
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    59/79/7505 :دریافت مقاله

 7501، بهار 7، شمارۀ هجدهمسال     59/95/7501: پذیرش مقاله

 755-757ص  ص      

مدرسان  و هوانوردی متخصص یسیمدرسان زبان انگل های آموزشی و فعالیت ها دگاهید

 رانیا در یهوانورد یزبان تخصص سیتدر درهوانوردی  متخصص ی غیرسیزبان انگل

 5، ژیال محمد نیا5جواد غالمی، 7هدی قائیدرحمتم

 چکیـده

هیا   دورهاین . دانشجویان خلبانی و مهندسی نگهداری و تعمیر ملزم به طی دورۀ زبان تخصصی هوانوردان هستند

 یسی یو معلمان زبیان انگل  یسیتوسط مدرسان زبان انگل ران،یادر مرکز آموزش هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی 

دو گیروه   نیی ا و عملکردهای ها دگاهیدمقایسه مطالعه حاضر به . دشو یم سیتدرنیستند،  یانوردمتخصص هوکه 

هشت مدرس  و عملکرد ها دگاهید. پردازد یم رانیبار در ا نیاول یبرا یزبان هوانورد سیمدرسان در خصوص تدر

و  از مصیاحبه  یریی گ با بهیره  (انگلیسیدو خلبان، دو مهندس نگهداری و تعمیر و چهار مدرس زبان ) ها دوره نیا

دو گیروه   نیزبان انگلیسی در ب سینشانگر عدم یکنواختی در تدر جینتا. مورد مطالعه قرار گرفتمشاهده کالسی 

مستقل نشان داد که در بین دو گروه مدرس، از نظر طیول   Tهای  همچنین نتایج آزمون. ها بود دوره نیمدرسان ا

از زبان مادری فراگیران و میدت زمیان اختصیاص داده شیده بیه صیحبت        زوجی، استفاده/مدت زمان کار گروهی

برای بررسی انواع سوال میورد اسیتفاده در کیالس زبیان هوانیوردی، انیواع       . مدرس تفاوت معنا داری وجود دارد

آوری شیده از نظیر نرمیال بیودن      های جمع های زبانی، نخست داده تدریس مهارت های آموزشی و چرخۀ بازخورد

ها نرمیال نیسیت،    از آنجایی که مشخص شد که توزیع داده. اسمیرنف بررسی شد-وسط آزمون کولموگوروتوزیع ت

 جینتیا . ها بود ها نشانگر تفاوت معنادار بین دو گروه مدرس از همه جنبه اجرا گردید و یافته Uویتنی -آزمون مان

 یبیرا  یسی یدها در امر آموزش زبیان انگل دستاور نیانتخاب مدرسان اصلح با توجه به آخر در تواند یم  یتحق نیا

 .دشوواقع  دیمف ژهیاهداس و

  انگلیسی هوانوردی، ایران، مدرس زبان انگلیسی، متخصصعقاید، مدرس زبان  :کلیدی های واژه
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 مقدمـه

 "رابطۀ همزیستی"های آموزشی مدرسان  و فعالیت ها دگاهیددهد که بین  برخی تحقیقات می

و  ها دگاهیدهمچنین برخی تحقیقات رابطۀ بین (. 887: 7005سر، فس و کلین سا )وجود دارد 

برین،  ;5995اندریو، )اند  های آموزشی مدرسان در تدریس زبان انگلیسی را بررسی کرده فعالیت

صالحی و امینی،  ;5972جمالزاده و شهسوار، ; 5979چوان لین،  ;5975بورگ،  ;7007

های آموزشی مدرسان تحت تاثیر عوامل متعددی  تاین مطالعات نشان دادند که فعالی(. 5972

مدرسان به عنوان عامل  عقایدو  ها دگاهیدبا این حال، . است که گاهی با هم در تضاد نیز هستند

های  یی که فعالیتها دگاهید. شود های آموزشی مدرسان در نظر گرفته می تعیین کننده فعالیت

این . اند های مختلف توصیف شده باال به روش کنند در مطالعات آموزشی مدرسان را کنترل می

های آموزشی مدرسان، اهداس مدرسان و همچنین دانشِ  های آموزشی از نظر مشغله فعالیت

های آموزشی مدرسان بر حسب دانشِ  عالوه بر این، فعالیت. اند آموزشی مدرسان بررسی شده

بورگ، )اید شخصی مدرسان و عق( 5995اندریو، )، عقاید آنان(7004گولومبک، )عملی آنان

 .توضیح داده شده است( 5975

کار زوجی و گروهی، مدت زمان اختصاصی به صحبت : های آموزشی مدرسان شامل فعالیت

های  مدرس در کالس، استفاده از زبان مادری، سواالت مورد استفاده در کالس و انواع بازخورد

این . ه قبل مورد مطالعه قرار گرفته استاز چهار ده درسانهای م عقاید و دیدگاه. اصالحی است

)در تدریس زبان انگلیسی تحقیقی  موضوع
7
ELT)  شروع شده است  19 ۀده ازو تربیت معلم

عقاید معلم در مورد آموزش و "( 5995)گ ورببنا به گفتۀ (. 5995؛ جانسون ،5995من، فری)

تحت تاثیر قرار  ها را و فعالیت ها یادگیری همان سیستم ذهنی شخصی است که تصمیم

تعامالت درون کالس، طراحی دروس و مطالب آموزشی  و نظرات این عقاید(. 52ص) "دهد می

 (. 5995 ،رگوب)دهد  و همچنین محتوای آموزشی را تحت تاثیر قرار می

گردد که نظرات معلم و عقاید  می عمومی بر ۀهای معلم به این نظری دیدگاه ۀزیربنای مطالع

به این تحقیقات )دارند ( وبرعکس)ها  یرات مختلفی بر فعالیت کالسی آنها تاث آموزشی آن

؛ هال، 5992؛ فرل ولیم، 5995؛ برین هایرد، میلتون، اولیوروتوایت، 5995رگ، وب :رجوع شود
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های  فعالیت رۀمدرس را دربا های عالوه بر این، این نظرات تصمیم(. 7005؛ جانسون، 5977

؛ 5975؛ فرل و بنیس، 5995؛ برین و همکاران 5995برگ )ند ده آموزشی تحت تاثیر قرار می

عوامل شناختی، تجربی و  :معتقد است عوامل متعددی مانند( 7000)برگ . (5992 فرل و لین،

 .دهد های کالسی مدرس زبان را تحت تاثیر قرار می محیطی عقاید آموزشی و فعالیت

7انگلیسی با اهداس ویژه 
(ESP) از طرس دیگر، . بیات آموزشی شدوارد اد 7059 ۀدر ده

5نگلیسی با اهداس ویژه های زیر را برای ا ویژگی( 7004)ایوانز و جان -دودلی
(ESP) ذکر کرد: 

 .شود می  های خاص طراحی برای رشته نگلیسی با اهداس ویژها -

 .کند در شرایط آموزشی خاص روش تدریس متفاوتی استفاده می نگلیسی با اهداس ویژها -

 .شود بیشتر برای بزرگساالن طراحی و اجرا مییسی با اهداس ویژه انگل -

بیشتر برای زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته طراحی  انگلیسی با اهداس ویژه -

 .شود می

برای « اهداس ویژهزبان برای »به معنی  LSP))از یک عبارت دیگر به نام( 5972)کازاکوا 

در  انگلیسی با اهداس ویژهمواد آموزشی . کند اده میاستف انگلیسی با اهداس ویژهاشاره به 

. )5972ذکر شده در کازاکوا ،5990البردا، )های اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است  سال

عمومی، ویدوسان نگلیسی با اهداس و ا نگلیسی با اهداس ویژهبه منظور نشان دادن رابطۀ بین ا

( 7045)در واقع ویدوسان . کند نه را بیان میهای متمایز کننده این دو گو ویژگی( 7045)

عالوه بر این، از . عمومی، بیشتر تمرکز بر روی آموزش استنگلیسی با اهداس معتقد بود که در ا

