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 مقدمه
المللی، نیاز به یادگیری زبان انگلیسی تخصصی شدن ارتباطات بین و گسترده1شدن جهانیبا 

است. این نیاز با گسترش جهانی زبان انگلیسی و انتخاب آن به عنوان بیش از پیش افزایش یافته 

های مختلف از جمله ثیر چشمگیر زبان انگلیسی بر عرصهأالمللی تقویت گردیده و سبب تزبان بین

، کبیالن، احمد و زین 4: 1997، 2است )گرادول شده مراودات علمی و آموزشانتشار دانش، 

، 1859: 2008، 5، کرکگوز1390:186، 4نی، نویدی نیا و مومنیان،کیا 186: 2010، 3العابدین

این، زبان انگلیسی در حال حاضر زبان بر .  عالوه(391: 2011، 7، پان و بالک991: 62011لیوزلند

های بین المللی، زبان رسمی ملل متحد و زبان بیش از دو سوم بسیاری از مجالت علمی، کنفرانس

مقاله علمی به  7000روزانه حدود »(؛ 871: 2006، 8)چارلتون و آندراس های اینترنتی استسایت

عنوان مجله  8600اخیراً به تنهایی حاوی  ISIشود؛ سایت علمی زبان انگلیسی در مجالت چاپ می

، 9)ونگ« گردندهای اینترنتی به زبان انگلیسی ارائه میتر اطالعات سایتبیشبه زبان انگلیسی است و 

2004 :89). 

سو و عواملی همچون اهمیت وقت و منابع مالی از دسترسی به منابع علمی و فنی غرب از یک

گیری و هدف مشخص در آموزش های آموزش زبان انگلیسی با جهتسوی دیگر سبب تدوین دوره

ای در (. به عبارت دیگر، زبان انگلیسی نقش برجسته65: 1389عالی ایران، گردید )حاجی رستملو، 

به اطالعات و انتقال دانش )در جهان آن روز( پیدا کرده بود و باعث تلقی یادگیری زبان  دستیابی

بود )زعفرانی و  تخصصی به عنوان کلیدی برای گام نهادن ایران در عرصه اقتصاد و تکنولوژی شده

 .(1960: 2014، 10کبگانیب

شگاهی آغاز گردید. های مربوط به زبان انگلیسی تخصصی علمی، توسط نشر داناولین فعالیت

هایی برای آموزش زبان انگلیسی تخصصی با توجه این نهاد، تهیه درسنامهیکی از اقدامات قابل 

هدف کلی از چنین برنامه درسی،  . (71: 1389محوریت واژگان و دستور زبان بود )حاجی رستملو، 

های درسی، مجالت، آموزش خوانندگان خودکاری بود که بتوانند از منابع متنوع علمی )یعنی کتاب

. (24: 2014)عطایی،  و مطالب اینترنتی( استفاده کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Globalization

2- Graddol 

3- Kabilan, Ahmad, & Zainol Abidin 

4- Kiani, Navidinia, & Momenian 

5- Kırkgoz

6- Ljosland

7- Pan & Block

8- Charlton & Andras

9- Wang 

10- Zafarani & Kabganib
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زبان انگلیسی و در دوره کارشناسی و  یهایی غیر از رشتهزبان تخصصی که در ایران در رشته

 English forشود، معادل اصطالح ناسی ارشد و گاهی در دوره دکتری تدریس میکارش

Specific Purposes در واقع، انگلیسی برای  ای انگلیسی برای اهداف ویژه است.بوده و به معن

کند کید میأ( ت1980، 1آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی)رابینسوناهداف ویژه بر هدف خاص زبان

، 2انواع کاربردهای زبان انگلیسی تعریف کرد )گاروی یوفوت یتوان به صورت مطالعهمیو آن را 

2013 :1376  .) 

ای برای دستیابی به هدف زبان انگلیسی وسیله یبه عبارت دیگر، در انگلیسی برای اهداف ویژه

رای دستیابی آموزانِ زبان تخصصی، زبان انگلیسی را بشود و زبانمحسوب می3های کاربردییا هدف

، 4گیرند )ویدوسوندیگری از علوم فرا می یای و یا کسب مجموعههای شغلی و حرفهبه مهارت

کند که هم زبان انگلیسی های زبان انگلیسی تخصصی در واقع به دانشجویان کمک میدوره  .(1983

ای جهانی های الزم برای ارتباط حرفهشان را گسترش داده و هم بر مهارتو هم دانش تخصصی

(.  عالوه بر این، رویکرد انگلیسی برای اهداف ویژه، فراگیر 4181: 2012، 5تسلط یابند )پاپسکیو

معنای آن این است که زبان انگلیسی در واقع ابزاری جهت برآوردن  محور است. ور و محتوامح

 (.2010، 6ی فراگیر در رشته مطالعاتی خود است )چین و هسونیازهای ویژه

 ( در توصیف آموزش زبان تخصصی، به چهار ویژگی کلی و دو ویژگی متغیر1988) 7استرونز

های کلی عبارتند کند: ویژگی)ممکن است وجود داشته باشد ولی وجود آن ضروری نیست( اشاره می

ای هها و فعالیتها، حرفه( مرتبط بودن با محتوای رشته2ی یادگیرنده؛ ( برآوردن نیازهای ویژه1از: 

( تضاد 4های صحیح ساختاری، واژگانی و معنایی و ... زبان انگلیسی و کید بر ویژگیأ( ت3ویژه؛ 

هایی که باید ( محدود شدن به مهارت1های متغیر نیز عبارتند از: ویژگی ومی.کامل با زبان عم

چنین معتقد ( هم1988استرونز ) ش از پیش تعیین شده آموزش ندادن.( بر طبق رو2شود و گرفته فرا

( ارزشمند بودن یادگیری زبان 1های زیر نیز است: است که یادگیری زبان تخصصی دارای مزیت

مطالعاتی با یادگیرنده و موفقیت  ی( مرتبط بودن زمینه2کید بر نیاز یادگیرنده و أتخصصی به دلیل ت

: 2015ب، و گوهریان، ، جعفریان، عزیزی فر، جمالینه سری381: 2012، 8)ایندریانتیاو در یادگیری 

ی خصوصیاتی نیز زبان تخصصی را به وسیله( 1998) 9دودلی ایوانز (.49: 2010، پاپسکیو، 213

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Robinson 

2- Garvey Ufot

3- Practical purposes

4- Widdowson 

5- Popescu 

6- Chien & Hsu 

7- Strevens

8- Indrianti 

9- Dudley-Evans
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( مرتبط بودن با محتوا یا موضوعات مربوط 2ی یادگیرنده؛ سازی نیازهای ویژه( برآورده1همچون 

ژگان، از لحاظ ساختار، وا کید بر استفاده صحیح از زبانأ( ت3به فعالیت، رشته و یا حرفه ویژه؛ 

( تضاد داشتن با زبان انگلیسی عمومی توصیف نموده 4و ... و 1ژانرها ها، گفتمان،کاربرد، مهارت

 است.

