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 ةان رشتي دانشجوي تخصصيسي زبان انگلي آموزشيزها اي نيبررس
  زي تبري فرش دانشگاه هنر اسالميطراح

  *يال دوبختيل
  ز،ي تبري، دانشگاه هنر اسالمياربردك يار زبانشناسياستاد

  راني اتبريز،
  **يمحمد ظهراب

  ز،ي، دانشگاه تبريسيار آموزش زبان انگلياستاد
  ران ي اتبريز،

  )1397 مهر: تاريخ چاپ ،21/06/97: تاريخ تصويب ،28/12/96:  دريافتتاريخ(
  دهكيچ

منظور  ه بهك  استينديافر، ي زبان تخصصيها  شاخص دورهيها يژگي از و يكيعنوان     به يازسنجين
 يازهاي نييشناسا  پژوهش حاضر به.رديگ يها صورت م تي و اولوي درسيزير  برنامهيازهاي ن شي پ نييتع

  پژوهش، ةجامع. پردازد  يز م ي تبر ي فرش در دانشگاه هنر اسالم     ي طراح ةان رشت يدانشجو يزبان تخصص 
 47 (يارشناسـ ك انيدانـشجو  و )چهار نفر (آموختگان    دانش ،)دو نفر  (يتخصص استادان گروه سه شامل

ز ج حاصل اينتا.  شديافته و پرسشنامه گردآوري مه ساختار ي ن يها  ق مصاحبه ياطالعات از طر  . بودند )نفر
 بـوده  ياديت زي اهميان داراي دانشجو ةنديل و شغل آ   ي در تحص  يسيه زبان انگل  كدهد    يپژوهش نشان م  

ـ ارشناسـان ا كن ي فـرش و همچنـ  ي جهان ي ارتباط با بازارها   ي برقرار يان برا يو دانشجو  از يـ ن رشـته، ن ي
ت يـ  در موفق  يسيـ  زبـان انگل   يريادگيه هر چهار مهارت     ك يحال  در.  خود دارند  يت مهارت گفتار  يتقو  به

هـا و دو      ن مهـارت  يعنـوان مهمتـر      بـه  ي و گفتار  ي خوانش يها   شده، مهارت  يابيها مهم ارز     آن يليتحص
ان معتقـد بودنـد    يثر دانشجو كا.  شدند يها معرف   ن مهارت يتر  فيعنوان ضع    به ي و نوشتار  يمهارت گفتار 

ـ  حاصل از ا   جينتا. ستي ن يافك،  ين ماده درس  يا  افته به يه ساعت و تعداد واحد اختصاص       ك ن پـژوهش   ي
 مناسـب   يالسـ ك يها  تيان و فعال  ين گروه از دانشجو   ي ا ي زبان تخصص  ي درس ي محتوا يةتواند در ته    يم

  .   داشته باشدييها سهم بسزا آن

  .زي تبري فرش، دانشگاه هنر اسالميارشناسك، يزبان تخصص :هاي كليدي واژه
__________________________________________________________________ 
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  مقدمه  -1
عنـوان زبـان      گاه آن بـه   ي جا يو دانش و ارتقا    علم   يگسترش مرزها   توجه به    با يسيزبان انگل 

 معاصـر،   ةها، در دور     در دانشگاه  ياهداف علم   ل به ي ن يز در راستا  ي در تبادل دانش و ن     يالملل  نيب
ا و يـ  دني زبان علمـ يسيد انگليبدون ترد .ان قرار گرفته استيش مورد اقبال دانشگاهيش از پيب

). 183: 2010اران، ك و هم1مرانن(ات است يشفك ها و   شهي گذاشتن اند  كاشترا  زبان واسطه در به   
 گردد،  ي باز م  1970 و 1960 يها  دهه حدود  به رانيا در يسيانگل زبان يريادگي و آموزش شروع

ـ  در ايكامر و رانيا انجمن  و 2ايتاني بر ي فرهنگ يشورا هك يزمان  يسيـ انگل زبـان  يهـا   دوره ةارائ
حـساب    به يخارج يزبان يسيران زبان انگل  ير ا ه د ك يي از آنجا  ).2005 ،يارمحمدي(بودند   فعال

 يسيـ انگل زبـان  نيبنـابرا .  ندارنـد يواقعـ  طيشـرا  آموزان فرصت تماس با آن را در زبان د،يآ  يم
 از آن را    يعيه فرصت استفاده وس   كبدون آن  را آن آموزان  زبان و بوده محدود درس يها  السك به

 زبـان  يريادگيـ  نـد، ك يان مـ  يـ  ب )193 :2000 (3بـراون  هكـ  همانطور. رنديگ  يداشته باشند، فرا م   
 بـال   ةاستفاد فرصت با آن زبان و   فرهنگ در« آن يريادگي شامل ،يخارج زبان عنوان  به يسيانگل

  .»فرهنگ است آن طيمح  آن درةفاصل
شـود،   يآمـوزان اضـافه مـ     دانـش ي درسـ ةبرنام به ششم السك از رانيه در اك يسيانگل زبان

. شـود  ي محـدود مـ  يدانـشگاه  شي متوسطه و سطح پةان دوريه تا پاس دو ساعت در هفت يتدر  به
ردن كـ  و حفـظ  يات دسـتور  كـ آمـوزش محـدود ن      رستان به ي در سطح دب   يسيآموزش زبان انگل  

ور آمـاده   كـ نك يآموزان را برا    ه دانش كشود    يست دوزبانه محدود م   يق ل يوار لغات از طر     يطوط
 ي سـر  يك د به يز داوطلبان با  يدانشگاه ن  يرودو در آزمون ). 35: 2018،  يلك و تو  يلكتو(ند  ك يم

هـا     آن ي و نوشتار  ي، گفتار يداري شن يها  ه در آن مهارت   كپاسخ دهند    يا  نهيگز چند از سؤاالت 
 يهـا   مهـارت  ردن،كـ  صـحبت  هكـ  باشـد  يلـ يدال از يكـي  ديشـا  ن مسئله يا .شوند  يده نم يسنج

  .شوند يم گرفته دهيان ناد درس توسط معلمان و دانش آموزيها السكدر  نوشتن و دادن گوش
 ي دانـش زبـان    يداراشـوند،     يه وارد دانشگاه م   ك يدانش آموزان  % 80ش از   يب، ب ين ترت يبد

سـودمند افـشار و     (باشـند     ي مـ  ير فعـال و محـدود لغـات عمـوم         ي در حد دانش غ    كار اند يبس
 سـال  شتر دريـ ه بكـ  (يسه واحد زبان عموم ز بهي در سطح دانشگاه ن  يسي انگل ).134:2016موثق،

ـ   -هـا    رشـته  ي تنها در برخـ    -يو دو واحد زبان تخصص    ) شود  ياول ارائه م    140ن حـدود    ي در ب
__________________________________________________________________ 
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2. British Council 
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طبـق سرفـصل، زبـان    .  شـود ي محدود مـ يارشناسك ارائه شده در سر فصل مقطع      يواحد درس 
مهـارت   رسـتان، بـه  ي دبة اسـت، هماننـد دور  يها اجبـار   رشته ة هم يه گذراندن آن برا   ك يعموم

ن شده و سـازمان  يي تعيقات و فناوريه از طرف وزارت علوم، تحقك يتابكخواندن توجه دارد و  
ان، يـ ن ميدر ا. د داردكي مطلب تأكخواندن و در رده، تنها بهكن و چاپ   يرا تدو   ز آن   ي ن "سمت"
 ي دانشگاه ي درس يها   در برنامه  يشتر از زبان عموم   ي ب ي حت يرسد درس زبان تخصص     ينظر م   به

عنـوان    ن درس بـه   يـ ، ا يها، مانند هنر اسالم      رشته يه در برخ  ك يرطو  مغفول واقع شده است، به    
ن واحـد   يـ ، ا يخيها، مانند مرمت آثار تار       رشته ي شده و در سرفصل برخ     ي معرف ياريدرس اخت 

  .  ده گرفته شده استي ناديلكطور   بهيدرس
   -ي زبـان دارد، رشـتة هنـر   يريادگيـ بـا   يه ارتبـاط تنگـاتنگ  ك ي دانشگاهيها  از رشتهيكي

ل و ي از تحـص ين رشته، در مقـاطع يآموختگان ا ان و دانش يدانشجو.  فرش است  ي طراح يصنعت
هـا و مـسابقات       شگاهيت در نما  ك، شر يسيمتون انگل   ر از مراجعه به   ي، ناگز يآموختگ  پس از دانش  

ان با  يدانشجو. نديها   صادرات و قبول سفارش    يگر برا ي د يشورهاك ارتباط با    ي و گاه  يالملل  نيب
 خـارج از   يهـا   شگاهيـ  و نما  يالمللـ   نيت در مجامع ب   ك با شر  يينه، از سو  ين زم ي در ا  يرشد عمل 

، در ي در مجـالت خـارج  يسيـ زبـان انگل  گر با نگارش و چاپ مقاالت بـه  ي د ييشور و از سو   ك
 بهبـود  يا بـرا يـ روز دن  با ابـزار بـه  يي و آشنايرانيل اين هنر اص  ي فرش و شناساندن ا    ةنه رشت يزم
  .   خواهند داشتييسزا  سهم بهيراني ايها يت قاليمكت و يفكي

 فـرش دانـشگاه هنـر       ةان رشـت  ي دانـشجو  ي زبان تخصـص   يازهاي ن يبررس  ن پژوهش، به  يا  در
ج حاصـل از  يه نتـا كد است   يام. شود  ي  پرداخته م   ياربردك و   ي علم يها  نهيز، در زم  ي تبر ياسالم

 يساز  ان و آماده  يدانشجون  ي ا ي و رشد علم   ي آموزش ةت دور يفكي در بهبود    كيمكن پژوهش،   يا
  .                                                                         آنان باشدي و اقتصادي شغليها تيت در فعالك مشاريآنان برا

  ق ي تحقةنيشي پ-2
و   داشـته  ياربردكـ  يه هـدف  ك از آموزش زبان است      يا   اهداف خاص، شاخه   ي برا يسيانگل

 يريادگيـ  يران بـرا  يادگيـ ل  يـ  و روش، بر اسـاس دل      ي در آن، از جمله محتو     ماتي تصم يتمام
 و  1960 و   1950 يها   در دهه  ي با رشد اقتصاد جهان    ).1987 ،1نسون و واترز  يهاچ (استوار است 

 يعنـوان زبـان    بـه يسيـ ش روزافـزون اسـتفاده از انگل     ي و افـزا   يدنبال آن، رشد علـم و فنـاور         به
__________________________________________________________________ 

