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  دهكيچ
هـاي ايـران    هدف اين مقاله آسيب شناسي كيفيت آموزش زبان انگليسي تخصصي گردشگري در دانشگاه       

است و در آن، واحدهاي زبان انگليـسي تخصـصي گردشـگري    ) Kirkpatrick (با استفاده از مدل كيركپتريك
در ايـن   . گيـرد   هاي ايران از چهار سطح واكنش، يادگيري، رفتار و نتايج مـورد ارزيـابي قـرار مـي                   در دانشگاه 

 200هــا،   مــدرس زبــان انگليــسي در ايــن دانــشگاه50مطالعــه كيفيــت اجــراي دروس مربوطــه از ديــدگاه 
وكـار در صـنعت گردشـگري ايـران            مدير و صـاحب كـسب      30 گردشگري و    التحصيل كارشناسي رشته    فارغ

نتـايج  . ابزار پژوهش در اين مطالعـه شـامل مـستندات، پرسـشنامه و مـصاحبه بـود           . مورد بررسي قرار گرفت   
التحصيالن مهارت قابـل قبـول بـراي گـوش دادن، صـحبت كـردن، خوانـدن و                    مطالعه نشان داد كه اكثر فارغ     

ريزي درسـي وزارت علـوم،    شده توسط شوراي عالي برنامه يسي با توجه به اهداف تعريفنوشتن به زبان انگل  
كاهش تعـداد دانـشجويان در      . تحقيقات و فناوري و همچنين جهت اشتغال در صنعت گردشگري را نداشتند           

ها به امكانات كافي، كاهش زمـان صـحبت مدرسـين در كـالس درس، افـزايش زمـان                     كالس ، تجهيز كالس   
  .ردن دانشجويان در كالس، بهبود انگيزه دانشجويان از پيشنهادات اين مطالعه بوده استصحبت ك
ـ لك يها واژه ـ  ارز:يدي ـ ، ارزيابي  ي تخصـص يسيـ ، انگل Kirkpatrick ، مـدل ي برنامـه آموزشـ  يابي
  .يالن رشته گردشگريالتحص ، فارغيگردشگر
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  دمهقم. 1
 يايـ دن در افـراد  از ياريبـس  تيموفق ياه  مؤلفه از دوم زبان عنوان  به يسيانگل زبان يريادگي
 يهـا   نظـام  در شيپ از شيب يسيانگل زبان آموزش برنامه ل،يدل نيهم به. رود  يم شمار به امروز
 هدف. است شده گنجانده و ها  دانشگاه ،ييراهنما ،ييابتدا مختلف سطوح در شورهاك يآموزش

 در مـؤثر  ارتبـاط  جـاد يا منظـور   بـه  نرايـ فراگ در يسيانگل زبان مهارت بهبود ها  برنامه نيا يينها
 رانيـ فراگ يسيـ انگل زبـان  مهـارت  توسـعه  و هـدف  نيـ ا تحقق جهت. است يالملل  نيب سطوح

 ،يآموزشـ  مـواد  هـا،   روش از اسـتفاده  بـا  يمتفـاوت  يآموزشـ  يهـا   نظـام  از مختلـف  يشورهاك
 .رنديگ يم بهره ينولوژكت و ها سرفصل

 امـر  نيـ ا ليـ دل ديشا. است يسيانگل زبان رانيا در يخارج  هاي   زبان نيتر  متداوليكي از   
 علـوم  يريادگيـ  ،يگردشـگر  و سفر ،يالملل  نيب تجارت در يسيانگل زبان يديلك نقش از يناش
 در افـراد  تيـ موفق يبـرا  را راه يسيـ انگل زبـان  مهـارت  داشـتن  قـت، يحق در.باشد ... و ديجد

 نـده يآ و. سـازد   يمـ  ارترهمـو  رهيـ غ و گـر يد يشورهاك به مهاجرت بهتر، شغل افتني ل،يتحص
  .زند يم رقم آنها يبرا را يبهتر يشغل و يليتحص
 نيـ ا اسـت،  رانيـ ا شوركـ  در آموزش ابزار نه و يرسم زبان نه يسيانگل زبان هك يآنجائ از
 پـژوهش  سازمان يسو از شده نيتدو برنامه طبق. گردد  يم سيتدر يخارج زبان عنوان  به زبان
 تـا  متوسـطه  دوره سال نياول از يسيانگل زبان پرورش، و شآموز وزارت يدرس يزير برنامه و

 شود  يم داده آموزش يليتحص سال 6 طول در ساعت 294 مدت به جمعاً يدانشگاه  شيپ سطح
 سـال  هر و سال 5 در آن يمابق و يدانشگاه  شيپ دوران در ساعت 84 ساعات، زانيم نيا از هك
 سـال  6 نيـ ا طـول  در ياجبـار  سدرو جـزء  درس نيـ ا. گردد  يم سيتدر ساعت 42 مدت به

 ن،يهمچنـ . دارد دكيـ تأ آمـوزان  زبان گرامر و لغت ، خواندن ييتوانا بهبود بر هك بوده يليتحص
 درس يك معموالً هك شود  يم سيتدر يعموم زبان عنوان  به رانيا يها  دانشگاه در يسيانگل زبان
  . باشند يم آن گذراندن به ملزم انيدانشجو و بوده يواحد سه

 صـحبت  ييتوانا بهبود به منجر لزوماً رانيا مدارس در يسيانگل زبان يريادگي هك ينجائآ از
 زبـان  مؤسـسات  ست،ين ريچشمگ يواقع يزندگ در آن جينتا و شود  ينم آموزان دانش در ردنك

 منـد   عالقـه  رانيـ فراگ از يتوجه  قابل تعداد جذب به موفق رياخ يها  دهه در رانيا در يسيانگل
  يانـداز   راه يسيانگل زبان توسعه هدف با يخصوص بخش توسط معموالً مؤسسات نيا. اند  شده

 و جوانـان  نوجوانـان،  ان،كـ ودك ژهيـ و يسيـ انگل زبـان  يبـرا  يمختلفـ   يهـا   برنامـه  و شوند  يم
ـ  يهـا   آزمـون  يآمـادگ   يهـا   دوره خـاص،  اهداف با المهكم يبرا بزرگساالن  زبـان  يالمللـ   نيب
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 ييهـا   دوره به توان  يم مؤسسات نيا در متداول يها  دوره از. ددهن  يم لكيتشامثالهم   و يسيانگل
 ،يتجار يسيانگل زبان ،يسيانگل زبان به آزاد بحث بزرگساالن، المهكم ان،كودك المهكم همچون
 تافـل،  يهـا   آزمـون  يآمـادگ  يهـا   دوره ار،كو  سبك يها  طيمح يبرا يسيانگل زبان لم،يف ترجمه

  .دنمو اشاره مت يج و يا آر يج لتس،يآ

 رانيا در يگردشگر رشته يبرا يسيانگل
 يشتريـ ب گـاه يجا روز  روزبه فراوان اربردك ضمن يسيانگل زبان آن در هك ييها  حوزه از يكي

 و يگردشـگر  صـنعت  در ياصـل  زبـان  ،يسيـ انگل زبـان . اسـت  يگردشگر صنعت ندك يم دايپ
 شانيـ سفرها در ت،سين يسيانگل شانيمادر زبان هك يگردشگران از ياريبس يحت. است يهتلدار

  .نندك يم استفاده زبان نيا از مختلف يشورهاك به
 يگردشـگر  صـنعت  در هكـ  اسـت  يافـراد  يا حرفـه  شرفتيپ جهت يديلك ،يسيانگل زبان
 نند،ك صحبت تر  سيسل و تر  حيصح يسيانگل زبان به بتوانند هك يارمندانك. هستند ارك به مشغول

