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  چكيده
بـه همـين   . باشـد  اي مهم در برنامة آموزشي زبان تخصصي مـي      تهيه و تدوين مطالب درسي مرحله     

ويژه  اين نياز به. شود هاي استادان زبان تخصصي در اين زمينه حس مي     دليل، نياز مبرم به بررسي توانايي     
 زبان تخصصي را تدريس     - استادان زبان و استادان دروس تخصصي        –دان  در ايران كه دو گروه از استا      

هـاي تفكـرات و      ها و شـباهت     به همين منظور، اين تحقيق ملي تفاوت      . شود  كنند، بيشتر احساس مي     مي
هاي علوم پزشكي ايـران را بررسـي    رفتارهاي اين دو گروه در تهيه و تدوين مطالب درسي، در دانشگاه         

 190 استاد زبـان و      128. برداري بود   ا شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، و يادداشت      ابزاره. كرده است 
نتايج پرسشنامه تفاوتي   . هاي كشور در اين تحقيق شركت كردند        استاد دروس تخصصي از تمام دانشگاه     

هـاي بـسياري بـين دوگـروه      ها و مشاهدات، تفـاوت    اما، طبق نتايج مصاحبه   . را بين دو گروه نشان نداد     
اين نتايج پيامدهاي مهمي را بـراي جامعـه اسـتادان زبـان تخصـصي دارد و نيـاز بـه تغييـر                       . افت شد ي

 .كند هاي فعلي را برجسته مي كتاب
  : واژگان كليدي

زبان تخصصي، اساتيد زبان، اساتيد دروس تخصـصي، افكـار اسـتاد، تهيـه و تـدوين          :هاي كليدي   واژه
  .مطالب درسي
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   مقدمه-1
 از و اسـت  تمـرين  و آموزش، پـرورش   شامل كه است  فعاليتي 1ويژه افاهد براي انگليسي
ــت  حيطــة ســه در اطالعــات ــان، تربي ــش و زب ــشجويان تخصــصي دان ــي اســتفاده دان ــد  م كن

 3اي مجـزا از تـدريس انگليـسي عمـومي      در جايگاه رشتهESP طوركلي،  به).2،1991رابينسون(
 نيـاز  آمـوزان  دانـش  آنچه  براساس ESP). 1998،  4اوانز و سنت جان   -دادلي( شناخته شده است  

  و 5دانـشگاهي  اهـداف  براي انگليسي: است شده تقسيم اصلي دوشاخه به عمده، طور به دارند،
 نيـاز  انگليـسي  بـه  علمـي  مطالعه براي دانشجويان اول شاخة در. 6شغلي اهداف براي انگليسي

 و هاتچينـسون ( .اسـت  اركـ  بـراي  انگليـسي  به دانشجويان نياز دوم شاخة در كه  درحالي .دارند
 انگليـسي  زبـان   دربـاره  تحقيـق  و تـدريس  به دانشگاهي، اهداف براي  انگليسي )1987،  7واترز

 ،  8چـارلز  ( .دارند نياز زبان اين به علمي، كارهاي به دستيابي منظور به كه دارد كار كساني سرو 
2013.(  

 شـاخة  يـك   فعلـي، از دانشگاهي، يا همان زبان تخصصي در تحقيـق   اهداف براي انگليسي
 پيدا تكامل سرعت به جهان، سراسر در مستقل تحصيلي رشته يك به 1980 دهه در ESP فرعي
 انگليـسي  طـوركلي،   كنـد، بـه     مي  بيان )2006(هايلند   كه طور   همان ).9،2006هايلند( .است كرده
 و سـي در مطالـب  تـدوين  و درسي، تهيه  ريزي نيازسنجي، برنامه  شامل دانشگاهي، اهداف براي

  .است رشته مختص ارتباطي هاي مهارت
برانگيز در انگليسي، براي اهداف دانـشگاهي مفهـوم و ميـزان تخصـصي       يك موضوع بحث  

 بــين زبــان EAPايــن موضــوع باعــث شــده كــه متخصــصين . بــودن زبــان مــورد نظــر اســت
 ). 2006هايلنـد،   ( شوند   قائل  تفاوت 11دانشگاهي تخصصي زبان  و 10دانشگاهي تخصصي نيمه
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 همـة  در كـه  پردازد  مي هاي زباني   مهارت از دسته آن تدريس به دانشگاهي، تخصصي نيمه زبان
 كـه  هاسـت  ويژگـي  برخي ديگر، تدريس  ازسوي دانشگاهي، تخصصي  زبان .اند  مشترك ها  رشته
درتحقيـق  . )1998اوانـز و سـنت جـان،        -دادلـي (دهـد     مي هاي ديگر تميز    رشته از را رشته يك

  . يسي براي اهداف دانشگاهي، زبان تخصصي دانشگاه استحاضر، منظوراز انگل
يك موضوع بسيار مهم بويژه در تدريس زبان تخصصي، بررسي افكار و عملكـرد اسـتادان                

يكي از آن موارد، تهيـه  . اين افكار و عملكردها شامل موارد مختلف است       . زبان تخصصي است  
 درسي مطالب تدريس و تدوين هاي مهارت دربارة تحقيقات قبلي . است  و تدوين مطالب درسي   

 اسـتادان  وسيلة به آن درEAP  دروس  ايران، كه مانند هايي محيط  در.است اندك EAPاستادان 
شود   مي تدريس ها  آن ميان همكاري عدم يا اندك همكاري تخصصي، با  دروس استادان يا زبان

 و تهيـه  مـورد  در صـصي، تخ زبـان  استادان عملكرد و افكار درباره فوري ، نياز )1،2006عطايي(
 از آنجـا كـه يكـي از وظـايف مهـم اسـتادان زبـان                 .شـود   بسيار حس مي   درسي مطالب تدوين

، نتـايج ايـن     )1998اوانز و سـنت جـان،       -دادلي(تخصصي تهيه و تدوين مطالب درسي است          
يك از استادان زبان يا استادان دروس تخصـصي در ايـن مهـم                تحقيق نشان خواهد داد كه كدام     

هـاي   تواند نقص هاي تربيت معلمي براي استادان مي طبق نتايج تحقيق حاضر، كالس   . ترند موفق
آوري داده از  اهميت اين تحقيق، با در نظر گرفتن گستره آن، يعني جمـع       . ها را برطرف سازد     آن

