکل دارند و ه سادهکنند. برخی از دانشجویان در مهارت خواندن کمی
خوبی تلفظ ها را تشخیص دهند و بهتوانند واژهها نمیراحتی بخوانند. آنتوانند یک متن ساده را بهنمی

نمایند. در چنین حالتی مطمئناً برای چنین دانشجویانی معنی کردن و فهم جمالت و متن انگلیسی درس 
 آورتر است.تر و عذابار مشکلمراتب بسیزبان تخصصی به

 
ای دانشجویان و نداشتن الذکر در خصوص ضعف پایهتأکید دانشجویان و اساتید فوق

شود در سخنان دودلی ایوانز و پیشینه مناسب که منجر به ناتوانی آنان در فهم کامل متون می
(، مزدایاسنا و 2011(، عطایی و نظری )2018های افشار و موثق )( و پژوهش1998جانز )
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الذکر های فوقاست. درواقع پژوهش ( مؤکداً مورد تأکید بوده2014حمدی )( و ا2008تحریریان )
معتقدند که دانشجویان ایرانی دارای پیشینه اطالعاتی و مهارتی محدود و پایینی در درس زبان 

توان به (، درس زبان تخصصی را نمی1998انگلیسی هستند و بنا بر نظر دودلی ایوانز و جانز )
 ه و مهارت زبان عمومی پایینی برخوردار هستند ارائه کرد.افرادی که از پیشین

شوندگان درخواست شد تا راهکارهای مرحله دوم سؤال پژوهشی این بود که از مصاحبه
ها و بهبود برنامه درسی زبان تخصصی را موردبحث قرار دهند. اساتید زبان تخصصی و رفع چالش

اند و جالب الذکر، سه راهکار ارائه نمودهفوقهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای حل چالش
های اساسی تأکید بر مهارت»ها اند. راهکار اول آنالقول بودهها نیز متفقآنکه در مورد این راهکار

گذاری صحیح برای دستیابی به دستاوردهای هدف»بود.  «زبان در طی فرایند تحصیل دانشجویان
ه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی راهکار دومی بود ک «علمی زبان تخصصی

برآورده شدن نیازهای »نظر داشتند. هر دو گروه پاسخگویان برای رفع چالش سوم، بر بر آن اتفاق
حل تأکید کردند. راهکاری که یکی از اساتید عنوان راهبه «آموزشی پژوهشی، شغلی دانشجویان

های درس زبان تخصصی ارائه العمر، برای بهبود هدفزبان تخصصی با اشاره به یادگیری مادام
 توجه است:نمود جالب
 

کند. ها کمک میالعمر آندانشجویان وقتی به زبان تخصصی مسلط شوند، به یادگیری مادام
ها کنند. هدفکنند و ارتقا پیدا میکنند، پژوهش میروند از متون استفاده میطور مداوم میخودشان به
تنظیم شود تا محتوا، روش و ارزشیابی درست تنظیم شوند و دستاوردهای علمی و یادگیری باید درست 

 العمر نیز حاصل گردد.مادام

عنوان های زبان بهالذکر درواقع تأییدکننده این حقیقت است که مهارتراهکار استاد فوق
ه تسلط که یادگیری آن منجر بطوریشود بهنیازهای عصر حاضر دانشجویان محسوب می

دانشجویان بر زبان تخصصی و آزادی و شهامت فراگیران در استفاده از متون و منابع مختلف 
 1کند. این نکته موضوعی است که استرونزگردد و راه ارتقا فراگیران را تسهیل میرشته خود می

کیو ( و پاپس2015(، جعفریان و همکاران )2012) 2(، ایندریانتی1998(، دودلی ایوانز )1988)
(، عطایی و همکاران 2011های اولوکای و دمیرل )اند و پژوهش( بر آن تأکید کرده2010)
اند. نکته ( نیز بدان پرداخته و آن را تائید کرده1397( و محمدزاده و همکاران )1396)

کند که تمامی کشورهای همسایه تر جلوه میاست که راهکار فوق زمانی مهم توجه آنجالب
گذاری یادگیری زبان انگلیسی از سطوح ابتدایی در حال سرمایه ٔ رمان درزمینهپیرامون کشو
 وسیع هستند.