 سـفر  جهـت  را ها ستيتور و نموده برقرار هتل همانانم و ها ستيتور با يبهتر ارتباط توانند  يم
 زانيـ م و گذاشـته  انيمـشتر  يرو بـر  يبهتـر  ريتـأث  هـا   آن. ننـد ك قيتشو زبانيم شورك به دوباره
 يحـ يتفر زكـ مرا ،يگردشگر زكمرا ،يمسافرت يها  آژانس و تور هتل، در هك يخدمات از تيرضا
 يك يشغل يها  تيموقع تعداد يسيانگل زبان دانستن ن،يهمچن. دهند  يم شيافزا را شود  يم ارائه
 آنهـا  بـه  و دهـد   يمـ  شيافزا يالملل  نيب صنعت نيا در را يگردشگر صنعت در ارك يايجو فرد
 يراحتـ   بـه  هـا   انكـ م ريسـا  و هـا   رستوران ها،  هتل ها،  فرودگاه در ها  ستيتور با هك ندك يم كمك

 يديـ لك عامل يك يسيانگل زبان دانش هك دارد  يم انيب) 1980 (داير يجيه. نندك برقرار ارتباط
 جـذب  در ،يسيـ انگل زبان در نييپا تيقابل هك چرا است يهتلدار صنعت در افراد استخدام در
  .ندك يم جاديا اخالل آنها داشتن نگه  راضيو ستيتور

 زبـان  يديـ لك نقـش  از يگردشـگر  يها  بخش رانيمد و گذاران  استيس شتريب هك يآنجائ از
 ليتبد يگردشگر صنعت يبرا زبان نيا آموزش هستند، آگاه يالملل  نيب يگردشگر در يسيانگل
 در موفـق  يشورهاكـ  در اركـ و  سبك و يآموزش يها  نظام از ريناپذ  ييجدا يها  بخش از يكي به

 و تافـل  يهـا   آزمـون  مـشابه  يحت هك است چنان مسئله نيا تياهم. است شده ستيتور جذب
 در زيـ ن زبان يالملل  نيب آزمون يك سنجند،  يم را يسيانگل زبان يعموم ييتوانا زانيم هك لتسيآ

__________________________________________________________________ 
1. Hijirida, K. O. 
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 اتـاق  توسـط  و اسـت  EFTI آزمـون  بـه  معـروف  آزمـون  نيا. دارد وجود يگردشگر صنعت
 و ينوشـتار  يها  بخش از و دارد سطح دو  كه گردد  يم برگزار )LCCI( لندن عيصنا و يبازرگان
  .است شده لكيتش يشفاه
 اهـداف  بـا  يسيـ انگل" عنـوان   بـه  معمـوالً  يسيـ نگلا زبـان  ران،يـ ا يعـال  آموزش ستميس در

 نيهمچن. شود  يم داده آموزش يجهانگرد و يگردشگر يها  رشته انيدانشجو يبرا "يدانشگاه
 اركـ و  سبكـ  به مربوط يها  دوره در "خاص اهداف يبرا يسيانگل" يها  دوره در يسيانگل زبان
 ،يعمـوم  روابـط  رانيمـد  ،رشيپـذ  زيـ م ارمنـدان ك يبـرا  يهتلـدار  تيريمد يها  دوره ليقب از
 اسـتفاده  مـورد  زيـ ن هـا   رستوران رانيمد زن، و مرد زبانانيم ، داران  خانه نوشابه، و غذا ارمندانك

 نظـام  در هكـ  اسـت  ياصـل  دروس جـزو  زين يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان. رديگ  يم قرار
 يها  انشگاهد در يگردشگر رشته يبرا يسيانگل واقع، در. گردد  يم سيتدر شورك يعال آموزش

 انيدانشجو نيا. شود يم سيتدر يگردشگر رشته انيدانشجو يبرا ياجبار واحد عنوان  به رانيا
. بگذراننــد رانيــا يهــا دانــشگاه در يسيــانگل زبــان واحــد 20 يالــ 17 متوســط طــور بــه ديــبا

 ييتوانـا  ارتقاء دروس، نيا در ياصل هدف هك دهد  يم نشان يدرس يواحدها نيا يها سرفصل
 يبـرا  يسيـ انگل ن،يهمچنـ . اسـت  يسيانگل زبان به گردشگران با ارتباط جاديا يبرا انيدانشجو
 برگـزار  يهتلدار و يگردشگر مدت  وتاهك يها  دوره هك يمؤسسات از يبرخ در يگردشگر رشته

 قابـل  ننـد ك يمـ  تكشر ها  آموزشگاه نيا در هك يرانيفراگ تعداد اما شود،  يم سيتدر زين نندك يم
 نيهمچن و يگردشگر رشته انيدانشجو يبرا يسيانگل زبان نقش تياهم جودو با. ستين توجه
 تيـ فكي نيتـضم  يبـرا  يمشخـص  برنامـه  نـون ك تـا  ، يگردشـگر  صنعت در فعال يانسان منابع

 يابيارز ل،يدل  نيهم به. ندارد وجود شورك  يها  دانشگاه در يگردشگر يتخصص زبان آموزش
 كمـ ك توانـد   يمـ  شورك در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش برنامه ياجرا يچگونگ

  .ديبنما ازين صورت در آن بهبود نيهمچن و آن ياجرا روند از الزم اطالعات سبك به يانيشا

  گذشته مطالعات
 نشان رانيا در يگردشگر صنعت و آموزش مورد در گذشته قاتيتحق در اتيادب بر يمرور

 يبـرا  يسيـ انگل زبان آموزش تيفكي يناسش بيآس به راجع يجامع  مطالعه چيه نونكتا دهد  يم
 زبـان  يها  دوره به توجه با مطالعات از يبرخ. است نگرفته انجام رانيا در يگردشگر يها  دوره

__________________________________________________________________ 
  ي صنعت گردشگري برايسيانگل. 1
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 ياركـ  يهـا   طيمحـ  يبـرا  انيدانشجو يزبان يازهاين بر تنها ،يگردشگر رشته انيدانشجو يبرا
 بـه  ينگـار   نامه يازهاين) 2009 (هفخارزاد و يافضل يازسنجين مطالعه در. اند  شده زكمتمر ندهيآ

 نيـ ا يطـ . گرفـت  قـرار  يبررسـ  و قيتحق مورد يگردشگر رشته انيدانشجو در يسيانگل زبان
 يهـا   نهيزم در هك يمتخصصان به يتجار يها  نامه يها  نمونه از ياملك ستيل پژوهشگران قيتحق
 شد خالصه آنها طتوس ستيل نيا. دادند ارائه بودند، ارك به مشغول يگردشگر و هتل تيريمد
 20 و هتـل  5 بـه  هـا،   نامـه  از ديجد ستيل. شد ليتبد تر استفاده قابل يستيل به دوم مرحله در و

 اركـ و سبك يها  طيمح نيا هك يموضوعات نيتر  يراركت تا شد فرستاده رانيا در يمسافرت آژانس
 جينتـا . شـود  مـشخص  هستند، مواجه آن با خود ازين مورد يها  ينگار  نامه در روزانه صورت به
 النيالتحـص   فـارغ  هكـ  بودند يموضوعات نيتر  مهم جزء نامه موضوع 19 هك داد نشان مطالعه نيا

  .باشند داشته را ندهيآ در نامه نوشتن جهت يافك ييتوانا آنها به راجع ديبا يگردشگر رشته
 تيريمـد  رشته انيدانشجو يزبان يازهاين) 2014 (انيريتحر و انيمعطر گريد يا  مطالعه در

 انيدانـشجو  يزبـان  يازهـا ين يبررس هدف با مطالعه نيا. دادند قرار يبررس مورد را يگردشگر
. بـود  ازهـا ين و مبودهـا ك ها،  خواسته يمبنا بر يگردشگر تيريمد رشته در ليالتحص  فارغ يرانيا

 انيدانـشجو  يبرا ساختارمند باًيتقر يها مصاحبه و پرسشنامه از ها  داده يآور  جمع يبرا نيمحقق
 تيريمـد  در متخصـصان  و درس هـر  ژهيـ و نيمدرسـ  ،يسيـ انگل زبـان  نيمعلم ل،يالتحص  فارغ

 و مبودهـا ك هـا،   خواسـته  اگرچـه  هكـ  داد نشان مطالعه نيا يها  افتهي. ردندك استفاده يگردشگر
 يهـا   ييتوانـا  هك بود آن در آنها كاشترا نقطه اما نبود، مشابه ياديز حد در انيدانشجو يازهاين