هاي علوم پزشكي سراسر كشور، و در نتيجه تعميم نتـايج بـه كـلّ اسـتادان زبـان                     همة دانشگاه 
  .  تتخصصي اس
 و تهيـه  بـه  مربوط رفتارهاي و تفكرات هاي شباهت و ها  تفاوت ملي حاضر  تحقيق بنابراين،

 دروس اسـتادان  و زبـان  اسـتادان  استادان زبان تخصصي، يعنـي     گروه دو درسي مطالب تدوين
زيـر   سـؤال  دارد بـه دو    سـعي  پـژوهش   در نتيجه، اين   .دهد  مي قرار بررسي مورد را تخصصي،
 :پاسخ دهد

زبـان   درسـي  مطالـب  تدوين و تهيه دربارة تخصصي دروس استادان و زبان استادان ر نظ .1
 هاي فكري اين دو گروه از استادان چيست؟ ها و تفاوت چيست؟ شباهت تخصصي

تادان زبان و استادان دروس تخصصي در تهيه و تدوين مطالب درسـي چگونـه عمـل     اس .2
  گروه از استادان چيست؟هاي عملكرد اين دو ها و تفاوت كنند؟ شباهت مي
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  افكار استاد-1-1
 را اسـتاد   افكـار  )2003( 1 بـورگ  .گيرد  دربرمي را فعلي  تحقيق از مهمي استاد، بخش  افكار

 دانـد، بـاور    مـي  اسـتاد  تدريس آنچه  در ناشدني مشاهده شناختي ابعاد« :كند  مي گونه تعريف  اين
مثابـة زبـان     هايي كه انگليـسي بـه       محيط در استاد افكار  بررسي .)81. ص. (»كند  مي فكر و دارد

 .اسـت  بررسـي  و تحقيـق  نيازمند كه است جديدي تحقيقاتي حوزة شود،  خارجي محسوب مي  
 بـراي  آنـان  چـارچوب فكـري    اسـتاد،  معلـم، افكـار    تربيـت  مورد در قبلي، تحقيقات براساس

بـورگ،  (د  دهـ   مـي  قـرار  تأثير تحت را آنان كالسي هاي  فعاليت و دهد  مي شكل را عملكردشان
 شـان   شـغلي  مراحـل  همـة  بـه  راجع استادان كه كند  مي  استدالل )2003( بورگ   ).2006،  2003

 آنـان  رفتـار  و اسـتاد  افكار بين طرفه دو ارتباط يك كه رسيد نتيجه اين به  او.داراي نظر هستند 
 هـاي   رفتـار  از بيـشتر  درك منظـور  بـه  كـه  كنند  مي  تأكيد )2012( 2دافوز و  اسميت .دارد وجود

 افكار اسـتاد   .دسترسي پيدا كنيم   آنان پنهان و شناختي روان هاي چارچوب به كه است استاد، نياز 
؛ 3كـروكس و آراكـاكي    . (دهد و هم تحت تأثير تجربيات استاد است         هم عملكرد او را شكل مي     

 ). 1996، 4 ، وودز1999
  مــسائلكارشــان، شاگردانــشان، اســتادان دربــاره ، همــة)1992( 5پاجــارس براســاس نظــر

 بهبـود  هايشان افكـار و نظرهـاي مختلفـي دارنـد؛ بنـابراين، بـه منظـور             مسئوليت و اهميتشان  پر
 و هـارت   بـروك (اسـت    ضـروري  آنـان  فكري نظام استادان، شناخت  اي  حرفه رفتار و عملكرد
 تـر   سـخت  آن دادن شكل گيرد، تغييـر    تر  سريع فكري نظام در فكر يك  هرچه ).1992،  6فريمن
 در تواننـد  مـي  اسـتاد   افكـار  كـه  كند  مي  ادعا )2012 (7الكساندر. )1992پاجارس،  (بود   خواهد
 افكارشـان  از بايد تغيير، استادان  اين ايجاد منظور به  اما .كنند تغيير جديد آموزشي هاي موقعيت
 .بينديشند افكار اين بودن مناسب دربارة و باشند داشته آگاهي

 از نـامرئي  بخـش  آن از اسـتاد  رفتـار و عملكـرد     كـه  دهد  مي نشان قبلي تحقيقات همچنين
 دوران طـي  در ها  آن تجربيات  شامل مختلف، عوامل از گيرد كه   مي سرچشمه ذهني او  تفكرات
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. بيننـد   مـي  آمـوزش  يـا  كننـد   مـي  كـار  آن در كـه  محيطي و زبان، يادگيري تربيت معلمي، روند  
همخواني افكـار و     كه رسيدند نتيجه اين  به )2015 (2ايوز و  فرل ).2015،  1فريوك و كوبانيووا(

 )2012 ( الكـساندر  .اين همخواني بيشتر شود    بايد است؛ بنابراين  سودمند رفتار استاد در كالس   
كردند، مورد بررسي قرار      نظر دو استاد زبان تخصصي را در مورد كتاب جديدي كه تدريس مي            

ف اصـلي آن، تـشويق      اين كتاب طبق برنامـة آمـوزش كـاربردي نوشـته شـده بـود و هـد                 . داد
نتاج مصاحبه با اسـتادان نـشان داد        . شان بود   هاي فعلي   كردن فراتر از توانايي     دانشجويان به عمل  

  . ها نظرهاي بسيار منتاقضي در مورد كتاب دارند كه آن
؛ 2003ماننـد بـورگ،      (معلـم  تربيت و انگليسي زبان آموزش حوزة در اي گسترده تحقيقات

، امـا تـاكنون     )2006،  4جانسون(دارد   اشاره استاد تربيت با استاد ة افكار  به رابط  )2002،  3فريمن
ها در تهيـه و       ويژه مهارت آن    به  تحقيقي درباره تأثير افكار استاد زبان تخصصي بر عملكردشان،        

هـاي قبلـي از جملـه تحقيـق عطـايي و        پـژوهش . تدوين مطالب درسي، انجام نپذيرفتـه اسـت       
ي افكار و عملكرد استادان زبـان و اسـتادان دروس تخصـصي در              به بررس ) 2014 (5مجد  فتاحي

ها نشان داد كـه ايـن دو گـروه از اسـتادان               نتايج تحقيق آن  . اند  تدريس مهارت خواندن پرداخته   
گروهي استادان دروس تخصصي، بسيار بيشتر       تفاوت درون . هاي چشمگيري باهم دارند     تفاوت

تحقيق فعلي به جنبة ديگري از افكار و عملكرد ايـن        . از تفاوت درون گروهي استادان زبان بود      
  . پردازد دو گروه از استادان زبان تخصصي يعني تهيه و تدوين مطالب درسي مي