عمومی مشخص نیست، انتخاب محتوا نگلیسی با اهداس آنجایی که نیازهای آتی فراگیران در ا

در شرایط شغلی خاص مورد استفاده قرار  انگلیسی با اهداس ویژهاز طرس دیگر، . دشوار است

 . تر است بنابراین انتخاب محتوا آسان. گیرد می

های اقتصادی  بیشتر سازمان، با رشد اقتصاد و افزایش رقابت معتقد است که (5975)یوریگ 

حصول برای  ها سازمانو  منظور صنایعهمین به . های خاصی هستند مهارتبا نیازمند کارکنانی 

بنا به گفته  .آورند توانایی کارکنان، به تحصیالت تکمیلی و آموزش عالی روی می اطمینان از
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های تدریس زبان  ، به یکی از شاخهانگلیسی با اهداس ویژه ، امروزه تدریس(5971)آندرسون 

انگلیسی با  برای پاسخگویی به نیاز مشاغل،نهادهای آموزش عالی . انگلیسی تبدیل شده است

 EOPدر . است شغلیای و  چارچوب حرفه ایراد EOP. کنند ارائه می (EOP)7 شغلیاهداس 

( 5971)پناه و شریفی  علوی، کیوان .کنند خاص کار میرشته فراگیران با متون تخصصی 

 وکار مورد کسب به مربوط های دوره در« خاص اهداس برای زبان انگلیسی»که  معتقدند

 .گیرد می استفاده قرار

ن پرواز اانگلیسی برای هوانوردان و مهندسی، یسی با اهداس شغلهای انگل نمونهیکی از 

 عتقد استم( 7001)کریستال . شود یاد می «انگلیسی هوانوردی»عنوان  باشد که از آن به می

شامل لغات محدود که در آن جمالت ؛ هوانوردی است ۀکه انگلیسی هوانوردی همان مکالم

زبان (. 790.ص) "کند را بیان میست رخ دهند شرایطی که ممکن ا  مشخصی وجود دارد و همه

با آنها آشنا ن برج کنترل باید اکند که خلبانان و متخصص انگلیسی هوانوردی به لغاتی اشاره می

 کارکنان شاغل در بخشبنابراین . مختلف را مدیریت کنند های هتا بتوانند شرایط و مکالم باشند

در این . ردی نیز اطالعات کافی داشته باشندهوانوردی باید در مورد اصطالحات خاص هوانو

 . باشند زبان هوانوردی بسیار تعیین کننده می های مورد عقاید و نظرات معلم

تاکنون تعدادی از سوانح هوایی به علت عدم ارتباط کالمی صحیح بین خلبانان و 

. است رخ داده است و در برخی تحقیقات به این موضوع پرداخته شده ن برج کنترلامتخصص

در یکی از این . شود در اینجا به یک مورد از تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره می

ن برج امتخصص، مشکالت ارتباط کالمی بین خلبانان و (5979)تحقیقات، تیوتراکول و فلچر 

نتایج . که ناشی از لهجه خاص یکی از طرفین بود را در انگلستان مورد بررسی قرار دادند کنترل

تواند مانع ارتباط صحیح بین  های خاص زبان و لهجه می شان داد که کلمات خاص و جنبهن

 . شود که در نهایت ممکن است به سوانح هوایی منجر شود ن برج کنترلامتخصصخلبانان و 

ن اهای زیادی در مورد مهارت کم زبان انگلیسی خلبانان و متخصص های اخیر نگرانی در سال

سیوانح هیوایی وجیود     ۀعنوان عامل تعیین کننده در زنجییر   نقش آن به برج کنترل و همچنین

ن ایعنیی معلمی   ،نادر کشورهایی مانند ایران که در آنجا دو گروه از معلمی  این خأل. داشته است
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تیر اسیت و    بییش  ،کننید  ن هوانوردی دروس تخصصی هوانوردی را تدریس میی ازبان و متخصص

عطیایی   ۀبنیا بیه گفتی    عیالوه بیر ایین،   ( 5977چین،  )رد وجود دا همچنین در آسیا نیز این خأل

های زبان  ن متخصص دورهان زبان و مدرسادر کشورهایی مانند ایران که مدرس( 5975، 5995)

ایین نگرانیی بسییار    ، کننید  صورت مستقل بر اساس عقاید و نظر خود تدریس می تخصصی را به

 .زیاد است

ن ادر مورد عملکردهای آموزشی مدرس( 7040برت، -عنوان نمونه اسکات به)ن ابرخی محقق

 ن زبیان، دانیشِ  ان زبان مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مدرسی ازبان تخصصی و مدرس

ن و کارشناسان تربیت معلم توجیه  امحقق. تخصصی تدریس موضوعات فنی و تخصصی را ندارند

ن ارتقیا  اعقایید و دانیش معلمی   ادبیات موجود در مورد . اند زیادی به بررسی نظرات معلمان کرده

ن در ادبیات موجیود نشیان داده   اهای آموزشی معلم تاثیر این عقاید بر فعالیت ۀپیدا کرده و نحو

طور  های هوانوردی ایران موضوع عقاید و نظریات معلم به در دانشکده(. 5995برگ، )شده است 

طور خاص میورد ارزییابی و    هن در تدریس زبان انگلیسی هوانوردی باعام و عقاید و نظرات مدرس

تقویت و بهبیود سیطح   "( 7505)طب  گفته عباسیان و فرجی آستانه . بررسی قرار نگرفته است

زبان نظامیان در ارتش جمهوری اسالمی ایران، امری ضروری است؛ چرا که در دنیای ارتباطیات  

ر اسیتفاده را  و اطالعات، بدون شک افرادی موف  هستند کیه بتواننید از منیابع موجیود حیداکث     

 (.7.ص) "بنمایند و با فضای بیرون تعامل داشته باشند

 های نظیامی اسیت،   که از ملزومات توان رزم در یگان ویژه در بخش نظامی زبان هوانوردی به

ن قیرار گرفتیه   اشود و کمتر مورد توجیه محققی   محدود با دسترسی کمتر محسوب می گونۀیک 

هیای   توان رزم، میزان توانایی سیازمان "، (7508ساالن، مدنی و آب)بر طب  تحقیقات قبلی . است

نظامی در اجرای ماموریت واگذاری است کیه تیالش جهیت ارتقیا آن، بیه عنیوان وظیفیۀ مهیم         

عیالوه بیر ایین عملکیرد و فعالییت      (. 55.ص)"های نظیامی، حییاتی اسیت    فرماندهی در سازمان

کامل میورد بررسیی قیرار نگرفتیه و     طور   های زبان انگلیسی هوانوردی نیز به ن در کالسامدرس

ن در مورد زبیان انگلیسیی هوانیوردی در اییران     اویژه در مورد عقاید این مدرس تصویر روشنی به

ن زبان انگلیسی هوانوردی را تیدریس  اکه دو گروه از مدرس در ضمن با توجه به این. وجود ندارد

 .این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد ،کنند می
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 یقتحق ۀیشینپ

طور  حدود چهار دهه پیش بهاز ن امعلم و عملکردهای آموزشی نظرات رابطۀتحقیقات در مورد 

تحقیقات در مورد (. 5975الکساندر، )قرار گرفت  مطالعهگسترده در زبان انگلیسی عمومی مورد 

؛ 5995 ،مین  ؛ فری5995برگ ) دهد نشان میتربیت معلم زبان انگلیسی اهمیت این موضوع را 

ن و عملکیرد واقعیی   اد آموزشی معلمیعقا  چند منظوره ۀتحقیقات زیادی رابط(. 5995، جانسون

ن و عملکیرد  اهیای عقایید معلمی   خیوانی  ها و غیر هیم  خوانی ویژه هم به ،ها را در کالس درس آن

ن و نظیرات  ادر یک تحقی  در مورد تطاب  بیین عقایید معلمی   . اند بررسی کرده را، ها آموزشی آن

دریافت که همیشه بیین نظیرات   (  5975، ذکر شده در فرل و بینس، 5975)من  ها باستور  آن