های انجام شده حاکی از آنست که دانشمندان و متخصصان حوزه زبان تخصصی، از اما بررسی

شوند: گروه اول بر کلی تقسیم می یچه باید در آموزش این درس آموخته شود به سه دستهنظر آن

گیرد این باورند که آموزش این درس تنها با آموزش واژگان تخصصی و دستور زبان انجام می

اعتقاد گروه دوم بر آنست که در آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه افزون بر  . (1988، 2)اسپاک

ها نیز باید آموزش داده شود مهارتزبانی الزم است و دستور زبان، توجه به مسائل فرا واژگان و

گروه سوم معتقدند که آموزش زبان تخصصی باید با توجه به . (1997، 4، جوردن1990، 3)بسلی

شناختی، راهبردهای یادگیری و فرایند کلی یادگیری انجام گیرد.های زبان آموزان از نظر روانویژگی

آموزش دانشگاهی، نقشی کلیدی دارد  برنامه درسی در"از سوی دیگر، باید در نظر داشت که 

کننده قوانین و محتوای دروس دانشگاهی است.  عالوه بر این، اصالح برنامه درسی فرصتی و منعکس

: 2015، 5)مالکی و پاترو "آوردهای دانشگاهی فراهم میرا برای ایجاد تغییرات مطلوب در برنامه

شته و تعریف و توصیف برنامه درسی گام بردا(.  نظریه پردازان و صاحبنظران زیادی در جهت 292

برنامه درسی توان نام برد که را می (88: 2002، 6)آیزنراز آن جمله آیزنر  اند.به این امر همت گمارده

ای از رویدادهای از پیش تعیین شده به قصد دستیابی به نتایج آموزشی برای را به عنوان مجموعه

)آیزنر، است  توصیف کرده و آن را به قلب رشته علمی تشبیه کردهای از فراگیران یک یا مجموعه

 7تایلر نیز با یکدیگر اتفاق نظر ندارند.اما صاحبنظران در مورد تعداد عناصر برنامه درسی (.  1984

ها، محتوا، فرایندهای ( از جمله صاحبنظرانی است که برنامه درسی را شامل چهار عنصر هدف1949)

برخی همچون  کند.ابی پیشرفت تحصیلی توصیف میی و راهبردهای ارزشییادگیر -یاددهی

( 2( تشخیص نیازها؛ 1 :دانند( عناصر برنامه درسی را مشتمل بر هفت عنصر می1962)8تابا

( 6های یادگیری؛ ( انتخاب تجربه5دهی محتوا؛ ( سازمان4( انتخاب محتوا؛ 3ها؛ بندی هدفصورت

ها و ابزارهای چه باید ارزشیابی شود و شیوه( تعیین و تعریف آن7یری و های یادگسازماندهی فعالیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Genres

2- Spack

3- Beasley 

4- Jordan 

5- Paatero,&Malkki 

6- Eisner 

7- Tyler 

8- Taba
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ا تا نه مورد نیز بیان ارزشیابی آن.  این در حالی است که برخی از صاحبنظران عناصر برنامه درسی ر

ها، تمام صاحبنظران حوزه برنامه درسی در چهار عنصر اما با وجود تمام این اختالف اند.کرده

یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی، با یکدیگر  -حتوا، فرایند یاددهیها، مهدف

اند.ها را جزء عناصر اصلی برنامه درسی در نظر گرفتهموافق بوده و آن

 نظری پیشینه

ها از رفت از این چالشهای برونهای برنامه درسی زبان انگلیسی تخصصی و یا راهچالش

علی است.  ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهکه در برخی از پژوهشجمله موضوعاتی است 

در پژوهش خود، برآورده نشدن نیازهای فراگیران در برنامه درسی ( 175: 2014) اکبری و بغایریب

های این های درس زبان تخصصی بیان کرده و بازنگری در برنامهزبان تخصصی را از جمله چالش

ها همچنین مهارت درک خواندن به همراه مهارت نگارش، آن اند.نستهدرس را الزم و ضروری دا

مه درسی زبان تخصصی های الزم در برناترین مهارتصحبت کردن و گوش دادن را به عنوان مهم

( به راهکاری جدید جهت برون رفت از 189: 1388نژاد )نیا و مصلیپژوهش مهدوی اند.برشمرده

نگر به دلیل در این تحقیق رویکرد کل گلیسی تخصصی پرداخته است.زبان انمشکالت برنامه درسی 

ل و موضوعات ئ( مرتبط بودن کلیه مسا2آموز در یادگیری؛ ( درگیرسازی همه ابعاد وجودی زبان1

گیری از زبان انگلیسی به عنوان زبان ( بهره3ای و مورد آموزش به یکدیگر و به صورت مدل شبکه

 است. ثر برای بهبود برنامه درسی زبان تخصصی معرفی شدهؤم آموزش، رویکردی مناسب و

ی به تحقیق و های برنامه درسی زبان تخصصی هدفهایی نیز وجود دارد که در حوزهپژوهش

( حاکی از آن است که 271: 2011) 1نتایج پژوهش لیو، چانگ، یانگ و سان اند.پژوهش پرداخته

در این زمینه .را  است نیازهای دانشجویان های زبان تخصصی ارائه شده در تایوان، نتوانستهدوره

 یهای زبان انگلیسی تخصصی به اندازهنتایج پژوهش دیگری نیز نشان داد که دوره برآورده سازد.

های تر درسعالوه بر این، بیش است. نکرده رآوردهمورد انتظار، مفید نبوده و نیازهای فراگیران را ب

بدون مشورت با متخصصان مربوطه و بدون ارزیابی  ،شودزبان تخصصی که در ایران برگزار می

: 1393شناس )رضوانی و حق  .(277: 2008گردند )مزدیسنا و تحریریان، نیازهای فراگیران اجرا می

های شده در کتاب گرفته نظرهای درتر هدفند که بیش( در تحقیق خود بدین نتیجه دست یافت95

پژوهش اولوکای و  ها، از اهداف آموزشی سطح پایین هستند.زبان تخصصی و استانداردهای آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Liu, Chang, Yang, & Sun 
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نیز نشان داد که تقویت چهار مهارت زبان انگلیسی )خواندن، نوشتن، صحبت ( 794: 2011)1دمیرل

 شود. ترین اهداف درس زبان تخصصی در نظر گرفتهمکردن و شنیدن( باید به عنوان یکی از مه

هایی به بررسی محتوای درس زبان انگلیسی تخصصی نیز از جمله مواردی است که پژوهش

های این حوزه شامل های ذکر شده در پژوهشچالش اند.رایط کنونی و مطلوب پرداختهآن در ش

مواد و  ؛(147: 1382مواردی همچون ضعف محتوای درسی و تمرینات کتابی )برزآبادی فراهانی، 

؛ عدم وجود معیارهای الزم در (1374: 2012)اصل رسولی، محتوای آموزشی از پیش تعیین شده 

 ی(؛ نامربوط بودن موضوعات به رشته51: 2011کتاب درسی زبان تخصصی )عباسیان و مهدوی، 

های این درس بر اساس تحلیل (؛ تهیه نشدن کتاب175: 2014تخصصی )علی اکبری و بغایریب، 

)احمدی و رحیمی  ها برای دانشجویانهای اغلب کتابنیاز دانشجویان؛ کم کاربرد بودن متن

نیز در پژوهش خود بدین نتیجه ( 51: 2011عباسیان و مهدوی )است.  بوده( 792: 2012باجالنی، 

دخالت دادن دانشجویان در فرایند طراحی برنامه درسی درس زبان تخصصی، ارزیابی رسیدند که 

شود که محتوای درس زبان تخصصی بهبود یابد.  سازی نهایی باعث میمواد آموزشی آن و آماده

و گروهی انواع مختلف  حاکی از آن بود که در نظرگرفتن نیازهای فردی ،نتایج پژوهش دیگری

تر ساختن سودمندی و تواند موجب مطلوبدانشجویان و نیازهای در حال تغییر بازار کار می

 .(1167: 2012، 2های درسی موجود زبان انگلیسی تخصصی شود )مدری و روساثربخشی کتاب

ل آنست یادگیری درس زبان تخصصی به دنبا -بررسی موانع و عوامل بهبود فرایندهای یاددهی

هایی که در این حوزه پژوهش ای فراگیر زبان تخصصی فراهم کند.که محیط یادگیری جذابی را بر

محور بودن؛ روش تدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات صورت گرفته است عواملی چون معلم

، 160: 2008)حیاتی،  تادانتخصص کم برخی از اس(؛ 160: 2008)حیاتی،  کید داردأو اصطالحات ت

سازی و اصالح کیفیت آموزشی (؛ نبود تالش الزم برای بهینه792: 2012احمدی و رحیمی باجالنی، 

ها؛ محدود زبان تخصصی رشته تادانهای فنون تدریس برای اسزبان انگلیسی تخصصی؛ نبود کالس