 درسي مطالب تدوين و  تهيه-2-1
اسـت   دانـشگاهي /ويـژه  اهـداف  بـراي  انگليـسي  در مهمي شاخصة درسي، مطالب نوشتن

 تـدريس  برخالف كه باورند اين  بر )1987(اترز  و و هاتچينسون. )1987واترز،   و هاتچينسون(
 صـرف نوشـتن مطالـب درسـي        استادان زبان تخصـصي    وقت از زيادي عمومي، زمان  انگليسي

 درسـي  مطالـب  نوشـتن  حـوزة  در استادان از اندكي بسيار تعداد كه كنند  مي ادعا ها   آن .شود  مي
 يك بايد درسي، مطالب خوب نويسنده يك) 2005 (6زماك و برنارد نظر  طبق .اند  ديده آموزش

__________________________________________________________________ 
1. Kubanyiova and Feryok 
2. Farrel and Ives 
3. Freeman 
4. Johnson 
5. Atai and Fatahi-Majd 
6. Bernard and Zemach 



  1397بهار و تابستان ، 1، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 172

 مطالـب  خـوب  نويـسندگان  اسـتادان  همـة  كـه  نيست معنا اين به باشد، اما اين   نيز خوب استاد
مثابة متغيرهاي مورد نياز هنگام تهيه و   موارد زير را به    )224. ، ص 1997( 1 جردن .هستند درسي

 :كند تدوين مطالب درسي بيان مي
 ها؛ آن دگيرييا اهداف و اه  نياز-آموزان   دانش.1
 ها؛ آن نفس به اعتماد و ها، بسندگي،  قابليت– استادان .2
  رويكرد؛–درسي  امةبرن. 3
 آن؛ اجراي و سازي  پياده–تدريس  شرو. 4
 ها؛ آن به  دسترسي-ابع  من.5
 آن؛ داشتن دسترس  در-مان  ز.6
 .آن  مقدار-ودجه  ب.7

 مطالـب  تدوين و تهيه  بنا بر علل زير    كه رسيدند نتيجه اين  به )1987 (واترز و هاتچينسون
 :شود گرفته نظر در مرحله آخرين مثابة به بايد درسي
 اسـتفاده  هـا   ايده و نظرها براي منبع صورت به موجود درسي  ازمطالب .نكنيد كاري دوباره. 1
 .كنيد

شـكل گروهـي      كار را به   است خواهيد سالمت عقل خود را از دست ندهيد، بهتر          اگر مي . 2
 . دهيدانجام 
 اصـالح  توانند مي هميشه درسي  مطالب.نقصي باشد سعي نكنيد كه نسخة اول، نسخة بي . 3
 كـار  بـه  ايـد،  آموختـه  تجربـه  اين از  هرآنچه را  .دهيد را انجام دهيد    انجام توانيد  مي آنچه.شوند

 .كنيد اطالح و دهيد گسترش را درسي مطالب تا بگيريد
 بـسيار  توانـد   مـي  كار  اين .نگيريد كم دست را درسي مطالب نوشتن براي نياز مورد زمان. 4
 .باشد بر زمان
 نظـر  بـه  نظـم   بـي  و كننـده  خسته  اگر .باشيد داشته ويژه توجه تان درسي مطالب ظاهر به. 5

  .شود ها برخورد مي گونه با آن برسند، همان
 )126. ص (!باشيد موفق. 6

 دسـترس  در آنچـه  هـر  ميان از بود خواهد بنابراين، يك نويسندة خوب مطالب درسي قادر      
 خالقيـت  دارد، دسترس در هرآنچه تواند با   باشد؛ او همچنين مي    داشته را مناسب انتخاب دارد،

__________________________________________________________________ 
1. Jordan 
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 را آمـوزان  دانش نيازهاي كه كند تعديل و اصالح اي گونه به را درسي هاي  دهد؛ تمرين  خرج به
جـان،   اوانز و سـنت -دليدا( هاي فعلي كند   هاي بيشتري را ضميمة تمرين      تمرين دهد، و  پوشش
 از بـين   بايـست   مـي  مناسب، اسـتادان زبـان تخصـصي،       درسي مطالب انتخاب منظور   به .)1998
نحوه  و درسي، عناوين، زبان،   مطالب آموزان، نقش  زبان مؤثر در  عوامل مانند مناسب، هاي  معيار
 جـان  و سـنت اوانـز  -ادامـه، دادلـي   در.  انتخـاب كننـد    )1998اوانز و سنت جـان،      -دادلي(ارائه  

 مطالب درسي كـه دردسـترس دارنـد،        با بايد استادان زبان تخصصي،   كه كنند  مي  تأكيد )1998(
 .باشند خالق

  ايران زبان تخصصي دانشگاه در -3-1
 ايران، در تخصصي زبان آموزش ، هدف1350 دهة در  در ايرانEAPآموزش  آغاز زمان از
 1تحريريـان  و عطـايي  هـاي  گفتـه  اسـاس  بر).b 2002عطايي، (است بوده تخصصي متون بيشتر

 ايـن دروس    .بگذرانند تخصصي زبان درس سه تا يك بايد ايران، در دانشجويان همة ،)2003(
كننـد   را استادان زبان يا استادان دروس تخصصي، بدون هيچ همكاري با يكديگر، تـدريس مـي         

 منظـور  به اي  جدي حقيقت كنون،  تا كه كنند  مي ادعا) 2003(تحريريان   و عطايي). 2006(عطايي  
 200 از  شايان ذكر است در اين زمينه، بـيش    .است نگرفته صورت دروس اين اثربخشي بررسي
 چـاپ  بـه ) سـمت (ها    را سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه         درسي كتاب جلد

 .ها در بازار موجودند  و اين كتاب)a2002عطايي، (است  رسانده 
 بـدون  و منـد   غيرنظـام  ناهماهنـگ،  صـورت  بـه  ايـران،  در ان تخصصي زب با اينحال، دروس  

 .)2008،  2تحريريـان  و ؛ مزدايـسنا  a2002عطايي،  (اند   شده طراحي آموزان زبان هاي  نياز ارزيابي
در ايران، مهارت خواندن و      سنجي  نياز دربارة اخير تحقيقات كه كند  مي  تأكيد )a2002(عطايي  
  فرهادي، سجادي هـزاوه    .است دانسته دانشجويان براي مهارت ينتر  مهم مثابة به را مطلب درك