 يازهـا ين تـا  رديـ گ قـرار  دكيتأ مورد ديبا "ژهيو اهداف با يسيانگل" يها  دوره در يسيانگل زبان
  .شود مرتفع يگردشگر تيريمد رشته در ليالتحص فارغ انيدانشجو

 از رانيــا يهــا دانــشگاه در يگردشــگر رشــته انيدانــشجو كدر) 2012 (نيميســ و راســخ
 يازهاين مطالعه، نيا يط. دادند قرار يبررس مورد را يدانشگاه اهداف يبرا يسيانگل يها برنامه

 از و گرفت قرار يبررس مورد يگردشگر يزير برنامه و تيريمد ارشد يارشناسك يدانشجو 60
 سـطح  هـدف،  يا حرفه يبازارها يازهاين مورد در را حاتشانيترج و نظرات تا شد خواسته آنها
. ننـد ك انيـ ب را خـود  حرفـه  در يسيانگل زبان نقش به نسبت نگرششان و شانيها ييتوانا ينونك
 زبـان  مهـارت  نبـودن  سـطح  هـم  ها، دوره بر نظارت يبرا لكمش نيمهمتر هك داد نشان ها  افتهي

 هكـ بل نبود، سانيك انيدانشجو يسيانگل زبان مهارت سطح تنها نه  قت،يحق در. بود انيدانشجو
 شنهاديپ محققان. داشت وجود زين يسيانگل زبان به نسبت آنها يها نگرش در يدار يمعن  تفاوت
 يعملـ  اقـدامات  و وركـ نك امتحان زبان بخش به شتريب دكيتا ليقب از يموارد بر عالوه هك دادند
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 ليـ قب از ياصـالحات  دانشگاه، به ورود از قبل يسيانگل زبان در آموزان دانش شتريب تبحر جهت
 اسـتفاده  ،يخودخـوان  نيتمـر  جهـت  متون انتخاب: شود جاديا ديبا دوره يطراح در ريز موارد

  . هفته طول در ساده يها نيتمر انتخاب و يمادر زبان از محدود
. داد قـرار  اوشك مورد را رانيا در يگردشگر التكمش) 2009 (يفاشك گر،يد يپژوهش در

 شتريـ ب جـذب  بـه  توانـد   يم آن رفع هك بود يالتكمش يبررس دنبال به پژوهشگر مطالعه نيا در
 يخارج گردشگر 200 مطالعه نيا در نندهك تكشر افراد. دينما كمك رانيا در يخارج گردشگر

 افــراد دگاهيــد از. بودنــد شوركــ در يگردشــگر ارشــناسك 50 و مختلــف شوركــ هــشت  از
 شتر،يـ ب اقامـت  زانيم ،يگردشگر اناتكام بهبود همچون يموارد پژوهش، نيا در نندهك تكشر
 آمـوزش  تيـ فكي يروزرسـان   بـه  و شتريـ ب غـات يتبل ،مـنظم  و ثبات با نقل و حمل شتر،يب تيامن

 هكـ  اسـت  جالـب . گـردد   يمـ  رانيا در يگردشگر توسعه باعث هك است يموارد از يگردشگر
 هكـ  است يعوامل از يكي يگردشگر در آموزش تيفكي ردنك روز  به داد نشان مطالعه نيا جينتا
 صـنعت  ييوفاكشـ  بـه  منجر مسرانجا و برده باال رانيا در را يورود گردشگر تيرضا تواند  يم

  .شود رانيا در يگردشگر
 پژوهـشگران  شـد  انجام) 2012 (ي، ملكي، طبيبي و ازمل    آزاد توسط هك گريد يا  مطالعه در

 بـا  آنهـا  ارتبـاط  يچگـونگ  بـر  هـا   مارسـتان يب نـان كارك يسيانگل زبان يها ييتوانا ريتأث دنبال به
 يخـارج  گردشـگر  نفـر  39 پـژوهش  در ننـده ك تكشر افراد. بودند سالمت يخارج گردشگران

 ننـده ك مراجعه سالمت يخارج گردشگر نفر 40 و يدولت يها  مارستانيب به نندهك مراجعه سالمت
 شـامل  يا  پرسشنامه پژوهش نيا در نندگانك تكشر به. بودند تهران يخصوص يها  مارستانيب به

 سـطح  ،يخارج ردشگرانگ با  آنها يالمك ارتباط مارستان،يب نانكارك تيفكي مورد در سؤال 16
 رغـم   يعلـ  هكـ  داد نـشان  مطالعه جينتا. شد ارائه مارستانيب در موجود اناتكام و آنها تخصص

 زبـان  فيضـع  مهـارت  ، تهـران  يهـا  مارستانيب از سالمت يخارج گردشگران يعموم تيرضا
 بود يا  عمده يها  چالش از يكي بودند، آنها با ميمستق ارتباط در هك مارستانيب نانكارك يسيانگل
 آن بـا  درمان جهت رانيا يها  مارستانيب از استفاده هنگام انهيخاورم اهل سالمت گردشگران هك

  .بودند مواجه
 نونكتـا  هكـ  دهد  يم نشان حاضر مطالعه پژوهشگران يبررس نيهمچن و شده ركذ مطالعات

 يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  تيـ فكي يشناس بيآس و يبررس هدف با يافك يپژوهشها
 يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  برنامـه  و نـشده  انجـام  جامع بصورت رانيا در يگرگردش

 مـورد  نونكتـا  مشخص مدل يك اساس بر و يعلم صورت  به رانيا يها  دانشگاه در يگردشگر
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 آن نمـودن  برطـرف  هكـ  دهد  يم نشان را يافكش امر نيا قت،يحق در. است نگرفته قرار يابيارز
  .است حاضر قيتحق انجام زهيانگ

 بـا  رانيـ ا در يسيـ انگل زبان آموزش برنامه تيفكي يابيارز و يشناس بيآس تياهم رغم  يعل
 در يسيانگل زبان آموزش يابيارز مورد در شده انجام مطالعات تعداد آن، تيفكي نيتضم هدف

 ارگر،ك و يراض ،2009 ا،ين ينصرت و يرجنديب،  2008 ،يريام: مثال يبرا (است مك اريبس رانيا
 ،يلنگـرود  ،1999 فـر،  وان كي ،2008 گران،يد و فروزنده،  2012 ،يمانيا افشار و انيعباس،  2014
 تيـ فكي يبررسـ  هـدف  با شورك در يپژوهش وجود عدم و شده ركذ موارد به توجه با ). 1999

 برنامـه  يابيارز جهت يتالش مطالعه نيا شور،ك در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش
 ان،يدانـشجو  مطالعـه  نيـ ا واقـع  در . اسـت   يگردشـگر  رشته انيدانشجو يبرا يسيانگل زبان
 بـه  دنيرسـ  در را هـا   دانشگاه يروسا و يدرس يمحتوا زانير برنامه مدرسان، رندگان،يگ  ميتصم
 يهـا   دانـشگاه  در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش تيوضع از ينونك تيموقع كدر
 شوركـ  در برنامـه  نيا ييارآك و ضعف نقاط ت،قو نقاط نييتع به آن با همراه و ردهك آگاه رانيا
 زبـان  برنامـه  هكـ  يا وهيشـ  از جامع ريتصو يك نمودن فراهم و يابيارز با مطالعه نيا. پردازد  يم

 كمـ ك رانيـ گ ميتـصم  بـه  رديپـذ  يمـ  انجام رانيا يها  دانشگاه در يگردشگر رشته در يسيانگل
 گـر، يد عبـارت  بـه . نـد ينما اتخـاذ  يتـر  قيدق ماتيتصم ، برنامه نيا ارتقاء جهت در  تا ندك يم

 تيوضـع  از هكـ  يدانـش  بـا  توانند  يم دارند حضور برنامه نيا تيريمد يها  حوزه در هك يافراد
 يفـ كي بهبود جهت را الزم اقدامات اي و ها  استيس آورند  يم دست به رانيا در برنامه نيا ينونك
،ينها. ندينما جاديا برنامه نيا  انيدانـشجو  مهارتهـاي زبـاني    بهبود به منجر تواند  يم مطالعه نيا تاً