 .ها در کالس تفاوت وجود ندارد ن و عملکردهای آناو عقاید معلم

هیای تیدریس    ها در مورد بعضیی از جنبیه   ن و عملکردهای آنان زبان و متخصصاعقاید معلم

عطیایی   ،ر یک تحقی  نسبتاً جدیدعنوان مثال د به ؛است قرار گرفتهبررسی مورد زبان تخصصی 

 ان،هیا را در بیین دو گیروه از مدرسی     ن زبیان و نظیرات آن  اعملکرد مدرس( 5975)مجد  و فتاحی

ن زبان انگلیسی که مهارت خواندن و در  مطلیب را تیدریس   ان متخصص و مدرسایعنی مدرس

هیای   ه در دانشکدهسه نفر انتخاب شدند ک ،ناگروه از این مدرس از هر. ندکردبررسی  ،کردند می

تحقی  عطیایی و  . بررسی شدهشت شیوۀ تدریس آنان به مدت  .کردند علوم پزشکی تدریس می

ن و همچنیین  اهیایی در بیین ایین دو گیروه از مدرسی      خیوانی  نشانگر نیاهم ( 5975)مجد  فتاحی

 .ها در کالس بود هایی در هر گروه با توجه به نظرات و عملکرد آن خوانی ناهم

هیای آموزشیی    تاثیرات عوامل محیطیی را بیر عقایید و فعالییت    ( 5972)شهسوار جمالزاده و 

این محققیان از پرسشینامه و مشیاهده کالسیی بیرای جمیع آوری داده       . مدرسان بررسی کردند

عیالوه  . نتایج نشان داد که عوامل محیطی تاثیر چندانی بر عقاید مدرسان نیدارد . استفاده کردند

در ییک  . ملکرد مدرسان برای بزرگسیاالن و نوجوانیان متفیاوت اسیت    بر این، آنها دریافتند که ع

او . های آموزشی مدرسان لبنانی را بررسی کیرد  رابطۀ بین عقاید و فعالیت( 5995)مطالعه، فائور 

اقتصادی مدرسه، اندازه کالس و -وضعیت اجتماعی: به این نتیجه رسید که عوامل مختلف مانند

های آموزشی مدرسان را به طور معناداری تحت تاثیر قرار  عالیتتواند عقاید و ف سطح مدرسه می

های آموزشی مدرسان  ها و فعالیت سایر عوامل مانند آموزش، سن و میزان حقوق بر دیدگاه. دهد

 .تاثیرگذار است



 137/ .....متخصص یسیمدرسان زبان انگل های آموزشی و فعالیت ها دگاهید 

 

نشان دادند که یک گروه از معلمان زبان انگلیسیی در رابطیه   ( 5972)همچنین صالحی و امینی 

آنهیا عقایید   . فراگیران، به ارائه بازخورد و آموزش عقایدی متفاوت تمایل دارند با اعتماد به نفس

نتایج نشان داد که بیین تجربیۀ   . های شفاهی با پرسشنامه بررسی کردند پنج مدرس را در کالس

ای  های زبان رابطۀ پیچیده های مورد استفاده آنان در کالس مدرسان و عقاید آنان در مورد روش

 .وجود دارد

از یک پرسشنامه، مشیاهده و مصیاحبه بیرای تعییین رابطیۀ بیین عقایید و         ( 5995)ندریو ا

نتایج نشان داد کیه عقایید مدرسیان بیا عملکیرد      . های آموزشی مدرسان استفاده کردند عملکرد

نیز همین مساله را بررسیی کیرد و نشیان داد کیه     ( 5992)سیلوا . آموزشی آنان در ارتباط است

عقایید دو معلیم   ( 7004)گلمبک . دهد ن عقاید آنان را تحت تاثیر قرار میای مدرسا دانش حرفه

را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که تجربه و دانش شخصی معلمیان پاییه و اسیاس عملکیرد     

 .دهدآنان را در کالس تشکیل می

عقاید مدرسان در مورد تدریس زبان و عملکرد واقعی آنیان  ( 5995)در تحقی  دیگری، ونگ 

هیای آموزشیی مدرسیان بیا یکیدیگر       ها و فعالیت نتایج نشانگر آن بود که دیدگاه. را بررسی کرد

، ارتباط بین عقاید (5998)در تحقیقی دیگر، باستورکمن، لوین و الیس. بسیار همخوانی داشتند

های آموزشی مدرسان آنان را بررسی کردند و در عقاید مدرسان شاهد برخیی   مدرسان و فعالیت

این تحقی  بر خالس تحقی  قبلی، نشانگر ارتباط ضعیفی بین عقاید مدرسیان  . ها بودند اتیثب بی

 .های آموزشی آنان بود و فعالیت

هیای مدرسیانی را    عقایید و دییدگاه  ( 5997)همچنین برین، هیرد، میلتیون، الییور و تواییت    

ول ثابیت وجیود   آنان دریافتند که برخیی اصی  . های آموزشی است بررسی کردند که ریشۀ فعالیت

هیا و   دیدگاه( 5979)در مطالعه دیگری، چوان لین . دهند دارد که تدریس را تحت تاثیر قرار می

جامعیۀ آمیاری میورد مطالعیه،     . عملکردهای آموزشی مدرسان را در تدریس گرامر بررسیی کیرد  

داد  نتایج این تحقی  نشیان . مدرسان آمریکایی بودند که بیش از دو سال سابقۀ تدریس داشتند

عقیده مختلف در خصوص تدریس گرامر وجود دارد؛ این عقاید شامل نقش گرامر، نقیش   75که 

هیا و   مدرس در تدریس گرامر، روش تدریس گرامر، بازخورد، راهبیرد میورد اسیتفاده در کیالس    

هیای کالسیی    همچنین مشاهده شد که بیشتر عقاید بر فعالیت. مشکالت مدرسان در کالس بود

این تحقی ، عوامل احتمالی را نشان داد که تیدریس گرامیر را تحیت تیاثیر     . دارندمدرسان تاثیر 
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هیا بیا    های کالسیی آن  های مدرسان و فعالیت دهند و مشخص گردید که عقاید و دیدگاه قرار می

 .همدیگر ارتباط دارد

  های مدرسان زبان انگلیسیی بیرای تیدریس گرامیر،     در یک تحقی  دیگر در خصوص دیدگاه

. را بررسی کرد های بین مدرسان زبان ایرانی در مورد گرامر و تدریس آن  تفاوت( 5990)معینی 

موسسیات خصوصیی در مقایسیه بیا میدارس      )در این تحقی  مشخص گردید که محل تیدریس  

هیای ایین    داده. هیا تاثیرگیذار اسیت    ، جنسیت و سابقۀ آموزشی مدرسان در تیدریس آن (دولتی

آوری گردید و نشیان داد کیه بیین     در مورد تدریس گرامر جمعنامه عقیده  تحقی  توسط پرسش

معلمان مدارس عمومی و خصوصی در مورد عقاید و عملکردهای آموزشی آنان تفاوت معنیاداری  

 . وجود دارد

های خلبانان و متخصصان برج کنتیرل   عقاید و دیدگاه( 5975)در یک تحقی  جدید، ویلیامز

شیرکت کننیده ییک     544. ی هوانیوردی بررسیی کیرد   هیای مختلیف انگلیسی    را در مورد جنبیه 

نتیایج  . پرسشنامه اینترنتی پر کردند و چهار شرکت کننده دیگر در یک مصاحبه شرکت کردنید 

این تحقی  نشان داد، نظرات آنها در مورد امنیت شغلی، میزان پرداختی و میزان سیاعت کیاری   

المللی، شرکت کنندگان معتقد بودند  یندر مورد زبان انگلیسی، به عنوان زبانی ب. تفاوتی نداشت

که دانش کم زبان انگلیسی برای خلبانان و متخصصان برج کنترل، مشیکلی عمیده بیه حسیاب     

 .آید می

در تحقیقی که به منظور بررسی دالیل تفاوت بین عقایید معلمیان و   ( 5990)فیپس و بورگ 

