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  انگلیسی براي اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار
  

  د برزآبادي فراهانیوداو
  هاي خارجی  استادیار دانشکدة زبان

  
  چکیده

هـاي فنـی مهندسـی، پزشـکی، علـوم        کارشناسی از طریق نظرخـواهی از دانـشجویان رشـته    در مقطعESPهاي   این نوشته که با هدف بررسی وضعیت دوره       
هـر چنـد کـه    . شان، ضروري است   تحصیلی مربوطه  براي موفقیت دانشجویان در رشتۀESPهاي  اجتماعی و علوم انسانی انجام پذیرفت، نشانگر آن است که دوره   

در این زمینه پیشنهادهایی نیـز بـراي بهبـود وضـعیت موجـود      . ها تقریباً کارائی بایسته را ندارند ، این دورهبه علت کوتاهی، ضعف محتوي درسی و تمرینات کتابی        
بـه عمـل آمـد تـا     ) TOEFL(هاي فنی مهندسی و پزشکی، از ایـن دانـشجویان آزمـون تافـل      همچنین براي تعیین توانش زبانی دانشجویان رشته  . ارائه شده است  

اند، تدوین کتاب و تدریس آن، بـراي دانـشجویان ایرانـی بـا ایـن فـرض        ه چون مخاطبان حداقل در سطوح متوسطی از توانمندي زبانیمعلوم شود آیا این فرض ک    
چنین براي مقایسه تـوانش زبـانی دانـشجویان     هم. متناسب است؟ نتایج حاصله نشان داد که دانشجویان حاضر از لحاظ توانش زبانی در سطح متوسطی جاي دارند          

اگـر چـه تـوانش زبـانی دانـشجویان رشـته زبـان انگلیـسی         .  آمـد  هاي دیگر، از این دانشجویان نیز آزمون تافل به عمل  آخر زبان انگلیسی با دانشجویان رشته     سال  
مچنین نمرة کـل دانـشجویان   ه. داري مشاهده نشد  مهارت شنیداري اختالف معنی دار با توانش زبانی دانشجویان دو رشته دیگر داشت، ولی در زمینۀ         اختالفی معنی 

  .رشتۀ زبان انگلیسی در آزمون تافل، از ضعیف بودن این دانشجویان در زبان عمومی به هنگام پایان تحصیل حکایت دارد
   اهداف کاربردي،ها و اجزاي زبانی  مهارت، توانش زبانی، انگلیسی عمومی،انگلیسی براي اهداف ویژه :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
این اصطالح امـروزه  . است که به معنی انگلیسی با اهداف ویژه است(English for Specific Purposes) خفف عبارت انگلیسی  مESPاصطالح 

در این نگرش از زبان انگلیسی، تأکید بـر هـدف خـاص    ). 1978 1بی مان(رود  توسط تعداد زیادي از مدرسان، کارشناسان و مؤسسات آموزش زبان به کار می       
  ).1978 3کی ماك( هدف کاربردي است ESPبا این یادآوري که منظور از هدف در ). 1980 2رابینسون(براي یادگیري زبان انگلیسی است آموزان  زبان

، زبان انگلیسی هدف نیست، ESPبنابراین در . رسیدن به این هدف کاربردي، عبارت از موفقیت در کار یا تحصیل، از طریق کاربرد زبان انگلیسی است        
هاي کاري و یا  ، زبان انگلیسی را براي دستیابی به مهارتESPآموزان در  اي براي دستیابی به هدف یا اهدافی کاربردي است، به عبارت دیگر زبان            سیلهبلکه و 

  ).1983 4ویدوسون(گیرند  مجموعۀ دیگري از علوم فرا می
کار یا رشتۀ تحصیلی دیگري است که این فراگیري، در بسیاري از موارد،  به معناي فراگیري زبان انگلیسی براي موفق شدن در ESPاهداف کاربردي در 