 سـنتي  هـاي  روش بـا  ايران، در زبان تخصصي  دروس كه كنند  مي اضافه  نيز )2010( 3هدايتي و
  .شوند مي گرفته ناديده شفاهي هاي مهارت و شده تدريس

 گاه،دانـش  زبـان تخصـصي    اسـتادان  كه رسيد نتيجه اين  طي مشاهداتش به   )2006(عطايي  
 جايگـاه  و نقش و دانشگاهي اهداف براي انگليسي اصول روش تدريس   به نسبت مبهمي افكار

__________________________________________________________________ 
1. Atai and Tahririan 

2. Mazdayasna and Tahririan 

3. Farhady, Sajadi Hazaveh and Hedayati 
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 :دارد ايـران  در آموزشـي  ريزان برنامه براي توصيه پنج او. دارند دروس زبان تخصصي   در استاد
 تجزيـه و تحليـل    ) 2(تخصـصي؛    دروس استادان و زبان استادان نقش بازتعريف ضرورت) 1(

 اسـتادان  و زبـان  اسـتادان  بين همكاري) 3(دانشگاه؛   محيط از خارج نياز مورد فوظاي و كارها
 دو ايـن  همكـاري ) 4(درسـي؛    ريزي  برنامه در صحيح گيري تصميم منظور به تخصصي دروس
اصالح دروس زبان تخصـصي     ) 5(زبان تخصصي؛    واحدهاي در تدريس براي استادان از گروه

 . ميان ترمبراساس نتايج امتحانات پايان ترم و

   روش پژوهش-2
  نمونة پژوهش-1-2

 پزشـكي  علوم هاي دانشگاه دانشجويان و تخصصي زبان استادان از اي نمونه داشتن منظور به
 بهداشـت،  وزارت از ايـران،  در پزشكي علوم هاي دانشگاه بندي  رتبه ترين  كشور، جديد  كل در

 در دانـشگاه  تيـپ  ، پـنج 1394 سال هاي بندي رتبه  براساس .گرفته شد  پزشكي آموزش و درمان
نوپا  هاي  دانشگاه ؛)2.ت.د (2 تيپ هاي  دانشگاه ؛)1.ت.د (1 تيپ هاي  دانشگاه: دارد وجود ايران

 ).و.غ.د(غيروابسته  هاي دانشگاه و ،)م.د(مستقل  هاي ؛ دانشكده)پ.ن.د(
 هـا   آن  تأسـيس  از سـال  20  حـداقل  )1:باشـند    معيـار  چهار داراي بايد 1 تيپ هاي  دانشگاه

 متفـاوت  رشـته  پـنج  حـداقل  در اينتـرن  يا دكتري دانشجوي دوره سه  حداقل )2 .باشد گذشته
 يـك   حـداقل  )4 .باشـند  داشـته  مميزه هيئت هيئت علمي،  اعضاي ارتقاء  براي )3. باشند داشته
  .باشند تمام استاد يا دانشيار ها هيئت علمي آن اعضاي پنجم

 هـاي   دانـشگاه  باشـند، جـزو    فوق هاي  معيار از يك ره فاقد پزشكي، علوم هاي  دانشگاه اگر
 كـه  هـستند  پزشـكي  علوم هاي  دانشگاه از دسته آن نوپا، هاي   دانشگاه .آيند  مي حساب به 2 تيپ
 ها  مستقل هاي  همان دانشكده  يا چهارم باشد؛ نوع  گذشته ها  آن  تأسيس مدت از سال ده تر از   كم
 هـاي   دانشكده ها   آن .شوند بندي دسته ها  دانشگاه جزو تا ندارند رشته يا دانشكده كافي اندازة به

 از دسـته  آن پـنجم  نهايت، نـوع   در اند؛ و  خاص هاي  رشته بعضي تنها داراي  كه هستند كوچكي
 امـا  نيـستند،  وابـسته  پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت به كه هستند هايي  دانشگاه

 8 ؛2 تيپ دانشگاه 19؛  1 تيپ دانشگاه 20در ايران . هستند پزشكيهاي    رشته باوجوداين، داراي 
 .وجود دارند غيروابسته دانشگاه 4 و مستقل دانشكدة 15نوپا؛  دانشگاه
جامعه استادان دروس زبـان تخصـصي كـل          كنندة بيان خوبي به كه اي نمونه داشتن منظور به
 و هـا   دانـشگاه  همـة  در  تخصـصي  زبـان  اسـتادان  دقيـق  بايست تعـداد    باشد، محقق مي   كشور
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 نفـر،   536 جمعيت اسـتادان زبـان تخصـصي در ايـران            .دست آورد   را به  ذكرشده هاي  دانشكده
براسـاس فرمـولي كـه كريـسي     .  اسـتاد دروس تخصـصي اسـت   349 استاد زبـان و      187شامل  

 اسـتاد دروس    183 اسـتاد زبـان و       125اند، نياز به دسترسي بـه         عرضه كرده ) 1970 (1ومورگان
 هـر  در پرسـشنامه  345 نتيجه  در . استاد زبان تخصصي است    308تخصصي بود كه در مجموع      

 هـا   آن از نفـر 128 استاد، كـه   318 و شد توزيع ذكرشده هاي دانشكده و ها  دانشگاه از گروه پنج
  تعـداد .تكميـل كردنـد    را ها  بودند، پرسشنامه  استادان دروس تخصصي   نفر 190 و زبان استادان
  .است شده ارائه 1 شمارة جدول در ند،كرد تكميل را را پرسشنامه كه استاداني

  1جدول 
  هاي مختلف كه پرسشنامه را تكميل كردند استادان زبان تخصصي از دانشگاه

  استادان تيپ تعداد درصد
54,7  
18,0  
10,2  
7,8  
9,4  

100,0 

87  
14  
8  
7  
12  
128 

 1.ت.د
 2.ت.د
 پ.ن.د

 م.د
 و.غ.د

 كل

  استادان زبان

33,2  
28,4  
19,5  
14,7  
4,2  

100,0 

67  
58  
37  
24  
4  

190 

 1.ت.د
 2.ت.د
 پ.ن.د

  م.د
 و.غ.د

 كل

استادان دروس 
  تخصصي

 

 ها  ابزار-2-2
 تحقيقـات  براسـاس . شـد  اسـتفاده  مختلفي ابزارهاي هاي تحقيق، از    سؤال به پاسخ منظور به
مقيـاس   5 بـا  سـؤال  8  شـامل  كـه  شد طراحي تخصصي زبان استادان براي اي  پرسشنامه قبلي،