  .شود رانيا يها دانشگاه در يگردشگر رشته

  حاضر مطالعه
. اسـت  يآموزش يها  برنامه يابيارز د،يريگ  يم صورت آموزش يايدن در هك يموارد از يكي

 هكـ  انـد   داده ارائـه  نـون ك تا يآموزش برنامه يك يابيارز يبرا را يمختلف يها  مدل مختلف افراد
  :از عبارتند ها آن نيتر همم

 هدف يمبنا بر يابيارز. 1
 نندهك مصرف يمبنا بر يابيارز. 2

__________________________________________________________________ 
1. Objective-based evaluation 
2. Consumer-oriented evaluation 
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 يابيارز زيتما مدل. 3
 آزاد هدف با يابيارز. 4
 يمشتر يمبنا بر يابيارز. 5
 استفاده يمبنا بر يابيارز. 6
 يخروج يمبنا بر يابيارز. 7
 لوپز گورا  يابيارز. 8
 ميب استافل يابيارز مدل. 9

  يكپاتر كركي يچهارسطح يابيارز. 10
 نقـاط  از حـوزه  نيـ ا در افراد تا شوند  يم يابيارز زين زبان آموزش يها  برنامه راستا، نيا در
 عـالوه،   بـه . دهنـد  رييـ تغ را آن لـزوم  صـورت  در و ابنـد ي يآگـاه  شانيها  برنامه ضعف و قوت

 يابيارز نيا هك چرا باشند  يم زين برنامه نيا نفعانيذ از ياريبس توجه مورد يابيارز نيا يها  افتهي
 سبكـ  را هـدف  مـورد  يزبـان  تبحر انيدانشجو هك ابندي نانياطم هك ندك كمك آنان به تواند  يم

 اريبس رانيا شورك در يسيانگل زبان آموزش يها  برنامه يابيارز مورد در نيشيپ اتيادب. اند  نموده
 اهـداف  بـا  يسيـ انگل و ژهيـ و اهـداف  بـا  يسيـ انگل همچـون  ييها  حوزه در ژهيو  به است زيناچ

 يدانشگاه
 هـدف  بـا  مدل نيا .است شده استفاده) 1959 (يكپترك ركي يابيارز مدل از مطالعه نيا در

 سـطح  چهار از را يابيارز و است شده يطراح يكپتر كركي توسط يآموزش يها  برنامه يابيارز
 . دهد يم انجام جينتا و رفتار ،يريادگي ،نشكوا

__________________________________________________________________ 
1. Discrepancy model evaluation 

2. Goal-free evaluation 

3. Responsive/client-centered evaluation 
4. Utilization-focused evaluation 
5. Outcomes-based evaluation 
6. Guerra-Lopez's Impact Evaluation Process 
7. Stufflebeam's CIPP Model 

8. Kirkpatrick's Four Levels of Evaluation 
9. Reaction 
10. Learning 

11. Behavior 

12. Results 
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 نسبت بـه آمـوزش،      اني دانشجو دگاهي د ي سطح بررس  ني در ا  تيفيك يابي ارز ي مبنا :نشكوا
 را مد نظر ي نسبت به برنامه آموزش   انينش دانشجو ك وا گريبه عبارت د  .  آن است  جهي و نت  نديفرآ

 سي روش تـدر ،ي آموزش ني عناو ن،ي همچون مدرس  ي آنها را نسبت به موارد     دگاهيقرار داده و د   
 ي برنامـه آموزشـ  يـي  اجراراني بـه مـد  يابيـ  سطح از ارزنيا.  دهدي قرار ميباي مورد ارزرهيو غ 
 داشـته   ي نسبت به برنامه آموزش    اني دانشجو دگاهي از د  ي مشخص ريند تا بتوانند تصو   ك ي م كمك

  .باشند
 قـرار  يابيـ  مورد ارزانيسب شده دانشجوك و دانش   ي واقع يريادگي سطح   ني ا در :يريادگي

 نـه در    ايـ  دوره حاصل شده اسـت       ي اهداف آموزش  اي آ هكني ا يبررس گر،يبه عبارت د  . ردي گ يم
 يـي  اجرارانيه بـه مـد  كـ  اسـت  ني سطح در اني امتياه. ردي گي قرار مي سطح مورد بررس  نيا

 گرفته اند و چـه  ادي را   يزهاي چه چ  اني دهند دانشجو  صيند تا تشخ  ك ي م كمك يبرنامه آموزش 
  .  نگرفته اندادي را ييزهايچ

ه در رفتار آنها پس از گذراندن      ك يراتيي و تغ  اني دانشجو يرد واقع ك سطح عمل  ني در ا  :رفتار
 سـطح  نيـ  در ا  گـر، يبـه عبـارت د    . ردي گ ي قرار م  ي مورد بررس  ردي گ ي صورت م  يدوره آموزش 
 . ردي گي قرار ميابيسب شده مورد ارزك از دانش و مهارت اني دانشجوياستفاده عمل

 يمـ  قرار يبررس مورد ارك و سبك طيمح يك ردكلعم بر آموزش آثار سطح، نيا در: جينتا
 مـورد  يآموزشـ  دوره يبرگـزار  از آمـده  دسـت  بـه  جينتا زانيم يبررس گر،يد عبارت به. رديگ

  . رديگ يم قرار يابيارز
 سـئواالت  اسـت،  شـده  اسـتفاده  يـك پتر كركي مدل از حاضر پژوهش در هكنيا به توجه با

  :باشد يم ريز شرح به پژوهش
 منظر از شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش امهبرن تيفكي. 1

  است؟ چگونه نشكوا سطح
 منظر از شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش برنامه تيفكي. 2

 است؟ چگونه يريادگي سطح
 نظرم از شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش برنامه تيفكي. 3

 است؟ چگونه رفتار سطح
 منظر از شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش برنامه تيفكي. 4

  است؟ چگونه جينتا سطح
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  قيتحق روش. 2
  نندگانك تكشر. 1-2

 يارشناسك مقطع در يگردشگر رشته ليالتحص  فارغ 200 حاضر پژوهش در نندگانك تكشر
 يسيـ انگل زبـان  مـدرس  50 شور،كـ  ياربردكـ  يعلمـ  و يسالما آزاد ،يسراسر يها  دانشگاه از

  .بودند شورك يگردشگر حوزه در اركو سبك صاحبان از نفر 30 و يگردشگر يتخصص

  قيتحق ابزار. 2-2
 مـستندات  و مصاحبه پرسشنامه، پژوهش نيا در ها  داده يآور  جمع منظور  به ياصل يابزارها

 كركيـ  يابيارزش مدل آن در هك شده انجام يها پژوهش يبررس و مطالعه با پژوهشگران. بودند
 اطالعـات : بـود  بخـش  دو شـامل  هك پرداختند يا  پرسشنامه يطراح به بود، شده استفاده يكپتر
 يهـا    دانـشگاه  در يگردشـگر  يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  نيمدرسـ  از. يتست سؤاالت و يفرد

 يگردشـگر  وزهحـ  در اركـ و  سبكـ  صـاحبان  و شورك ياربردك يعلم و ياسالم آزاد ،يسراسر
 سـؤال  يا  مجموعـه  شـد  مطـرح  مـصاحبه  نيـ ا در هك يسؤاالت. آمد عمل به مصاحبه زين شورك

 گـر يد ابـزار . بـود  شـده  هيـ ته يكپتر كركي يابيارز مدل سطح چهار اساس بر هك بود يحيتشر
 هكـ  بـود  يگردشـگر  يتخصـص  يسيانگل زبان يواحدها سرفصل به مربوط مستندات پژوهش
 نحـوه  و مربوطـه  منـابع  مربوطـه،  يهـا   سرفـصل  ،يدرسـ  واحد اهداف همچون يموارد شامل