1. Hutchinson & Waters 
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ـ يش دانـشجو ين افـزا ي و همچنـ يفنـاور  در تجـارت، علـم و    يالملل  نيب  مـشغول  يالمللـ  نيان ب
 يا ژهيـ ن شاخه از آمـوزش زبـان رشـد و گـسترش و        ي زبان، ا  يسي انگل يشورهاكل در   يتحص  به

  . افتي
ند آموزش  ي فرا ة رابط ي اهداف خاص بر رو    ي برا يسي، انگل يشناس   از زبان  يا  عنوان شاخه   به

ه اسـتوار  يـ ن پاي اهداف خاص بر اي برايسيانگل .دنك يز مكران تمريادگي يازهاي با نيريادگيو 
 گـروه  يـك  ي ارتبـاط بـا اعـضا   ياهـداف خـاص و برقـرار      دن به ي رس يه ما از زبان برا    كاست  

 از  يكـي شـناس و      ، زبـان  )1981 (2دسـون يو). 1،2009لنـد يها(م  ينك ي خاص استفاده م   ياجتماع
ران، بتواننـد  يادگي گروه از   يك يزبان يازهايه اگر ن  كند  ك يان م ينگونه ب يرد، ا يكن رو يشگامان ا يپ

 ي درسـ ة برنامـ  يك ين محتوا يي تع يتوانند برا   يها م   يژگين و يق مشخص شوند، ا   يصورت دق   به
 اهـداف خـاص، از      ي بـرا  يسيانگل. رنديگ  آموزان مورد استفاده قرار      زبان يازهاين ن يمنظور تام   به

 خاص استفاده   ة رشت يكآموزان در     ن زبا يازهايف ن ين و تعر  يي تع يعنوان ابزار اصل     به يازسنجين
 . ندك يم

 متفـاوت  يهـا  صورت از بهيه نكشود  ياز، مشخص مي ن يف ارائه شده برا   ي بر تعار  يبا مرور 
 ةنـ يزم  بـه ي، با نگـاه )65: 1989 (3يكبرو طور مثال، به. است ف شدهي تعريو در سطوح متفاوت

ن يـ در ا. د باشـد يـ ه باكـ ت و آنچه ه هس كن آنچه   يداند ب   ي م يافكاز را ش  يآموزش بزرگساالن، ن  
» د باشـد  يـ ه با كـ آنچـه   «رنده و   يادگي ي فعل يها  معادل دانش و مهارت   » ه هست كآنچه  «ف  يتعر

. ندك ي ميياز را شناسايدو نوع ن ) 70: 1989 (4يندليبر. ر شود يتواند تعب   ي مقصد م  يازهايهمان ن 
تفاده از زبان در ارتباطات روزمره،     ران، اس يادگي ة دربار يه از اطالعات واقع   ك يني ع يازهاياول، ن 

 يازهـا ين ه بهك ي ذهنيازهايدوم، ن . ديآ  يدست م    به ي زبان يها  ي و دشوار  يزبان   دانش يسطح فعل 
هـا و انتظـارات       دگاه، خواست ينفس، د   ت، اعتماد به  ي، مانند شخص  يريادگي در   ي و حس  يشناخت

هـا از    دادهي بـا گـردآور  ينـ ي عيزهـا ايه نكن باور است يا  بريندليبر. ندك ي اشاره م  يريادگيدر  
رها دشـوار  يت متغيخاطر ماه  بهي ذهنيازهايه برآورد نك يحال  شوند، در   يها نمودار م    ل آزمون يقب

از يـ آموزان ن   ه زبان كن آنچه   ي ب يه تفاوت اساس  كن باورند   يا  بر) 1987(نسون و وترز    يهاچ. است
 انجـام دهنـد، وجـود       يريادگيـ  يد برا ياب  يه م كت مقصد انجام دهند و آنچه       يدارند تا در موقع   

 . دارد
__________________________________________________________________ 

1. Hyland 
2. Widdoson 
3. Berwick 
4. Berindley 
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 عـدم اتفـاق نظـر در       ؛ننـد ك يعنـوان مـ   ) 133: 2016(ه سودمند افشار و موثـق       كهمانگونه  
 شـده   يازسـنج ين   مختلـف بـه    يردهـا يكرو   خود منجر به   از،يف ن ي و تعر  يساز  ، مفهوم يگذار  نام

 يي شناسـا ي بـرا ينجسـ  ازيـ انجـام ن   شروع بهي طراحان درس زبان تخصص1970 ة در ده .است
 زبـان   ةه دور كـ ز مطـرح شـد، آنچـه        يـ شتر ن يـ ه پ كهمانگونه  . ردندكآموزان     زبان ي زبان يازهاين

! ازيـ ران اسـت، نـه خـود ن   يادگياز  ي از ن  يند، آگاه ك يز م ي متما ي زبان عموم  ة را از دور   يتخصص
داننـد    يه بوده و م    خود آگا  ي زبان يازهاينده در رشتة خود از ن     يارشناسان آ كعنوان    آموزان به   زبان

 آنان را برآورده    يازهايدام ن كد  ي زبان با  يها  رد و دوره  ك استفاده خواهند    ياز زبان در چه موارد    
  .سازد

 مختلـف مـرتبط   يها ه در آن شاخصكج شد ي محور را-رنده يادگي، آموزش 1980 ةدر ده 
عوامـل مـوثر در   عنـوان    بـه ي و اجتمـاع  يستيـ ، ز ي، شناخت يرنده، از جمله عوامل عاطف    يادگيبا  

ل ي تبـد  ي زبان تخصص  يها   دوره ين موضوع در طراح   يا.  زبان مورد توجه قرار گرفت     يريادگي
 ي محـور را بـرا     -رنـده   يادگي يازسـنج يرد ن يكـ رو) 1980 (1آلتمن.  مهم شد  ي عامل نظر  يك به

ران، يادگيـ ه  كرد  كن موضوع را مطرح     ياو ا . ردك ي زبان در آموزش زبان معرف     يازهاي ن ييشناسا
. د در آموزش آنان در نظر گرفتـه شـوند  يها با   ن تفاوت ي دارند و ا   ي فرد يها  ها و تفاوت    يژگيو

 يازهـا ين. رديـ گ يه فـرا نمـ    ي متفاوت است و زبان را با همان سرعت بق         يا  رندهيادگين هر   يبنابرا
، ينـد و مـواد درسـ   ك ين مـ يـي  را تع  ي درس ةل و طرح برنام   كق آنان، ش  ي و عال  ييران، توانا يفراگ

.                                                   ندك ير ميي افراد تغيازهاين ني تاميآموزش، برا افته بهي و زمان اختصاص يريادگي كسب
 ي درسـ  ة برنامـ  ي، در طراحـ   يدريكن رو ينند چن ك يعنوان م ) 1987(ترز  انسون و و  ياما، هاچ 
ر محور،  ي فراگ يرديكدن به رو  ي رس ي ندارد و برا   يافك توجه   يريادگيت  يموقع   به يزبان تخصص 

ه كـ ن اصـل اسـتوار اسـت        يـ رنـده محـور بـر ا      يرد فراگ يكرو. ردي صورت گ  يد اصالح اساس  يبا
ران از يـ راگه در آن فكـ  اسـت  ينـد يعنـوان فرا   بـه يريفراگ. ندك ين م ييرنده تع ي را فراگ  يريفراگ

. د مفهـوم ببخـشند  ي جديها دانش و مهارت نند تا بهك ي خود استفاده مي قبليها دانش و مهارت 
 يدانـش قبلـ     ه در اسـاس وابـسته بـه       كـ  شـود    ي محسوب مـ   ي درون يندي فرا يرين، فراگ يبنابرا

بـر  ) 1987(تـرز   انسون و و  يهاچ.  استفاده از آن است    ي و رغبت آنان برا    ييرندگان و توانا  يادگي
رنده در نظـر    ي در ذهن فراگ   يي محصول نها  يكعنوان     را تنها به   يريادگيتوان    يه نم كن باورند   يا

از .  شـود يافتـد، بررسـ   يه در آن اتفـاق مـ  كـ  يط و بـستر   يد در محـ   يـ  با يريادگيه  كگرفت، بل 
__________________________________________________________________ 
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نـد  ين در فراينـد، بنـابرا  ك ين مـ  يـي  تع يت مقـصد را در زبـان تخصـص        يـ ه جامعه موقع  ك ييآنجا
ن دو  يـ ، ا يريادگي ن توجه به  يشتريمنظور ب   به. د لحاظ شود  يرنده با يش از فراگ  ي ب يزي، چ يريادگي
 يرنده محـور معرفـ    ي فراگ ي محور را به جا    يريرد فراگ يك رو ي زبان تخصص  ةارشناس در رشت  ك
ه كـ ه آنچه كشود، چرا  ي فراتر از توانش پرداخته ميزي محور به چ   يريرد فراگ يكدر رو . نندك يم

  .   توانش است افتن بهي دست يه چگونگكست، بليم خود توانش نيآن ي در پيراست ما به
. ننـد ك يز مـ ي  را از هم متما    2يريادگي يازهاي و ن  1 مقصد يازهاين) 1987(نسن و واترز    يهاچ

ه كـ  يتياز دارد تا بتواند در مـوقع      يآموز ن   ه زبان ك دارد   يزيآن چ   ت مقصد اشاره به   ي موقع يازهاين
ه كـ نـد   ك ي اشـاره مـ    يمـوارد    بـه  يريادگي يازهاين. ندك، موفق عمل    ردكاز زبان استفاده خواهد     

نـسون و  ي مقـصد، هاچ يازهـا ي ن يي شناسا يبرا. ها را انجام دهد     د آن ي با يريادگي يآموز برا   زبان
ن دو يـ نظـر ا  در. ننـد ك يد مـ كي تأ 5ها   و خواست  4ها  مبودك ،   3ست ها يشناختن با   به) 1987(واترز  

ت يـ رد مناسـب در موقع ك عمليد برا يآموز با   ه زبان ك دارد   يزيآن چ   ها اشاره به    ستيسنده، با ينو
ـ      كمقصد داشته باشد،      موجـود زبـان آمـوز و        ي زبـان  ين مهـارت هـا    يمبودها به خأل موجـود ب

ه كـ شان و آنچـه   يـ ازهايها و ن    مبودك ةآموزان دربار   نظر زبان   ها به   ها اشاره دارد و خواست      ستيبا
ه مدرسـان و    كـ  ييمبودهـا كهـا و      ستيـ ن است بـا با    كه مم ك گردد ياموزند، باز م  يخواهند ب   يم

 از  يمسائل   به يريادگي يازهايگر، ن ياز طرف د  . نندگان دوره مد نظر دارند، متفاوت باشد      ك برگزار
 ي بـرا  يآموزنـد، چـه منـابع       يآموزند، چـرا زبـان را مـ         يران چگونه زبان را م    يه فراگ كنيجمله ا 