__________________________________________________________________ 
1. Krejcie and Morgan 
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 ابتـدا  پرسـشنامه،  طـرح   بـراي  .بـود » زيـاد  بـسيار  و ، اندك، متوسط، زيـاد    اندك بسيار« ليكرت
 شد خواسته تخصصي زبان كارشناس شش ادامه، از   در .شد پخش آزمايشي، طور به  پرسشنامه

 زبـان  آمـوزش  در كارشناسـان،  ايـن  نفر از   چهار .خود را ارائه دهند    بازخورد و  پاسخ آن به تا
 مـديريت آموزشـي،   در نفـر  يـك  و شناسـي  زبـان  در نفر ، يك 1خارجي زبان عنوان به انگليسي

ــرا مــدرك داراي ــد دكت ــه  براســاس.بودن ــه هــاي گفت  شــد خواســته هــا آن ، از)2003( 2دورني
 توضـيح  داننـد،   مـي  نيـاز  هرآنچـه  دربارة و كنند مطرح بهبود پرسشنامه  براي را پيشنهادهايي تا

   .دهند
 توزيـع مجـدد    آمادة پرسشنامه و نظرشده ديدتج پرسشنامة كارشناسان، در  بازخورد از پس

 ايـن . دادنـد  جـواب  پرسشنامه به آزمايشي، طور به بودند، آماري جامعة مشابه كه استاد 64. شد
 پرسـشنامه  تكميل از پس .باشد) /+-20 (نفر 50 بايد كه است) 2003 (دورنيه نظر مطابق تعداد

 اسـتفاده  با اصلي، هاي  مؤلفه تحليل طريقاز   ليكرت، هاي مقياس   دهندگان، سؤال  پاسخ وسيلة به
 .گرفتتد مورد تحليل قرار 18 نسخة SPSS برنامه از

 و هـتچ   و )2013( 3 پاالنـت  .بـود  0,4 باالي ضرايب دهندة نشان همبستگي ماتريس بررسي
 همـة   بـارگيري  .كنـيم  حفـظ  را 0,3 بااليهاي    بارگيري كه كنند مي پيشنهاد) 1991( 4الزاراتون

 نتيجـه،   در .اسـت  قوي بسيار پاالنت هاي  گفته براساس  بود كه  0,4 باالي پرسشنامه در ها  سؤال
 آن پيـشنهادي  مقـدار  از بيـشتر  كـه   بود 0,642 كرويت آزمون  مقدار .ها حفظ شدند    سؤال  همة
 آمـاري  لحاظ از نيز) 1954  ،6بارتلت(كرويت  آزمون  و)1974،  1970 ،5كايسر( است   0,6 يعني

دهنـدة پايـايي خـوبي     دست آمد كه نـشان     به 0,88 ضريب آلفاي كرونباخ نيز      ..)00(بود   معنادار
  .است

 منظور به ساختاريافته مصاحبه نيمه  شامل داده، آوري جمع كيفي هاي  در اين تحقيق، از روش    
برآن،  عالوه. استفاده شده است   نيز شده مطرح استادان پرسشنامه در كه مسائلي تر  عميق بررسي

 منظـور  به و گرفت انجام استادان زبان تخصصي، مشاهداتي    عملكرد ن مجدد كرد چك منظور  به

__________________________________________________________________ 
1. TEFL 

2. Dornyei 

3. Pallant 
4. Hatch and Lazaraton 

5. Kaiser 

6. Bartlett 
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 بـراي  بـرآن،  عالوه. شد تهيه  فهرستي تدريس، هنگام به غيرهميشگي و هميشگي رفتار بررسي
 .گرفت صورت نيز برداري مشاهدات، يادداشت در اي نكته نيفتادن قلم از

 ها داده آوري جمع  روند-3-2
  پرسشنامه-1-3-2

 كـار  محقق براي استادان، هاي پرسشنامه كردن پخش منظور به مختلف هاي دانشگاه به تنرف
 بودند، ايميـل   دور هاي  دانشگاه در كه استاداني براي را پرسشنامه همچنين  او .بود فرسايي طاقت
اي در    نامـه  بـا  هـا   دادن، پرسـشنامه   پاسـخ  بـراي  ها  آن كردن مجاب منظور موارد، به  اين  در .كرد

  .شد فرستاده آنان به ايميل و پيامك چند نيز يادآوري براي و شدند فرستاده هضميم

 برداري يادداشت و  مشاهدات-2-3-2
 مـورد  دانـشگاه،  تيـپ  پنج هر از درس تخصصي،  استاد 14 و زبان استاد 14كل، كالس    در
ادان دروس  است و زبان استادان تخصصي، يعني  زبان استادان از گروه  درهر .گرفتند قرار مشاهده

شـدند؛   مـشاهده   مرتبـه  يـك  اسـتاد  3 و مرتبـه  دو اسـتاد  6مرتبـه،   سـه  اسـتاد   5تخصـصي،  
 30 و زبان استادان براي مشاهده 30 كه گرفت صورت ملي سطح در مشاهده 60 علّت، همين به

 .بود استادان دروس تخصصي براي مشاهده
 براي ارزيـابي   مشاهدات اين كه شد داده اطمينان استادان به دوستانه، فضايي ايجاد منظور به

 زبـان تخصـصي   هاي  كالس در است كه  اتفاقاتي با هدف درك   بيشتر آنان نيست، بلكه   عملكرد
 آنـان  از نـامي  ها،  داده آوري جمع مراحل در كه شد اطمينان داده  ها  آن به دهند؛ همچنين   رخ مي 

 دادنـد  اجازه محقق به استادان، از بعضي هاي اخالقي، تنها    همة اطمينان  وجود  با .شود  نمي برده
 در تـا  صـوتي را روي كاغـذ نوشـت    هـاي  فايـل  كنـد؛ سـپس محقـق ايـن      ضـبط  را صدايشان
  كـه  )2014(مجـد     فتـاحي  و عطـايي   براسـاس نظـر    .شـوند  اسـتفاده  بعدي تر  دقيق هاي  بررسي

 قتحقيـ  انـد، در   دانـسته  هميـشگي  رفتـار  بگيرنـد،  صورت بار 5 مشاهده  8 از را كه  رفتارهايي
 ديـده  بار 20 حداقل استادان، از گروه هر در و مشاهدات از جلسه 30 در كه هايي  كنوني، رفتار 

ديگـر، اگـر     بيـان  شـدند؛ بـه    ناميـده  هميشگي  غير رفتار بقي ما و هميشگي رفتار عنوان با شدند،
داد، محقق جلوي آن      استادي يك عملي را كه محقق در فهرست آورده بود، در كالس انجام مي             