 يزيـ ر  برنامـه  يعـال  يشـورا  مـصوب  يدرسـ  يها سرفصل نيا. است بوده انيدانشجو سنجش
 .است بوده يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت يدرس

  پژوهش نديفرآ. 3-2
 رفتـار  ،يريادگي نش،كوا سطح چهار يدارا هك يكپتر كركي يابيارز مدل از حاضر پژوهش

 رشـته  در يسيـ انگل زبـان  برنامـه  يابيارز به شد يطراح 1959 سال در ابتدا  در و بوده جينتا و
 انيـ ارفرماك و ليالتحـص  فارغ انيدانشجو مدرسان، نظر نقطه از رانيا يها  دانشگاه در يگردشگر

 در يگردشـگر  يتخصـص  يسيـ انگل زبان دروس به مربوط مستندات هيلك ن،يهمچن. پردازد  يم
  .گرفت قرار ليتحل مورد زين ها دانشگاه
 از يفـ كي يهـا   داده. شـد  يآور  جمع يفكي يها  داده هم و يمك يها  داده هم ،يابيارز نيا در

 در يگردشگر رشته يسيانگل زبان سيتدر به حاضر حال در هك يدياسات با ييها  مصاحبه قيطر
 نيـ ا مستندات. شد انجام يگردشگر صنعت در انيارفرماك و هستند مشغول رانيا يها  دانشگاه
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 آن، يهـا  سرفـصل  برنامـه،  هـدف  بـه  راجع يافك اطالعات يآور  جمع يبرا زين يآموزش برنامه
 28 يحـاو  يا پرسشنامه قيطر از يمك يها داده. شد يآور  جمع رهيغ و انتظار مورد يها  مهارت

 ييمحتـوا  راعتبـا  يبررسـ  منظـور   به.  شد يآور جمع يگردشگر رشته انيدانشجو از بود، سؤال
 قـصد  محقـق  هكـ  اسـت  يا  ژهيـ و يهـا   مهـارت  و هـا   يژگـ يو معـرف  هكـ  پرسشنامه يها  سؤال
 و رانيمـد  د،ياسـات  نظـرات  از هكـ بل پژوهش، اتيادب از تنها نه است، داشته را آنها يريگ   اندازه

 و آمـوزش  تيريمـد  نـه يزم در متخـصص  افـراد  و يگردشـگر  صنعت در اركو  سبك صاحبان
 نيهمچن. است شده استفاده پرسشنامه يها  سؤال يطراح در يآموزش ردكلعم يابيارز يها  مدل
 نيبـد . اسـت  شـده  اسـتفاده  رونباخك يآلفا آزمون از پرسشنامه يدرون ييايپا يبررس منظور به

 يآور جمع و عيتوز يآمار جامعه نيب در پرسشنامه 27 تعداد يمقدمات مطالعه يك يط منظور،
 دهنـده  نـشان  هكـ  بود 86/0 با برابر پرسشنامه لك يبرا رونباخك يآلفا بيضر آزمون جينتا. شد
 نيانگيم همچون ييها مشخصه از يمك يها داده ليتحل جهت. بود پرسشنامه قبول قابل ييايپا
  .ديگرد استفاده يا نمونه كت يت آزمون از ياستنباط سطح در نيهمچن و اريمع انحراف و

 يشـورا  بـه  مرحله نيا در. بود مربوطه ستنداتم ليتحل ها  داده يآور  جمع در مرحله نياول
 مـرتبط  اطالعـات  و شـد  مراجعه يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت در يدرس يزير  برنامه يعال
 مجـوز  سبكـ  از پس ها،  داده يآور  جمع از مرحله نيدوم در. ديگرد يآور  جمع برنامه مورد در
 يگردشـگر  رشته يدانشجو 200 نايم در قيتحق يها پرسشنامه هدف، يها دانشگاه نيمسئول از

 ليـ مكت يچگـونگ  و برنامـه  هـدف  بـه  راجـع  يضرور اطالعات انيدانشجو نيا به. شد عيتوز
 گرفتـه  نظر در ها  پرسشنامه نيا ردنك پر يبرا يزمان تيمحدود چيه اگرچه. شد داده پرسشنامه

 سـشنامه پر نمـودن  پـر  جهـت  زمـان  قـه يدق 15 حدود به متوسط طور  به دانشجو هر ،ه بود نشد
  .داشت اجياحت

. ديگرد انجام شوندگان  مصاحبه دفاتر در ييها  مصاحبه ها،  داده يآور  جمع از سوم مرحله در
 و شورك يها  دانشگاه در يگردشگر زبان آموزش مدرس 50 از بودند عبارت شوندگان  مصاحبه

 انجـام  و يزيـ ر  برنامـه  در. بودنـد  ردهكـ  اسـتخدام  را رشـته  نيا النيالتحص  فارغ هك ارفرماك 30
 در شـوندگان   مـصاحبه  بـه  ن،يهمچنـ . گرفت قرار نظر مد زين شونده  مصاحبه يراحت ها،  مصاحبه

 بـه  قـه يدق حـدود  15 مصاحبه هر. شد داده نانياطم شده افتيدر اطالعات بودن محرمانه مورد
  .شد ركتش پژوهش نيا در تكشر يبرا شونده مصاحبه از مصاحبه، انيپا در و ديانجام طول

__________________________________________________________________ 
1. Pilot study 
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  ها فتهاي. 3
 نيا در يكپتر كركي يابيارز مدل ياصل سطح چهار گرفتن نظر در با حاضر پژوهش جينتا
  :است شده ارائه قسمت

   برنامه هدف. 1-3
 در يگردشـگر  يتخصـص  زبـان  يواحـدها  سرفـصل  ليـ تحل بـا  شـده   يآور  جمع يها  داده
 ياصـل  ازيـ ن هكـ  دهـد   يمـ  نـشان  شوركـ  ياربردك يعلم و ياسالم آزاد ،يسراسر يها  دانشگاه
 در يسيـ انگل زبان به ارتباط يبرقرار جهت الزم ييتوانا به دنيرس يگردشگر رشته انيدانشجو
 يعـال  يشـورا  مـصوب  يهـا   سرفـصل  يبررسـ  گـر، يد عبـارت  بـه . اسـت  يگردشگر صنعت
 مقطـع  النيالتحـص  فـارغ  دهـد   يمـ  نـشان  يفنـاور  و قاتيتحق علوم، وزارت يدرس يزير  برنامه

 بتوانند تا ندينما سبك يسيانگل زبان در را الزم مهارت بتوانند ديبا يگردشگر رشته يارشناسك
 يهـا   رسـتوران  و يمـسافرت  يهـا   آژانـس  هـا،   هتـل  ،يگردشگر زكمرا در يخارج گردشگران با
 يگردشـگر  يتخصـص  زبـان  دياسات با شده انجام مصاحبه. ندينما برقرار مؤثر ارتباط يالملل نيب

 روان و حيصـح  صـورت   بـه  ردنكـ  صـحبت  ييتوانـا  هكـ  ستا آن ديمؤ زين شورك يها  دانشگاه
  .دهد يم لكيتش را ازين نيا قسمت نيتر مهم

 و قـات يتحق علـوم،  وزارت يدرسـ  يزيـ ر  برنامه يعال يشورا مصوب يها  سرفصل يبررس
 در يگردشـگر  يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  دروس ياصـل  يهـا   تيـ مز دهـد   يمـ  نشان يفناور

  :از عبارتند شورك يها دانشگاه
 ردن،ك صحبت دادن، گوش در يگردشگر رشته انيدانشجو يسيانگل زبان مهارت سعهتو •

  تلفظ و گرامر واژگان، نوشتن، خواندن،
  انيدانشجو يگردشگر يتخصص يواژگان رهيدا توسعه •
 يگردشـگر  زكـ مرا در يسيانگل زبان به مؤثر ارتباط يبرقرار در انيدانشجو يتوانمندساز •

 يگردشگر يها مجتمع و يمسافرت يها آژانس ،ها رستوران ها، هتل همچون
 در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان دروس نفعانيذ دهد  يم نشان مستندات نيا نيهمچن