 ). 62: 1987نسن و واترز، يهاچ(د  شوي در دسترس دارند؟ مربوط ميريادگي
 در  يگـاه مهمـ   يه جا كـ  ي زبـان تخصـص    يها   دوره يها   از شاخص  يكيعنوان    ، به يازسنجين
منظـور    ه بـه  كـ  اسـت    ينـد ي، فرا )12:2015اران،  ك و هم  6ينيسراف( آن دارد    ي درس ة برنام ةتوسع

خـاطر نقـش    بهشتر ي بيازسنجيت نياهم. رديگ ي صورت م ي درس يزير   برنامه يازهاين  شين پ ييتع
 بوده  ي و انتخاب متون درس    ي درس ة طرح درس، برنام   ي راهنما برا  يكا  ي آغاز   ةعنوان نقط   آن به 

ر ي سـا يه اطالعات مرتبط و الزم را در رابطه بـا طراحـ         ك است   ي درس ين قدم در طراح   يه اول ك
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ه كـ ني در مـورد ا يج حاصل از آن، اطالعاتينتا). 1991، 1جانز(ند  ك يعناصر طرح درس فراهم م    
 و مقـصد  ييت نهـا يـ  در موقعيرد مـؤثر و مناسـب  كـ از دارد تا بتواند عمل  يز ن يچه چ   رنده به يادگي

 دانش زبان يت فعلين اطالعات در ارتباط با وضعيدر نظر گرفتن ا. دهد يدست م هب داشته باشد
 ةنـ ي زم ي عملـ  يهـا   تيانـات و محـدود    كن ام ي خود و همچنـ    يازهاياستنباط آنان از ن   ران،  يفراگ

نـد  ك كمـ ك ي زبـان تخصـص    يهـا    و روش دوره   ين و بهبـود محتـو     ييتواند در تع    يوزش، م آم
  .)19: 2010، 2منكبستور(

 و يلي تحـص يازهـا ي ني در سراسر جهان به بررسكوچك بزرگ و   ياس ها ي در مق  يمطالعات
بـا  ) 2011(اران  كـ  و هم  3ويـ ل. انـد    مختلـف پرداختـه    يها  نهيها و زم    آموزان در رشته     زبان يشغل
ان ي دانـشجو ي و تخصصيزبان عموم يازهاي نينسون و وترز با بررسيرد هاچيك از رويريگ  بهره

هـا و     هـا، خواسـت     ستيـ  از با  ي متفـاوت  كان در يافتنـد، دانـشجو   يوان در يدر شش دانـشگاه تـا     
در .  دارنـد  ي و تخصـص   ي زبـان عمـوم    يهـا    خود در مهارت مختلف زبـان در دوره        يمبودهاك

 يارشناسـ كان ي دانـشجو يالت زبـان ك مـش يبـا بررسـ  ) 2007( 4نيوانز و گـر ي، ايگري دةمطالع
ردنـد،  ك يل مـ  ي تحـص  يسيـ س انگل ينگ با زبان تـدر    ك در هونگ    يه در دانشگاه  ك زبان   يانتونك

آنان علـت   . ل داشتند ك مش يسيزبان انگل    خود به  ي دروس تخصص  كان در در  يافتند دانشجو يدر
 يالت اصـل كن، مـش يبنـابرا . ردنـد كان ي بيدي و توليافتيواژگان در ل را دانش محدودكن مشيا

  .   شدييردن شناساك و صحبت ي نوشتاريها ان در مهارتيدانشجو
ـ ي از پژوهشگران اين راستا، شمار  يدر هم   ي زبـان تخصـص  يازهـا ي نييشناسـا  ز بـه يـ  نيران

عنـوان نمونـه      بـه . اند   مختلف پرداخته  يها   در رشته  يليمكالت ت ي و تحص  يارشناسكان  يدانشجو
 ي پرستار يارشناسكان  ي دانشجو ي زبان تخصص  يازهاي ن يبا بررس ) 2008(ان  يري تحر سنا و يمزدا

ــا ــصاحبه، در ييو مام ــزار پرســشنامه و م ــا اســتفاده از اب ــدي و ب ــكــ افتن ــكش از يه ب  ســوم ي
س، مطالـب   يالس، روش تـدر   كـ ان در هـر     يتعداد دانشجو   ق، نسبت به  ينندگان در تحق  ك تكشر

  .نندك ي ميتي اظهار نارضايابي و روش ارزيدرس
 ي زبـان تخصـص    يازهـا ي ن يبررسـ   ، بـه  خـود   ارشـد  يارشناسـ كاننامه  يدر پا ) 2011 (يمرو
ن يـ ج اينتـا .  با استفاده از پرسـشنامه و مـصاحبه پرداختـه اسـت       يخيان مرمت آثار تار   يدانشجو
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رده و اظهـار  كـ از خـود عنـوان   يان، مهارت خواندن را نيشتر دانشجويه بك دهد يق نشان ميتحق
 . گنجانده شوديارشناسك ةد در هر چهار سال دوريه درس زبان باك اند داشته

 ي زبان تخصـص يازهاي ن يبه بررس ) 2011 (يزاده و دباغ    ني، مع ي، مسلم يگريدر پژوهش د  
 غـرب  ة و فلسفي، حسابداريبدن تي، تربي، روانشناسيشناس ستي ارشد زيارشناسكان  يدانشجو

س زبـان  يان معتقدند تدريدانشجو هكنشانگر آن است    آنان   يها  افتهي. دانشگاه اصفهان پرداختند  
 يسي با زبان انگل   يافك ةانداز  ان به ي دارد و دانشجو   ينيبازب  از به يران، ن ي ا ي در نظام آموزش   يسيانگل

 . ستنديدر تماس ن
 در  يارشناسـ كان  ي دانشجو ي زبان تخصص  يازهاي ن يبررس  به) 2016(سودمند افشار و موثق     

ه از  يـ ، و علـوم پا    ي و پرسـتار   كي و هنـر، پزشـ     ي، علـوم انـسان    ي، معمـار  ي مهندسـ  يها  شاخه
ان، مدرسـان و  يد دانـشجو  يـ ازهـا از د   ي ن يبررسـ . شور پرداختنـد  ك مختلف سراسر    يها  دانشگاه

ه از  كـ  يطور مثال، درحال    به. ازها بود ينفعان از ن  ي مختلف ذ  ك، نشانگر در  ي آموزش ةطراحان برنام 
ت ك شـر يها گر گروهي ضرورت بود، از نظر د    يان دارا  آن يان هر چهار مهارت برا    ينظر دانشجو 

  . ان بودياز دانشجوين نيتر ننده، مهارت خواندن مهمك
، اسـتادان زبـان     يت استادان تخصص  كبا مشار ) 2018 (يلك و تو  يلكر، تو ي اخ ة مطالع يكدر  

 زبـان   يها  الت دوره ك از هشت دانشگاه، مش    يارشناسكان  يآموختگان و دانشجو    ، دانش يسيانگل
  .انـد  انـد، پرداختـه    آن شدهينونكت يوضع به ه منجر ك يت و منابعي، و ماهي اهداف آموزشيراب
 ي اهداف علمـ   ي برا يسي انگل ة مختلف دور  يها  ت از جنبه  ي عدم رضا  ةدهند   آنان نشان  يها  افتهي

، ياسـ ي، س يت آموزشـ  يـ ماه   را بـه   ي عمـوم  يتين نارضا يآنان علت ا  . نفعان دوره است  ين ذ يدر ب 
، يگـر يدر مطالعـات د   . دهند  ي نسبت م  ي عوامل باال دست   ي مذهب - ي و قوم  ي اجتماع - يفرهنگ

 و يرسـتم  (يمي، ش)2014،  يري و بوقا  يبرك ا يعل (يان معمار ي دانشجو ي زبان تخصص  يازهاين
معـصوم پنـاه و     (رش در هتـل     يان پذ يو متصد ) 2014،  يبركا (كيراپزشي، پ )2014،   يظفر قند 

  . اند  قرار گرفتهيه و بررسمورد مطالع) 2013ان، يريتحر
 ين شـاخه بـرا    يـ ران، ا يـ ان در ا  ي دانشجو ي زبان تخصص  يازسنجين  با وجود توجه فراوان به    

 زبـان   يازهـا ي ن يبررسـ    بـه  يا  چ مطالعه ينون ه كتا. ان هنر مورد غفلت قرار گرفته است      يدانشجو
ـ      يهمـ   بـه .  فرش نپرداخته است   ةان رشت ي دانشجو يتخصص ـ  ش رو در  ين منظـور، پـژوهش پ  ي پ

 فـرش   ي طراحـ  ة رشـت  يارشناسـ كان مقطع   ي دانشجو ي زبان تخصص  يازهاي ن يي و شناسا  يبررس
 يت زبـان تخصـص    ي در بهبود وضع   ين خأل، گام  يردن ا كن پژوهش با پر   يا هكد  ين ام ياست، با ا  

  .ان برداردين دانشجويا
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 قي روش تحق-3
 ي گردآور يمك  و يفكيصورت     استفاده شده و اطالعات به     يبكين پژوهش از روش تر    يدر ا 
نفر يك( فرش   ةرشت يتخصص گروه استادان  سه شامل  پژوهش ةجامع. اند  ل شده يه و تحل  يو تجز 

 انيدانـشجو  و ) نفر خانم و سه نفر آقا      يكچهار نفر،   (آموختگان    دانش ،)ينفر مرب يكار و   ياستاد
ـ    ةدكدانـش  از نندگانك تكشر گروه سه هر هكاند   ) نفر 47(ن رشته   يا يارشناسك  شگاه فـرش دان

 ةدك در دانـش   يارشناسـ ك ي دانشجو 150ق، در حدود    ي در زمان انجام تحق    .زنديتبر ياسالم هنر
ان دختـر حـدود دو سـوم و    يه دانـشجو كـ ل بودند   يتحص   مشغول به  يارشناسكور در مقطع    كمذ

 يي نفـر بـا پاسـخگو      47ان  يـ ن م ياز ا . دادند  يل م كي سوم آنان را تش    يكان پسر حدود    يدانشجو
  . ردندكت كق مشاريا در تحقپرسشنامه ه به

ه و پرسـشنامه صـورت      يـ  اول ةافتـ يمه سـاختار    ي ن يها  ق مصاحبه ي اطالعات از طر   يگردآور
ن يـ آموختگان ا    فرش و دانش   يارشناسك يق از دو گروه استادان تخصص     ي تحق يدر ابتدا . گرفت
 بودنـد،  زيـ  تبري ارشد دانشگاه هنر اسـالم يارشناسك يق، دانشجويه در زمان انجام تحق    كرشته  