  .زد   عالمت مي-هاي كتاب  براي مثال خالقيت در استفاده از تمرين-لعم
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 ساختاريافته نيمه هاي  مصاحبه-3-3-2
 هـر  بـا  استادان، محقـق   عملكرد و افكار از تر عميق درك منظور به و مشاهدات اتمام از پس
 بيـان  بـراي  هـا  شونده مصاحبه تشويق منظور  به .داد انجام يافته ساختار نيمه مصاحبة ها  آن از يك

 اطمينان منظور  به .برد   پيش تعاملي و دوستانه   اي  شيوه قالب در را مكالمات نظرات خود، محقق  
ها، يعنـي زبـان       به زبان مادري آن    ها  سوءتفاهم، مصاحبه  گونه هر از جلوگيري و آسان تعامل از

  .انجاميدند طول به دقيقه 38 ميانگين با و دقيقه 47 تا 32 ها از  مصاحبه.فارسي، انجام شد

 ها داده  سنجش-4-2
ي  روش دو شده، هـر   آوري جمع هاي  داده سنجش براي قـرار  اسـتفاده  مـورد  كيفـي،  و كمـ 
 بـوده  پرسشنامه در ليكرت مقياس براساس كه تحقيق هاي  سؤال به دادن پاسخ منظور  به .گرفتند

 تخصـصي، از   دروس اسـتادان  و زبـان  اسـتادان  بـين  دار  معنـي  هـاي  تفاوت همچنين بررسي  و
 بررسـي  شـوندگان،  مصاحبه هاي پاسخ بررسي و تحليل  براي .شد استفاده تي مستقل هاي  آزمون
 شدند روي كاغذ نوشته   مناسب هاي  پاسخ ابتدا، همة   در ).2007دورنيه،  (گرفت   صورت محتوا

 .شدند استخراج فرعي و اصلي آن، موضوعات از بعد و

 ها يافته -3
 :اند شده مشخص در زير تحقيق هاي سؤال از يك هر هاي يافته

 تخصصي دروس استادان و زبان استادان  افكار-1-3
 و تهيـه   خـود  را درسـي  مطالـب  بايـد  انـدازه،  چه تا استاد كنيد مي فكر« :سؤال به درپاسخ

كردنـد،   انتخـاب  را» متوسـط « گزينـة    )44,5 (%زبـان  اسـتادان  پرسشنامه، اكثر  در» كند؟ تدوين
 از آمـده  دسـت  بـه   نتايج .بود »زياد «)43,7(%تخصصي   دروس استادان يشترب انتخاب كه درحالي

 نـشان  اسـتادان  از دوگـروه  ايـن  ميان در را )5/0در سطح  (داري معني تفاوت تي آزمون مستقل 
 .نداد

 در» داريـد؟  رضـايت  موجـود در بـازار     درسـي  مطالـب  از اندازه چه تا« سؤال به پاسخ در
 اكثـر  انتخاب كه كردند، درحالي  انتخاب را» زياد« گزينة   )40,6(%ن  زبا استادان پرسشنامه، بيشتر 

 تـي  مـستقل  آزمـون  نتـايج  نيـز  بخش اين  در .بود» متوسط «)41,9(%دروس تخصصي    استادان
 .نداد نشان استادان از دوگروه اين ميان در را داري معني تفاوت



  179  ...تدوين مطالب درسي زبان تخصصي بررسي عقايد و رفتار استادان زبان و استادان دروس تخصصي در تهيه و 

در   درسـي  مطالب كنيد مي فكر«: سؤال پرسشنامة مربوط به اين قسمت      در پاسخ به آخرين   
 زبان استادان از گروه دو هر اكثريت» باشند؟ ميزان تخصصي  چه تا بايد تخصصي زبان تدريس

 بـاز   و.كردند انتخاب را» زياد« گزينة )54,7 %و 52,3% ترتيب      به (تخصصي دروس استادان و
  .نداد نشان اناستاد دوگروه اين ميان در را داري معني تفاوت تي، آزمون مستقل هم، نتايج

 تخصصي دروس استادان و زبان استادان  عملكرد-2-3
 در عملكردشـان،  گـرفتن  نظـر  با در  تا شد خواسته تخصصي زبان استادان پرسشنامه، از  در
تا چه اندازه، خودتـان مطالـب        .1 :دهند پاسخ زير سؤال چهار درسي، به  مطالب تدوين و تهيه

  است؟ باز اندازه چه تا دستتان درسي مطالب انتخاب رايب .2؟   كنيد  درسي را تهيه و تدوين مي     
 كـه  اي درسي  مطالب .4 دهيد؟ و   مي خرج به خالقيت موجود، درسي مطالب با اندازه، چه  تا .3

 شـده، انتخـاب    مطـرح  سـؤال  چهـار  هر به پاسخ هستند؟  در   تخصصي چقدر كنيد،  مي استفاده
 ترتيـب   بـه  (بـود   » زياد«تخصصي گزينة    دروس استادان و زبان استادان از گروه دو هر اكثريت

  بـراي  52,9 %و 56,8 %دوم؛ سـؤال   بـراي  29,9 % و   35,9  %اول؛ سـؤال   براي 43,7 %و %31,3
 تـي  مـستقل  هـاي   آزمون از  آمده دست به نتايج  .)چهارم سؤال  براي 45%و   43 %و سوم؛ سؤال
 .نداد نشان استادان دوگروه اين ميان در را داري معني تفاوت
 تخصـصي،  دروس استادان و زبان استادان آيا اينكه به بردن پي هدف با سؤالي مصاحبه، در
 و اصلي موضوعات 2 شماره  جدول .شد مطرح نه يا كنند  مي طراحي خودشان را درسي مطالب

  .دهد مي نشان را آمده دست به فرعي موضوعات
  2جدول 

  رسيدان زبان تخصصي در تهيه و تدوين مطالب دااست عملكرد
  استادان دروس تخصصي  استادان زبان

موجـود   هـاي   كتاب از ها   آن :1 اصلي موضوع
 .كنند مي استفاده دربازار
 اي درسـي  هاي كتاب از ها   آن :1 فرعي موضوع
 زبانــان انگليــسي خــود كننــد كــه مــي اســتفاده
 .اند نوشته
 او كـه  گفت  زبان استاد  يك :2 فرعي موضوع