تواننـد تـا    آموزان مربوطه می  بر این است که زبانESPنکته در اینجاست که یکی از فرضیات طراحان و مدرسان     . باید در ظرف زمانی محدودي انجام پذیرد      
 ).1997 5جوردن(اندازة زیادي در تعیین اهداف خود ایفاي نقش کنند 

، 1988 6اسـپک (انـد   گروه اول به نقش کلیدي واژگان تخصصی و دستور زبـان قائـل  .  سه دیدگاه کلی وجود داردESPآموزان در  در ارتباط با نیاز زبان 
 ایـن گـروه بـه طـور عمـومی      . گروه دوم بر این باورند که مسائل فرا زبانی، افزودن بر واژگان و ساختار، باید مورد توجه قرار گیرنـد  ).1979 7کوهن ات آل

هاي خواندن عالوه بر آموزش واژگان و دسـتور زبـان،     دارند و باور دارند که براي مثال، در خواندن متون، مهارت      ESPدیدگاهی مهارتی به آموزش زبان در       
  ).1990 8 ، بیزلی1997جوردن (باید مورد توجه خاص قرار گیرند 

شناختی و راهبردهاي یادگیري و نیز به فرآیند کلـی   آموزان از نظر روان هاي زبان  باید به ویژگیESP هاي  رهگروه سوم بر این باورند که در طراحی دو
 ).1998 ، ویدوسون 1997 9ون و جونسون (.یادگیري توجه خاص داشت

که زبان انگلیـسی عمـومی را تـا سـطح متوسـط      فرض،  اند، با این پیش  افراد بزرگسالیESPآموزان در    که زبان   با توجه به سه دیدگاه فوق و نظر به این         
 را در یـافتن، و پیمـودن راه صـحیح    ESPاندرکاران تهیۀ مطالـب    آموزان قادرند تا حد زیادي با نظرات خود دست توان اظهار داشت که این زبان دانند، می  می

  .کمک کنند
هاي مختلف دانشگاهی در سراسر ایران، و صرف هزینه   براي رشتهESPهاي  دوره در ارائۀ طریق و با توجه به ارائۀ ESPآموزان در  نظر به توانایی زبان

از ) از طریـق تهیـه، توزیـع و تحلیـل پرسـشنامه     (آموزان، مطالعۀ توصیفی حاضر بـه نظرخـواهی    اندرکاران و هم از سوي زبان    و زمان زیاد هم از طرف دست      
 علوم انسانی پرداخت، تا شاید نتایج حاصله بتواند در روشن کردن وضعیت حال حاضر آموزش هاي پزشکی، فنی مهندسی، علوم اجتماعی و دانشجویان رشته

ESP      هاي  که سنگ بناي دوره همچنین با توجه به این. گشا باشد  در کشور و ارائه راهبردهایی براي ایجاد تغییرات مثبت راهESP   بنـدي    بـر پایـۀ متوسـط رده
نیز براي روشن شدن وضعیت آموزش زبان در . هاي تحصیلی موجود در تحقیق، آزمون تافل به عمل آمد شود، از رشته ریزي می کردن توانش زبانی مخاطبان پی

  .هاي خارجی، از دانشجویان سال آخر این دانشکده همین آزمون اجرا گردید که نتایج برآمده،  با یکدیگر مقایسه شدند دانشکدة زبان

  بحث و بررسی

  روش تحقیق
  : شرکت کنندگان در این تحقیق، دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه تهران به شرح زیر بودند:شرکت کنندگان

  ) نفر158(پزشکی  -1
 ) نفر140(فنی مهندسی  -2

 ) نفر92(علوم اجتماعی  -3
                                                        

1 - Munby 
2 - Robinson. 
3 - Mackay 
4 - Widdowson 
5 - Jordan 
6 - Spack 
7 - Cohen et.al 
8 - Beasley 
9 - Wen and Johnson 
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 ) نفر117(علوم انسانی  -4