کیه چگونیه عوامیل محیطیی      های آموزشی آنان در تدریس گرامر انجام شد نشان دادنید  فعالیت

هیای   توانید در عقایید معلمیان و فعالییت     مانند نحوه مدیریت کالس و انتظیارات فراگییران میی   

آنان معتقد بودند که باید از این ناهمیاهنگی بیه عنیوان روشیی     . آموزشی ناهماهنگی ایجاد کند

آموزشی آنان بهیره  ارزشمند جهت اطالع رسانی به معلمان در مورد نحوۀ تاثیر عقاید بر عملکرد 

هیای   معتقد بودند که ناهماهنگی بین عقاید معلمیان و فعالییت  ( 5998)گلمبک و جانسون . برد

. آیید  ای معلمان به حساب میی  آموزشی آنان به عنوان عاملی محرّ  برای پیشرفت و رشد حرفه

هیای   نشیان داد، در صیورتی کیه معلمیان روش    ( 7005ذکر شده در پاجیارس،   7045)گاسکی 

 .دید تدریس را به کار ببرند، احتمال تغییر در عقاید آنان بیشتر استج

نبهیانی و باهوسیو،   )دهید   برخی مطالعات، تاثیر آموزش معلمان بر عقاید آنیان را نشیان میی   
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رزمجیو و ریاضیی،   )دهد  های آموزشی آنان را تحت تاثیر قرار می عقاید معلمان، فعالیت(. 5979

های آموزشی معلمیان همیشیه نشیانگر عقایید      نظر داشت که فعالیتحال باید در  با این(. 5995

معتقد است، تا زمانی که تاثیرات فرهنگیی و محیطیی مدرسیه    ( 5977)شوییزفرث . آنان نیست

 .دهد شان را تحت تاثیر قرار می کم باشد، عقاید معلمان، عملکرد آموزشی

در ایین  . نیان را بررسیی کیرد   میزان تاثیر عقاید معلمان بر عملکیرد آموزشیی آ  ( 5995)فرل 

همچنیین  . گیذارد   های آموزشی آنان تاثیر میی  تحقی  مشاهده شد که عقاید مدرسان، بر فعالیت

معتقد است که باید عقاید معلمان در نظر گرفته شیود؛ چیون ایین عقایید نحیوۀ      ( 5994)الیس 

تحقیی  حاضیر،   طور که قبال ذکر شید، هیدس    همان. دهد تدریس معلمان را تحت تاثیر قرار می

. بررسی عقاید معلمان و رابطه این عقاید با عملکرد آموزشی آنان در تدریس زبان هوانوردی بیود 

گروهی، میزان زمان اختصاص داده شیده بیه   /های آموزشی مورد تحقی  شامل کار زوجی فعالیت

تفاده صحبت معلمان، استفاده از زبان مادری در تدریس زبان هوانوردی، نوع سیواالت میورد اسی   

 .در کالس زبان هوانوردی و انواع بازخوردهای آموزشی بود

. نییاز دارد  یتیر  بیه بررسیی دقیی     ،هیای نظیامی   ویژه در محیط به ،زبان تخصصی هوانوردی

زبان عمومی و زبان تخصصیی   دبای ،شوند دانشجویان خلبانی که به مراکز آموزش نظامی وارد می

بیه ایین دانشیجویان    ن متخصص ازبان انگلیسی و مدرس ناحال مدرس این با. خود را تقویت کنند

هیا را تحیت تیاثیر قیرار      بازدهی ایین دوره  ،نانظرات و عقاید هر گروه از معلم. ندده آموزش می

 ارزییابی  میورد  در پیشیین  ادبییات ( 5971)پنیاه و شیریفی    بنا به گفته علوی، کیوان. دهند می

 بیا  انگلیسیی  همچیون  هیایی  حوزه در ویژه به ،ایران کشور در انگلیسی زبان های آموزش برنامه

 . است بسیار ناچیز ،اهداس دانشگاهی با انگلیسی و ویژه اهداس

برخی محققان معتقدند که مدرسان زبان عمومی از نظیر دانیش موضیوعی و محتیوا تجربیه      

-همیپ )های خود را با مدرسان متخصص به اشیترا  بگذارنید    کافی را ندارند بنابراین باید ایده

در مقابل برخی از محققان معتقدند که تدریس انگلیسی با اهداس ویژه، بخشی از (. 5997لیون، 

معتقدنید کیه میدرس زبیان     ( 7041)سیون و واتیرز    هیاچین . شغل مدرس زبان انگلیسی اسیت 

میدرس زبیان   . هیای میدرس زبیان عمیومی را داشیته باشید       تخصصی باید از نظر علمی ویژگیی 

طیور کیه    عیالوه بیر ایین همیان    . دانش تخصصی کافی داشته باشید تخصصی باید دانش زبانی و 

هیای مختلیف بایید در سیه حیوزه تخصیص        معتقد است، متخصصان رشته( 5995)ضیاحسینی 
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هیای کالسیی و میدیریت ییادگیری اسیت؛       های تدریس و فعالیت داشته باشند که شامل تکنیک

تیدریس کنید مبیاحثی وجیود      که چه کسی آن را بنابراین در مورد تدریس زبان تخصصی و این

 .دارد

ها و عملکردهای آموزشی مدرسیان در تیدریس زبیان     در اغلب تحقیقات باال، عقاید و دیدگاه

های آموزشی مدرسان در زبان انگلیسی برای اهداس وییژه   بررسی شده است؛ با این حال فعالیت

هیای   هیا و فعالییت   اهکه تاکنون هیچ تحقیقی دییدگ  ضمن این. به اندازه کافی بررسی نشده است

هیا و   بنیابراین تحقیی  حاضیر دییدگاه    . آموزشی مدرسان زبان هوانوردی را بررسی نکرده اسیت 

در مرکیز آمیوزش   عملکردهای مدرسان زبان تخصصیی هوانیوردی و مدرسیان زبیان عمیومی را      

 :طرح شدبه این منظور سواالت زیر م. کند بررسی میهوانیروز 

 دهند؟ را آموزش می بان تخصصی هوانوردیزمدرسان زبان انگلیسی چگونه 

را آمیوزش   زبیان تخصصیی هوانیوردی   چگونیه   هوانیوردی  متخصص زبان انگلیسیمدرسان 

 دهند؟ می

و مدرسیان متخصیص    تخصیص غیرم ن زبیان امدرسو عملکرد آموزشی ها  دیدگاهتفاوت بین 

 چیست؟ در مورد تدریس زبان انگلیسی هوانوردی در ایران هوانوردی

 قروش تحقی

 آماری ۀجامع

شیامل چهیار میدرس     ،هشت معلم برای انتخاب برداری هدفمند از روش نمونه حاضر، در تحقی 

معلمیان بیه    تمیامی . اسیتفاده گردیید  ، و چهار مدرس زبان انگلیسیدروس تخصصی هوانوردی 

جامعۀ هدس، کلیه مدرسان  .دهند موضوعات تخصصی آموزش می ،دانشجویان و مهندسین پرواز

  .صصی و زبان عمومی مشغول به تدریس در مرکز آموزش هوانیروز استزبان تخ

 یمحیطی این تحقی  در . استها فارسی  و زبان مادری آن ایرانی مدرسان مورد مطالعه،  همه

ن امدرسی  .مورد مطالعیه آقاییان هسیتند   کنندگان  شرکتصورت گرفت؛ به همین دلیل،  نظامی

و آموزش خاصیی در میورد تیدریس زبیان انگلیسیی      و مهندسین پرواز بودند  انخلبان ،تخصصم

میدر   )بودنید  مدر  دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی دارای ن همگی اولی مدرس .ندیده بودند

بیه  . (انگلیسی ی آموزش زبان همراه دو دانشجوی دکتری رشته کارشناسی یا کارشناسی ارشد به
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ن متعهد شدند کیه  اخذ و محققن اامنظور در نظر گرفتن مباحر اخالقی تحقی ، رضایت مدرس

بنابراین ماننید بعضیی از تحقیقیات در    . صورت ناشناس حفظ کنند کنندگان را به اسامی شرکت

برای اشاره بیه   .نشده است اعالمن ااسامی مدرس( 5975مجد،  مانند عطایی و فتاحی)این زمینه 

ان مثیال معلیم تخصصیی    عنو به ؛همراه حروس الفبایی استفاده شد هایی به از مخفف اسامی آنان

AFS T
5عنی مدرس متخصص الف و ی 7

 EFL T B یعنی معلم زبان شماره ب. 