جويان كتاب  دانش براي گروه در همكارانش و
  .اند زبان تخصصي نوشته

 اصـطالحات  كتـاب  از ها  آن: 1اصلي   موضوع
  .كنند مي استفاده» كوهن« نوشتة يپزشك
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 زبانـان  انگليسي كه درسي موجود در بازار    كتب از كه كردند  بيان )93,3 (%زبان استادان اكثر
 اسـتاد  يـك  شود، مي اهدهمش 2 شمارة جدول در كه طور  همان.كنند   مي  استفاده اند،  كرده تأليف
كتـاب زبـان تخصـصي       دانـشجويان،  بـراي  گـروه  در همكـارانش،  و او كـه  اظهار داشت  زبان

   :داد توضيح  او.اند نوشته

هـاي مختلفـي      تمـرين  متـون  ايـن   بـراي  و سپس  كرده آوري جمع معتبري متون ما
 .طراحي كرديم

 :گفت   زبان استاد يك

 .3. باشـند   در دسـترس   .2. باشـند    مناسـب  .1 :كه كنم  مي انتخاب را هايي  كتاب من
 از بايـد  گـاه   باشـد، آن   داشته را ويژگي سه اين كه نبود كتابي هيچ  اگر .نباشند گران خيلي
 بـا  مـوارد  ايـن   در .بيابم را نظرم مورد مطلب دانشجويان، رشته با مرتبط درسيهاي    كتاب
 .كنم مي مشورت دروس تخصصي اساتيد

 دانـشگاهي  بـه  بستگيانتخاب كتاب درسي زبان تخصصي    ن ديگر، طبق گفته يك استاد زبا    
 در و كننـد   را انتخاب مي   درسي كتب  ها  دانشگاه بعضي گفت  او .كند  مي تدريس آن در كه دارد

 كـرد  بيـان  گونه اين ديگري زبان  استاد .دارد عهده بر را كار اين وظيفة خود استاد ديگر، بعضي
 كتـب  نوشـتن  بـراي  فرصـتي  نيز او شود، و  نمي يافت بازار در جالبي و متنوع درسي مطالب كه

 زبـان  اسـتادان  از يـك   هـيچ .بيايـد  كنـار  بوده، در بازار بايد با آنچه ناچار به   پس.ندارد درسي
 . دهند در انتخاب مطالب درسي، به دانشجويان حق انتخاب مي كه نگفتند

 يپزشـك  اصـطالحات  انواژگـ  كتـاب  از كـه  گفتند) 93,3(%تخصصي   دروس استادان اكثر
 يكـي از اسـتادان دروس تخصـصي اظهـار داشـت كـه ازمتـون                 .كننـد   مي استفاده كوهن نوشتة
كنـد و از دانـشجويان        هايش اسـتفاده مـي      هاي كارشناسي ارشد، در كالس      شده درآزمون  استفاده

هيچ يك از استادان دروس تخصـصي، بـه دانـشجويان           . خواهد كه اين متون را ترجمه كنند        مي
 .دهند  انتخاب مطالب و كتب درسي را نميحق

مشاهدات، محقق به دنبال اين مسئله بود كه استادان زبان تخصصي، از چه منـابع و                 طي در
منظـور از خالقيـت    . كنند و تا چه اندازه با منابع موجود خالقيـت دارنـد             هايي استفاده مي    كتاب

هـا، اسـتفاده بيـشتر از       ن و تغيير تمرين   هاي كتاب مانند افزود     هايي عالوه بر تمرين    انجام تمرين 
 شـد  متوجـه  محقق). 1998جان،   اوانز و سنت  -دادلي(هاي چهارگانة زباني و غيره است         مهارت

مـورد   23 در بـود كـه    زبان استادان هميشگي رفتار فقط» موجود درسي مطالب با خالقيت« كه
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 كـه  خالقيت داشتند، درحـالي   با كتب موجود     زبان، استادان كه كرد مشاهده  محقق )مورد 30از(
خالقيـت داشـت؛     دروس تخصـصي، اسـتاد     اسـتادان  بـه  مربـوط  مـشاهدات   از يكـي  در فقط

 كتـب  از تخصـصي،  دروس استادان و زبان استادان هر دو گروه   كه متوجه شد  همچنين، محقق 
بـازار موجـود     در درسـي   ايـن كتـب    .كنند  مي استفاده دانشجويان رشتة با مرتبط و معتبر درسي
 درسـي  مطالـب   او .كـرد   نمي استفاده خاصي كتاب از دروس تخصصي،  استاد يك  فقط .هستند
 .كرد مي انتخاب گذشته هاي سال ارشد كارشناسي هاي شده در آزمون متون استفاده از را خودش

  بحث-4
 هـاي   شباهت و ها  تفاوت ، پي بردن به   كه در سطح كشور انجام شد      تحقيق هدف اصلي اين  

 اسـتادان  و زبـان  اسـتادان  ايران، يعنـي   در تخصصي زبان استادان گروه دو رهايرفتا و تفكرات
 داد نشان ليكرت هاي مقياس  سؤال  نتايج .بود درسي مطالب تدوين و تهيه در تخصصي، دروس

ريـزي درسـي و    برنامـه : داري بين اين دو گروه، در موارد زير وجود ندارد         هيچ تفاوت معني   كه
تهيـه و تـدوين      در بايـد  چقـدر  اسـتاد  يـك  اينكه دربارة ي؛ نظرشان تهيه و تدوين مطالب درس    

دارنـد؛ چـه     حق انتخـاب   شان  درسي مطالب انتخاب در باشد؛ چقدر  داشته نقش درسي مطالب
راضـي   درسـي موجـود،   مطالـب  از دارنـد؛ چـه انـدازه    خالقيت درسي موجود  مطالب با ميزان

  مطالـب  ها  به نظر آن   و تخصصي هستند؛  قدرچ كنند،  مي استفاده ها  آن كه درسي هستند؛ مطالب 
 تخصصي باشند؟ بايد زبان تخصصي چقدر هاي كالس در درسي

؛  1993،  1ريچاردز(كنند    مي تأييد را موجود در بازار   هاي  كتاب از استفاده محققان از بسياري
 ).2005،  6؛ هـاروود  1994،  5تـورز  و ؛ هاتچينـسون  2001،  4؛ هـارمر  3،2000؛ گري 2،1980سويلز
 اسـتفاده  موجـود  هاي كتاب از زبان استادان كه است آن از حاكي مشاهدات، و ها  مصاحبه نتايج
  يپزشـك  اصطالحاتعنوان   تحت كتاب يك  فقط دروس تخصصي،   برعكس، استادان  .كنند  مي