                                                 
1Strevens 
2Indrianti 
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 های درس زبان تخصصیها و راهکارهای بهبود هدف: چالش1جدول

 سؤال هایافته

های درس زبان تخصصی های هدفچالش های اساسی زبان انگلیسیعدم توجه به تمام مهارت
 کدامند؟

نیازهای آموزشی، پژوهشی و شغلی برآورده نشدن 
 دانشجویان 

 ضعف دانشجویان

های درس زبان های بهبود هدفراهکار های اساسی زبان انگلیسیتاکید بر تمام مهارت
شدن نیازهای آموزشی، پژوهشی و شغلی تاکید بر برآورده تخصصی کدامند؟

 دانشجویان
علمی گذاری صحیح برای دستیابی به دستاوردهای هدف

 زبان تخصصی

 

اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  سؤال دوم پژوهش:
چه  «محتوای درس زبان تخصصی»ها و راهکارهای بهبود های خود پیرامون چالشمصاحبه

 نظراتی داشتند؟
گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند از اساتید زبان برای بررسی سؤال دوم پژوهش، با بهره

های علوم تربیتی چهار دانشگاه مذکور، پیرامون صصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتهتخ
های مرتبط با محتوای درس زبان تخصصی و راهکارهای بهبود محتوای درس زبان چالش

تخصصی نیز سؤال شد. نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت 
القول های محتوای درس زبان تخصصی متفقوه در مورد چالشتکمیلی نشان داد که هر دو گر

است و  آورده شده 2های مربوط به محتوای درس زبان تخصصی در جدول هستند. چالش
عدم »و « عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید دارا باشد»مشتمل بر دو مورد 

دت نظر دانشجویان و مدرسین در است. با توجه به وح «های زبانهمخوانی محتوا با مهارت
خصوص مؤلفه محتوا، به نظر جالب یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در خصوص چالش 

 شود.مرتبط با محتوا بسنده می
 



 ...یهارشته یدرس زبان تخصص یهاچالش یبررس

 125 

ها تنوع صورت کتاب است. متنروز نیست و بیشتر بهدهند قدیمی است و بههایی که میتکست
ا معموالً روتین و یکسان است. اصالٌ هیچ نوع نوآوری و تغییری هندارند و جذاب نیستند. محتوای کتاب

ها بیشتر بر مهارت خواندن و درک مطلب تأکید دارند و های کتابها و تمریندر آن وجود ندارد. متن
های صحبت کردن و است و مهارت شدههای دیگر همچون نگارش و ترجمه کمتر بدان پرداختهمهارت

 شود.شنیدن در آن دیده نمی

های زبان در متون و های غیر جذاب و عدم توجه به مهارتهای قدیمی، متنمتن
طور مثال، محتوای زبان تخصصی، مواردی هستند که دانشجویان بر آن تأکید داشتند. به

های کنونی در راستای ایجاد انگیزه برای تقویت عمده الذکر معتقد بود که متندانشجوی فوق
که طوریباشند بهبان نیستند و از شرایط محتوای مناسب نیز برخوردار نمیهای اساسی زمهارت

توانند از زبان تخصصی برای رسیدن به اهداف آموزشی، پژوهشی و با این محتوا فراگیران نمی
(، 1382های برزآبادی فراهانی )جویند. این موضوعی است که در پژوهششان یاریایحرفه

(، احمدی و رحیمی 2011(، عباسیان و مهدوی )2012رسولی )(، اصل1389حاجی رستملو )
های ذکرشده، است. پژوهش ( تائید شده2014اکبری و بغایری )( و علی2012باجالنی )

های زبان هایی همچون ضعف محتوای درسی و تمرینات کتابی؛ کاهش کیفیت کتابچالش
های درسی بر اساس نشدن کتاب نشدن نیازهای دانشجویان در محتوا؛ تهیه تخصصی؛ برآورده

ها با ها و همخوانی نداشتن محتوای کتابتحلیل نیاز؛ کاربرد کم و یا کاربرد نداشتن متن کتاب
عنوان دالیل ضعف محتوای درس زبان تخصصی بیان معیارهای الزم یک محتوای مناسب را به

 اند.کرده
ن تحصیالت تکمیلی برای ترین راهکارهایی که اساتید زبان تخصصی و دانشجویامهم

است. بسیار جالب  شدهنشان داده 2اند در جدول بهبود محتوای درس زبان تخصصی بیان نموده
است که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مورد راهکارهای 