 ابزار تحقیق

عبارتنید  ( 5995)از نظر بیورگ   معلمان های آموزشی فعالیتهای بررسی نظرات و  تکنیکبرخی 

منظور  برای استفاده از ادبیات موجود و بهدر تحقی  حاضر، . ، مصاحبه و مشاهدهیابراز خود :از

آوری  هیای جمیع   اسیتفاده شید و روش   داده آوری های معتبر از چند روش جمیع  آوری داده جمع

 .شامل مصاحبه، مشاهده و نکات میدانی بود ،داده

 نامصاحبه با مدرس

شامل  کهطراحی شد  ای مصاحبه ،(5975مجد ،  و فتاحی عطایی مانند)قبلیبر اساس تحقیقات 

موضیوعات میورد بحیر در ایین     . اجیرا گردیید   انتوسیط محققی   ها مصاحبه بود و اینسوال  72

دانشیکده  نحوۀ کلی تدریس زبیان انگلیسیی تخصصیی هوانیوردی در     : ها مواردی مانند مصاحبه

 د؛ مییزان اسیتفاده  باید زبان تخصصی را آموزش ده ان در مورد اینکه چه کسینظر مدرس؛ پرواز

؛ تصیحیح خطاهیای فراگییران   نحیوۀ   ؛یتخصصی  زبان از زبان مادری فراگیران در تدریس دروس

و مطالیب   اسیتفاده در کیالس   موردهای  نوع سوالان؛ مدرس و فراگیراختصاصی به زمان  میزان

نفیر از اسیتادان گیروه آمیوزش زبیان       5برای حصول اطمینان از پایایی موضوعات، . مشابه است

 بیه  یابیدسیت  بیه منظیور  همچنیین  . های مصاحبه را بررسی و تصیحیح کردنید   انگلیسی پرسش

دقیقه تیا   25ها از  زمان مصاحبه. دیاجرا گرد یفارس زبان  ها به مصاحبه تمامیتر،   یدق یها داده

هیای بعیدی    سواالت مصیاحبه در بخیش  . دقیقه بود 52دقیقه با میانگین زمان  55یک ساعت و 

 مجید  و فتیاحی  عطیایی گفتنی است که در اجرای ایین تحقیی ، از پیژوهشِ آقاییان     . آمده است

در  نامدرسی به منظور بررسی عملکرد آموزشی دو گیروه از  . به عنوان الگو استفاده شد( 5975)

                                                                                                                                       

1. AFS T: Aviation Field Specialist Teacher 

2. EFL T: EFL Teacher 
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 The تدریس زبان تخصصی هوانوردی، از منابع اصلی موجود در تدریس زبان انگلیسیی ماننید   

practice of English language teaching (5995)تالیف هارمر ،A course in language 

teaching ، و ( 7005)تالیف ارTeaching by principles  استفاده شد( 5997)تالیف براون. 

 مشاهده کالسی

مورد  یزبان هوانورد سیتدر نیدر ح ندو گروه مدرسا ،یآموزش جلسه 79 یط ، یتحقاین  در

در طیول  . شد ضبط MP3 player ضبطآنان توسط دستگاه  یها مشاهده قرار گرفته و فعالیت

در ایین نیوع مشیاهده،    . کالسی، مشاهدۀ غیر مشیارکتی بیه کیار گرفتیه شید      اجرای مشاهدات

برای اجیرای هدفمنید مشیاهدۀ    . داد گر عضو گروه هدس نبود و تنها مشاهده را انجام می مشاهده

کالسی، از فرم مشاهده کالسی برگرفته از کنسرسیوم آموزش عمومی ویرجینیای غربی استفاده 

های آموزشیی هیر میدرس، ییک فیرم       ن و تعداد دفعات فعالیتهمچنین به منظور ثبت زما. شد

گیر   در طول اجرای مشیاهدۀ کالسیی، مشیاهده   . مخصوص توسط محققان طراحی و استفاده شد

. هیا، برخیی سیواالت مصیاحبه تغیییر کیرد       کیرد و بیر حسیب یادداشیت     یادداشت بیرداری میی  

بینید و   شینود، میی   ه میی هایی است که محق  در محل مشاهد یادداشت"های میدانی،  یادداشت

 (.794: 5995هارمر، )"کند تجربه می

 ها داده و تحلیل آوری روش جمع

مرکیز آمیوزش    است و محیل اجیرای آن   شده استفاده ترکیبی  تحقی  حاضر از روش تحقی در 

هیای زبیان انگلیسیی عمیومی و      دوره، این دانشکدهدر . است(  .7A.A.T.C)هوانیروز اصفهان 

و سیاالنه  گیردد   میی  اهداس ویژه برای خلبانان و مهندسین پرواز طراحی و اجرازبان انگلیسی با 

. گیرنید  دانشجوی خلبانی و مهندسی پرواز در این دانشکده تحت آموزش قیرار میی   تعداد زیادی

در ایین  . متخصص هسیتند  انزبان انگلیسی و مدرس انشامل مدرس ،آموزشی این مرکز کارکنان

زبان عمومی را در کنیار   ۀدانشجویان مهندسی پرواز بایستی یک دوردانشجویان خلبانی و  مرکز،

 .مباحر تخصصی بگذرانند

کننیدگان   شیرکت  موارد مربوط به محرمانه بیودن اطالعیات   ،های معتبر آوری داده برای جمع

پیش روی  ها برای بررسی مشکالت ها اطمینان داده شد که این داده به آن همچنین .رعایت شد

                                                                                                                                       

1. Army Aviation Training Center  
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گیروه مدرسیان در    دونخسیت،   .ی با اهداس ویژه مورد استفاده قرار خواهد گرفتتدریس انگلیس

در حین اجرای . ندمورد مشاهده قرار گرفت یآموزش ۀجلس 79ی طی زبان هوانورد سیتدر نیح

 انجیام هیایی   مصیاحبه با شیرکت کننیدگان    سپس. شد های میدانی ثبت می مشاهدات، یادداشت

از اصطالحات تخصصی ها  در اجرای مصاحبهو  شداجرا  ین فارسها به زبا مصاحبه تمامی. گردید

هیا   و سیواالت خیاص در مصیاحبه   کلیی و عمیومی    هیا از سیواالت   مصاحبهدر این . استفاده نشد

در مورد سواب  تدریس مدرسان و سیواالت خیاص دربیارۀ نظیرات      سواالت عمومی .شد استفاده 

همان طور که قبال اشیاره شید،   . س درس بودهای آموزشی آنان در کال مدرسان در مورد فعالیت

الن  میان و کیوبین   ؛ شیل 5995مین   ؛ فیری 5995بیرگ  )این سواالت با توجه به تحقیقات قبلی 

در زمینیۀ   (5975، ذکر شیده در فیرل و بیینس،    5975، من  باستور  ؛5995 ؛ جانسون،7005

 ،روش کمی و کیفیی  در تحقی  حاضر از .های کالسی آنان طراحی شد نظرات مدرسان و فعالیت

هیای کیفیی،    در تحقیی   ،(5995)دورنییه  بر اساس گفتیه   .استفاده شد ترکیبیهای  یعنی روش

 ترکیبیی روش تحقیی   از آنجا که در مطالعیه حاضیر از   . ترین بخش است ها پیچیده تحلیل داده

سیپس  . نوشیته شید  طیور دقیی  و کامیل     بیه  و مشاهدات کالسیی  ها متن مصاحبه استفاده شد،