افـت  يآموختگـان، در  افته با دانش يمه ساختار   ي ن يها  هدف از مصاحبه  . عمل آمد    به ييها  مصاحبه
، سـطح   يارشناسـ كان  ي دانـشجو  يريادگي يازهاي، ن يسيزبان انگل    نگرش آنان به   ةاطالعات دربار 

قطع ل در م  يه در زمان تحص   ك از زبان    ييها  نهي، زم يارشناسكان در مقطع    ي دانشجو يسيزبان انگل 
ـ  يهـا   ت مهـارت  يـ ردنـد، اهم  ك يل مـ  ك در آن احـساس مـش      يارشناسك ر يـ  زبـان و ز    ة چهارگان

 ي زبان تخصص  ة ساعات و مدت زمان ارائ     ةن نظر آنان دربار   يآنان و همچن     مربوط به  يها  مهارت
 فرش، انتظـارات  ة در رشت يسيگاه زبان انگل  ي جا ةز دربار ي فرش ن  ة رشت ياز استادان تخصص  . بود

 ي مختلـف و تـوانش زبـان       يهـا    در گـستره   ي داشـتن دانـش زبـان      ةنـ يان در زم  يوآنان از دانشج  
آنان سـوال   ف محول شده به يالك و ت  يلي تحص ةرشت  ان در ارتباط با انجام امور مربوط به       يدانشجو

. رش آنـان، ضـبط شـد      يافت پـذ  ي شوندگان و در    مصاحبه   به يرسان  ها پس از اطالع     مصاحبه. شد
ان در دفتـر محقـق اول   يها با دانـشجو   شان و مصاحبه  يار ا كر دفاتر   مصاحبه با استادان مربوطه د    

پـس از   . ديـ طـول انجام    قـه بـه   ي دق 30ها در حدود      دام از مصاحبه  كهر  . پژوهش صورت گرفت  
 از  يافتيـ ها، بـر اسـاس اطالعـات در         ل آن يه و تحل  ياغذ و تجز  ك يها بر رو     مصاحبه يساز  ادهيپ

سنا و يـ ده شـده در مطالعـات معتبـر همچـون مزدا     اسـتفا يهـا   پرسـشنامه يها و بررسـ   مصاحبه
 ي طراحـ  يارشناسـ كان  ي دانـشجو  ي برا يا  از، پرسشنامه يو موضوعات مورد ن   ) 2008(ان  يريتحر
  .شد

 اطالعـات  ةنـ ي در زم ييهـا   بخش اول، شـامل پرسـش     :  بود يپرسشنامه شامل دو بخش اصل    
 زبـان خـارج از      يهـا   السكـ  حـضور آنـان در       ةت، سن، سابق  يان از جمله جنس   ي دانشجو يفرد
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بخش دوم، خود از چهار بخش      .  فرش بود  ة رشت ي آنان با زبان تخصص    ييزان آشنا يدانشگاه و م  
ل و ي در تحص  يسي زبان انگل  يريادگيت  ي اهم ة دربار ي اطالعات الفبخش  .  شد يل م كيعمده تش 

 يسيـ  زبـان انگل   يت و سـطح فعلـ     ي وضـع  ةني در زم  ي اطالعات بان، بخش   ي دانشجو ةنديشغل آ 
 ة دربـار  ي اطالعـات  جل ساز اسـت، بخـش       ك آنان مش  يه برا ك از زبان    ييها  ان و گستره  يودانشج

 ة دربـار  ي اطالعـات  دت بخـش    يـ هـا، و در نها      ر مهـارت  ي چهارگانه زبان و ز    يها  ت مهارت ياهم
. داد يدسـت مـ    بهي واحد زبان تحصص   ة ارائ ةان از جمله زمان و نحو     ي دانشجو يريادگي يازهاين
 سـه   ي بـر رو   يشيق آزما ي پرسشنامه، تحق  يي روا يمنظور بررس   سشنامه، به شدن پر   ييش از نها  يپ

 بـا  يل همپوشـان يدل شنهاد آنان دو سؤال بهيپ ن مرحله و بهيپس از ا. ان انجام شدينفر از دانشجو 
 . ح شديز تصحيگر حذف و نگارش دو مورد از سؤاالت نيسؤاالت د

جـاد  ياز استادان مربوطه در جهت ا   سب مجوز   ك درس و با     يها  السكها در زمان      پرسشنامه
ع شـد و    يان توز يان دانشجو يالس در م  كالس درس، در اواخر ساعت      ك ين مزاحمت برا  يمترك

اسـتاد    ها را به    الس، پرسشنامه كآن و قبل از خروج از          به يياز آنان خواسته شد، پس از پاسخگو      
ــمربوطــه تحو ــدي ــاريحاتيدر ابتــدا، توضــ. ل دهن ــدگان آن كگزارق و بريــ اهــداف تحقة درب نن

. پرسشنامه داوطلبانه است     به ييان گفته شد، پاسخگو   يدانشجو  ن به يهمچن. ان داده شد  يدانشجو  به
 محرمانـه بـوده و      يلـ كها ب   ه اطالعات پرسشنامه  كنان داده شد    يق اطم ينندگان در تحق  ك تكشر  به

 ي بـرا يزمانت يدر ضمن، محدود.  مورد استفاده قرار خواهند گرفت    ي اهداف پژوهش  يتنها برا 
 47ان تعداد ين ميه از اكع شد ي پرسشنامه توز 65ل،  كدر  . ها اعمال نشد    پرسشنامه   به ييپاسخگو

  . ل و بازگردانده شديمكفقره ت
 و يه و بررسـ يـ  تجزيفكيصورت  اده و بهياغذ پك يها در ابتدا ضبط و سپس بر رو     مصاحبه

 يفي و بـا اسـتفاده از آمـار توصـ       يمـ كصورت    ها به   پرسشنامه. از استخراج شد  ياطالعات مورد ن  
  .ل قرار گرفتنديه و تحليمورد تجز) نيانگيدرصد و م(

  ها افتهي -4
از ) در حـدود سـه چهـارم     (  نفـر    35 از قسمت اول پرسشنامه،      يافتيبر اساس اطالعات در   

ننـدگان  كت  كاز شـر  .  سال سـن داشـتند     21-50 نفر آنان مرد بوده و       12نندگان زن و    كت  كشر
 يا  نـه يش زم يا پ ي زبان را دارند و آ     ة فوق برنام  يها  السكت در   ك شر ةا سابق ي بود، آ  ده شده يپرس

 نفـر از آنـان نـه در         39ان،  يبـر اسـاس پاسـخ دانـشجو       .  فـرش دارنـد    ينه زبان تخصص  يدر زم 
ن يـ در ا.  مطالعـه داشـتند  ي زبان تخصصةنيدر زم  زبان حضور داشته و نهة فوق برنام يها  السك
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اند و تنهـا   ردهكت ك مختلف شريها  زبان در آموزشگاهيها  ه در دوره  كتند   نفر اظهار داش   7ان  يم
  .    نه دارنديش زمي فرش پي زبان تخصصةنيه در زمكردند كدو نفر عنوان 

  نده يل و شغل آي در تحصيسي زبان انگليريادگيت ي اهم-4-1
ل ير تحص  د يسيت زبان انگل  ي اهم ةنيدر قسمت الف بخش دو پرسشنامه، چهار سوال در زم         

 در يسيـ ت زبـان انگل يـ اهم سؤال اول مربـوط بـه  . ده بودي گرد يان طراح ي دانشجو ةنديو شغل آ  
 در يسيـ ه زبـان انگل كـ ردنـد  كد ييـ ان تاياز دانـشجو % 84حـدود  . ان بـود  يالت دانـشجو  يتحص
  .ت استيا با اهميت و يار با اهميالت آنان بسيتحص

  اني دانشجوةندي شغل آالت ويتحص در يسيانگل زبان تياهم. 1 ةجدول شمار

تا حدودي   با اهميت  بسيار با اهميت
    بي اهميت  اهميت با

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد فراواني  درصد  فراواني
  4,25  2  12,77  6  53,19  25  29,79  14  التيتحص

  0  0  21,28  10  53,19  25  25,53  12 ندهيشغل آ

 آنـان بـود،    ةنـد يآ شـغل  در يسيانگل زبان تياهم ةبار  در هك دوم سؤال به انيدانشجو پاسخ
 ق،يـ ننـدگان در تحق  ك تكه حدود چهار پنجم شر    ك يدرحال. باشد ياول م  سؤال مشابه يتاحدود

 دامكـ  چيهـ  است، تياهم با اي تياهم با اريبس ها  آن يآت شغل يبرا يسيانگل زبان اظهار داشتند 
  .ردندكن يا اشاره آن بودن تياهم يب به انيدانشجو از

 آنـان   ينونكالت  ي در تحص  يسيان از منابع انگل   ي دانشجو ة استفاد ة سوم و چهارم دربار    سؤال
تنهـا  . پرداخـت  ي مـ ي توسط اسـتادان دروس تخصـص  ين منابعياستفاده از چن    ها به   ب آن يو ترغ 

 ة در رشـت يسيـ  انگليهـا و متـون چـاپ    تابكه از   كردند  كان اظهار   ي چهارم دانشجو  يكمتر از   ك
ه ك ردندكاظهار  )  نفر 17(ان  ي سوم دانشجو  يكش از   ي ب يمكن تنها   يهمچن. دننك يخود استفاده م  

 انيدانـشجو  از. ننـد ك يب مـ  ي ترغ يسياستفاده از منابع انگل     ها را به    ، آن ياستادان دروس تخصص  
 بيـ ترغ يمنـابع  نيچنـ  از اسـتفاده  بـه  را آنهـا  مربوطـه  استادان هيكصورت در بود شده خواسته

 ياف، رنگـرز  يـ ال علـوم  درس  بـه  انيدانشجو هك نندك ركذ را مربوطه بعمنا اي درس نام نند،ك يم
  .ردندك اشاره خ هنر جهاني و تارييايميش
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  ب استادان مربوطه به آني و ترغيسيان از منابع انگلياستفاده دانشجو. 2 ةجدول شمار

    ريخ  بله
  درصد يفراوان  درصد  يفراوان

  76,60  36  23,40  11  يسيان از منابع  انگلياستفاده دانشجو
  63,83  30  36,17  17  يسيمنابع انگل  بهيارجاع استادان دروس تخصص

 در يسيـ ق، زبـان انگل يننده در تحقك تكان شريشتر دانشجويج حاصل، از نظر ب يبر اساس نتا  
تجـارت   ان بارهـا بـه  يها، دانـشجو  در پرسشنامه. ت استي اهميها دارا   آن ةنديل و شغل آ   يتحص