رف هر دو گروه شده از طمحتوای درس زبان تخصصی نظرات مشابهی داشتند. اولین راهکار ارائه
کننده نیازهای آموزشی، برآورده)شونده، توجه به معیارهای یک محتوای مناسب مصاحبه

در گزینش  خالقیت و نوآوریوجود ، محتوا بودن روزبه، محتوا جذابیتپژوهشی و شغلی دانشجو، 
رشته  با موضوعات بودن ، مرتبطمحتوا صحیح دهیسازمان، در محتوا تنوعوجود ، و تدوین محتوا

است. دومین راهکاری که اساتید زبان  (، استفاده از انواع منابع کتبی، شفاهی و مجازیتخصصی
های زبان اند، همخوانی محتوا با مهارتتخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیشنهاد نموده

زبان  اساتید زبان تخصصی پیشنهاد زیر را برای بهبود محتوای کنونی است. در این رابطه یکی از
 تخصصی ارائه نمود:

یعنی  هایی که در این زمینه است استفاده شود؛منابع رشته به کتاب ختم نشود. از سخنرانی
دانشجو بتواند نه اینکه فقط از منابع مکتوب بلکه از کلیه منابع در دسترس به زبان انگلیسی مرتبط با 
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وضوع تحقیق کن و بعد دانشجو بیاید در رشته استفاده کند. استاد به دانشجو بگوید در مورد فالن م
های شود از مهارتآن صحبت کند. اینجاست که دانشجو مجبور می کالس و به زبان انگلیسی در مورد

 دیگر زبان )عالوه بر مهارت خواندن و درک مطلب( هم استفاده کند.

رائه است که با ا است، گویای آن راهکاری که استاد زبان تخصصی فوق پیشنهاد نموده
های زبانی در محتوا منابع متنوع به دانشجویان، همخوانی محتوا با رشته فراگیر و توجه به مهارت

(، 1998توان محتوای کنونی زبان تخصصی را بهتر نمود. این نکته با دیدگاه دودلی ایوانز )می
استا است. ( همر1397( و محمدزاده و همکاران )2016) (، مزرعه نو و مزدایاسنا1988استرونز )

( معتقدند که برآوردن نیازهای ویژه یادگیرنده و مرتبط 1988( و استرونز )1998دودلی ایوانز )
های مهمی است که یک درس های ویژه، از ویژگیها و فعالیتها، حرفهبودن با محتوای رشته

یی همچون ها( در پژوهش خود ویژگی2016زبان تخصصی باید دارا باشد. مزرعه نو و مزدایاسنا )
نفس دانشجویان را افزایش دهد را محتوا باید مرتبط و مناسب باشد و محتوا باید اعتمادبه

(، 1397اند. پژوهش محمدزاده و همکاران )عنوان خصوصیات محتوای خوب بیان نمودهبه
متنوع و جذاب بودن »، «همخوانی محتوا با دانش و موضوعات رشته تخصصی»مواردی همچون 

عنوان شرایط را به «های زبان انگلیسیهمخوانی محتوا با تقویت مهارت»و  «سمحتوای در
 است. های علوم تربیتی ذکر کردهمطلوب محتوای موجود درس زبان تخصصی رشته

 ها و راهکارهای بهبود محتوای درس زبان تخصصی: چالش2جدول 

 
 سؤال هایافته

ارا عدم توجه به شرایطی که یک محتوای مناسب باید د
 باشد

های محتوای درس زبان تخصصی چالش
 کدامند؟

 های زبان در محتوا عدم توجه به تمام مهارت

های بهبود محتوای درس زبان تخصصی راهکار توجه به معیارهای یک محتوای مناسب
 همخوانی محتوا با مهارتهای زبان کدامند؟

 

صیالت تکمیلی در اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تح سؤال سوم پژوهش:
یادگیری درس  -فرایندهای یاددهی »ها و راهکارهای بهبود های خود پیرامون چالشمصاحبه

 چه نظراتی داشتند؟ «زبان تخصصی
برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش، نظرات حاصل از مصاحبه با اساتید زبان تخصصی و 

های دو گروه در مورد چالش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بررسی شد و نتایج نشان داد که هر
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های مربوط به القول هستند. چالشیادگیری درس زبان تخصصی متفق -فرایندهای یاددهی 
است و سه مورد  آورده شده 3یادگیری درس زبان تخصصی در جدول  -فرایندهای یاددهی 