دت (؛ کمی طول م58: 1389شدن فرایند تدریس به ترجمه از انگلیسی به فارسی )حاجی رستملو، 

: 2014)علی اکبری و بغایریب،  کافی نبودن زمان اختصاص یافته برای درس زبان تخصصیو  دوره

 وجود شکاف عمیق میان ( و792: 2012، احمدی و رحیمی باجالنی، 160: 2008، حیاتی، 175

های مورد استفاده در تمرینات کتب درسی زبان آموزان ایرانی و سبکهای یادگیری زبانسبک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ulucay & Demirel 

2- Medreaa & Rus
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یادگیری آموزش  -به عنوان مشکالت فرایند یاددهی را ( 23: 1389قنسولی و پیشقدم، تخصصی )

: 2012، 1)لیکارگیری تکنولوژی ها بههمچنین برخی از پژوهش اند.ان تخصصی در ایران برشمردهزب

یادگیری زبان تخصصی  -( را برای فرایند یاددهی 2009:2219، 2)برنها ایرسانه( مانند چند771

ها به عنوان عاملی جهت ارتقاء آموزش حضوری درس زبان اند و از آنالزم و ضروری دانسته

( نیز در تحقیق خود بدین 252: 2011) 3تاتزل اند.مندسازی دانشجویان یاد کردهتوان تخصصی و

 تاداننتیجه رسید که در آموزش زبان تخصصی، الزم است که متخصصان موضوع تخصصی و اس

 شارکت داشته باشند.زبان با هم م

ها و مشکالت راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و راهکارهای رفع این بررسی چالش

العابدین و محمد بنور، زین است. تر به آن توجه شدهمشکالت یکی از موضوعاتی است که کم

یدند پژوهش خود را به این موضوع اختصاص داده و به این نتیجه رس (200-207: 2015) 4جمیل

، تنها توانایی دانشجویان در حفظ کردن و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کنونی هایکه انواع قالب

ها ارزشیابی آنکند. طالحات علمی را ارزیابی میتشخیص ساختارهای دستوری و برخی از اص

ی را به عنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد کرده و مزیت آن را ارزشیاب 5شناختی ویر -اجتماعی

از مهارت خواندن و درک مطلب زبان تخصصی و سه مهارت دیگر زبان انگلیسی )شنیدن، صحبت 

 اند. نظر گرفتن نیازهای فراگیران بیان کرده کردن و نوشتن( با در

های وزارت علوم است که درس زبان تخصصی های علوم تربیتی از جمله رشتهرشته

ها، هدف از این در سرفصل این رشته شود.دریس میی از دروس اصلی آن تهاست به عنوان یکسال

آموزش لغات، اصطالحات و متون منابع متداول رشته به منظور توسعه معلومات  "به صورت درس 

: 1373)وزارت علوم و فرهنگ،  "دانشجویان و استفاده از منابع علمی و فنی رشته به زبان انگلیسی 

مل آنست که پس از گذشت چند دهه از تدوین أقابل ت یلهئحال، مس است.تصریح شده( 67

تواند یاریگر دانشجویان های وزارت علوم، آیا در عصر ارتباطات چنین برنامه درسی میسرفصل

آیا چنین برنامه درسی شان باشد؟ ایمی، پژوهشی و حرفهتربیتی در جهت رفع نیازهای عل علوم

مؤثر  هایشان در تعامل سازنده وها و ایدهطرح کردن طرحقابلیت آن را دارد که به دانشجویان در م

چنین مشکلی محققان پژوهش حاضر را بر آن داشت تا وضعیت موجود  با مردم جهان کمک کند؟

های علوم تربیتی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.  عناصر برنامه درسی درس زبان تخصصی رشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Li 

2- Bran 

3- Tatzl 

4- Mohamed Bannur, Zainal Abidin, &Jamil 

5- Weir’s socio-cognitive framework
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ها، محتوا، فرایندهای ود آیا وضعیت موجودِ هدفهدف از این امر بررسی آنست که مشخص ش

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان عناصر برنامه درسی زبان  -یاددهی

آیا  دانشجویان در عصر ارتباطات است؟ نیازهای یکننده های علوم تربیتی، برآوردهتخصصی رشته

های علوم تربیتی همان نگلیسی تخصصی رشتهوضعیت موجود عناصر برنامه درسی درس زبان ا

آیا فاصله میان وضعیت موجود عناصر برنامه درسی  ت مطلوب مورد نظر دانشجویان است؟وضعی

در صورت وجود تظار دانشجویان، قابل توجه است؟ درس زبان تخصصی تا وضعیت مطلوب مورد ان

 ه برنامه درسی مطلوب کاهش داد؟توان آن را در جهت دستیابی بقابل توجه، چگونه می یفاصله

ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر در آن است که تاکنون در مورد وضعیت موجود و مطلوب 

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیچهار عنصر هدف

لذا انجام  است. های علوم تربیتی ایران تحقیق جامعی صورت نگرفتهدرس زبان تخصصی رشته

تواند راهگشای ارائه شرایط بهتر و راهکارهای جدید جهت دستیابی به شرایط چنین تحقیقی می

یادگیری، راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیمطلوبِ هدف

ی ایران باشد. هاهای علوم تربیتی در دانشگاهبه طور کلی برنامه درسی درس زبان تخصصی رشته

 االت پژوهش حاضر مشتمل بر موارد زیر است:ؤس

دانشجویان چگونه  های علوم تربیتی از نظروضعیت موجود برنامه درسی زبان تخصصی رشته .1

است؟

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیوضعیت موجود هدف .2

دانشجویان چگونه است؟ نظر علوم تربیتی ازهای پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته

 های علوم تربیتی ازترین عنصر برنامه درسی زبان تخصصی رشتهچالشترین و کمپرچالش .3

دانشجویان کدامند؟ نظر

یادگیری  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیآیا میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هدف .4

های علوم تربیتی تفاوت زبان تخصصی رشتهو راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس 

معناداری وجود دارد؟

 فرایندهای محتوا، ها،هدف های وضعیت مطلوبدانشجویان چه مواردی را به عنوان اولویت  .5

اند؟کرده بیان تخصصی زبان درس تحصیلی پیشرفت ارزشیابی راهبردهای و یادگیری -یاددهی
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یادگیری و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیچهار عنصر هدفپژوهش حاضر با هدف بررسی  

 یهای علوم تربیتی و میزان فاصلهراهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته

 ینامهپیمایشی بود و از پرسش -روش پژوهش، توصیفی ها تا وضعیت مطلوب صورت گرفت.آن

های کمی و به منظور ضمناً جهت تکمیل دادهده شد. ها استفاآوری دادهساخته برای جمعمحقق

ساختارمند  یهای کیفی از طریق مصاحبهتر ساختن موضوع، از روش کیفی استفاده شد و دادهعمیق

 آوری گردید.  جمع

های علوم تربیتی آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته یجامعه 

رشته

(

ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، ی، برنامهریزی درسهای برنامه

ریزی آموزش عالی( از چهار دانشگاه ایران )دانشگاه عالمه طباطبایی، تکنولوژی آموزشی و برنامه

که از میان  بودند 1394و  1393دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز( در سال 

رشناسی ارشد و دکتری به عنوان نمونه با استفاده از جدول کوهن انتخاب دانشجوی کا 248ها آن

گیری متناسب با حجم، تعداد دانشجو برای هر دانشگاه شدند و سپس با استفاده از روش نمونه

 مشخص گردید.