 اركـ و  سبك صاحبان نيهمچن و يگردشگر رشته يارشناسك مقطع النيالتحص  فارغ شامل شورك
  .اند بوده يگردشگر زكمرا رانيمد و
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  جينتا و رفتار ،يريادگي نش،كوا سطوح. 2-3
 يگردشـگر  رشـته  يدانشجو200 نيب هك ييها پرسشنامه از آمده دست به يها داده يبررس

 يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  برنامـه  يبرگزار تيفكي هك داد نشان شد عيتوز شورك يدانشگاهها در
 انيدانشجو دگاهيد. ندارد قرار يمطلوب تيوضع در شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص

 :است بوده ريز شرح به جينتا و رفتار ،يريادگي نش،كوا سطوح در

  يكپتر كركي مدل نشكوا سطح منظر از نندگانك تكشر نظرات يفراوان عيتوز: 1 جدول
 پاسخها توزيع

ميانگين  خيلي
 كم

 كم
 تا

حدي  زياد
 خيلي
 زياد

رديف گويه

2,88  11 56 92 28 13 
 كالسـهاي  در شـركت  نتيجه در شما آگاهي افزايش ميزان

 1  گردشگري تخصصي بانز

2,165  2 اساتيد تدريس شيوه از رضايت 7 8 49 83  53
 3 انگليسي زبان هاي كالس اهداف بودن جامع ميزان 18 51 81 33 17 3,1
 4 شما انتظارات ساختن برآورده ميزان 6 11 34 96 53 2,01

4,485 0 1 22 56 121  در شـما  احتمـالي  شـغل  با زبان هاي كالس ارتباط ميزان
 گردشگري صنعت در آينده

5 

1,92 63 108 12 16 1 
 بـا  زبـان  آموزشـي  كمـك  وسـايل  داشـتن  مناسـبت  ميزان
 ها كالس اهداف

6 

3,125  7 كالسها كنترل و هدايت در اساتيد توانايي ميزان 12 61 84 26 17
 8 شده ارائه بازخوردهاي كيفيت 11 9 27 99 54 2,12

2,515 36 72 58 21 13 
ـ  ميزان  در شـركت  جهـت  دانـشجويان  بـه  اسـاتيد  شويقت

 كالسي فعاليتهاي
9 

2,835  10 اساتيد آموزش و توضيحات بودن فهم قابل و روشن 22 27 68 62 21
2,455  11 اساتيد كلي اثربخشي ميزان 7 11 81 68 33
  واكنش سطح ميانگين 2,7

 يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  برنامـه  يابيـ ارز نشكـ وا سـطح  در تامـل  قابـل  اتكن
 يمطلـوب  تيرضا شورك يدانشگاهها يگردشگر رشته النيالتحص فارغ هك است نيا يگردشگر

 وهيشـ  از آنهـا  از درصـد   7,5 تنهـا  داد نـشان  پژوهش نيا جينتا. ندارد دياسات سيتدر وهيش از
 دياسات توسط شده ارائه يبازخوردها تيفكي ن،يهمچن. دارند املك تيرضا خود دياسات سيتدر
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 مـورد  در. ندارنـد  املك تيرضا آن از انيدانشجو درصد 90 و ندارد قرار يمطلوب وضع رد زين
 مولفه يفيتوص يبررس. داشتند املك تيرضا انيدانشجو درصد 9 تنها زين دياسات يلك ياثربخش
  .است شده داده نشان 2 جدول در نشكوا سطح

  نشكوا سطح مولفه يفيتوص يبررس: 2 جدول

  نيانگيم  مولفه
 انحراف

  اريمع
 يخطا

 t  استاندارد
 يمعن سطح
  يدار

  0,000  -4,623  0,006  0,916  2,7  نشكوا

 داده نـشان  جينتا يبررس. شد گرفته نظر در پرسشنامه در هيگو 11 نشكوا سطح مولفه يبرا
 05/0 يدار معنـا  سـطح  در نمونه يفرض نيانگيم و 2,7  نيانگيم با نشكوا سطح مولفه نيب هك

 رشـته  انيدانـشجو  هكـ  ردكـ  اسـتنباط  نينچنـ يا توان يم نيبنابرا. دارد دوجو يدار معنا تفاوت
 زبـان  آمـوزش  برنامه به نسبت نشكوا سطح در يمطلوب يابيارز شورك يدانشگاهها يگردشگر

  .ندارند شورك يگردشگر يتخصص يسيانگل

  يكپتر كركي مدل يريادگي سطح منظر از نندگانك تكشر نظرات يفراوان عيتوز: 3 جدول

 پاسخها توزيع
گينميان  خيلي

 كم
 كم

 تا
 حدي

 زياد
 خيلي
 زياد

رديف گويه

 1  معاشرت آداب 15 19 42 93 31 2,47
 2 جهان و ايران جغرافياي 8 33 89 61 9 2,85
 3 مختلف ملل و فرهنگ با آشنايي 21 49 72 42 16 3,085
 4 مشتري با ارتباط 9 32 57 81 21 2,635
 5 زبان گانه 4 هارتهايم 18 27 48 96 11 2,725

2,985 11 62 66 41 20 
 صـنعت  در اطالعـات  رساني روز به

 گردشگري
6 

  يادگيري سطح ميانگين 2,791
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 تنها هك است نيا يگردشگر رشته انيدانشجو دگاهيد از يريادگي سطح در توجه قابل تهكن
 و خوانـدن  ن،ردكـ  صـحبت  دادن، گـوش  چهارگانـه  يمهارتها دارند اعتقاد آنها از درصد22,5
 از انيدانـشجو  از يتوجه قابل درصد دهديم نشان امر نيا. اند فراگرفته املك طور به را نوشتن
 زبـان  آمـوزش  برنامـه  گـر، يد عبـارت  بـه . ندارند يافك تيرضا خود چهارگانه يمهارتها سطح
 مهـارت  توسـعه  همـان  هكـ خود ياصـل  هـدف  بـه  شوركـ  يدانـشگاهها  در يتخصص يسيانگل

 يفيتوصـ  يبررسـ . است دهينرس ياديز حد تا است بوده يسيانگل زبان به انيشجودان چهارگانه
  .است شده داده نشان 4 جدول در يريادگي سطح مولفه

  يريادگي سطح مولفه يفيتوص يبررس: 4 جدول

  ميانگين  مولفه
 انحراف
  معيار

 خطاي
 t  استاندارد

 معني سطح
  داري

  0,03  -2,959  0,0704  0,9957  2,79  يريادگي

 داده نـشان  جينتا يبررس. شد گرفته نظر در پرسشنامه در هيگو 6 يريادگي سطح مولفه يابر
 05/0 يدار معنا سطح در نمونه يفرض نيانگيم و2,79  نيانگيم با يريادگي سطح مولفه نيب هك

 رشـته  انيدانـشجو  هكـ  ردكـ  اسـتنباط  نينچنـ يا توان يم نيبنابرا. دارد وجود يدار معنا تفاوت
 زبان آموزش برنامه به نسبت يريادگي سطح در يمطلوب يابيارز شورك يشگاههادان يگردشگر

  .ندارند شورك يگردشگر يتخصص يسيانگل
 درصـد  15,5 تنهـا  دهـد  يمـ  نشان شورك يدانشگاهها يگردشگر رشته انيدانشجو دگاهيد
 در را يگردشـگر  يتخصـص  يسيانگل زبان يالسهاك از خود يها افتهي قادرند دارند اعتقاد آنها

 و عمـل  در آنهـا  يها افتهي معتقدند انيدانشجو ثركا گر،يد عبارت به. ببندند ارك به رفتار سطح
 سـطح  مولفـه  يفيتوصـ  يبررسـ .  اسـت  نشده يملموس يخروج به ليتبد لزوماً رفتار سطح در

  .است شده ارائه 6 جدول در رفتار
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  يكپتر كركي مدل رفتار سطح منظر از نندگانك تكشر نظرات يفراوان عيتوز: 5 جدول