 همـراه  بـه  كـه  داشـت  اظهـار  زبـان  استاد يك  فقط .دهند  مي قرار استفاده مورد را كوهن نوشتة
 .اند كرده طراحي دانشجويان براي زبان تخصصي كتاب يك شان نشگاهدا در همكارانش،

__________________________________________________________________ 
1. Richards 
2. Swales 
3. Gray 
4. Harmer 
5. Hutchinson and Torres 
6. Harwood 
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 و تهيـه  كه دهد  مي نشان  مطابقت )1987(واترز   و هاتچينسون هاي گفته با نتايج اين تحقيق  
 مـشاهده  همچـين  باشد؛ زبان تخصصي  استادان حل براي   راه آخرين بايد درسي، مطالب تدوين

نتـايج،    براسـاس   .است زبان استادان هميشگي رفتار» موجود درسي مطالب با خالقيت« كه شد
 نظر مد را هاي دانشجويان   مهارت و ها  نياز درسي، مطالب انتخاب در دروس تخصصي،  استادان

 .دهند قرار نمي

  گيري نتيجه -5
 دروس استادان و زبان استادان رفتارهاي و تفكرات هاي  شباهت و ها  تفاوت كنوني پژوهش
 هاي  دانشگاه كلّ درسي، در  مطالب تدوين و تهيه ها در   هاي آن   توانايي بر تمركز با را  تخصصي

 و پرسـشنامه، مـشاهدات    در هـا   آن هـاي   شـباهت  رغـم   علـي  .كـرد  بررسـي  ايران پزشكي علوم
 در نيـز  و كننـد   مـي  اسـتفاده  كـه  درسـي  مطالـب  نوع در گروه، دو اين كه داد نشان ها  مصاحبه
 دروس تخصـصي   اسـتادان  اكثريت خالف  بر .دارند فاوتت يكديگر با موجود، كتب با خالقيت

 زبـان،  كننـد، اسـتادان     مـي  اسـتفاده   خـود   تخصـصي  زبـان  هاي  كالس در كتاب يك از فقط كه
 دروس اسـتادان  كـه  داد نـشان  تحقيـق   نتـايج  .دهند  مي قرار استفاده مورد را متنوعي هاي  كتاب

 مـتن  يـك  فقـط  و ندارنـد  كتاب لداخ هاي فعاليت و ها،  تمرين كتاب، نقش از دركي تخصصي
  .كنند عرضه مي ترجمه براي

. دهد كه استادان دروس تخصصي، هيچ آشنايي با اصول تدريس ندارنـد          اين نتايج نشان مي   
شـايان ذكـر   . كنند نيـز آشـنا نيـستند    هايي كه تدريس مي     اين استادان، همچنين با سرفصل رشته     

. و خـدمات پزشـكي تـدوين كـرده اسـت     ها را وزارت بهداشت، درمـان         است كه اين سرفصل   
. هاي تربيت معلمـي دارنـد   توان نتيجه گرفت كه استادان دروس تخصصي، نياز مبرم به دوره  مي

 اسـتفاده  متنـوع  درسـي هـاي     كتـاب  از دانشجويان، هاي  نياز تأمين زبان براي  استادان كه درحالي
 بـازار  در موجـود  طالـب م كـه  هـايي   رشـته  در حتـي  كـه  اسـت  آن از حـاكي  هـا    يافته .كنند  مي

 .دهند مي خرج به خالقيت مطالب با اين زبان، استادان نيستند، خود بخش رضايت
 200 از بيش اينكه رغم علي. دربردارد استادان زبان تخصصي   براي را نكاتي فعلي، پژوهش

، )2006عطـايي،   (اسـت     رسـيده  چاپ به هاي مختلف   زبان تخصصي رشته   براي ايران در كتاب
كند كـه     بيان مي ) b2002( عطايي   .دارند نارضايتي موجود مطالب نداشتن تنوع از زبان، استادان

هاي خواندن و نيز نيازهاي دانشجويان        ها از اصول تجزيه و تحليل كالم، ژانر، مهارت          اين كتاب 
 بـا  زيـادي  تفـاوت  زبـان تخصـصي،    هـاي   كتـاب  كه دهد  مي ادامه گونه اين او. كنند  تبعيت نمي 
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؛ b2002عطـايي،     (دارنـد    تأكيـد  خوانـدن   مهارت بر ندارند و فقط   عمومي انگليسي هاي  كتاب
 هاي  كتاب كه رسيدند نتيجه اين  به )2008 (تحريريان و  مزدايسنا ).2008تحريريان،   و مزدايسنا
 بيـان  ادامـه  هـا در     آن .گيرنـد   در نظـر نمـي     را دانـشجويان  تمايالت و ها  نيازها، خواسته  موجود

 شـوند، براسـاس    براساس ژانر مخصوص رشته انتخـاب      بيشتر اينكه جاي به ها  تنم كه كنند  مي
   .شوند  ميدانشجويان انتخاب با مرتبط هاي رشته

 .انـد  نيز بر استفاده از منابع جالب، متنوع و جـذاب  تأكيـد كـرده              ) 2014 (1گريب و استولر  
 .دهند  مي خرج به خالقيت ودموج مطالب با زبان، داد، استادان  نشان تحقيق نتايج گونه كه  همان

 اين داده، به  قرار بررسي و تحليل  مورد را تخصصي زبان درسي هاي  كتاب  كه )2005(هاروود  
 نـسبت  را دانـشجويان  و استادان كه داريم اي درسي مطالب و ها  كتاب به نياز ما كه رسيد نتيجه

بهداشـت، درمـان، و      توزار كـه  شـود    پيشنهاد مي  .كند هشيار دانشگاهي متون كليدي نكات به
 در تـا  كند درخواست استادان دروس تخصصي   و زبان استادان گروه دو هر از آموزش پزشكي 

 تخصـصي،  دروس  اسـتادان .جديـدي تهيـه و تـدوين كننـد     درسـي  مشترك، مطالب  اقدام يك
 با توجه به اينكـه تحقيـق فعلـي در سـطح             .باشند معتبر، مؤثر  درسي مطالب تعيين در توانند  مي
 انجـام   2و  1هاي تيـپ      ي انجام شده است، اما شايان ذكر است كه اكثر مشاهدات از دانشگاه            ملّ

هـاي مـستقل، و    هـاي نوپـا، دانـشكده       شود در تحقيقـات آتـي، از دانـشگاه          پيشنهاد مي . اند  شده
  .هاي غير وابسته، مشاهدات بيشتري انجام شود دانشگاه
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