در بخش اول که  ساخته شامل سه بخش بود.نامه محققابزار پژوهش در بخش کمی، پرسش

چهار بعد، به بررسی وضعیت موجود و  ها درداد، گویهه را تشکیل مینامقسمت اصلی پرسش

ها، این ابعاد شامل هدف پرداختند.های علوم تربیتی میتهمطلوب برنامه درسی زبان تخصصی رش

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بودند.   –محتوا، فرایندهای یاددهی

ا مقیاسی و ب 5نامه بر اساس طیف لیکرت های پرسشدهندگان در مورد هر یک از گویهنظر پاسخ

ها را در دو وضعیت دهندگان، هر یک از گویهعالوه بر این، پاسخ گیری گردید.اندازه 3میانگین 

شناختی های جمعیتنامه به ویژگیقسمت دوم پرسش گذاری کردند.موجود و مطلوب نمره

پاسخ بود که نظر دانشجویان را در ال بستهؤنامه شامل یک ساختصاص داشت.  قسمت سوم پرسش

صوری  1روایی سنجید.بان تخصصی علوم تربیتی میمورد وضعیت موجود کل برنامه درسی درس ز

برای أیید گردید. متخصصان زبان تخصصی و علوم تربیتی تنفر از  5نامه توسط و محتوایی پرسش

نفر از دانشجویان توزیع  30نامه به صورت آزمایشی میان حدود نامه، پرسشپرسش 2سنجش پایایی

 98/0و در وضعیت مطلوب برابر با  89/0آلفای کرونباخ در وضعیت موجود برابر با  یشد و نتیجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Validity 2- Reliability

روش پژوهش
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 دهند.نامه را نشان میدقت، پایایی و مطلوبیت پرسشمحاسبه گردید که این نتایج، صحت، 

نامه انجام گرفت؛ بدین صورت در بخش کیفی، مصاحبه ساختارمندی از پاسخگویان به پرسش

ها درخواست گردید که نظر خود را در مورد دهندگان داده شد و از آنالی به تمام پاسخؤکه س

صوری  1روایی صی به صورت کتبی ارائه دهند.تخص های وضعیت مطلوب برنامه درسی زباناولویت

یید گردید.أنفر از متخصصان زبان تخصصی و علوم تربیتی ت 5ال مصاحبه توسط ؤو محتوایی س

 هایافته
 نظر از تربیتی علوم هایرشته  تخصصی   زبان درس درسی  برنامه موجود وضعیت ال اول: ؤس 

است؟ چگونه دانشجویان

دانشجویان در مورد وضعیت موجود برنامه درسی زبان تخصصی ، میانگین نظرات 1جدول 

شود، میانگین مربوط مشاهده می 1چه در جدول شماره چنان دهد.می تربیتی را نشانهای علومرشته

 3ای لیکرت یعنی به وضعیت موجود برنامه درسی تفاوت معناداری با میانگین مقیاس پنج درجه

این موضوع است که  یکننده ییدأمنفی بودن حد پایین و حد باال ت (.  عالوه بر این،P=00/0) دارد

 برنامه درسی در وضعیت موجود، در سطح پایین و نامطلوبی قرار دارد. 

های علوم تربیتیتک متغیره در مورد وضعیت موجود برنامه درسی درس زبان تخصصی رشته tنتایج آزمون  -1جدول

حد باال حد پایین T p معیار انحراف میانگین درجه آزادی تعداد

248 247 33/2 95/0 89/10- 00/0 78/0- 54/0-

ثیر عوامل جنسیت، دوره تحصیلی، نوع رشته تحصیلی و نوع دانشگاه بر نظرات أجهت بررسی ت

 Fهای علوم تربیتی، آزمون دانشجویان در مورد وضعیت کنونی برنامه درسی زبان تخصصی رشته

شود، میان نظرات دانشجویان مرد و زن چه در جدول دو مشاهده میچنان چند متغیره انجام شد.

(27/0=(P( 09/0، نظرات دانشجویان ارشد و دکتری=Pنظرات دانشجویان رشته ،) های علوم تربیتی

ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، ریزی درسی، برنامههای برنامه)رشته

های ( و نظرات دانشجویان دانشگاهP=47/0ریزی آموزش عالی( )تکنولوژی آموزشی و برنامه

( در مورد وضعیت کنونی برنامه P=85/0مختلف اصفهان، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و شیراز )

درسی زبان تخصصی رشتههاي علوم تربیتی تفاوت معناداري وجود ندارد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Validity 
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جدول2- نتایج تحلیل واریانس )آزمونF( در مورد تأثیر جنسیت، دوره تحصیلی، رشته تحصیلی و 
نوع دانشگاه بر نظرات دانشجویان در مورد وضعیت موجود برنامه درسی درس زبان تخصصی 

رشتههاي علوم تربیتی

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات گذارأثیرعامل ت

03/1103/119/127/0جنسیت

15/4208/240/209/0 )کارشناسی ارشد و دکتری( دوره

85/4680/093/047/0 های علوم تربیتیرشته

65/0321/025/085/0هادانشگاه

 راهبردهای و یادگیری -یاددهی محتوا، فرایندهای ها،هدف موجود وضعیتال دوم: ؤس

 چگونه دانشجویان نظر از تربیتی علوم هایرشته تخصصی زبان درس تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

است؟

یادگیری و راهبردهای  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهی، میانگین وضعیت موجود هدف3جدول 

نظر دانشجویان را نشان  های علوم تربیتی ازدرس زبان تخصصی رشته ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ها، موجود هر چهار عنصر هدفشود، میانگین وضعیت مشاهده می 3چه در جدول چناندهد. می

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با میانگین مقیاس پنج  -محتوا، فرایندهای یاددهی

(، به بیان دیگر، میانگین وضعیت موجود P=00/0تفاوت معناداری دارد ) 3ای لیکرت یعنی درجه

این، منفی بودن حد پایین و حد باال عالوه بر صله معناداری تا حد متوسط دارد. هر چهار عنصر فا

تر از حد متوسط و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بدین معناست که میانگین هر چهار عنصر کم

یادگیری و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیمتغیره در مورد وضعیت موجود هدفتک tنتایج آزمون  -3جدول

های علوم تربیتیخصصی رشتهراهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان ت

شاخص

عنصر
حد باالحد پایینtPدرجه آزادیانحراف معیارمیانگینتعداد

-63/0 -80/0 00/0 -90/16 247 67/0 27/2 248 هاهدف

-54/0 -73/0 00/0 -35/13 247 75/0 35/2 248 محتوا

-فرایندهای یاددهی

 یادگیری
248 37/2 62/0 247 78/15- 00/0 70/0- 54/0-

راهبردهای ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی
248 15/2 57/0 247 22/23- 00/0 77/0- 91/0-

ثیر عوامل جنسیت، دوره تحصیلی، نوع رشته و نوع دانشگاه بر أعالوه بر این، جهت بررسی ت

یادگیری و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهینظرات دانشجویان در مورد وضعیت کنونی هدف
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چند  Fهای علوم تربیتی، آزمونارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشتهراهبردهای 

دهد، میان نظرات دانشجویان مرد و زن، نظرات نشان می 4چه جدول چنان د.متغیره انجام ش

های مختلف علوم تربیتی و نظرات دانشجویان دانشجویان ارشد و دکتری، نظرات دانشجویان رشته

اصفهان، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و شیراز در مورد وضعیت کنونی های مختلف دانشگاه

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیهدف

 تخصصی تفاوت معناداری وجود ندارد.

تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع ثیر جنسیت، دوره أ( در مورد تFمتغیره )آزموننتایج تحلیل واریانس چند -4جدول

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیدانشگاه بر نظرات دانشجویان در مورد وضعیت موجود هدف

های علوم تربیتیپیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته

گذارعامل تأثیر عنصر برنامه درسی
مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادی

میانگین 

تمجذورا
FP

هاهدف

08/0108/020/064/0جنسیت

15/0207/019/082/0)کارشناسی ارشد و دکتری( دوره

15/3652/033/124/0های علوم تربیتیرشته

19/0306/016/091/0نوع دانشگاه

محتوا

26/1126/164/210/0جنسیت

43/0221/044/063/0)کارشناسی ارشد و دکتری( دوره

55/1625/054/077/0های علوم تربیتیرشته

17/0305/012/094/0نوع دانشگاه

 -فرایندهای یاددهی

یادگیری

002/01002/0005/094/0جنسیت

13/1256/075/117/0)کارشناسی ارشد و دکتری( دوره

93/2649/051/193/0های علوم تربیتیرشته

34/0311/035/078/0دانشگاهنوع 

راهبردهای ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی

08/0108/028/059/0جنسیت

06/0203/011/089/0)کارشناسی ارشد و دکتری( دوره

04/3650/069/112/0های علوم تربیتیرشته

12/0304/014/093/0نوع دانشگاه

 هایرشته تخصصی زبان درس درسی برنامه عنصر ترینچالشکم و ترینپرچالشال سوم: ؤس

 کدامند؟ دانشجویان نظر از تربیتی علوم

های چهار عنصر برنامه درسی درس زبان دار بودن تفاوت میان میانگینجهت بررسی معنا
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تربیتی در وضعیت موجود، آزمون فریدمن انجام شد که نتایج آن در جدول های علومتخصصی رشته

های گردد تفاوت میان میانگین، مشاهده می5طور که در جدول هماناست.  شده آورده 5شماره 

های علوم تربیتی در وضعیت موجود معنادار است عناصر برنامه درسی زبان تخصصی رشته

(00/0P= ،بر این اساس، از نظر دانشجویان  .)07/2با میانگین  راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

ترین عنصر برنامه چالشکم 66/2یادگیری با میانگین  -ترین عنصر و فرایندهای یاددهیچالشپر

های علوم تربیتی در وضعیت موجود هستند. درسی زبان تخصصی رشته

ترین عنصر برنامه درسی زبان تخصصی چالشترین و کمچالشنتایج آزمون فریدمن در مورد پر -5جدول

تربیتیهای علومرشته

 تعداد
درجه

آزادی
مجذور خی

friedman
p

 ترین عنصرچالشپر

)راهبردهای ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی(

 ترین عنصرچالشکم

یادگیری( -دهی)فرایندهای یاد

248321/50000/007/266/2

 -یاددهی فرایندهای محتوا، ها،هدف مطلوب وضعیت و موجود وضعیت میان آیاال چهارم: ؤس

 تربیتی علوم هایرشته تخصصی زبان درس تحصیلی پیشرفت ارزشیابی راهبردهای و یادگیری

دارد؟ وجود معناداری تفاوت

ها، محتوا، فرایندهای جهت بررسی میزان تفاوت میان وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب هدف

های علوم یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته -یاددهی

چه در جدول چناناست.  شده نمایش داده 6زوجی انجام شد که نتایج آن در جدول   tبیتی، آزمونتر

ها، محتوا، شود، تفاوت میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در چهار عنصر هدفمشاهده می 6

یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی  -فرایندهای یاددهی

ترین تفاوت میان وضعیت موجود و وضعیت همچنین بیشعلوم تربیتی معنادار است. های هرشت

ترین تفاوت میان وضعیت موجود و کم راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلیمطلوب مربوط به عنصر 

باشد. و وضعیت مطلوب مربوط به عنصر محتوا می
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شاخص 

عنصر
 میانگینوضعیت

انحراف

معیار
تفاوت

%95فاصله اطمینان 
t P  حد باالحد پایین

هاهدف
27/267/0وضعیت موجود  

95/1- 09/2- 81/1- 28/28-00/0
23/474/0وضعیت مطلوب

محتوا
35/275/0وضعیت موجود  

87/1- 00/2- 73/1- 13/27-00/0
67/0 22/4 وضعیت مطلوب  

 -فرایندهای یاددهی

یادگیری

37/262/0وضعیت موجود  
93/1- 04/2- 83/1- 05/34-00/0

31/465/0وضعیت مطلوب  

راهبردهای ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی

15/257/0وضعیت موجود  
06/2- 18/2- 94/1- 26/34-00/0 67/0 22/4 وضعیت مطلوب  

 محتوا، ها،هدف های وضعیت مطلوبدانشجویان چه مواردی را به عنوان اولویتال پنجم: ؤس

 بیان تخصصی زبان درس تحصیلی پیشرفت ارزشیابی راهبردهای و یادگیری -یاددهی فرایندهای

 اند؟کرده

ها استفاده شد تا معنادار بودن متغیره برای تمام گویهتک tال از آزمون ؤبرای پاسخ به این س

آزمونبر اساس ها محاسبه شود. برای تک تک گویه 3فاصله میان وضعیت مطلوب تا حد متوسط 

t ( معنادار 3های چهار عنصر تا حد متوسط )متغیره، فاصله میان میانگین وضعیت مطلوب گویهتک

ترین موارد مطلوب از هر عنصر عالوه بر این، بر اساس نتایج آزمون فریدمن مهم(. =00/0P) بود

است. نشان داده شده 1های علوم تربیتی، در شکل درس زبان تخصصی رشته

جدول6- تفاوت میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هدفها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری و راهبردهای 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشتههای علوم تربیتی بر اساس نتایج آزمون t زوجی
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یادگیری و  -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیهدف های دانشجویان در مورد وضعیت مطلوب چهار عنصرولویتا -1شکل 

های علوم تربیتیراهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته

دانشجوی تحصیالت  248پاسخ از ؤال بازای که در قالب یک سعالوه بر این، بر اساس مصاحبه

های برنامه شد که نظر خود را در مورد اولویت گرفت، از پاسخگویان درخواست تکمیلی صورت

های مستخرج از نظرات کتبی، پاسختخصصی به صورت کتبی بیان کنند.  درسی مطلوب درس زبان

های کمی برای پژوهشگر فراهم آورد که تری در مقایسه با اطالعات حاصل از دادهاطالعات دقیق

های کمی در نظر گرفت.  نظرات داده یکنندهکننده و کاملییدأهای کیفی تعنوان دادهتوان آن را به می

 های برنامه درسی مطلوب درس زبان تخصصی به تفصیل در ذیل آوردهدانشجویان در مورد اولویت

است: شده



155 های علوم تربیتی و ...بررسی وضعیت موجود چهار عنصر برنامه درسی زبان تخصصی رشته

پژوهشی و نیازهای بازار  –ال مذکور، توجه به نیازهای آموزشیؤدرصد از پاسخگویان به س 29

به عنوان مثال،  کردند. کار دانشجویان را به عنوان اولویت برنامه درسی درس زبان تخصصی بیان

برنامه درسی »است:  کرده چنین اظهاردانشجوی دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان این

دانشجوی دکتری دیگری از  «سب باشد.ای دانشجویان متناباید با نیازهای بازار کار و نیازهای رشته

مدیریت آموزشی اعتقاد داشته است که برنامه درسی باید به نحوی باشد که دانشجویان قادر  یرشته

 به نوشتن مطالب انگلیسی در شاخه تحصیلی خود باشند.

کید بر چهار مهارت زبان انگلیسی )صحبت کردن، شنیدن، نوشتن أدرصد از پاسخگویان، ت 41

به عنوان  اند.کرده ندن( و مهارت ترجمه را به عنوان اولویت برنامه درسی زبان تخصصی ذکرو خوا

است:  دادهدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه شیراز در این زمینه اینگونه توضیح مثال، 

افراد  کید شود چون در مقاطع باال ارتباط باأباید بر مهارت مکالمه، نگارش و شنیدن بسیار ت»

ما، در مقطع دکتری  یها از جمله رشتهالبته در بسیاری از رشتهوری است. خارج از کشور بسیار ضر

«درس زبان تخصصی وجود ندارد.