و مؤثر های نوین عدم توجه به روش»، «های زبان تخصصی در تدریسعدم توجه به تمام مهارت»
سه چالش مهم  «کمبود اساتید متخصص در موضوع و مسلط بر زبان انگلیسی»و  «تدریس

های عنوان مثال، صحبتباشند. بهموجود ازنظر اساتید زبان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی می
 های علوم تربیتی دانشگاه عالمه در همین راستا بود:یکی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته

شود در یک کالس پوشش دری وقت کم هست که همه اصطالحات تخصصی رشته را نمیقبه
های درس زبان تخصصی ما به داد و فرصت اینکه وقت اضافه داشته باشیم فیلم ببینیم نیست. کالس

توانیم، خیلی سخته، سر کالس ها سر کالس با اضطراب، استرس، ما نمیکه بیشتر بچه صورتی بود
نیاز الزم را نداشتند خیلی متنفر از درس بودند و خیلی اذیت چون دانشجویان پیششدند. حاضر می

ترین روش روش تدریس با یک کتاب که در حال حاضر مرسوم است، قدیمی شدند. عالوه بر این،می
 تدریس است و کارایی بسیار کمی دارد.

ل حاضر با الذکر بدین معناست که درس زبان تخصصی در حااظهارات دانشجوی فوق
عنوان تنها های تدریس قدیمی و استفاده از کتاب بهمشکالتی همچون کمبود وقت، روش

رستملو (، حاجی2008) های حیاتیمحتوای درس روبرو است. این موضوعی است که در پژوهش
 شده( بدان اشاره2014اکبری و بغایری )( و علی2012) (، احمدی و رحیمی باجالنی1389)

های ذکرشده، وجود مشکالتی همچون معلم محور بودن؛ تخصص کم برخی از است. پژوهش
اساتید زبان تخصصی؛ روش تدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات و اصطالحات تأکید دارد؛ 

های فنون تدریس برای یافته برای درس زبان تخصصی و نبود کالسکافی نبودن زمان اختصاص
 -ا دلیل نامطلوب بودن شرایط موجود فرایندهای یاددهی ها راساتید زبان تخصصی رشته

 اند.یادگیری درس زبان تخصصی ذکر کرده
نتیجه بررسی نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مورد 

است و  آمده 3یادگیری درس زبان تخصصی در جدول  -راهکارهای بهبود فرایندهای یاددهی 
 -شوندگان سه راهکار را برای بهبود فرایندهای یاددهی ر دو گروه از مصاحبهاست که ه بیانگر آن

؛ «های نوین و مؤثر تدریستوجه به روش»اند. یادگیری درس زبان تخصصی پیشنهاد نموده
استفاده از اساتید متخصص در رشته »و  «های اساسی زبان انگلیسی در تدریستوجه به مهارت»

های یکی از اساتید به دلیل محدودیت شرایط مقاله، تنها به صحبت. «و مسلط بر زبان انگلیسی
های علوم تربیتی از دانشگاه اصفهان که راهکار خود در بهبود فرایندهای زبان تخصصی رشته

 کنیم:است بسنده می یاددهی و یادگیری را تشریح نموده
صورت مشارکتی با د، بهصورت آنالین برگزار شوها بهبه نظر من بد نیست که بعضی از درس

صورت ترکیب اساتید گروه علوم تربیتی و جاهایی که زبانش بهتر است برگزار شود و یا این درس به
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 Team-Teachingصورت های علوم تربیتی دارد باشد و یا این درس بهاستاد زبانی که عالقه به رشته
یادگیری تأثیر دارد. مسلماً اگر یک استاد  های یاددهی وارائه شود. عالوه بر این، تسلط استاد در روش

شود در کالس خارجی درس دهد بهتر است، چون دانشجویان دیگر مجبورند و دانشجو مجبور می
 صحبت کند.