اسیتفاده از   :معیارهیای بررسیی شیامل   . های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت ها و شباهت تتفاو

میزان صیحبت میدرس و   های آموزشی، زبان مادری، میزان کار گروهی، تصحیح خطا و بازخورد

  .و همچنین نوع سواالت مورد استفاده در کالس بودفراگیران 

 ها  یافته

ان زبان و متخصصان هوانوردی در تدریس زبان های آموزشی مدرس مقایسه کمی فعالیت

، میانگین و انحراس معیار زمان اختصاص داده شده به سه نوع فعالیت 7جدول شماره  هوانوردی

های زبان هوانوردی،  آموزشی معلمان که شامل مدت زمان اختصاصی به زبان مادری در کالس

زوجی و همچنین مدت زمان  های کار گروهی و کار مدت زمان مورد استفاده در فعالیت

 .دهد اختصاصی به صحبت مدرس در کالس زبان تخصصی هوانوردی را نشان می
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های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی و مدرسان متخصص هوانوردی بر حسب  آمار توصیفی فعالیت: 1جدول 

 زمان اختصاصی

 متغیر مدرسان زبان انگلیسی مدرسان زبان متخصص هوانوردی

معیارانحراس    تعداد میانگین انحراس معیار تعداد میانگین 

50،85555 14،52 4 51،90154 714،54 4 
کار گروهی و 

 کار زوجی

82،54255 707،29 4 58،98755 41،99 4 

زمان 

اختصاصی به 

 زبان مادری

11،48741 555،12 4 12،55782 719،29 4 

زمان 

اختصاصی به 

 صحبت مدرس
 

مشخص است، بین عملکرد دو گروه از مدرسان از نظر زمان  7ه طورکه در جدول شمار همان

حال برای حصول اطمینان در  اختصاصی به سه نوع فعالیت کالسی تفاوت وجود دارد؛ با این

 .رجوع شود 5مورد معناداری این تفاوت باید به جدول شماره 

نظر مدت زمان  نشان داد که از t مشخص است، نتایج آزمون 5طور که در جدول شماره  همان

های زبان هوانوردی، مدت زمان مورد استفاده در  اختصاصی به زبان مادری در کالس

های کار گروهی و کار زوجی و همچنین مدت زمان اختصاصی به صحبت مدرس در  فعالیت

 (05.> 000. ,000 ,001).کالس زبان تخصصی هوانوردی، تفاوت معناداری وجود دارد
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ل بین زمان اختصاصی برای کار گروهی و کار زوجی، زمان اختصاصی به زبان مادری و مستقTآزمون : 2جدول 

 زمان اختصاصی به صحبت مدرس بین دو گروه مدرس

ها فرض تساوی میانگین برای بررسی پیش  T آزمون 

آزمون لوین برای 

فرض  بررسی پیش

ها تساوی واریانس  

 

 تفاوت

 انحراس معیار

تفاوت 

ها نیانگیم  

سطح معنا 

 داری
(2-tailed) 

درجه 

 آزادی
 نمره
T 

سطح معنا 

 داری
ضریب 

F 

 

 

78،78599 -799،75299 9،999 78 -1،910 9،255 9،527 
کار گروهی و 

 کار زوجی

74،52559 798،29999 9،999 78 2،152 9،955 5،855 
زمان اختصاصی 

 به زبان مادری

54،54751 755،52999 9،997 78 8،554 9،018 9،997 

زمان اختصاصی 

به صحبت 

 مدرس
 

های آموزشی دو گروه از مدرسان از نظر میزان استفاده از سوال و انواع آن،  برای بررسی فعالیت

های  های زبانی، فعالیت های مربوط به قبل از تدریس مهارت انواع بازخورد اصالحی و فعالیت

های زبانی، ابتدا آزمون  تهای بعد از تدریس مهار های زبانی و فعالیت حین تدریس مهارت

نتایج . های مربوط به تعداد متغیرها اجرا شد توزیع نرمال کولموگرو اسمیرنف بر روی داده

-بنابراین آزمون مان. (sig<0.05)ها بود  بدست آمده حاکی از عدم نرمال بودن توزیع داده

 .ارائه شده است 5نتایج در جدول . اجرا شد Uویتنی 
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 های آموزشی دو گروه مدرس از نظر تعداد بین فعالیت Uویتنی -نآزمون ما: 3جدول 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Z Wilcoxon W ویتنی-مان U N  
 

 

010.0a 010.0 -01405 551000 81000 8  
 کار گروهی و کار

 (P/G)زوجی

0100.a 0100. -014.5 541000 .01000 8 آشکار کننده 
االتسو  

0100.a 01000 -41.4. 481000 01000 8 ارجاعی 

0100.a 0100. -014.0 541000 .01000 8 
درخواست شفاس 

 (RFC)سازی 

 بازخورد

01048a 01044 -01.05 581000 .01000 8  چک تایید(CC) 

010.0a 01058 -.1574 551400 .41400 8 
طرح ریزی مجدد 

 (RE) کالم 

01000a 01004 -01554 501000 51000 8 تکرار 

01008a 01007 -010.0 571000 ..1000 8 
توضیح فرازمانی 

(ME) 

01404a 01054 -01485 4.1400 041400 8 
تصحیح مستقیم 

EC)) 

0100.a 01000 -41.48 481000 01000 8 
های قبل  فعالیت

 از تدریس

مهارت خواندن و 

 010.0a 010.. -01445 551000 81000 8 در  مطلب
های حین  الیتفع

 تدریس

01008a 01004 -01000 571000 ..1000 8 
های بعد  فعالیت

 از تدریس

010.0a 010.4 -01554 551400 81400 8 
های قبل  فعالیت

 از تدریس
 گفتاری مهارت

010.4a 010.8 -01470 541400 51400 8 
های حین  فعالیت

 تدریس

010..a 010.5 -01558 541000 51000 8 
های قبل  فعالیت

 از تدریس
 مهارت شنیداری

01008a 01007 -010.4 571000 ..1000 8 
های بعد  فعالیت

 از تدریس
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ن زبان امدرس و مدرسین متخصصهای آموزشی  و فعالیت نظراتهای  ها و تفاوت شباهت :4جدول 