ارتباط محتوا و  یدانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه اصفهان در زمینه

به صورت کتب مدون جهت این درس معرفی منابع »است:  داشتههای زبان تخصصی بیان مهارت

همچنین دانشجوی دوره  «ری، گفتاری و ترجمه تقویت گردد.های شنیداشود که هدف مهارت

کید بر توجه به چهار مهارت زبان انگلیسی در برنامه درسی أریزی آموزش عالی ضمن تدکتری برنامه

 ،listening ،speaking ،readingباید بر هر چهار مهارت »است:  داشته زبان تخصصی، اظهار

writing کید شود و این چهار قابلیت را به طور همزمان در فراگیران افزایش دهد.أبه طور متعادل ت»

ریزی های دانشجوی برنامهدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه عالمه نیز صحبت

های شنیداری و ترجمه و مهارت صحبت بر مهارت به نظر من باید»است:  کرده ییدأآموزش عالی را ت

«کید و کار شود.أتر تکردن بیش

روز، متنوع و متناسب با درصد )بیش از نیمی( از پاسخگویان، استفاده از منابع تخصصی به 52

اند و گرفته نظربرنامه درسی مطلوب زبان تخصصی درهای سطح دانشجو را به عنوان اولویت

ها را برای یادگیری زبان تخصصی ترغیب نماید.  که منابع به شکلی باشد که آن خواستار آن بودند

محتوای »است:  نموده به عنوان نمونه، دانشجوی دکتری از دانشگاه شهید بهشتی این طور اظهار

«ها در نظر گرفته شود.به طوری که نیازهای آن د متناسب با سطح دانشجویان باشد.آموزشی بای

است:  داشته دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی اعتقاددانشجوی 
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زیرا داشتن یک کتاب مشخص به علت ضعف در روزآمد شدن روز باشد. محتوای درسی باید به»

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش « باشد.کارشناسی ارشد مناسب نمیمطالب آن، برای منبع درسی 

محتوای آموزشی درس زبان تخصصی الزم است که »است:  کرده کیدأالمه نیز تعالی از دانشگاه ع

ریزی درسی عالوه بر این، دانشجوی دکتری برنامه« ر نیاز و تخصص دانشجویان باشد.روز، مبتنی ببه

محتوای درسی باید به »است:  کرده دانشگاه اصفهان، نظر خود را در این زمینه بدین شکل بیان

تخصصی خود شود و برای یادگیری زبان  یباشد که باعث باال رفتن درک افراد از حیطهای گونه

 «المللی دانشجویان را ترغیب کند.انگلیسی به عنوان زبان بین

درصد از پاسخگویان استفاده از روش تدریس فعال را به عنوان اولویت برنامه درسی  34

ها جذاب، دارای جو دوستانه و آرایش ای که کالسگونهبه اند.نموده مطلوب زبان تخصصی مطرح

به عنوان مثال، دانشجوی کارشناسی شود.  روز دنیا استفادههای تدریس بهخوب باشد و از روش

آموزش زبان تخصصی باید به صورت »ریزی آموزشی از دانشگاه عالمه معتقد بوده است: ارشد برنامه

اسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت درباره این موضوع چنین دانشجوی کارشن«  دیالوگ و هدفمند باشد.

یرند و پی بگؤسسات زبان را دراست: حالت فعال در کالس درس ایجاد شود، روش م داده توضیح

ریزی درسی از دانشگاه عالمه برای دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه از حالت خمودی خارج شوند.

های آموزشی و توان تحلیل فیلممی»کرده است:  ادهای زبان تخصصی پیشنهجذاب کردن کالس

و  تادانسینمایی مرتبط با رشته تحصیلی را به زبان اصلی )انگلیسی( در برنامه آموزشی گنجاند و اس

 «ها بپردازند.دانشجویان با زبان انگلیسی به بحث و تحلیل پیرامون فیلم

به عنوان مثال دانشجوی  اند.ردهکزمان درس را مهم بیان درصد از پاسخگویان افزایش  6

کید بر افزایش زمان درس زبان أریزی آموزشی از دانشگاه اصفهان ضمن تکارشناسی ارشد برنامه

است:  کرده است به نوعی شکایت شده داده تخصصی، از زمان کمی که به این درس اختصاص

استاد انتظار زیاد  ازاز دانشجو و به نوعی  شود. داده تری باید به این درس اختصاصساعات بیش»

است که در این مقدار واحد، دو واحد یا چهار واحد، بسیاری از عوامل برنامه درسی مطلوب درس 

 «کند. زبان تخصصی را رعایت

درسی زبان  متخصص را به عنوان اولویت برنامه تاداندرصد از پاسخگویان، استفاده از اس 4

به عنوان نمونه، دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه  اند.تخصصی بیان کرده

که برای این درس  تادانیاس»است:  متخصص را تا حدودی تشریح کرده تادانهای اسعالمه، ویژگی

انتخاب می شوند باید کامالً )بر موضوع رشته و زبان نگلیسی( مسلط بوده و از قبل هدف خود را 
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 «کنند.ب با سطح دانشجو تدریس بیان کنند و متناس

ن اولویت برنامه درصد از پاسخگویان نیز انجام ارزشیابی به صورت ارزیابی مستمر را به عنوا 4

به عنوان مثال دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید  اند.درسی این درس برشمرده

شود بلکه  ایان ترم و یا میان ترم ختمارزشیابی نباید تنها به امتحان پ»است:  کید کردهأبهشتی ت

 «گیرد. ارزشیابی این درس باید به صورت مستمر انجام

 گیریبحث و نتیجه
های علوم تربیتی در داد که برنامه درسی درس زبان تخصصی رشتههای پژوهش نشان یافته

این یافته با نتایج گزارش شده توسط  تر از حد متوسط و یا نامطلوب است.وضعیت موجود، کم

( همراستا بوده 2009) قدم( و قنسولی و پیش2008(، حیاتی )2008تحقیقات مزدیسنا و تحریریان )

های ذکر شده، معتقد هستند که برنامه درسی زبان تخصصی، تمام پژوهش کند.أیید میها را تو آن

ن تجدید نظر در برنامه درسی موجود زبان تخصصی بنابرای ی نیازهای فراگیران نیست.برآورده کننده

 های علوم تربیتی امری الزم و ضروری است.رشته

های پژوهش حاضر، آنست که عنصر هدف در وضعیت موجود، در سطح پایین از دیگر یافته

، مزدیسنا (1393)شناس ای با تحقیقات رضوانی و حقچنین یافتهتر از حد متوسط قرار دارد. و کم

این  هاست.مرتبط با نتایج این پژوهش ( همسو بوده و2011)لیو و همکاران ( و 2008حریریان )و ت

تحقیقات سطح پایین اهداف، تعیین اهداف بدون استفاده از نظرات مسئوالن امر، ارزیابی نکردن 

ردهای های زبان تخصصی و استانداشده در کتاب گرفتهاهداف در نظر نیازهای فراگیران، سطح پایین 

هایی که در را به عنوان چالش ها از لحاظ آموزشی، تعیین اهداف بدون ارزیابی نیازهای فراگیرانآن

درس زبان  هایبنابراین وضعیت موجود هدفاند. کرده ، عنوانعنصر هدف وجود دارد یزمینه

 های علوم تربیتی نامطلوب بوده و نیاز به بازنگری دارد.تخصصی رشته

ها میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عنصر هدف یهای پژوهش، فاصلهتهبر اساس یاف

رود در نظر ها که در برنامه درسی مطلوب انتظار میهای عنصر هدفترین گویهمهم است.معنادار 

های علمی جهانی صی با پیشرفتهای درس زبان تخصز: همخوانی هدفگرفته شوند عبارتند ا

پژوهشی دانشجویان )بخش کمی و  -های درس با نیازهای آموزشیهدف)بخش کمی(؛ همخوانی 

های زبان انگلیسی به ویژه مهارت شنیدن و صحبت کردن ها بر تقویت مهارتکید هدفأکیفی( و ت

( و 2012(، مدری و روس )2011های اولوکای و دمیرل ))بخش کمی و کیفی(. این یافته با پژوهش
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های زبان انگلیسی ها بر توجه به مهارتهمخوانی دارد. در این پژوهش( 2014اکبری و بغایریب )علی