 ) نفر88(زبان انگلیسی  -5

تهیـه  » هـاي زبـان عمـومی و اختـصاصی     پرسشنامۀ ارزیابی کالس«اي تحت عنوان  سشنامه براي گردآوري اطالعات الزم، پر  :آوري اطالعات   ابزار جمع 
  .  سؤال است38پرسشنامۀ مربوطه شامل سه بخش و مجموعاً . گردید

زمـون  این آ.  استفاده شد (ETS, 1998)هاي تحصیلی مختلف، از آزمون تافل تهیه شده توسط مرکز تافل  براي سنجش توانش زبانی دانشجویان رشته
  .بود)  سؤال50(و درك مفهوم متن )  سؤال40(، ساختار زبان ) سؤال50(شامل سه بخش درك شنیداري 

ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت و به دانشجویان فرصـت    پرسشنامۀ تهیه شده و آزمون تافل، توسط همکاران مرکز زبان :آوري اطالعات   روش جمع 
  .سؤاالت مطروحه پاسخ دهندزمانی کافی داده شد، تا با دقت به 

هـاي   براي بررسی تـوانش زبـانی رشـته   . اند بندي و به صور توصیفی و تحلیلی گزارش گردیده     هاي دانشجویان به سؤاالت گروه       پاسخ :تحلیل اطالعات 
   استفاده گردیدANOVAمختلف تحصیلی،  از روش آماري 

  :ولۀ زیر را در بر داشت سؤاالت مطروحه در پرسشنامه در مجموع هشت مق:نتایج حاصله
  هاي مختلف ارزیابی دانشجویان از توانش زبانی خود در مهارت -1
  کاربردي در دانشگاه تهرانESPهاي  کارایی دوره -2

 هاي آموزش زبان عمومی  در مقایسه با دورهESPهاي  ضرورت وجود دوره -3

 ESPهاي  کفایت زمان اختصاص داده شده به دوره -4

 به انگلیسی براي موفقیت در رشته تحصیلیضرورت تسلط  -5

  ESPها و اجزاي زبان انگلیسی در  الویت مهارت -6

 هاي مختلف در آموزش مهارت خواندن الویت بخش -7

  تحصیلی دانشجویان  با رشتۀESPهاي حاضر  ارتباط محتوایی دوره -8

  .دهد ها را نشان می بندي اطالعات پرسشنامه جداول زیر نتایج حاصله از جمع

   ارزیابی دانشجویان از توانش زبانی خود در مهارتهاي مختلف-1جدول 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب مهارت شنیداري

 20 20 60 ـــــ ـــــ فنی مهندسی

 ـــــ 30 60 10 ـــــ پزشکی

 ـــــ 20 60 20 ـــــ علوم اجتماعی

 ـــــ 20 50  30 ـــــ علوم انسانی

       تاريمهارت گف

 ـــــ 50 40 10 ـــــ فنی مهندسی

 ـــــ 40 40 20 ـــــ پزشکی

 10 40 50 ـــــ ـــــ علوم اجتماعی

 ـــــ 20 40  20 ـــــ علوم انسانی

      مهارت خواندن

 ـــــ 10 40  30 20 فنی مهندسی

 ـــــ 20 30  50 ـــــ پزشکی

 ـــــ 20 60  20 ـــــ علوم اجتماعی

 ـــــ 30 50 20 ـــــ م انسانیعلو

      مهارت نوشتاري

 ـــــ 30 40 30 ـــــ  فنی مهندسی

 ـــــ ـــــ 70 30  ـــــ پزشکی

 ـــــ 30 50 20 ـــــ علوم اجتماعی

 ـــــ 50 20 30 ـــــ  علوم انسانی
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  ESPهاي حاضر   کارآیی دوره-2جدول
  