ن كـ  فرش مم  يت در بازار سنت   يه فعال ك  ييردند و اظهار داشتند از آنجا     ك  فرش اشاره  يكترونكال
 را نداشـته باشـد،      يافكـ  ي دانشگاهند، فرصت و فضا    ةآموخت  ه دانش ك ي اقشار جوان  ياست برا 

 ي بـرا يتوانـد فرصـت مناسـب     ي مـ  يكيترونك و وارد شدن در تجارت ال      يسي با زبان انگل   ييآشنا
افـت  ي دريدانش زبان بـرا  از بهين ها به ان در پرسشنامهي دانشجوگر،ياز طرف د . ها فراهم آورد    آن

  .   اشاره داشتندياف و رنگرزي علوم الةنيا در زمي روز دنيها داده

  يسي دانش زبان انگلينونك   سطح-4-2
ان ي دانـشجو يتلقـ  سؤال اول مربوط به . قسمت ب بخش دو پرسشنامه، شامل سه سؤال بود        

 از  يكـي ه سطح زبان خـود را در        كان خواسته شده بود     ي از دانشجو  . سطح زبان خود بود    ةدربار
ش از  يب. نندك يابيشرفته ارز يتر از متوسط، متوسط، باالتر از متوسط و پ          نيي، پا ييپنج سطح ابتدا  

ـ   ييان خود را در سطح ابتدا     ي سوم دانشجو  يك گـر خـود را در سـطح        ي سـوم د   يـك ش از   ي و ب
ان معتقـد  ياز دانـشجو  ) نفـر 2(ه تنها چهار در صـد  ك يحال رد. ردندك يابيتر از متوسط ارز نييپا

ـ يمكشرفته قرار دارند،  يبودند در سطح  باالتر از متوسط و پ         ان ي چهـارم دانـشجو  يـك ش از ي ب
  .ردندك يابي در حد متوسط ارزيسيزبان انگل تسلط خود را به
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   خوديسي زبان انگلي سطح عمومةان دربارينظر دانشجو. 3 ةجدول شمار

  ييداابت
ن تر از ييپا

  متوسط
  شرفتهيپ باالتر از متوسط  متوسط

  
 درصد يفراوان درصد يفراوان درصد يفراوان درصديفراوان درصد يفراوان

سطح زبان 
  2,13  1  2,13  1 27,66  13 34,04  16 34,04  16  يسيانگل

. د زبان متفاوت بو   ة چهارگان يها   سطح خود در مهارت    ةننده دربار كت  كان شر ينظر دانشجو 
ان مهـارت خـود در   يشتر دانـشجو يـ ان چهار مهـارت پرسـش شـده، ب   يدهد در م يج نشان م  ينتا

ن ي دومـ  يمهـارت نوشـتار   . انـد   ردهكـ  يابيـ گـر ارز  يتر از سه مهارت د      فيردن را ضع  كصحبت  
سـطح  . ردنـد ك يابيـ ف ارز يار ضـع  يا بـس  يـ ف  يان خـود را در آن ضـع       يه دانشجو ك بود   يمهارت

ن دو  يـ ان خـود را در ا     يشتر دانـشجو  يـ  شـده و ب    يابي مشابه ارز  يداري خواندن و شن   يها  مهارت
  . ردندك يابيمهارت متوسط و بهتر ارز

  يسي زبان انگلة چهارگانيها  سطح خود در مهارتةان دربارينظر دانشجو. 4 ةجدول شمار

    خيلي ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  خيلي خوب
 درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني

  2,13  1 25,53  12 42,56  20 21,28  10  8,5  4  دنيشن
 25,53  12 48,94  23 17,02  8  6,38  3  2,13  1 ردنك صحبت
  4,26  2 23,40  11 40,43  19 23,40  11  8,5  4 خواندن
  4,26  2 36,17  17 31,91  15 19,15  9  8,51  4 نوشتن

ــشجو ــيزم ان دريدان ، و  % 40هــارت نوشــتن ، م %75ردن؛ حــدود كــ مهــارت صــحبت ةن
در . ردندك يابيف ارزيار ضعيا بس يف و   يخود را ضع   % 27دن و خواندن حدود     ي شن يها  مهارت

 % 9متـر از  كرده بودنـد،  ك يابي خوب ارزيليه خود را خك يانيهر چهار مهارت، تعداد دانشجو   
 نفـر از  32(ق يـ ننـده در تحق كت كان شريشتر دانشجوي، بيسي زبان انگل يلك سطح   ةنيدر زم . بود
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 . ردندك يابيتر از متوسط ارز نيي و پاييخود را در سطح ابتدا)  نفر47ن يب
ردند ك يه احساس م  ك يسي از زبان انگل   ييها  نهين در زم  يق، همچن ينندگان در تحق  ك تكاز شر 

 آخـر از  ةنـ يه گزكـ نـه بـود   ي نـه گز ين سؤال دارايا. باشند، سوال شد    يل م كها دچار مش    در آن 
 مطرح نشده، خودشـان آن      يشنهادي پ يها  نهيها در گز    ل آن كخواست چنانچه مش    يان م يدانشجو
نه را انتخـاب    ي گز يكش از   يتوانند ب   يآنان گفته شده بود م      ح سؤال به  يدر توض . ح دهند يرا توض 

  . نندك

  يسي انگليريادگيان در يالت دانشجوكمش. 5 ةجدول شمار

  درصد  يفراوان  
  46,8  22  يلحاظ دستور ح بهينوشتن جمالت صح

  55,32  20   زبان ي دستوريساختارها
  25,53  12  لغات و واژگان  

  21,28  10   مطلبكضعف در  خواندن و در
  27,66  13  ين روخوانييسرعت پا

  34,04  16  يداري مطالب شنكضعف در در
  57,45  27  ردنكضعف در مهارت صحبت 

 زبـان،  ي دسـتور يارها و سـاخت ي گفتـار يهـا  دهـد مهـارت     ينـشان مـ    آمده دست  ج به ينتا
 ي بعـد ةنـ يزم. ننـد ك يل مـ كها احساس مش   ان در آن  ي از دانشجو  يميش از ن  يه ب كاند    ييها  گستره

. باشـند   ي ضعف م  يه دارا كردند  كان اظهار   يدانشجو% 47ه حدود   كح بود   ينوشتن جمالت صح  
 يداري مطالـب شـن    كضعف در در     آنان مربوط به   يل بعد كان، مش يدانشجو % 34بر اساس نظر    

گـر  ي مطلـب، د ك و ضـعف در در يزبان عمـوم    ، لغات مربوط به   ين روخوان ييبوده و سرعت پا   
  .  ردندكها را انتخاب  ان آني چهارم دانشجويك پنجم تا يكن يه بك بودند ييها حوزه

  ي زبانيت مهارت هاي اهم-4-3
ن ننـدگا كت  كن بخش، از شـر    ين سوال از ا   يدر اول .  سوال بود  5 يقسمت ج پرسشنامه دارا   

ل خـود   يهـا در تحـص      ت آن ي را بر اساس اولو    يدر پژوهش خواسته شده بود چهار مهارت زبان       
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م كن و عدد چهار نشانگر يتر تي با اهمةنشان دهند ،يكه عدد ك يا نند، به گونهك يگذار شماره
  . ها باشد ن مهارتيتر تياهم

ـ     دهـد، خوانـدن در      ي نشان مـ   6ه جدول   كهمانگونه   ان، بـا  ينـشجو  از دا  يمـ يش از ن  ينظـر ب
ـ  يدوم. باشد يل آنان مي تحصي براين مهارت زبانيتر  تياهم  يـك ش از ين مهارت مهم از نظـر ب

ان، يدانـشجو % 17انتخاب حـدود    بهي بوده و مهارت نوشتاريان، مهارت گفتاريچهارم دانشجو 
از % 63انتخـاب حـدود     بـه يداريان، مهـارت شـن  يـ ن ميـ در ا. از اسـت يـ ن مهارت مورد ن   يسوم

  . باشدي فرش ميارشناسكان يل دانشجوياز در تحصين مهارت مورد نيتر تياهم مكان، يدانشجو

 انيدانشجو بر اساس نظر چهارگانه يها مهارت تياولو و تياهم. 6 ةشمار جدول

1  
  3  2  )ترين با اهميت(

4  
كم (
    )ترين اهميت

 درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  درصد  فراواني
 63,83 30  27,66 13  6,38 3  2,13 1 دنيشن

 14,89 7  31,91 15  25,53 12  27,66 13 ردنك صحبت
  8,51 4  10,64 5  27,66 13  53,19 25 خواندن
 10,64 5  29,79 14  42,55 20  17,02 8 نوشتن

 يهـا  رمهـارت يانجـام ز  از بـه يزان ن يان خواسته شده بود، م    ي از دانشجو  ي بعد سؤالدر چهار   
، يشنهاديـ  پةنـ ي هر مهارت افزون بر چند گزيبرا. نندكن ييرگانه را تع چهايها مهارت    مربوط به 

در رابطـه  . ان در نظر گرفته شـده بـود  ير نظر دانشجوكجهت ذ» ر موارد يسا«عنوان    نه به ي گز يك
المـات روزانـه    ك م كدر  از را به  ين ن يشتريها ب    آن هك ردندكان اظهار   ي، دانشجو يداريبا مهارت شن  

 ي بعـد  يها  نهي، گز ي خارج يها  ها و رسانه    نفرانسك يسخنران  دادن به   شرمهارت گو يدو ز . دارند
  . ان بودندي دانشجويانتخاب

ت يـ ن اولوي، باالتريارشناسان خارجك شود، گفتگو با ي مشاهده م7ه در جدول  كهمانگونه  
 در ي سـخنران ةالمات روزانه و ارائكت در مكان انتخاب شده و مشار   ياز نظر سه چهارم دانشجو    

   . قرار گرفتندي بعديها تيها در اولو نسنفراك
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  اني چهارگانه بر اساس نظر دانشجويها مهارت  مربوط بهيرمهارت هايت زياهم. 7 ةجدول شمار

  اصال  مك  يتا حدود  اديز
مهارت
  ر مهارتيز  

اوان
فر

صد  ي
در

  

اوان
فر

صد  ي
در

  

اوان
فر

صد  ي
در

  

اوان
فر

صد  ي
در

  

  0 0  8,5 53,204 38,3025  18  لماتكح يتلفظ صح
  0 12,770 31,916 55,3215  26  المات روزانهكت در مكمشار

تار 8,51 12,764 29,796 48,9414  23  نفرانس هاك در يارائه سخنران
گف

  ي

 4,25 2 4,25 17,032 74,478  35  يارشناسان خارجكگفتگو با  
  0  0 4,26  31,912  63,8315  30  المات روزانهكردن مك كدر