بنابراین  های تدریس کنونی زبان تخصصی مطلوب نیست؛استاد فوق معتقد بود که روش
عنوان یا برگزاری مشارکتی درس را بهراهکارهایی همچون برگزاری آنالین درس زبان تخصصی و 

است. راهکار استاد فوق، نتایج تحقیقات عطایی  حل بهبود روش تدریس کنونی پیشنهاد نمودهراه
نیا و (، مهدوی2012(، لی )2009(، برن )2011تاتزل ) (،2008(، مزدایاسنا و تحریریان )2006)

کند. نتیجه تحقیق عطایی ائید می( را ت1397( و محمدزاده و همکاران )2009نژاد )مصلی
( نشان داد که مشارکت متخصصان 2011( و تاتزل )2008(، مزدایاسنا و تحریریان )2006)

آمیز زبان تخصصی، الزم موضوع درسی و هم اساتید آموزش زبان انگلیسی برای تدریس موفقیت
ی فنّاوربزارهای ( حاکی از آن بود که ا2012( و لی )2009های برن )و ضروری است. پژوهش

. فراهم آورندهایی را جهت افزایش یادگیری درس زبان تخصصی توانند فرصتاطالعات می
عنوان یکی از را به «نگررویکرد کل»( نیز در تحقیق خود 1388نژاد )نیا و مصلیمهدوی

ان نگر، به دلیل استفاده از زباند. در رویکرد کلهای اثربخش معرفی کردهثرترین روشءمو
های اساسی زبان تخصصی تا حدودی موردتوجه قرار عنوان زبان تدریس، تمام مهارتانگلیسی به

( در پژوهش خود، پیشنهاد دادند که 1379شوند. محمدزاده و همکاران )گیرند و تقویت میمی
استفاده از اساتید متخصص در رشته »توان با یادگیری را می –شرایط موجود فرایندهای یاددهی 

های یادگیری اثربخش برای تقویت ایجاد فرصت»، «تخصصی و مسلط بر زبان انگلیسی
بهبود داد و  «ایجاد اشتیاق و انگیزش برای یادگیری زبان تخصصی»و  «های الزم درسمهارت

 مطلوب نمود.
یادگیری درس زبان  -ها و راهکارهای بهبود فرایندهای یاددهی: چالش3جدول 

 تخصصی

 سؤال هایافته

های اساسی  زبان توجه به تمام مهارتعدم
 تخصصی در تدریس

یادگیری درس  -های  فرایندهای یاددهیچالش
 زبان تخصصی کدامند؟

 های تدریس موثرعدم توجه به روش

کمبود اساتید متخصص در موضوع و مسلط بر 
 زبان انگلیسی
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یادگیری  -رایندهای یاددهیهای بهبود فراهکار های نوین و موثر تدریساستفاده از روش
استفاده از اساتید متخصص در رشته و مسلط   درس زبان تخصصی کدامند؟

 در زبان انگلیسی
های اساسی زبان تاکید و توجه به مهارت

 انگلیسی در تدریس

 

اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در  سؤال چهارم پژوهش:
راهبردهای »های مرتبط با ها و راهکارهای بهبود چالششخود پیرامون چال هایمصاحبه

 چه نظراتی داشتند؟ «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی
برای پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت 

صی های راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصتکمیلی که در مورد چالش
اظهار نموده بودند بررسی شد و نتایج نشان داد که در این مورد نیز هر دو گروه در مورد 

های مرتبط با راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی نظر یکسانی چالش
های مربوط به راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی در دارند. چالش

عدم استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی مؤثر »است و عبارت است از:  دهشنشان داده 4جدول 
های اساسی زبان عدم همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارت»و  «در پیشرفت تحصیلی

های مرتبط با مؤلفه چهارم برنامه درسی شونده در مورد چالشیکی از اساتید مصاحبه. «انگلیسی
 یابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی اظهار داشت:یعنی راهبردهای ارزش

 
ترم در ای که در طولصفحه 15 -10یعنی  ارزشیابی بیشتر متکی بر محفوظات دانشجو است؛

ها حتی بدون اینکه تایپ هایی از آنشود را در آخر ترم، قسمتکالس درس زبان تخصصی ارائه می
کنند. دانشجو باید زیر روی برگه امتحانی منعکس می پیست و یا زیراکس بر -صورت کپی مجدد شود به

ها، محفوظات خود را بنویسد و هیچ تضمینی نیست اگر یک متن مشابهی در اختیار دانشجو قرار دهیم آن
 بتواند آن متن را ترجمه کند.