 منفیتأثیر  تأثیر بی تأثیر مثبت رشته تحصیلی

 10  70 20 فنی مهندسی

 10  50 40 پزشکی

 10  60 30 علوم اجتماعی

 ـــــــ  60 40 علوم انسانی

  هاي آموزش زبان عمومی ،  در مقایسه با دورهESPهاي   ضرورت وجود دوره-3جدول
  

 ESPمخالف  ESPموافق  رشته تحصیلی 

  20  80  فنی مهندسی
  10  90  پزشکی

  30  70  علوم اجتماعی
  10  80  انسانیعلوم 

  ESP کفایت زمان اختصاص داده شده به -4جدول 
  

 زمان کافی نیست زمان کافی است رشته تحصیلی 

  100  ـــــــ  فنی مهندسی
  50  50  پزشکی

  100  ـــــــ  علوم اجتماعی
  60  40  علوم انسانی
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   ضرورت تسلط به انگلیسی براي موفقیت در رشته تحصیلی-5جدول 
  

 رشته تحصیلی خیلی مهم مهم اي مهم دازهتا ان اهمیت بی

  فنی مهندسی 30 60 10 ـــــــ
  پزشکی 50 50 ـــــــ ـــــــ
  علوم اجتماعی 40 50 10 ـــــــ

  علوم انسانی 20 40 30 10

  ESPها و اجزاي زبانی در   الویت مهارت-6جدول 
  

رشته 
 تحصیلی

 6الویت  5الویت  4الویت  3الویت  2الویت  1الویت 

درك مفهوم   فنی مهندسی
 متن

مهارت  واژگان
 گفتاري

مهارت 
 نوشتاري

مهارت 
 شنیداري

دستور 
 زبان

درك مفهوم   پزشکی
 متن

مهارت 
 گفتاري

مهارت  واژگان
 شنیداري

مهارت  دستور زبان
 نوشتاري

درك مفهوم   علوم اجتماعی
 متن

مهارت  واژگان
 گفتاري

مهارت 
 شنیداري

مهارت 
 نوشتاري

دستور 
 زبان

درك مفهوم   وم انسانیعل
 متن

مهارت  واژگان
 گفتاري

دستور 
 زبان

مهارت 
 شنیداري

مهارت 
 نوشتاري
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  هاي مختلف در مهارت خواندن  الویت بخش-7جدول 
  

  هاي مختلف در کالس خواندن بخش
 1الویت  2الویت  3الویت  4الویت  5الویت  6الویت 

رشته 
 تحصیلی

 ترجمه
دستور 
 زبان

آشنایی با 
متون 

 ختلفم

استفاده از 
 فرهنگ لغات

 واژگان
تکنیکهاي 
 خواندن

فنی 
 مهندسی

استفاده از 
فرهنگ 
 لغات

دستور 
 زبان

 ترجمه
آشنایی با 
 متون مختلف

 واژگان
تکنیکهاي 
 خواندن

 پزشکی

استفاده از 
فرهنگ 
 لغات

دستور 
 زبان

آشنایی با 
متون 
 مختلف

 واژگان
تکنیکهاي 
 خواندن

 ترجمه
علوم 
 اجتماعی

با آشنایی 
متون 
 مختلف

استفاده از  ترجمه
فرهنگ 
 لغات

تکنیکهاي  دستور زبان
 خواندن

علوم   واژگان
 انسانی

   تحصیلی دانشجویان با رشتۀESP هاي حاضر  ارتباط محتوایی دوره-8جدول 
  

 ارتباط بی اي مرتبط تا اندازه مرتبط  تحصیلی رشته

  10  50  40  فنی مهندسی
  10  30  60  پزشکی

  20  30  50  علوم اجتماعی
  20  30  40  علوم انسانی
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کننده در این پژوهش، با اکثریت قریب به اتفاق، در موارد زیر یک  هاي تحصیلی شرکت دهد که دانشجویان رشته نگاهی به جداول یک تا هشت نشان می
  . اند زبان

  .اند  بندي شده  و گفتاري اولویتهاي نوشتاري، شنیداري پس از آن، مهارت. ها برتر است مهارت خواندن، از دیگر مهارت -1
 .کنندگان، فاقد کارآیی الزم در مطالعه است ، از نظر بیش از نیمی از شرکتESPهاي کنونی  دوره -2