 پرواز  های مختلف تدریس انگلیسی تخصصی در دانشکده در مورد جنبه

 السو ها شباهت تفاوتها

ن زبان امدرسبر خالس مدرسان متخصص، 

روش تدریس انگلیسی در معتقد بودند که 

تر  ها دقی نسبت به دانشگاهدانشکده پرواز 

. تا تئوری استو بیشتر عملی و هدفمندتر 

نسبت به  انفراگیر ۀانگیز ،عالوه بر این

 .تر استبیشها  آموزان در دانشگاه سایر زبان

ز زندگی و چون زبان انگلیسی بخشی ا

نتایج . دهد ها را تشکیل می آینده شغلی آن

 .تر هستند ملموس

 ندمعتقد بودهر دو گروه مدرس 

تدریس زبان تخصصی به  ۀکه پای

 های دانشجویان خلبانی مهارت

همچنین معتقد . است شفاهی

کار میدانی و باید که یودند 

ی برای تدریس زبان قعاوقطعات 

 .تخصصی استفاده شود

پرواز   در دانشکده انگلیسی-7

 شود؟ چگونه تدریس می

تفاوت نظرات دو گروه در این بود که 

متخصص به نیازهای سازمان  نامییدرس

برای  .مطبوع خود توجه بیشتری داشتند

متخصص معتقد  نامییدرس نمونه یکی از

 . بود تحلیل نیازها تمایز اصلی این دو است

 ندمعتقد بودهر دو گروه مدرس 

ها بر  از نظر تمرکز آن آنهاتفاوت 

های زبانی است که از  مهارت

 .گیرد ها نشات می اهداس آن

تفاوت بین انگلیسی -5

تخصصی و انگلیسی عمومی 

 چیست؟

متخصص، دورۀ روش ن امدرسدو تن از 

در حالی که . تدریس را طی کرده بودند

ای را طی نکرده  مدرسان زبان چنین دوره

د که دوره نمعتقد بودمدرسان زبان . بودند

های  روش تدریس باید بیشتر به روش

تدریس تمرکز کند؛ در حالی که از نظر 

متخصص، این دوره باید بیشتر بر ن امدرس

روی محتویات و مطالب هوانوردی تاکید 

 . داشته باشد

که چنین  ندمعتقد بودهمگی 

همچنین . ای الزم است دوره

و که اصطالحات  ندمعتقد بود

ن دوره باید تخصصی در ایعبارات 

 .آموزش داده شوند

آیا شما آموزشی در مورد -5

تدریس انگلیسی نحوه 

اید؟ آیا باید هوانوردی دیده

چنین آموزشی باشد؟ چه 

مطالبی باید در چنین 

 ای گنجانده شود؟ دوره

معتقد بود که مواد  ان زبانمدرسیکی از 

اما بهتر  ،بخش هستند آموزشی رضایت

ان مدرسیکی از . دروزرسانی شون است که به

کامالً از مواد آموزشی رضایت متخصص 

نقشی در  زبان ناکدام از مدرسهیچ .شتدا

؛ در حالی تعیین مطالب آموزشی نداشتند

ین دوتهمگی در  ان متخصصمدرسکه 

 .دخیل بودند مطالب آموزشی

معتقد بود که این بیشتر مدرسان 

نیست و مواد آموزشی کافی 

که از  قدیمی هستند و بهتر است

روزتر استفاده  مواد آموزشی به

 .شود

آیا شما از مطالبی که در -8

های انگلیسی  این دوره

شود  هوانوردی تدریس می

رضایت دارید یا نقشی در 

انتخاب این مواد آموزشی 

 دارید یا خیر؟
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 السو ها شباهت تفاوتها

ن اکه مدرس ندمعتقد بود زبان انمدرس

تخصصی برای تدریس زبان تخصصی بهتر 

معتقد بود که  زبان انمدرسیکی از . هستند

 تمامیچون  ؛ن زبان قطعاً بهترندامدرس

 ۀتوان در یک دور مطالب تخصصی را می

 .کوتاه به مدرس زبان آموزش داد

که مدرس  ندمعتقد بودهمگی 

 ۀزبانی که متخصص نیز باشد نمون

 .آل خواهد بود ایده

به نظر شما آیا باید -2

ن زبان دروس امدرس

 تخصصی را آموزش دهند یا

 ن متخصص؟امدرس

تدریس  که در ندمعتقد بودان زبان مدرس

هوانوردی از مدرسان برای طراحی  زبان

که  گردد مطالب درسی نظرخواهی نمی

مشکلی عمده است؛ در حالی که از نظر 

مدرسان متخصص، مشکل اصلی در 

، این است های زبان تخصصی تدریس دوره

که دانشجویان زبان تخصصی در مهارت 

 .می خود مشکل دارندزبان عمو

ن معتقد بودند که در امدرس  همه

تدریس زبان تخصصی ممکن است 

اصطالحات  در مورد ن زبانامدرس

داشته ن اطالعات کافیتخصصی 

 .باشند

تدریس  مشکالت-5

زبان تخصصی از  های دوره

 نظر شما چیست؟

از نظر این زبان مادری اهداس استفاده از  

ان مدرس .دو گروه مدرسان متفاوت است

زبان ند که ما باید از معتقد بودمتخصص 

به علت ماهیت مجرد عبارات  مادری

تخصصی استفاده کنیم؛ در صورتی که از 

ان زبان، فقط جهت رفع ابهامات مدرسنظر 

همچنین  و های زبان تخصصی در کالس

که فراگیران احساس خستگی  هنگامی

 .کنند استفاده از زبان مادری الزم است می

علت   معتقد بودند که بههمگی 

ماهیت تخصصی مطالب گاهی 

اوقات بهتر است از زبان مادری 

 .فراگیران استفاده شود

آیا به نظر شما باید از -1

زبان مادری فراگیران در 

تدریس زبان تخصصی 

 استفاده شود؟

روه از نظر نوع تصحیح تفاوت این دو گ

 .خطاها بود

ان متخصص بر تصحیح مستقیم مدرس

ان زبان بر تصحیح غیر مدرسولی  خطاها

 .مستقیم خطاها تاکید داشتند

خطای معتقد بودند که همگی 

 .تصحیح شودفراگیران باید 

آیا به نظر شما خطای -4

 فراگیران باید تصحیح شود؟

تفاوت این دو گروه از نظر میزان زمان 

. و فراگیران بود مدرساختصاصی به 

درصد  19 معتقد بودندان متخصص مدرس

؛ زمان کالس باید به مدرس اختصاص یابد

که  معتقد بودندان زبان مدرسدر حالی که 

 .اختصاص یابد فراگیران باید بهبیشتر زمان 

ان زبان مدرس به غیر از یکی از

معتقد بودند همه شرکت کنندگان 

های زبان تخصصی  که در کالس

زمان کالس باید به مدرس بیشتر 

 .اختصاص یابد

کالس را به چقدر از زمان -0

نظر شما باید مدرس و چقدر 

را فراگیران باید صحبت 

 کنند؟
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 السو ها شباهت تفاوتها

معتقد بود که در تدریس  ان زبانمدرس

شود؛  این چرخه اجرا می ی زبانیها مهارت

در حالی که از نظر برخی از مدرسان 

 تدریس زبان تخصصیمتخصص در 

محتویات درس مهم است و کمتر به 

 .شود ی زبانی توجه میها مهارت

به  قریبا همه شرکت کنندگانت

 .این چرخه اعتقاد داشتند

قبل  ۀآیا شما چرخ-79

همراه بعد را در تدریس 

های زبانی دنبال مهارت

 کنید؟ می

معتقد بود در سواالت  ان زبانمدرس یکی از

بسته و محدود نسبت به سواالت استنباطی 

در حالی که . گیردیادگیری بهتر شکل می

فقط ان متخصص از نظر برخی از مدرس

 رۀصورت سواالت بسته دربا سواالت باید به

ان مدرس همچنین یکی از .موضوعات باشند

معتقد بود در تدریس زبان تخصصی  زبان

در  ؛تکنیک سوال پرسیدن نیز مهم است

صورتی مدرسین زبان تخصصی راجع به 

 .پرسش نظری نداشتند های تکنیک

معتقد بودند  انمدرسشش تن از 

های ی باز و سوالها که سوال

 .استنباطی موثر هستند

هایی را  چه نوع سوال-77

معموالً در کالس استفاده 

 کنید؟ می

معتقد بود زبان  ان زبانمدرس یکی از

عنوان یک  تخصصی هوانوردی باید به

یعنی یادگیری باید  ؛فرآورده تدریس شود

همچنین  .مستمر باشد یمهارت یا فعالیت

 طرح ،ندمعتقد بود ان متخصصمدرس

های قوی نیز به این هدس کمک  درس 

 .دکن می

معتقد بود که  انمدرسهمه 

استفاده از قطعات و تدریس در 

 های فنی و خط پرواز می آشیانه

تواند یادگیری زبان تخصصی را 

 .آسان کند

توان تدریس  چگونه می-75

 د؟کر آسانزبان تخصصی را 

معتقد بودند که تدریس لغت  ان زبانمدرس

، اما زبان محدود به لغات ی استضرور

نیست؛ در حالی که از نظر برخی از 

تدریس زبان مدرسان متخصص در 

لغات نقش اساسی و تعیین کننده  تخصصی

 .دارند

همه مدرسین معتقد بودند که 

تدریس واژگان پایه و اساس زبان 

 .تخصصی است

آیا تدریس واژگان برای -75

 شما مهم است؟

بودند که بخشی معتقد ان متخصص مدرس

تخصصی باید به امتحانات  های از آزمون

ان مدرسبر خالس . عملی اختصاص یابد

ادعا کردند که در زبان  انمدرس متخصص،

 .طرح سواالت نقشی ندارند

مدرسین معتقد بودند که   همه

امتحانات بیشتر باید بر اصطالحات 

 .تخصصی تمرکز داشته باشند

نظر شما راجع به  -78

 ست؟امتحان چی
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Note. (P/G): Pair/Group (RFC): Request for Clarification  (CC): Confirmation Check 