 پاسخها توزيع

ميانگين  خيلي
 كم

كم
 تا

حدي
زياد

 خيلي
 زياد

رديف گويه

2,53 31 72 66 22 9 

ــس ــدن از پ ــد گذران ــا واح ــان يه زب
 چـه  بـه  را خـود  يها آموخته ،يسيانگل
 يگردشـگر  صنعت در ديتوان يم زانيم
  د؟يريبگ ارك به

1 

2,615 29 65 71 24 11 

آموختـه  هـارت م و دانـش  از زانيـ م چه
 در يسيـ انگل زبـان  دروس در شما شده

 قـرار  اسـتفاده  مورد رشته به مربوط ارك
 رد؟يگ يم

2 

2,815 14 38 124 19 5 

 زبـان  يواحدها هك شما ردكعمل تفاوت
 بـا  سهيـ مقا در ديـ ا گذرانده را يسيانگل
 چـه  بـه  اند نگذرانده را واحدها هك آنان
 است؟ مشهود يزانيم

3 

2,855 15 29 133 16 7 

 و يا حرفـه  رقتـار  رييـ تغ شـما  نظـر  به
 يحـد  چه تا شما شده سبك معلومات
 است؟ ماندگار

4 

  رفتار سطح نيانگيم 2,7
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  رفتار سطح مولفه يفيتوص يبررس: 6 جدول

  ميانگين  مولفه
 انحراف
  معيار

 خطاي
 t  استاندارد

 معني سطح
  داري

  0,000  -4,778  0,062  0,8767  2,7  رفتار

 هكـ  داده نشان جينتا يبررس. شد گرفته نظر در پرسشنامه در هيگو 4 فتارر سطح مولفه يبرا
 تفـاوت  05/0 يدار معنـا  سطح در نمونه يفرض نيانگيم و 2,7نيانگيم با رفتار سطح مولفه نيب

 يگردشـگر  رشـته  انيدانشجو هك ردك استنباط نينچنيا توان يم نيبنابرا. دارد وجود يدار معنا
 يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  برنامـه  بـه  نـسبت  رفتار سطح در يمطلوب يابيارز شورك يدانشگاهها

  .ندارند شورك يگردشگر يتخصص

  يكپتر كركي مدل جينتا سطح منظر از نندگانك تكشر نظرات يفراوان عيتوز: 7 جدول

 پاسخها توزيع

ميانگين  خيلي
 كم

كم
 تا

حدي
 زياد

 خيلي
 زياد

رديف گويه

2,905 14 38 114 21 13 
 به تيفكي با اتخدم ارائه

  يخارج گردشگران
1 

 2 سازمان يسودده شيافزا 10 12 83 71 24 2,565

 3 يخارج گردشگران تيرضا 7 8 49 96 40 2,23

 4 يا حرفه ياستانداردها ارتقا 9 10 85 59 37 2,475

 5 ارك محل يها نهيهز اهشك 12 13 89 54 33 2,6

 6 يمشتر يوفادار 9 14 77 72 28 2,52

2,6 25 79 62 19 15 
 يسو از تياكش اهشك

  يخارج گردشگران
7 

  جينتا سطح نيانگيم 2,556
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 زبـان  آمـوزش  برنامـه  يابيـ ارز جينتـا  سـطح  بـه  مربـوط  سئواالت به انيدانشجو پاسخ يبررس
 نيـ ا در آمـوزش  تيـ فكي هييكـ آنجا از دهد يم نشان شورك يدانشگاهها در يتخصص يسيانگل
 توسعه جهت در السهاك نيا يخروج آنان شتريب دهيعق به ست،ا نبوده يمطلوب وضع در السهاك

 8 جـدول  در جينتـا  مولفـه  يفيتوصـ  يبررس. است نبوده ثمر مثمر ارك و سبك و يانسان منابع
  .است شده داده نشان

  جينتا سطح مولفه يفيتوص يبررس: 8 جدول

  ميانگين  مولفه
 انحراف
  معيار

 خطاي
 t  استاندارد

 معني سطح
  داري

  0,000  -6,664  0,0667  0,9429  2,556  جينتا

 هكـ  داده نشان جينتا يبررس. شد گرفته نظر در پرسشنامه در هيگو 7 جينتا سطح مولفه يبرا
 05/0 يدار معنـا  سـطح  در نمونـه  يفرضـ  نيانگيـ م و 2,556  نيانگيم با جينتا سطح مولفه نيب

 رشـته  انيدانـشجو  هكـ  ردكـ  اسـتنباط  نينچنـ يا توان يم نيبنابرا. دارد وجود يدار معنا تفاوت
 زبـان  آمـوزش  برنامـه  بـه  نسبت جينتا سطح در يمطلوب يابيارز شورك يدانشگاهها يگردشگر

  .ندارند شورك يگردشگر يتخصص يسيانگل

  مدرسان دگاهيد. 3-3
 شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان درس مدرس 50 دگاهيد يبررس

 در يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  آمـوزش  برنامـه  ياجـرا  ونـد ر از زين نيمدرس يحت هك داد نشان
 وجـود  يمـوانع  و هـا   تيمحدود هك بودند باور نيا بر ها  آن. ندارند تيرضا شورك يدانشگاهها

 يهـا   دانشگاه در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان يها  السك ياثربخش اهشك باعث هك دارد
 التكمش نيا مدرسان، نيا نظر از. دستنين التكمش نيا حل به قادر زين ها  آن هك شود  يم شورك

  :از بودند عبارت
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 دانشگاه به ورود زمان در انيدانشجو يسيانگل زبان مهارت نبودن سطح هم. 1-3-3
 سـطح  هـم  شوركـ  يدانـشگاهها  در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان مدرسان دگاهيد از

 يجـد  عوامل از يكي ادانشگاهه به ورود زمان در يسيانگل زبان سطح نظر از انيدانشجو ودنين
 يناهمـسان  نيـ ا آنـان  دگاهيـ د از. دهـد  يم قرار ريتاث تحت را مدرسان سيتدر روش هك است
 ياصـل  امـد يپ. ندينما استفاده خود مناسب و دلخواه سيتدر روش از نتوانند آنها شود يم باعث

 قـت و شتريـ ب خود السك در يسيانگل زبان به ردنك صحبت يبجا آنها هك است نيا چالش نيا
 تيـ ثركا يزبـان  سـطح  هكـ چرا دهنـد  اختصاص مربوطه تبك واژگان و متون ترجمه به را خود

 تكمشار يبرا را الزم يها حداقل آنها و نداشته يمطلوب تيوضع السك در حاضر انيدانشجو
  .ندارند يسيانگل زبان به يالسك يها بحث در

  السهاك در انيدانشجو يباال تعداد. 2-3-3
 يسيـ انگل زبـان  دروس مناسـب  ياجـرا  در ياصـل  يچالـشها  از يكـي  مدرسـان،  دهيعق به

 بـوده  مربوطـه  يالسهاكدر انيدانشجو يباال تعداد شورك يدانشگاهها در يگردشگر يتخصص
 هـر  در دانـشجو  30 حـداقل  نيانگيم طور  به هك داد نشان پژوهشگران يها  افتهي متأسفانه،. است

 مدرسـان،  نيا درصد 88 دهيعق به. ندينما  يم تكشر شورك يدانشگاهها در ها دوره نيا السك
 ردنكـ  صـحبت  يبـرا  يافكـ  زمان شود يشودم  يم باعث السك هر در انيدانشجو يباال تعداد

  .باشد نداشته وجود مدرس از بازخورد اخذ نيهمچن و يسيانگل زبان به انيدانشجو

  يافك زهيانگ عدم. 3-3-3
 نيـ ا مـصاحبه  در ننـده ك تكشـر  يگردشـگر  يتخصـص  يسيانگل زبان مدرسان درصد 54
 انيدانـشجو  يافكـ  زهيانگ عدم السهاك در ياصل يچالشها از يكي هك بودند باور نيبرا پژوهش

ـ  يسـالها  در يخـارج  گردشـگر  شيافـزا  بودنـد  معتقد آنها. است بوده يريادگي يبرا  رو شيپ
 تـاً ينها و ننـد ك كدر بهتـر  را يسيـ انگل زبـان  يريادگي ارزش انيدانشجو تا باشد يعامل توانديم