 
شونده فوق، در حال حاضر تنها یک روش ارزشیابی برای آزمون بنا بر نظر استاد مصاحبه

های کدام از مهارتشود. همچنین در این روش، هیچتحصیلی دانشجویان استفاده میپیشرفت 
شوند. این نکته موضوعی است که در پژوهش محمد بنور و همکاران زبان انگلیسی ارزیابی نمی

(، در 2015. محمد بنور و همکاران )شده استید تأک( نیز بر آن 2016و افشار و موثق ) (2015)
های مختلف کنونی ارزشیابی زبان تخصصی نامطلوب است، ن داشتند که قالبپژوهش خود اذعا

ها تنها توانایی دانشجویان در حفظ کردن و تشخیص ساختارهای دستوری و برخی زیرا این قالب
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اند که ( در پژوهش خود تأکید کرده2016کنند. افشار و موثق )از اصطالحات علمی را ارزیابی می
است که اساتید زبان تخصصی کنونی از  زشیابی پیشرفت تحصیلی آنهای ارازجمله چالش

کنند و دانشجویان بر های متنوع ارزشیابی همچون پوشه کار و نوشتن مقاله استفاده نمیروش
ای که در امتحان پایانی که معموالً مربوط به ترجمه متون و سؤاالت درک مطلب اساس نمره

 شوند.است ارزیابی می
نظرات اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، مشخص شد  پس از بررسی

که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی راهکارهایی را جهت بهبود 
اند. راهکارهای بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی بیان نموده

است و  شدهنشان داده 4درس زبان تخصصی در جدول  راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
است که هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این  حاکی از آن

اند و راهکارهای مشابهی را برای بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت القول بودهمورد نیز متفق
استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی »اند. هتحصیلی درس زبان تخصصی ارائه و پیشنهاد داد

دو  «های زبان انگلیسیهمخوانی راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با مهارت»و  «مؤثر
راهکاری است که ازنظر هر دو گروه اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

تواند مؤثر زبان تخصصی می بهبود وضع موجود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس
راهکار ارزشیابی  بر های علوم تربیتیعنوان شاهد، یکی از اساتید زبان تخصصی رشتهباشد. به

مستمر جهت بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی تأکید نموده 
 است:

 
طور که درس از همانتوصیفی است. تکوین یعنی  -بهترین نوع ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی 

الدوام ارزشیابی نیز انجام شود. اینکه هر جلسه استاد کوییزی از همه شود علیجلسه اول دارد تکمیل می
ترین روش ارزشیابی است. ارزشیابی باید به شکلی باشد که دانشجو از همان بگیرد بهترین روش و عالی

رد. در این روش ترس دانشجو از ارزشیابی نیز گیروز اول احساس کند که ارزشیابی هر جلسه انجام می
 شود.تدریج کم میبه

الذکر اعتقاد دارد که ارزشیابی فراگیران باید از اول ترم آغاز شود و درواقع، استاد فوق
که نیازهای دانشجویان در طول ترم نیز در نظر طوریصورت مداوم تا پایان ترم ادامه یابد بهبه

(، 2016(، افشار و موثق )2015نتایج پژوهش محمد بنور و همکاران )شود. نکته فوق،  گرفته
کند. افشار و موثق ( را تائید می1379( و محمدزاده و همکاران )2013ساالس و همکاران )

های مربوط های متنوعی از ارزشیابی همچون پوشه( روش2013( و ساالس و همکاران )2016)
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کالس محور و تکالیف حل مسئله را برای بهبود راهبردهای  به میزان استفاده از زبان، ارزشیابی
های ارزشیابی، اند و معتقدند که در چنین روشارزشیابی پیشرفت تحصیلی پیشنهاد داده

شود. نتایج های یادگیرندگان برای استفاده از دانش خود در شرایط واقعی به کار گرفته میتوانایی
حاکی از آن بود که با استفاده از راهکارهایی همچون (، 1379تحقیق محمدزاده و همکاران )

های زبان تأکید ارزشیابی بر مهارت»، «تأکید ارزشیابی بر تشخیص و اصالح نقاط ضعف دانشجو»
توان وضع موجود راهبردهای می «تأکید ارزشیابی بر ارزشیابی تشخیصی و مستمر»و  «انگلیسی

ا به وضعیت مطلوب نزدیک نمود. محمد بنور و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی ر
عنوان قالب را به 1شناختی ویر -( در پژوهش خود، قالب ارزشیابی اجتماعی2015همکاران )

ها معتقد اند. آنمناسب برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی پیشنهاد کرده
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان  تواند بر اساس نیازهای فراگیران، بهبودند که این قالب می