های برنامه درسی باید در نظر و نیازهای متفاوت دانشجویان به عنوان عوامل مهمی که در هدف

های زبان انگلیسی رو، توجه به نیازهای دانشجویان و مهارتاز ایناست.  شده کیدأت ،گرفته شود

 شوند. های درس زبان تخصصی باید در نظر گرفتهست که در بازنگری هدفترین مواردی امهم

تر از حد متوسط بوده و در ها حاکی از آن بود که عنصر محتوا در وضعیت موجود کمیافته

حاجی (، 1382) های برزآبادی فراهانیاین نتایج با پژوهشداری قرار دارد. طح ضعیف و چالشس

(، احمدی و رحیمی باجالنی 2011عباسیان و مهدوی )(، 2012) رسولی(، اصل1389رستملو )

هایی همچون های ذکر شده، چالشپژوهش( هماهنگ است. 2014ریب )اکبری و بغای( و علی2012)

نکردن  های زبان تخصصی؛ برآوردهضعف محتوای درسی و تمرینات کتابی؛ کاهش کیفیت کتاب

رسی بر اساس تحلیل نیاز؛ کاربرد کم و یا کاربرد نداشتن های دتهیه نشدن کتاب ؛نیازهای دانشجویان

درس  ها با معیارهای الزم را به عنوان دالیل ضعف محتوایها و همخوانی نداشتن کتابمتن کتاب

نظر در محتوای درس زبان تخصصی الزم و ضروری به اند. بنابراین تجدیدزبان تخصصی بیان کرده

 رسد.نظر می

ت مطلوب عنصر محتوا نشان داد که تفاوت میان وضعیت موجود و وضعی عالوه بر این، نتایج

توان به ترین موارد در محتوای مطلوب برنامه درسی درس زبان تخصصی را میمهم معنادار است.

صورت: همخوانی محتوای درس با دانش و موضوعات رشته تخصصی دانشجو )بخش کمی و 

خش کمی و کیفی( و همخوانی محتوا با پرورش کیفی(؛ متنوع و جذاب بودن محتوای درس )ب

و  (1998ای با دیدگاه دودلی ایوانز )چنین یافتهن نمود. های زبان انگلیسی )بخش کمی( بیامهارت

(، برآوردن نیازهای ویژه 1988و استرونز )( 1998)( همراستا است. دودلی ایوانز 1988استرونز )

های های ویژه را به عنوان ویژگیها و فعالیتا، حرفههیادگیرنده و مرتبط بودن با محتوای رشته

 اند.مهمی که یک درس زبان تخصصی باید دارا باشد ذکر کرده

 -ی یاددهیدیگر پژوهش، حکایت از آن داشت که وضعیت موجود عنصر فرایندها ییافته

(، احمدی و 1389)رستملو (، حاجی2008های حیاتی)این یافته با پژوهشیادگیری نامطلوب است. 

های ذکر شده، پژوهش همراستا است.( 2014( اکبری و بغایریبو علی (2012)رحیمی باجالنی

زبان تخصصی؛ روش  تادانمحور بودن؛ تخصص کم برخی از اسوجود مشکالتی همچون معلم

کافی نبودن زمان اختصاص  ؛کید داردأتدریسی که تنها بر حفظ تعدادی از کلمات و اصطالحات ت

ها؛ زبان تخصصی رشته تادانهای فنون تدریس برای اسیافته برای درس زبان تخصصی؛ نبود کالس
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های مورد استفاده در تمرینات آموزان ایرانی و سبکهای یادگیری زبانسبک وجود شکاف عمیق میان

 یادگیری ذکر -یاددهی تخصصی را دلیل نامطلوب بودن شرایط موجود فرایندهایکتب درسی زبان 

توان یادگیری درس زبان تخصصی می -بنابراین با بازنگری در عنصر فرایندهای یاددهیاند. کرده

 نامطلوب کنونی را تغییر داد. شرایط

یادگیری نیز  -ددهیمیان وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب عنصر فرایندهای یا یفاصله

دگیری شامل موارد زیر بودند: یا -ترین موارد مطلوب عنصر فرایندهای یاددهیمهممعنادار بود. 

تخصصی و مسلط بر زبان انگلیسی )بخش کمی و کیفی(؛  یمتخصص در رشته تاداناستفاده از اس

های ضروری درس زبان تخصصی )بخش های یادگیری اثربخش برای تقویت مهارتایجاد فرصت

دانشجویان )بخش کمی کمی( و ایجاد اشتیاق و انگیزش برای یادگیری زبان انگلیسی تخصصی در 

 نژادنیا و مصلی( و مهدوی2012) ، لی(2009) (، برن2011ای با تحقیقات تاتزل )و کیفی(. چنین یافته

نشان داد که مشارکت متخصصان موضوع درسی  (2011)نتیجه تحقیق تاتزل  همراستا است. (1388)

های پژوهشضروری است. زبان تخصصی، الزم و  آموزش زبان انگلیسی در تدریس تادانو هم اس

هایی توانند فرصت( حاکی از آن بود که ابزارهای تکنولوژی اطالعات می2012( و لی )2009برن )

در  (1388)نژاد نیا و مصلیمهدویآورند. ری درس زبان تخصصی فراهمرا جهت افزایش یادگی

های د فرصتها در ایجاثرترین روشؤیکی از م "رویکرد کل نگر"گیری کردند که تحقیق خود نتیجه

 ها و بر این اساس، الزم است که در بازنگری برنامه درسی، از روشیادگیری اثربخش است. 

 بخشد، استفاده شود.های تدریس نوینی که آموزش زبان تخصصی را ارتقا میفرایند

های تحقیق همچنین داللت بر آن داشت که دانشجویان نه تنها وضعیت موجود عنصر یافته

 اند، بلکه این عنصر را به عنوان را نامطلوب ارزیابی کرده اهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلیر

دلیل این امر شاید بدین اند. گرفته نظرر برنامه درسی درس زبان تخصصی درترین عنصچالشپر

، حفظیات دانشجو مورد ارزیابی قرار های ارزشیابی پیشرفت تحصیلیآزمون خاطر است که در

چنین گیرند. خصصی مورد سنجش قرار نمیهای الزم درس زبان تگیرد و هیچ کدام از مهارتمی

(، 2015محمد بنور و همکاران ) همخوان است. (2015ای با پژوهش محمد بنور و همکاران )یافته

های مختلف کنونی ارزشیابی زبان تخصصی نامطلوب است، در پژوهش خود اذعان داشتند که قالب

ها تنها توانایی دانشجویان در حفظ کردن و تشخیص ساختارهای دستوری و برخی از این قالب زیرا

پژوهش حاضر و مطالب ذکر شده،  یبنابراین با توجه به یافته کند.صطالحات علمی را ارزیابی میا

تجدید نظر در عنصر راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی امری ضروری 
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 است.

میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عنصر  یهای پژوهش حاضر، فاصلهاساس یافته بر

راهبردهای ترین موارد مطلوبِ عنصر مهممعنادار بود.  راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلیکید أ، عبارت بودند از: تارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کید ارزشیابی از پیشرفت أصالح نقاط ضعف دانشجویان )بخش کمی(؛ تدانشجویان بر تشخیص و ا

کید ارزشیابی از پیشرفت أهای زبان انگلیسی )بخش کمی( و تتحصیلی دانشجویان بر مهارت

بی پایان ترم )بخش تحصیلی دانشجویان بر ارزشیابی تشخیصی و مستمر و اکتفا نکردن به ارزشیا

محمد بنور ( همراستا است. 2015پژوهش محمد بنور و همکاران ) این یافته با نتایجکمی و کیفی(. 

 Weir’s socio-cognitiveشناختی ویر ) -( در پژوهش خود، قالب ارزشیابی اجتماعی2015و همکاران )

framework )ی درس زبان تخصصی پیشنهاد را به عنوان قالب مناسب برای ارزشیابی پیشرفت تحصیل

تواند بر اساس نیازهای فراگیران، به ارزشیابی پیشرفت که این قالب میها معتقد بودند آن کردند.