 . و زبان عمومی اختالف وجود داردESP باید وجود داشته باشند و بین ESPهاي  هشتاد درصد بر این باورند که دوره -3

 ). درصد75(کند  ص یافته، نظر غالب بر آن است که طول زمان حاضر کفایت نمیدر ارتباط با زمان اختصا -4

 .کند  به موفقیت تحصیلی آنان کمک زیادي میESPهشتاد و پنج درصد از دانشجویان معتقدند که فراگیري  -5

 :آور شدند یادESPهاي  ها و اجزاي زبانی زیر را به ترتیب الویت براي گنجاندن در دوره دانشجویان مهارت -6

  ـ مهارت خواندن
  ـ واژگان 

  ـ مهارت گفتاري
  ـ مهارت شنیداري

  ـ دستور زبان
  ـ مهارت نوشتاري

  :دانشجویان عناوین زیر را براي تدریس مهارت خواندن بر حسب الویت انتخاب کردند -7
  ـ فنون خواندن

  ـ واژگان
  ـ ترجمه

  )توصیفی، روایی و غیره(ـ آشنایی با متون مختلف 
  ر زبانـ دستو

  ـ آشنایی با فرهنگ لغات
خواهد توانمندي خود را در چهار مهارت زبانی حدس بزنند، اطالعات حاصله نشانگر آن است که  در ارتباط با بخشی از پرسشنامه که از دانشجویان می

هـا در    براي مخاطبانی که دانش زبـانی آن ESPهاي   دورهاین یافته با این نظریه که. دانستند  درصد از آنان توانایی زبانی خود را در حد متوسط می 70بیش از   
در ضمن . هاي فنی مهندسی و پزشکی، آزمون تافل به عمل آمد ولی براي اطمینان از درستی این مطلب، از دانشجویان رشته. حد متوسط است، همخوانی دارد 

هاي   زبان دانشکدة) سال آخر( انگلیسی است، از دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی ها زبان براي مقایسۀ وضعیت این دانشجویان با دانشجویانی که رشته اصلی آن
هاي فنی مهندسی و پزشکی،  نتایج حاصله نشان داد که توانش زبانی گروه زبان انگلیسی، از توانش زبانی دانشجویان رشته    . خارجی نیز آزمون تافل گرفته شد     

  .داري دیده نشد زبانی دو گروه فنی مهندسی و پزشکی، اختالف معنیداري بهتر است، گرچه بین توانش  به صورت معنی
  :هاي تأمل برانگیز در این مقایسه عبارتند از نکته

این نکته لزوم تأکید بر مهارت . داري مشاهده نشد بین دانشجویان گروه زبان انگلیسی، فنی مهندسی و پزشکی از نظر مهارت شنیداري اختالف معنی -1
  .رساند هاي خارجی را به اثبات می نشکدة زبانشنیداري در دا

این نمرات حاکی از . دست آمد  به533 و دانشجویان زبان انگلیسی 450، دانشجویان رشتۀ پزشکی 437نمرة تراز دانشجویان فنی مهندسی در امتحان  -2
 را ضعیف 400زیرا دفترچۀ راهنماي آزمون تافل، نمرة زیر (اند    گرفته آنند که دانشجویان فنی مهندسی و پزشکی از نظر توانش زبانی در سطوح متوسط جاي             

 در کل به عمل آمده اسـت،  ESP در ایران، با تعریفی که از سطح زبانی مخاطبان ESP، این بدین معنی است که توانش زبانی مخاطبان دورة    )کند  ارزیابی می 
 .همخوانی دارد

هاي خارجی، نشانگر آن است که توانش زبانی این دانشجویان درحد انتظـار    آخر دانشکدة زبان    توسط دانشجویان سال   533از طرف دیگر، کسب نمرة      
بایـد توجـه داشـت کـه     (هاي خارجی دانـشگاه تهـران بـه عمـل آیـد       تري بر آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشکدة زبان  نیست، بنابراین باید تأکید جدي    