 تخصصی بپردازد و توانایی زبان انگلیسی دانشجویان را بهبود بخشد.
ها و راهکارهای بهبود راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس : چالش4جدول 

 زبان تخصصی

 سؤال هایافته

عدم استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی موثر در پیشرفت 
 تحصیلی

های راهبردهای ارزشیابی پیشرفت لشچا
 تحصیلی درس زبان تخصصی کدامند؟

های عدم همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارت
 اساسی زبان انگلیسی

استفاده از انواع راهبردهای ارزشیابی موثر در پیشرفت 
 تحصیلی

های بهبود راهبردهای ارزشیابی راهکار
 مند؟پیشرفت تحصیلی زبان تخصصی کدا

های اساسی همخوانی راهبردهای پیشرفت تحصیلی با مهارت
  زبان انگلیسی

 

 گیرینتیجه
های برنامه درسی درس است، عمده چالش شدهنشان داده 1گونه که در نمودار همان

های درس مذکور و بالتبع های زبان انگلیسی در هدفزبان تخصصی مربوط به عدم تحقق مهارت
ارائه محتوا و نیز نحوه ارزشیابی دانشجویان است. راهکار اساسی پیشنهادی  در گزینش محتوا،

های مذکور در اساتید زبان تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تأکید بر تحقق مهارت
دهی محتوا و نحوه ها با گزینش و سازمانسازی هدفهای درس زبان تخصصی و هماهنگهدف

ه بر این، با رعایت معیارهای محتوای مناسب همچون گزینش ارزشیابی دانشجویان بود. عالو

                                                 
1 Weir’s socio-cognitive framework 
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های مؤثر و نوین همچون روش متون جذاب و کاربردی، متنوع ساختن محتوا و استفاده از روش
توان امیدوار بود که نیازهای های ارزشیابی متنوع میتدریس مشارکتی و استفاده از رویه

شود و دستیابی به دستاوردهای علمی تسهیل دانشجویان موردتوجه قرارگرفته و تأمین می
بار برای همیشه و با تأسی از تجارب دیگر است که یک تأمل آنبنابراین نکته قابل خواهد شد؛

ریزی دقیق و صحیح در ارتباط با یادگیری درس زبان صورت گیرد و کشورها الزم است برنامه
 وزش عالی است.این مهم مستلزم هماهنگی تمام سطوح از دبستان تا آم

 

 
 درسیها و راهکارهای عناصر برنامه: نمودارچالش1شکل

 

 منابع و مآخذ
(. انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار، پژوهش 1382برزآبادی فراهانی، داوود. )

 .159-147، 15های خارجی، زبان
ی در آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه، فصلنامه علوم (. سیر1389حاجی رستملو، قدرت. )

 .74-63(، 14) 58انسانی، 
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(. راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی 1395پیروزان، افسون و بوشهری، الهام. )
 .54-47(، 2) 3پزشکی، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 

های کارشناسی زبان ترازی کتابارزیابی هم 7(. 1393شناس، بهناز. )رضوانی، رضا و حق
های علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه بر اساس انگلیسی تخصصی رشته

 .110-95(، 5) 4اهداف آموزشی اندرسون و کراتول، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 
ی نوین. فصلنامه آموزش (. نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندس1395عالمی، م. )

 .17-1(، 69، )18مهندسی ایران، 
های زبان (. ارزیابی انتقادی دوره1396عطایی، محمود رضا؛ ایرانمهر، ابوطالب؛ بابایی، عصمت )

های متخصصان و برنامه انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در ایران: تحلیل محتوایی اسناد زبانی و دیدگاه
 .189-161(، 6) 8 ریزان. جستارهای زبانی،

(. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص )بررسی 1389قنسولی، بهزاد و پیشقدم، رضا. )
 .38-22، 3زبان عمومی دانشگاه(، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(، 

نگری و موضوع یکرد کلآموزی با رو(. نقش زبان1388مهدوی نیا، مهدی و مصلی نژاد پرویز. )
 .192-167(، 30، )2الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین

(. برنامه درسی 1397محمدزاده، سمیه؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ عابدی، احمد؛ معین زاده، احمد. )
 ، در حال چاپ.17ی برنامه درسی، هاهای علوم تربیتی در افق تحولی نوین، پژوهشزبان تخصصی رشته
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