 تحصیلی درس زبان تخصصی بپردازد و توانایی زبان انگلیسی دانشجویان را بهبود بخشد. 

ها نشان داد که جنسیت، دوره تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع دانشگاه بر عالوه بر این، یافته

کنونی برنامه درسی )به طور کلی( و عناصر برنامه درسی ) هدف  نظر دانشجویان در مورد وضعیت

ی(، ئیادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی( ) به طور جز –ها، محتوا، فرایندهای یاددهی

 است. ثیری نداشتهأت

 هاپیشنهاد
 کاربردی هایپیشنهاد

کنونی برنامه درسی زبان توان گفت که وضعیت چه گذشت به طور خالصه میبا توجه به آن

های علوم بخش نیست و بازنگری در برنامه درسی زبان تخصصی رشتهوجه رضایتهیچتخصصی به

 -ها، محتوا، فرایندهای یاددهیچهار عنصر برنامه درسی یعنی هدف تر، درجزئی تربیتی و به طور

که شرایط  رسد به طوریییادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی الزم و ضروی به نظر م

 مطلوب زیر در آن رعایت گردد: 

ای های برنامه درسی زبان تخصصی با توجه به نیازهای آموزشی، پژوهشی و حرفه( هدف1

به طوری که دانشجویان را برای ان انگلیسی طراحی و تدوین گردد. های زبدانشجویان و مهارت

روز و ( محتوای درس زبان تخصصی جذاب، به2 ده سازد؛المللی آمامقاله در سمینارهای بین یارائه
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( فرایندهای 3های زبان انگلیسی، طراحی و تدوین گردد؛ تخصصی شود و در راستای تقویت مهارت

تادان های جدید تدریس، تکنولوژی روز دنیا و مشارکت اسیادگیری با در نظر گرفتن روش -یاددهی

هایی را برای ای که فرصتگونهآموزش زبان انگلیسی تدوین گردد به تادانمتخصص رشته و اس

ای گونه( راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به4های زبان انگلیسی فراهم آورند؛ تقویت مهارت

 گردد.های زبان انگلیسی دانشجو ارزیابی باشد که در تمام دوره زبان تخصصی مهارت

ای که گونههای فوق را عملی سازد بهتواند ویژگیه درسی میاما در واقعیت، چه نوع برنام

های زبان تخصصی، محدود همگونی و عدم تجانس کالسمطابق با شرایط آموزشی ایران یعنی نا

های یادگیری اثربخش برای درس زبان تخصصی محسوب بودن زمان درس )که مانع ایجاد فرصت

 د؟ شود( و کمبود امکانات، قابل اجرا باشمی

در  است که دارای چنین قابلیتی است. های درسیمحور یکی از برنامهدرسی پروژه یبرنامه

محور نوعی برنامه آموزشی است که آموزش در آن به صورت عملی و در واقع، برنامه درسی پروژه

د.  گیرمحور بودن، تجربه؛ محورِ آموزش قرار میشود و به جای معلممتن زندگی دانشجو انجام می

های کوچک ای، حل مشکالت و برطرف کردن نیازها از طریق خود افراد و گروههدف از چنین برنامه

محتوای چنین برنامه ین انتقال یادگیری معنادار است. و افزایش عالقه و اشتیاق دانشجویان در ح

ی و یا یادگیری به صورت انفراد –فرایندهای یاددهیشود. ا کمک دانشجویان انتخاب میدرسی ب

ریزی کردن؛ استفاده از تکنولوژی و مدیریت زمان و بدون گروهی؛ ایجاد ارتباط و تعامل؛ برنامه

کنترلی و خودکفایتی را در دانشجویان افزایش های خودگیرد و مهارتحضور در کالس انجام می

در این نوع  (. راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی394: 2014، 1دهد )سنیووا، کایا و بودورامی

های گیری از سایر مقالهای را خود با بهرهگیرد که دانشجو مقالهبرنامه درسی بدین شکل انجام می

در نتیجه در چنین برنامه  المللی ارائه نماید.جهانی به زبان انگلیسی بنویسد و در سمینارهای بین

حل می گردد؛ دانشجویان شود؛ مشکل کمبود وقت درسی، نیازهای دانشجویان در نظر گرفته می

زبان انگلیسی خود استفاده نمایند و به  هایتوانند از تکنولوژی روز دنیا در جهت تقویت مهارتمی

آموزش زبان انگلیسی نیز  تادانمتخصص موضوعی و اس تادانگیری از اسدانشجویان فرصت بهره

 شود.داده می
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1- Senyuva, Kayaa & Bodura 
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 پژوهشیهای پیشنهاد

بعدی، ابعاد مختلف برنامه درسی درس زبان تخصصی شود در تحقیقات میپیشنهاد 

گام در جهت تکمیل بهی شده و اقدامات زیر به صورت گاممحور، به صورت آزمایشی ارزیابپروژه

 برنامه درسی مطلوب این درس صورت گیرد:

 های نوین جهانی در جهت تدوین یک برنامه درسی مطلوب زبان تخصصی انواع استراژی

 ر گیرد.مورد تحقیق قرا

 العمر مورد تحقیق قرار برنامه درسی مطلوب زبان تخصصی با تمرکز بر یادگیری مادام

 گیرد.

 فایده مورد پژوهش قرار گیرد. -برنامه درسی مطلوب زبان تخصصی با رویکرد هزینه 
 

 منابع
 الف. فارسی

پژوهش  ،دانشجویان و آمار(. انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه 1382برزآبادی فراهانی، داوود. )
 .159-147، 15 ،های خارجیزبان

فصلنامه علوم  ،(. سیری در آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه1389حاجی رستملو، قدرت. )
 .74-63(، 58) 14 ،انسانی

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

 .110-95(، 4)5 ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،اهداف آموزشی اندرسون و کراتول
(. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص )بررسی 1389قنسولی، بهزاد و پیشقدم، رضا. )

، 3 ،ه مطالعات زبان و ترجمه )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(فصلنام ،زبان عمومی دانشگاه(
22-38. 

(. نگاهی دوباره به رویکرد برنامه درسی 1390کیانی، غالمرضا؛ نویدی نیا، حسین و مومنیان، محمد. )
(، 2) 2 ،های زبان و ادبیات تطبیقیفصلنامه پژوهش ،های خارجیملی نسبت به آموزش زبان

185-209. 
نگری و موضوع آموزی با رویکرد کل(. نقش زبان1388نژاد، پرویز. )، مهدی و مصلینیامهدوی

-167(، 2) 30 ،نامه علوم سیاسیپژوهش ،المللمحور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین
192. 

مشخصات کلی برنامه و سرفصل (. 1373ریزی. )عالی برنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای
، دویست و نود و ریزی آموزشیدوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامهدروس 

 ریزی آموزشی(.)مدیریت و برنامه دومین جلسه
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Abstract 

The objective of this study was to examine the current situation of objectives, content, 

teaching strategies and assessment of the ESP curriculum of education disciplines and its 

distance to the desired situation.  This descriptive survey was done in Iran and data were 

collected with a researcher made questionnaire.  The validity of the questionnaire was 

approved by five English language and education experts.  The statistical population 

included graduates of four University of Iran.  248 students were selected as a sample 

through Cohen table.  The data were analyzed through SPSS software using one sample 

t-test, paired t- test, multivariate F test and Friedman test. The results showed that the 

current situation of objectives, content, teaching strategies and assessment of education 

disciplines was not satisfied and there was a significant difference between the current 

situation and the desired situation of objectives, content, teaching strategies and 

assessment of the ESP curriculum of education disciplines. At the end, an appropriate 

strategy was suggested according to the terms of Iran to achieve the desired situation of 

objectives, content, teaching strategies and assessment of the ESP curriculum.  

 

Key words: Current situation, Desired situation, Curriculum's elements, Education 

disciplines, ESP. 
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