  ).دهند  را شرط پذیرش قرار می550جو در مقطع کارشناسی حداقل نمرة هاي انگلیسی زبان براي پذیرش دانش دانشگاه

  هاي آزمون تافل  جدول مقایسۀ نمرات تافل سه رشتۀ فنی مهندسی، پزشکی و زبان انگلیسی در کل و در هر یک از بخش-9جدول 
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 دار سطح معنی

  انگلیسی
 

  پزشکی
 مهندسی

002/0  
000/0  

  پزشکی
 

  انگلیسی
 یفنی مهندس

002/0  
328/0  

  تافل
 

  فنی مهندسی
 

  انگلیسی
 پزشکی

000/0  
328/0  

  انگلیسی
 

  پزشکی
 فنی مهندسی

214/0  
077/0  

  پزشکی
 

  انگلیسی
 فنی مهندسی

214/0  
771/0  

  بخش شنیداري
 

  فنی مهندسی
 

  انگلیسی
 پزشکی

077/0  
771/0  

  انگلیسی
 

  پزشکی
 فنی مهندسی

000/0  
000/0  

  پزشکی
 

  انگلیسی
 ی مهندسیفن

000/0  
533/0  

  دستور زبان
 

  فنی مهندسی
 

  انگلیسی
 پزشکی

000/0  
533/0  

  انگلیسی
 

  پزشکی
 فنی مهندسی

001/0  
000/0  

  پزشکی
 

  انگلیسی
 فنی مهندسی

001/0  
078/0  

  بخش درك مطلب
 

  فنی مهندسی
 

  انگلیسی
 پزشکی

000/0  
078/0  
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  گیري  نتیجه
  :توان به نتایج زیر اشاره نمود ل، می و آزمون تاف با توجه به نتایج حاصله از پرسشنامه

ها به دلیل عدم اختصاص زمان کافی و ارتباط کم محتوا و   بیشتر دانشجویان، این دوره برند، زیرا از دیدگاه  از موفقیت الزم بهره نمی    ESPهاي    دوره -1
  .ها با نیاز دانشجویان، کارا و قوي نیستند تمرینات درسی دوره

اند،  این دانشجویان براي دستور زبان انگلیسی و مهارت نوشتاري اهمیت کمتري قائل.  مهارت خواندن استESPهاي   در کتابنیاز مهم دانشجویان -2
 .کنند هاي شنیداري و گفتاري پافشاري می دارند که  آموزش واژگان اهمیت بسیار دارد و نیز بر لزوم توجه بر مهارت آنان  اظهار می

انـد، تأکیـد      بندي شـده  اندن، که از نظر دانشجویان بیشترین اهمیت را دارد، الزم است به موارد زیر که بنابر اولویت، ترتیب    براي تسلط بر مهارت خو     -3
 :شود

  ـ فنون خواندن
  ـ واژگان
  ـ ترجمه

  )توصیفی، روایی و غیره(ـ آشنایی با متون مختلف 
  ـ دستور زبان

  ـ آشنایی با فرهنگ لغات
هاي غیر زبان از سطح متوسطی از تـوانش زبـان انگلیـسی برخوردارنـد،      رسد که دانشجویان رشته صله از آزمون تافل، به نظر میبا توجه به نتایج حا  -4

  .توان با لحاظ این امر تدوین و به پیش برد  را میESPبنابراین مواد درسی 
التحـصیلی از   هاي خارجی، در مجموع در هنگام فـارغ  دانشکدة زباندهد که دانشجویان زبان انگلیسی  همچنین نتایج حاصله از آزمون تافل نشان می   -5

 .برند که در این زمینه، به ویژه ضعف آنان در مهارت شنیداري، قابل تأمل است توانش زبانی قابل قبولی بهره نمی

به دست آمده با توجه بـه ایـن نکـات، مـورد     در پایان باید به خاطر داشت که مطالعۀ حاضر در سطح دانشگاه تهران صورت پذیرفته و الزم است نتایج  
  .ارزیابی و استفاده قرار گیرند
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