  . باشند داشته يالسك يتهايفعال در يشتريب تكمشار

  يآموزش ينولوژكت حوزه در يافكنا اناتكام يافك اناتكام عدم. 4-3-3
 يسيـ انگل زبـان  يها  دوره مناسب ياجرا ياصل التكمش از يكي داد نشان قيتحق يها  افتهي

 دهيـ عق بـه  هكـ  اسـت  كينولوژكت اناتكام مبودك شور،ك يها  دانشگاه در يگردشگر يتخصص
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 يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  يهـا  دوره تيـ فكي بـا  يبرگـزار  ياصـل  يچالشها از يكي مدرسان
 يبـصر  و يسـمع  زاتيـ تجه ياربردكـ  يعلم زكمرا از ياريبس در . است شورك در يگردشگر

 نبـود  نيهمچنـ . داشـت  راتيـ تعم به ازين اي و نداشت وجود توركپروژ دئويو خصوص به الزم،
 هـدف  بـا  شوركـ  از خـارج  يگردشـگر  زكـ مرا تيسـا   وب شينمـا  جهت ترنتنيا به يدسترس
 نيـ ا گـر يد لكمـش  يدانـشگاه  زكـ مرا نيا از يبرخ در يديلك واژگان و تيسا مطالب آموزش
  .است بوده حوزه

  ارك و سبك صاحبان و رانيمد دگاهيد. 7-3
 با هشد انجام مصاحبه در يگردشگر صنعت در ارك و سبك صاحبان و رانيمد نظر يبررس

 را الزم تـوان  عمومـاٌ  رانيا يدانشگاهها از يگردشگر رشته النيالتحص فارغ دهد  يم نشان  آنها
 گـر، يد عبـارت  بـه . ندارنـد  يخـارج  گردشگران با يسيانگل زبان به موثر ارتباط يبرقرار يبرا

 يعـال  يشـورا  طـرف  از هكـ  انتظـار  مـورد  يخروجـ  بـا  متناسـب  يآموزش برنامه نيا يخروج
 قـت، يحق در. ستيـ ن اسـت  شـده  فيتعر يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت يدرس يزير  برنامه
 يتخصـص  يسيـ انگل زبـان  دروس شناسـنامه  در و گرفته صورت شورا نيا يسو از هك يفيتعر

 زبـان  يواحـدها  گذرانـدن  انيـ پا در هكـ  اسـت  نيـ ا است آمده شورك يها  دانشگاه يگردشگر
 زبـان  در الزم مهارت رود  يم انتظار انيدانشجو از ،يگردشگر رشته انيدانشجو توسط يسيانگل
 و گرامـر  تلفظ، نوشتن، خواندن، ردن،ك صحبت دادن، گوش همچون ييها  حوزه در را يسيانگل
 ارتبـاط  شوركـ  يگردشـگر  زكمرا در يخارج گردشگران با بتوانند تا باشند داشته واژگان رهيدا

 صـاحبان  و رانيمـد  بـا  مـصاحبه  قيـ طر از شـده   يآور  جمع يها  داده وجود، نيا با. نندك برقرار
 زبـان  يواحدها گذراندن با تنها رشته نيا النيالتحص  فارغ داد   نشان صنعت نيا در ارك و سبك

  مهـارت  در خصوص  به يسيانگل زبان از مطلوب استفاده به قادر ،يگردشگر يتخصص يسيانگل
 .ستندين ردنك صحبت

  يريگ جهينت. 4
 زبـان  آمـوزش  برنامه هك دهد  يم نشان حاضر پژوهش در ها داده يآور  جمع از حاصل جينتا
 بـه . اسـت  دهينرسـ  شـده   نييتع اهداف به شورك يها  دانشگاه در يگردشگر يتخصص يسيانگل

ـ  شـده   عيـ توز يها  پرسشنامه جينتا يبررس گر،يد عبارت  رشـته  ليالتحـص   فـارغ  انيدانـشجو  نيب
 و هـا   دانـشگاه  نيـ ا در يرگردشـگ  يتخصـص  يسيـ انگل زبان نيمدرس با مصاحبه و يگردشگر
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 زبـان  يواحـدها  هكـ  دهد  يم نشان يگردشگر حوزه در اركو  سبك رانيمد و صاحبان نيهمچن
 بـه  قـادر  اركـ و  سبكـ  طيمح در يواقع طيشرا و عمل در يگردشگر رشته انيدانشجو يسيانگل

 دهــد يمــ نــشان امــر نيــا. ستيــن النيالتحــص فــارغ نيــا يتخصــص يازهــاين ردنكــ برطــرف
 زبـان  يواحدها گذراندن با تنها توانند  ينم شورك يها  دانشگاه يگردشگر رشته النيالتحص  فارغ
. ننـد ك برقـرار  ارتبـاط  رانيـ ا در يخـارج  گردشـگران  با ها  دانشگاه در خود يتخصص يسيانگل

 در انيدانـشجو  يبـاال  تعداد همچون يمسائل در شهير ياستك نيا دهد  يم نشان حاضر پژوهش
 يسيـ انگل زبـان  مهـارت  سطح بودن ناهمگون ها،  دانشگاه يشگرگرد يتخصص زبان يها  السك

 نيـ ا در يسيـ انگل زبـان  مدرسان نامناسب سيتدر روش دانشگاه، به ورود زمان در انيدانشجو
 دروس نيـ ا يهـا   السك در يآموزش ينولوژكت حوزه در اناتكام مبودك نيهمچن و ها  دانشگاه

  شوركـ  يهـا   دانـشگاه  در جيـ را يگردشـگر  يتخصـص  يسيانگل زبان يها  دوره جه،ينت در. دارد
 يخـارج  گردشگران با ارتباط و يگردشگر صنعت در شغل يتصد يبرا انيدانشجو توانند ينم

 .سازند آماده
 و گـذاران   اسـت يس توجـه  بـه  ازيـ ن هكـ  اسـت  ياربردك موارد يدارا پژوهش نيا يها  افتهي
 نـشان  پـژوهش  نيـ ا. رددا شوركـ  در يگردشـگر  يتخصص يسيانگل زبان آموزش زانير برنامه

 نيـ ا اهم هك ابدي شيافزا ها  دوره نيا ياثربخش تا رديگ قرار ارك دستور در ديبا ياقدامات دهد  يم
 امـل ك اتييجز با سيتدر يها  يكنكت و ها  روش از يمشخص فيتعر همچون يموارد اقدامات

 هـر  در انيدانـشجو  تعـداد  اهشكـ  ،يگردشـگر  يتخصـص  يسيانگل زبان دروس شناسنامه در
 زبـان  بـه  نوشـتن  ايـ  و ردنكـ  صحبت جهت انيدانشجو به يافك زمان دادن اختصاص الس،ك

 بـه  كمـ ك ن،يمدرسـ  طـرف  از انيدانـشجو  بـه  يافكـ  بازخورد دادن درس، السك در يسيانگل
 قيتـشو  و اركـ  و سبك طيمح يواقع طيشرا و عمل در يسيانگل زبان از استفاده در انيدانشجو

 يگـر يد يها  پژوهش ن،يهمچن.  باشد يم يالسك يتهايفعال رد تكشر جهت انيدانشجو شتريب
 يآموزشـ  زكـ مرا ريسـا  و هـا   دانـشگاه  در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش حوزه در
 بـا  هـا   دوره يبرگـزار  تيـ فكي يبررسـ  هـا،   دوره يازسنجين همچون يگريد يايزوا از تواند  يم

 در هـا   دوره نيـ ا ياثربخش شيافزا و نهدفمندساخت يچگونگ ،يابيارز گريد يمدلها از استفاده
ـ . شـود  انجـام  ريـ اخ تحوالت به توجه با شورك در يگردشگر بهبود يراستا  انجـام  د،يـ ترد يب

 شورك در يگردشگر يتخصص يسيانگل زبان آموزش بهبود باعث تواند  يم وركمذ يها  پژوهش
 .گردد
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