ــ ــه وشگـ ــخنران دادن بـ يسـ
  ها نفرانسك

يشن  0  0 8,51  36,174  55,3217  26
ــوش  يدار ــانه  گ ــه رس ــا دادن ب يه

   زبانيسيانگل
24  51,0615  31,918  17,030  0  

  0  0 6,38  29,793  67,7014  29  يات تخصصيخواندن نشر
  0  10,640  29,795  59,7414  28  ي تخصصيها  تابكخواندن 

دن  0  0 8,51  34,044  57,4716  27  يترنتنيخواندن مطالب ا
خوان

  
  0  17,020  31,918  51,0615  24  اتالوگ هاكخواندن 

10,64  5 2,13  1 2,13  85,101  40  حينوشتن جمالت صح
25,53  12,7712  6 4,25  57,452  27  ليمينوشتن ا

29,79  14 8,51  4 2,13  59,571  28  نوشتن مقاله تن
وش

ن
  

17,02  21,288  10 6,38  55,323  26  ها ردن فرمكپر 

المـات  ك مكه دركـ  ان بـاور داشـتند  ي از دانـشجو  يمـ ينـه، ن  يمك،  يداري مهارت شن  ةنيدر زم 
زبـان    يسيـ  انگل يهـا   دادن به رسانه    ن گوش يها و همچن    نفرانسك يسخنران  ردن به ك روزانه، گوش 

ها بـوده     از آن ين ن يان مهمتر يشتر دانشجو يانتخاب ب   المات روزانه به  ك م كدر.  دارد ياديت ز ياهم
 مورد انتخـاب  ي بعديها نهي زبان، گزيسي انگليها ها و رسانه يردن به سخنران ك  گوش ييو توانا 

  .نندگان بودك تكشر
 يهـا  تابكزبان و خواندن  يسيها و مجالت انگل تيدر رابطه با مهارت خواندن، خواندن سا   

ان ياز دانـشجو  % 60 حـدود     برخـوردار بـوده و     يت مشابه يان از اهم  ي از نظر دانشجو   يتخصص
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 از  يات تخصـص  يخوانـدن نـشر   . ردندكنه عنوان   ين زم ياز خود در ا   ين ن يعنوان مهمتر   ها را به    آن
 يها  اتالوگكان عنوان شد و خواندن      ي دانشجو ي برا يرمهارت مهم بعد  يان، ز يدانشجو% 57نظر  

 . ان انتخاب شدياز دانشجوين نيعنوان آخر  مربوطه بهيتخصص
ت كت شـر  يـ ن اولو يح، مهمتـر  ي، نوشـتن جمـالت صـح      ي نوشـتار  يها  مهارتري ز ةنيدر زم 

 يهـا   فيـ ردن فـرم در رد    كـ ل و پر    يمينوشتن مقاالت، ارسال ا   . ق انتخاب شد  ينندگان در تحق  ك
 .ان بودنديت دانشجوي اولويبعد

ت يـ  چهارگانـه در موفق    يها  ت مهارت يت و اولو  ي اهم ةان دربار ي از دانشجو  يج نظرسنج ينتا
 اول  ةان از درج  ي از دانشجو  يميش از ن  يه مهارت خواندن از نظر ب     كدهد    ينشان م  آنان   يليتحص
ن مهـارت   يان، دومـ  ي چهارم دانشجو  يك ةديعق  ردن به ك مهارت صحبت . ت برخوردار است  ياولو

  .  آنان بوديت براياز نظر اهم
ـ  يها   مربوط به مهارت   يها  رمهارتي ز ةج پرسش دربار  ينتا % 60ش از ي چهارگانه نشان داد؛ ب

 مهم  يا تا حدود  يار،  ي آنان بس  ي عنوان شده برا   يها  مهارت  ري ز ةه هم كن باورند   يان برا يدانشجو
 ي مورد سؤال برا   يها  رمهارتيه ز كردند  كق اظهار ن  ينندگان در تحق  ك تكدام از شر  كچ  ي ه .است

ـ       يعبارت د   به. ستيها ن   از آن ي و خواندن مورد ن    يداريدو مهارت شن   ش از  يگر در همـه مـوارد، ب
 ي آنـان دارا   يهـا بـرا     رمهـارت ين ز يشتر، ا يه ب ك، بل يه تا حدود  كردند  كان اظهار   يدانشجو% 85
 . ت استياهم

  يريادگي يازهاي ن-4-4
ــود  ــسمت د بخــش دو پرســشنامه شــامل دو ســوال ب ــســؤال اول ا. ق ــاري  ةن بخــش درب

ــم ــصاص  زاني ــهيســاعات اخت ــه ب ــان تخصــص افت ــيدرس زب ــودي هفتگــة در برنام ــق .  ب طب
 يه تمـام  كـ  ي تخصـص  يعنوان دو واحـد درسـ        به ي فرش، زبان تخصص   ةصوب رشت م سرفصل
هـا   دام از آنكـ چ يه از نظـر هـ   ك يدر حال . ف شده است  يگذراندن آنند تعر    ان موظف به  يدانشجو

 عنـوان   يافكـ آنان ساعات ارائه شده را نا     % 50  به يكست، نزد ي ن يافته طوالن يساعات اختصاص   
  .اند ردهك
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 اني بر اساس نظر دانشجوي درس زبان تخصصةساعات ارائزان يم. 8 ةجدول شمار

  درصد  يفراوان  
  .  .  يطوالن

  19  9  يافك
  32  15  قابل قبول

  49  23  يافكنا

ن يتـر  عنـوان نامناسـب    سال اول بهي درس زبان تخصصة ارائيدر خصوص ترم مناسب برا 
ـ  يزمان بـرا   عنـوان    را بـه  ان سـال اول     يه دانـشجو  كـ نيعلـت ا  . ن واحـد انتخـاب شـد      يـ  ا ة ارائ
ن يـ  از ا  ين است ناشـ   كاند، مم   ردهك انتخاب   ي درس زبان تخصص   ة ارائ ين سال برا  يتر  نامناسب

 زبان  ةدهند، ابتدا با تخصص مربوطه آشنا شوند و سپس وارد مطالع            يح م يه آنها ترج  كامر باشد   
 يخصـص  زبـان ت   ةن زمان ارائ  يان، بهتر ي از دانشجو  يمين   به يكان، نزد ين م يدر ا .  شوند يتخصص

  .  دانستند يرا سال سوم م

 ي درس زبان تخصصة ارائي سال مناسب براةان دربارينظر دانشجو. 9 ةجدول شمار

  درصد  يفراوان  
  6,35  3  سال اول
  27,65  13  سال دوم

  49  23  سال سوم
  17  8  سال چهارم

 ا بعـد از زبـان     يـ  قبـل    ي درس زبـان تخصـص     ةزمان ارائ    مورد سؤال، مربوط به    ي بعد ةنيگز
ـ     يـ  با يزبان تخصص  هكمعتقد بودند   %) 83حدود  (ان  يشتر دانشجو يب.  بود يعموم  ةد بعـد از ارائ

ن ي بر ا  يليتواند دل   يان، م ي دانشجو ي ضعف زبان عموم   ة دربار ي قبل يها  افتهي.  باشد يزبان عموم 
 زبـان  يريادگيـ هـا را در   ، بتوانـد آن يدوارند گذراندن زبان عموميان اميه دانشجو كاشد  يجه  ينت

  . توانمند سازديتخصص
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  اني از نظر دانشجوي درس زبان تخصصةزمان ارائ. 10 ةجدول شمار

  درصد  يفراوان  
  6,38  3  ي درس زبان عمومةش از ارائيپ

  82,98  39  ي درس زبان عمومةپس از ارائ
  10,64  5  ي درس زبان عمومةهمزمان با ارائ

عـدم   ان، بهي از دانشجويكچ يه، ي و تخصصي زبان عموم  ي مناسب برا  ي درس ة برنام ةدربار
 زبـان   ةان ارائ ي از دانشجو  يميش از ن  يشنهاد ب يپ. ردندك اشاره ن  يا تخصص ي و   يزبان عموم   از به ين

 ةنـ يافزون بر پـنچ گز .  بوديب در دو سال اول و دوم و دو سال بعد       يترت   به ي و تخصص  يعموم
  .   ن باره نداده بودندي در ايدشنهايان پيدام از دانشجوكچ يه هكر بود ينه ششم ساي گزيشنهاديپ

  اني از نظر دانشجوي زبان تخصصة ارائي مناسب برايبرنامه درس. 11 ةجدول شمار

  درصد  يفراوان  
از به ارائـه    ي از سال اول تا چهارم، عدم ن       ي درس زبان عموم   ةارائ

  يدرس زبان تخصص
0  0  

 از سال اول تا سال چهارم، عدم ارائـه       ي درس زبان تخصص   ةارائ
  يس زبان عمومدر

0  0  

ــ ــان عمــومةارائ ــان تخصــصي درس زب  در ي در ســال اول و زب
   دوم، سوم و چهارميسالها

12  25,53  

 اول، دوم و سـوم و زبـان         ي در سال ها   ي درس زبان عموم   ةارائ
    در سال چهارميتخصص

10  21,27  

 ي اول و دوم و زبان تخصص      ي در سالها  ي درس زبان عموم   ةارائ
  ارم سوم و چهيدر سالها

25  53,20  

  يريگ جهي بحث و نت-5
ه يـ  از عوامل مهم و اول  يكيعنوان     به ي زبان تخصص  يها  ران در دوره  ي فراگ يازهاي ن ييشناسا
ننـد تمـام   ك يعنـوان مـ  ) 2011(ارانكـ و و هميـ ه لكـ همانگونـه  . هـا اسـت     ن دوره ي ا يدر طراح 

 اسـاس   ست بـر  يـ با  ي مـ  يتخصـص    زبـان  ةس در دور  ي و روش تـدر    ي محتـو  ةمات دربـار  يتصم
 بود در جهـت  ين پژوهش تالشيا.  زبان باشديري فراگيل آنان برايران آن و دل ي فراگ يازسنجين
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  . زي تبري فرش دانشگاه هنر اسالمة رشتيارشناسكان ي دانشجوي زبان تخصصيازهاي نييشناسا
 توسـط   يلـ يمك ت يها   به دست آمده از پرسشنامه     يها   داده ياوك و وا  يج حاصل از بررس   ينتا

ل و شـغل    ي را در تحـص    يسيـ ان، داشتن دانش زبـان انگل     ي دانشجو هك دهد  يان، نشان م  يدانشجو
ن ي از مهمتـر   يكيه  ك يافك ةزيان از انگ  يرسد دانشجو   ينظر م   به. نندك ي م يابي خود مهم ارز   ةنديآ

ه كـ همانگونـه  . باشـد برخوردارنـد   ي مي زبان تخصصيها ژه در دورهيو  و بهيريادگيعوامل در   
 ي زبان تخصـص   يريادگيآموزان از هدف      شتر زبان ينند، ب ك ياظهار م ) 1987(ترز  نسون و وا  يهاچ

) 2016 (يوانيـ  و گر  يو وحـدان  ) 2014 (ي و ظفرقنـد   يج رستم يافته همسو با نتا   ين  يا. آگاهند
 در يسيـ ، زبـان انگل   يمي و شـ   كي پزشـ  يان رشـته هـا    يه نشان دادند از نظر دانـشجو      كباشد    يم

دهند؛ ضعف در     يج حاصل نشان م   ين حال، نتا  يدر ع . ت است ي اهم يها دارا   ل و شغل آن   يتحص
ت ي در موفق  يرسد مانع   ينظر م   ه به كان است   يشتر دانشجو يالت بارز ب  ك از مش  يكي يزبان عموم 

ان از سطح دانش زبـان      يشتر دانشجو ي ب يابيه ارز ك يا گونه   باشد، به  ي زبان تخصص  ةآنان در دور  
 و يلك تـو يها افتهيجه هماهنگ با ين نتيا.  متوسط است ن تر از  يي و پا  يي خود حد ابتدا   يسيانگل

ه كـ باشـد     يمـ ) 2008(ان  يـ ريسنا و تحر  يـ و مزدا ) 2014(ان  يريان و تحر  ي، معطر )2018 (يلكتو
از يـ ن بـوده و ن    يي پا ي مختلف دانشگاه  يها  ان در رشته  ي دانشجو ينشان دادند، سطح زبان عموم    

  .   استي زبان تخصصيها السك متنوع در يها تي فعالي در اجراين امر مانعيا. بهبود دارد به
ه دانـش   كان معتقد بودند    يه دانشجو ك يحال  ز در ي ن يسي مراجعه و استفاده از منابع انگل      ةدربار
 يسيمنابع انگل ه بهكردند كها اظهار  شتر آن يت است، اما ب   ياهم  ل آنان با  ي تحص ي برا يسيزبان انگل 

ران يـ ژه ا يـ و  شـرق و بـه       بـه  ي صـنعت   -ي هنـر  ةن رشت ياه خاستگاه   ك يياز آنجا . نندك يمراجعه نم 
ه كـ  يزبـان فارسـ    بـه يافكـ علت وجود منابع   از دروس بهياريرسد در بس ينظر م گردد، به  يبرم

 به مراجعـه    يازيان ن ي از دانشجو  يارياند، بس    نگاشته شده  يرانيارشناسان ا كسندگان و   يتوسط نو 
شتر در يـ  فـرش بـوده و ب   يه طراحـ  كـ ز  ي آنان ن  ةت رشت يماه. نندك ي احساس نم  يسيمتون انگل   به
  .د بر علت باشدين است مزك است، مميصورت عمل  و بافت فرش، آن هم بهي طراحةنيزم

هـا    ان در آن  يه دانـشجو  كـ  از زبان اسـت      ييها   گستره يي، شناسا يازسنجي از ابعاد مهم ن    يكي
ردن و  كـ  صـحبت  چهارگانـه، دو مهـارت       ين مهـارت هـا    يدر ب . نندك ياز و ضعف م   ياحساس ن 

جـه بـا در نظـر       ين نت يـ ا.  شـدند  يابيتر ارز   فيدن و خواندن ضع   يدو مهارت شن    نوشتن نسبت به  
ز ي است و ن   ي خارج يعنوان زبان   ه به كنيشور و ا  ك ي در نظام آموزش   يسيگاه زبان انگل  يگرفتن جا 
زبان شوند و درس      يآموخته م    فرش از هنرستان دانش    ة رشت يان ورود يه دانشجو كنيا  با توجه به  

. ستيـ  دارد، چندان دور از انتظـار ن يفيار ضع يگاه بس ين مدارس جا  ي ا ي درس ة در برنام  يسيانگل
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 ين و معرف  يه از طرف وزارت آموزش و پرورش تدو       ك مدارس   يسي زبان انگل  يفي تأل يها  تابك
د دارنـد و سـه مهـارت        كيـ  تا يات دستور ك خواندن و آموزش ن    يها  شتر بر مهارت  يشوند، ب   يم
عنـوان   ه بـه كـ سب مهـارت در گفتـار و نوشـتار       كـ . رنـد يگ  ي مورد توجه قـرار نمـ      گر چندان يد

 "يافتيـ در"ه كـ  و خوانـدن     يداري شـن  يها  شوند، از مهارت    ي محسوب م  "يديتول" يها  مهارت
ت در  كن و شـر   يتمـر   از بـه  يـ افت مهـارت در گفتـار، ن      ين، در يا  افزون بر . باشند  ياند، دشوارتر م  

ه خـارج از اراده  كـ باشد  ي زبان ميسيط انگليقرار گرفتن در محا  ي و   ينه دو نفر  يمك يگفتگوها
 و خوانـدن را  يداري شنيها تواند مهارت   يآموز م   گر زبان ياز طرف د  . آموزان است   نترل زبان كو  
ردن، هـم در نظـام   كـ   نوشتن و صحبت  يها  ن مهارت يبنابرا.  بهبود بخشد  يطور مستقل و فرد     به

 قـرار   يتـر   فيت ضـع  يـ ن، در موقع  ي تمـر  يهـا بـرا     ط خـاص آن   ي و هم از لحاظ شـرا      يآموزش
  .رنديگ يم

نوشـتن    از بـه  يـ  دستور زبـان و ن     ةنيضعف خود در زم     ن به يچن  ق، هم ينندگان در تحق  ك تكشر
 ي زبان تخصص  يريادگيبا وجود نقش مهم دانش دستور زبان در         . ردندكح اشاره   يجمالت صح 

ده گرفتـه   يـ  ناد يلكطور     فرش به  يصن مقوله در سرفصل زبان تخص     ي، ا )2007ن،  يوانز و گر  يا(
ل كشتر احـساس مـش    يـ هـا ب    ان در آن  يه دانـشجو  ك ييها  ن در رابطه با گستره    يهمچن. شده است 

ح اشـاره   ي زبان و نوشتن جمـالت صـح       يردن، ساختار دستور  كضعف در صحبت      ردند، به ك يم
 تأمل آن اسـت      جالب و قابل   ةتكن. ندك يد م يي را تا  يدست آمده از سؤال قبل      ه اطالعات به  كشد  

ن يـ ان در اين سـال در مـدارس، دانـشجو   ي چنـد ي زبان برايات دستور كه با وجود آموزش ن    ك
ن سال  ي چند ةه سابق كز  يسندگان مقاله ن  يات نو يتجرب.  دارند يل آموزش كف بود و مش   ينه ضع يزم

ن موضوع  يد ا ي هنر دارند، مؤ   يها  ان رشته ي دانشجو ي برا ي و زبان تخصص   يس زبان عموم  يتدر
. اند  ل و ضعف  ك دچار مش  ي دستور زبان  يها  تهكن ن يتر  ييان در استفاده از ابتدا    يه دانشجو كاست  

 يات دسـتور  كـ ه ن كـ افـت   يتوان در   يها م   رستاني دب يسي زبان انگل  يها  تابكع بر   ي سر يبا مرور 
اربرد ك و   يد دارند تا بر معن    كيل قواعد تأ  كشتر بر ش  ي نبوده و ب   ي بر روش خاص   يارائه شده، مبتن  

 .دهنـد  يآموز انتقـال مـ    زبان  به »منفعل«دانش  ارائه شده و    » ياستقرائ«صورت    ن قواعد به  يا. ها  آن
 فرمـول  يـك صـورت   ، به يعنوان مثال زمان حال استمرار      ، به ي دستور ةتك ن يكگر،  يعبارت د   به

 و يمعنـ  ه بـه كـ شـود، بـدون آن   ي دستور ارائه شده، انجام مـ ين برايدنبال آن چند تمر  ارائه و به  
 ي و گفتـار   ي نوشـتار  يهـا   ن مهـارت  يان تمر كگر، چون ام  ياز طرف د  . رد آن پرداخته شود   اربك

 مانـده و فعـال      يصورت منفعل باق    ز به ي ن ي آموزش يات دستور كست، ن يا ن يآموزان مه    زبان يبرا
  .شوند ينم
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 شـد، مهـارت     يابيان ارز يل دانشجو ي تحص ي برا ين مهارت زبان  يه خواندن، مهمتر  ك يدرحال
دست آمده    ج به ي نتا يز در راستا  يجه ن ين نت يا. گر آنان است  يت د ي ارتباط، اولو  يرارگفتگو و برق  

ارشناسـان و بخـردان مربوطـه را از    ك ارتباط بـا  يان، برقراريه دانشجوكن است يشي پياز بندها 
 يليت تحص ين مهارت در موفق   يتر  تياهم  مكان،  ين م يدر ا . رده بودند ك يابي خود ارز  يها  تياولو

ه كـ  ني آنان و ا   يليمقطع تحص   ه با توجه به   كشتر آنان، مهارت نوشتن است      ي از نظر ب   ان،يدانشجو
رد، دور از انتظـار  يـ گ يت قـرار مـ  يـ  مـورد اهم يليمكالت تيشتر در سطح تحص  ي ب ينوشتن علم 

 و  ي و شـغل   يلي تحـص  ةنـ يهر چهـار مهـارت در زم        ان به يه دانشجو ك دهد  يج نشان م  ينتا. ستين
، يسيـ ارشناسـان حـوزه، خوانـدن منـابع انگل    ك ارتبـاط بـا    يله؛ برقرار  از جم  ييها  تيانجام فعال 

 يجـه در راسـتا  ين نتيـ ا. از دارنـد ي و نگارش ني تخصص يها  يها و سخنران    نفرانسكت در   كشر
 ؛ سودمند افشار    2014،  ي و ظفرقند  ي؛ رستم 2018،  يلك و تو  يلكتو(ن  يشي مطالعات پ  يها  افتهي

ه نــشان دادنــد كــباشــد  يمــ) 2014ان، يــري و تحرانيــ؛ معطر2011، ي؛ مــرو2016، يو مــوثق
ن يعنـوان مهمتـر     ه مهـارت خوانـدن را بـه       ك يحال   در يلي مختلف تحص  يها  ان در رشته  يدانشجو

 ي درسـ  ة و گنجانده شدن هر چهار مهـارت در برنامـ          يريت فراگ يردند به اهم  ك يابيمهارت ارز 
 فـرش   ي طراحـ  ةد رشت ي و جد  مي دو سر فصل قد    يه با بررس  ك هست   يحال  در  نيا. د داشتند كيتا
 ة و ترجمـ   كاند، تنها مهـارت خوانـدن، در        ب شده يه و تصو  ي ته 1392 و   1385 يها  ه در سال  ك

د قـرار  كيـ ن رشـته مـورد تا  يـ  اي بـا لغـات تخصـص   يينار آن آشناك فرش و در يمتون تخصص 
 سـودمند افـشار و موثـق    ة در مطالعـ ي مختلـف دانـشگاه  يهـا   سرفصل رشته يبررس. اند  گرفته

 يريادگيـ ر از مهـارت خوانـدن و        يغ   فرش، به  ةدهد همچون سرفصل رشت     يز نشان م  ين) 2016(
 ي در اهداف درس زبان تخصـص      ينيلزوم بازب . اند  ها مغفول مانده    گر مهارت ي، د يلغات تخصص 

، ي درس ة چهارگانه در برنام   يها   فرش و گنجاندن مهارت    ي مختلف از جمله طراح    يها  در رشته 
  .شود ياحساس م
ـ   ي دانشجوةن، هميا  برافزون    و زبـان  ي درس زبـان تخصـص  ةان ضمن اظهـار ضـرورت ارائ

 يهـا   د در سـال   يـ ، با ي درس زبان عمـوم    ة پس از ارائ   ين واحد درس  يا هك معتقد بودند    يعموم
 مختلـف   يهـا    در رشـته   يازسنجيگر مطالعات ن  يسو با د    جه هم ين نت يا. سوم و چهارم ارائه شود    

ه نـشان دادنـد     كـ است  ) 2016ان،  ي و گرو  ي؛ وحدان 2014 ،ي و ظفرقند  ي؛ رستم 2011،  يمرو(
ز يـ  ن يه زبـان عمـوم    ك، بل ي نه تنها زبان تخصص    ة ارائ ياز برا ي مورد ن  يساعات و تعداد واحدها   

ت يفكيش يژه افزايو  و بهيش ساعات آموزش زبان عموم    يافزا  از به يرسد ن   ينظر م   به. ستي ن يافك
  .  استي ضروري زبان تخصصيها السك يان براي دانشجوي آماده سازيآن برا
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ردن كـ منظور ارتباط برقرار   خود و بهي تخصصيها  آموزشة اداميان برايد، دانشجو يترد  يب
ا يـ  دن ين زبـان علمـ    يعنوان مهمتر    به يسيزبان انگل   از به يآن تعلق دارند، ن     ه به ك ي گفتمان ةبا جامع 

 ي زبـان تخصـص    يازهـا ين ن ي تـام  يه بـرا  ك جه گرفت يتوان نت   يج حاصل، م  يبر اساس نتا  . دارند
اصـالحات الزم در سرفـصل و    از بـه يـ هـا، ن   آني فرش و توانمند سازي طراح ةان رشت يدانشجو

 ي زبـان عمـوم    يلـ كها، از جملـه ضـعف         ي از دشوار  يبرخ.  است ي زبان تخصص  ي درس ةبرنام
 ةامان سـ يتواند بـا بـازنگر      يه م كدانشگاه است     ان به يقبل از ورود دانشجو     ان، مربوط به  يدانشجو

ه بـر   ك يهدف  ك و ت  يمهارت  ك ت ةگر، سرفصل و برنام   ي د ياز سو .  رفع شود  يا  ، تا اندازه  يآموزش
رسـد نتوانـسته اسـت        ينظر م   د دارد، به  كي تا ي لغات تخصص  يريادگيت مهارت خواندن و     يتقو

  و يبازنگر. ندكاند، فراهم     ي زبان تخصص  ة دور يه و اصل  ينفعان اول يه ذ كان را   يت دانشجو يرضا
 و يت آموزشـ يـ فكيبهبـود   تواند منجر بـه    يان م ي دانشجو يازهاي بر اساس ن   ي درس ةاصالح برنام 

ت ك، مـشار يازسـنج يرنده محور بودن نيادگي ن، با توجه بهيا افزون بر . نه از منابع شود   ياستفاده به 
 آنـان   يهـا   دن صـدا و خواسـت     ي خـود و شـن     يازهـا ي اهداف و ن   ييآموزان در شناسا    دادن زبان 

  .د بلند مدت شودي و فوايريادگي آنان در ةزيباال رفتن انگ ند منجر بهتوا يم
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  پيوست 
  پرسشنامه نيازسنجي زبان تخصصي دانشجويان كارشناسي دانشكده فرش

دست آمده، ديـد كلـي در      اطالعات به . اين پرسشنامه بخشي از يك تحقيق دانشگاهي است       
خواهيـد بياموزيـد را       هاي تخصصي رشتة تحصيلي خود چـه مـي          خصوص اينكه شما در دوره    

ذكر شـده در     جهت اطمينان خاطر شما اطالعات دربارة موارد        به.  فراهم خواهد ساخت   براي ما 
از اينكه وقـت خـود      . پرسشنامه كامال محرمانه بوده و تنها براي كارشناسان قابل دسترسي است          

  .كنيد سپاسگزاريم را صرف تكميل اين پرسشنامه مي

  .لطفا اطالعات زير را تكميل كنيد: بخش اول
  سن. 1
  نسيت ج.2
ايد؟ لطفا نام واحد تحصيلي و دوره  هاي فوق برنامه در زمينة زبان انگليسي دريافت كرده آيا تاكنون آموزش. 3

  .را ذكر كنيد
  اي در مورد زبان تخصصي انگليسي براي دانشجويان رشته فرش داريد؟  آيا هيچگونه پيش زمينه.4
  : شماره تلفن همراه.5

  . مشخص كنيد و در صورت لزوم توضيح دهيد√ا عالمت لطفا گزينه درست را ب: بخش دوم
  باشد؟  به نظر شما زبان انگليسي تا چه اندازه در تحصيالت كنوني شما داراي اهميت مي.1

  بسيار با اهميت 
  با اهميت 
  تا حدودي با اهميت 
  بي اهميت 

  ؟ باشد  به نظر شما زبان انگليسي تا چه اندازه در شغل آيندة شما داراي اهميت مي.2
  بسيار با اهميت 
  با اهميت 
  تا حدودي با اهميت 
  بي اهميت 
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  كنيد؟  ها و متون چاپ شده به زبان انگليسي استفاده مي  آيا در حال حاضر در رشتة خود از كتاب.3
   بله 
   خير 

  كنند؟   آيا استادان دروس تخصصي  شما را تشويق به استفاده از متون تحصصي به زبان انگليسي مي.4
  )دروس و منابع را ذكر كنيدنام ( بله  
  خير 

  كنيد؟   تسلط خود را بر زبان انگليسي چه اندازه ارزيابي مي.5
  سطح ابتدايي 
  سطح پايين تر از متوسط 
  سطح متوسط 
  سطح باال از متوسط 
  سطح پيشرفته 

ربدر گزينه مورد نظر را با ض(كنيد؟  هاي زبان انگليسي چطور ارزيابي مي  توانايي هاي خود را در مهارت.6
  ) عالمت گذاري كنيد

  خيلي ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  خيلي خوب  
            شنيدن

            صحبت كردن
            خواندن

            نوشتن

 چنانچه در استفاده از زبان انگليسي با مشكالتي مواجه هستيد، كداميك از جنبه هاي اين زبان برايتان .7
  )  از يك گزينه باشدتواند بيش گزينه مورد نظر شما مي(تر است؟  دشوار

  نوشتن جمالت صحيح به لحاظ دستوري 
  ساختار دستوري زبان 
  لغات و واژگان 
  ضعف در خواندن و درك مطلب  
   سرعت پايين روخواني 
  ضعف در درك مطالب شنيداري    
  كردن ضعف در مهارت صحبت 
  )نام ببريد(ساير  
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سطح دانشگاه از اهميت بيشتري برخوردار هاي زبان انگليسي زير در موفقيت شما در   كداميك از مهارت.8
 از باالترين درجه اهميت برخوردار 1 درجه بندي كنيد، درجه 4 تا 1مطابق با درجه اهميت از (است؟ 

  ) است
  نوشتن 
  گوش كردن 
  صحبت كردن 
  خواندن  

  
 دانشجويان كارشناسي فرش براي .9

  به زبان انگليسي نياز دارند.......... 
كامال 
  موافق

نظري   موافق
  ندارم

كامال   مخالف
  مخالف

            تلفظ صحيح كلمات
            مشاركت در مكالمات روزانه

            ارائه سخنراني در كنفرانس ها
            گفتگو با  كارشناسان خارجي 

دانشجويان كارشناسي فرش براي . 10
  به زبان انگليسي نياز دارند.......... 

كامال 
  موافق

نظري   موافق
  ندارم

امال ك  مخالف
  مخالف

            درك كردن مكالمات روزانه
گوش دادن به سخنراني كنفرانس 

  ها
          

گوش دادن به رسانه هاي انگليسي 
  زبان  

          

دانشجويان كارشناسي فرش براي . 11
  به زبان انگليسي نياز دارند.......... 

كامال 
  موافق

نظري   موافق
  ندارم

كامال   مخالف
  مخالف

            صصي خواندن نشريات تخ
            خواندن كتاب هاي تخصصي

            خواندن مطالب اينترنتي
            خواندن كاتالوگ ها
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دانشجويان كارشناسي فرش براي . 12
  به زبان انگليسي نياز دارند.......... 

كامال 
  موافق

نظري   موافق
  ندارم

كامال   مخالف
  مخالف

            نوشتن جمالت صحيح
            نوشتن ايميل

            مقالهنوشتن 
            ها پر كردن فرم

دو ساعت ( ساعات اختصاص يافته به آموزش و يادگيري زبان انگليسي تخصصي براي دانشجويان فرش .13
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي) در هفته
  طوالني 
  كافي 
  قابل قبول 
  ناكافي 

  باشد؟  جويان فرش ميكنيد چه زماني بهترين زمان ارائه زبان انگليسي تخصصي براي دانش فكر مي.14
  در سال اول 
  در سال دوم 
  در سال سوم 
  در سال چهارم 

  تر است؟   به نظر شما چه زماني براي ارائة دوره هاي زبان تخصصي مناسب.15
  پيش از ارائه درس زبان عمومي 
  پس از ارائه درس زبان عمومي 
  همزمان با ارائه درس زبان عمومي 

  تر است؟  از نظر شما مناسبهاي درسي زير   كداميك از برنامه.16
 ارائة درس زبان عمومي از سال اول تا چهارم، عدم نياز به ارائه درس زبان تخصصي  

 ارائة درس زبان تخصصي از سال اول تا سال چهارم، عدم ارائه درس زبان عمومي  

 ارائة درس زبان عمومي در سال اول و زبان تخصصي در سالهاي دوم، سوم و چهارم  

   زبان عمومي در سال هاي اول، دوم و سوم و زبان تخصصي در سال چهارمارائة درس 

 ارائة درس زبان عمومي در سالهاي اول و دوم و زبان تخصصي در سالهاي سوم و چهارم  

  )توضيح دهيد(ساير  