 (RE) Recast (ME): Metalinguistic Explanation  EC: Explicit Correction 

های عملکرد دو گروه مدرسان  نشان داده شده است، بین جنبه 5طور که در جدول شماره  همان

 .(sig<.05)وجود داشت تفاوت معناداری 

ن زبان در امدرسو ن متخصص هوانوردی امدرسهای آموزشی  و فعالیت نظراتمقایسه کیفی 

 مورد زبان هوانوردی

ن امدرسو ن متخصص هوانوردی امدرس های آموزشی و فعالیت نظراتبه منظور مقایسه کیفی 

های انجام شده با دو  احبهنتایج به دست آمده از مص زبان هوانوردینحوه تدریس زبان در مورد 

 .آمده است 8گروه مدرسان با یکدیگر مقایسه شد و نتایج آن در جدول 

  بحث -5

 نامتخصصی  ون زبیان  امدرسی  هیای آموزشیی   و عملکیرد  بررسی نظیرات  به منظور تحقی  حاضر

. بیود  «هوانیوردی  تدریس انگلیسیی »در مورد کنند،  تخصصی نیز تدریس میزبان  هوانوردی که

فتن پیذیر . ای در مورد مسائل آموزشیی هسیتند   ن دارای عقاید پیچیدهانشان داد که مدرسنتایج 

هیای   بیر اسیاس گفتیه   . این مدرسان مهم و ضیروری اسیت   های نقش این عقاید در فهم تصمیم

عنیوان ارزشیمندترین منبیع آموزشیی در      ن بهاعقاید مدرس ،(7004)و ریچاردز ( 5994)منصور 

و  این تحقی  نشان دادند که در بیین عقایید   های یافته. کاربرد داردشناسی مدرس،  ترکیب روان

ها  شباهت (متخصصین هوانوردی) ن متخصص زبانان زبان و مدرسامدرس عملکردهای آموزشی

اختالس ممکن اسیت بیه ایین خیاطر باشید کیه دانیش و        و این تشابه  .هایی وجود دارد و تفاوت

کننید   ی که فراگییران زبیان را در آن اسیتفاده میی    های برداشت دو گروه مدرس در مورد موقعیت

در مورد انگلیسی با اهداس ( 7041)این موضوع با دیدگاه هاچینسن و واترز . نسبتا متفاوت است

در نظریه خود بیه نیام تحلییل موقعییت هیدس      ( 7041)هاچینسن و واترز . ویژه همخوانی دارد

(TSA)   ژه بیه هیدس اصیلی خیود برسید، بایید       معتقدند که برای اینکه انگلیسی با اهیداس ویی

کنند آگاهی کافی داشیته   هایی که فراگیران زبان را در آن استفاده می مدرسان در مورد موقعیت

رسید مدرسیانی کیه متخصیص هوانیوردی هسیتند، دییدگاه         در تحقی  حاضر به نظر می. باشند

 .ید متفاوتی شودتواند منجر به عقا متفاوتی نسبت به موقعیت هدس دارند و این موضوع می

 نتیایج بیه  . هاسیت  هیای آن  های این عقاید بیشتر از تفاوت که شباهت مشخص شدهمچنین 
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ارائیه   در نتیجیه  .ن متخصیص نشیان داد  اهایی در نظرات مدرس خوانی دست آمده همچنین ناهم

معتقد بودند که اسیاس و   Aو Cن متخصص امدرس ،مثال رایب خواهد بود؛ثابت مشکل  یالگوی

در حالی کیه دو میدرس دیگیر معتقید      ؛مهارت شنیداری است ،ریس انگلیسی هوانوردیتد ۀپای

ها با اهداس ارتبیاطی   این یافته. خواندن و نوشتاری باید اهمیت داشته باشد های بودند که مهارت

معتقید اسیت   ( 5997)الیی . همخوانی دارند( 5997)شوند که نظرات الیی  فراگیران مربوط می

های انگلیسی با اهداس ویژه باید بیا نیازهیای ارتبیاطی فراگییران در      یات دورهکه اهداس و محتو

 .زندگی واقعی همخوانی داشته باشد

هیا را شیکل    نظیرات آن  عیواملی که چیه   ن در مورد ایناهای مدرس تحلیل ما در مورد دیدگاه

ن زبیان  امثیال مدرسی   رایبی  وابسته است؛ها به عوامل مختلفی  نشان داد که نظرات آن ،دهد می

شرایط کاری و مسائل امنیتی موجیود   ،ها معتقد بودند که عواملی مانند حالت ذهنی و روحی آن

ن اکیه مدرسی   در صیورتی  ؛دهید  ها را تحت تیاثیر قیرار میی    در تدریس زبان هوانوردی نظرات آن

هیا ییاد    گیری عقاید آن عنوان یک عامل در تغییر و شکل های خارجی به از انگیزه اغلبمتخصص 

های بین عقاید دو گیروه ممکین اسیت بیه تجیارب و سیواب         یکی دیگر از عوامل، تفاوت .کردند

عالوه بر ایین، سیابقۀ آموزشیی دو گیروه میدرس نییز       . آموزشی متفاوت دو گروه مدرس برگردد

 .عاملی تعیین کننده در تفاوت نظرات این دو گروه است

اید بیشتر بیه صیورت عملیی و    ن متخصص معتقد بودند که زبان تخصصی باهمچنین مدرس

روش تیدریس زبیان    ۀن زبان معتقید بودنید کیه دور   اعالوه بر این مدرس. کاربردی تدریس شود

ن متخصیص  ادر صورتی که مدرسی  ؛های تدریس تاکید داشته باشد تخصصی باید بیشتر بر روش

نظیر   د؛ چیون از ات آمیوزش داده شیون  یمعتقد بودند که در دوره روش تدریس باید بیشتر محتو

 .، در تدریس زبان تخصصی مطالب و محتوییات، مهمتیر از نحیوۀ ارائیه اسیت     ن متخصصامدرس

هیا مفییدتر    های آموزشیی از طیرس همکالسیی    ن زبان معتقد بودند که بازخوردامدرسهمچنین 

مسیتقیم از  به شیکل  ازخوردهای آموزشی باید ب ،ن متخصصامدرس ۀدر حالی که به عقید ؛است

، منبع اصلی دانش و تخصص مدرس اسیت؛  ن متخصصامدرسون از نظر ؛ چن باشداطرس مدرس

هیا   از همکالسیی  ازخوردهیای آموزشیی  در حالی که از دیدگاه مدرسان زبان، تعامل و دریافیت ب 

 .ها کمک کند تواند به ارتقای مهارت می

 59ن زبیان بایید   اهمچنین در مورد زمان اختصاصی به صحبت دانشیجویان، از نظیر مدرسی   
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ن متخصیص معتقید   ادر حیالی کیه مدرسی    ،به صحبت مدرس اختصاص یابدکالس ان زمدرصدِ 

ممکن است به این دلییل   .زمان کالس باید به صحبت مدرس اختصاص یابددرصد  19بودند که 

باشد که در زبان تخصصی هوانوردی در دانشکده خلبانی، محتویات آموزشیی اغلیب بیه صیورت     

ر صورتی که مدرسان زبیان عمیومی میواد تخصصیی را     گردد؛ د یک طرفه از طرس معلم بیان می

 .کنند اغلب شبیه مواد آموزشی زبان عمومی تدریس می

مورد استفاده در آموزش علیوم هوانیوردی   معتقد بود که مواد آموزشی  ان زبانمدرسیکی از 

کیامالً از  ان متخصیص  مدرسی یکی از . اما بهتر است که به روزرسانی شوند ،بخش هستند رضایت

نقشی در تعییین مطالیب    زبان، ناکدام از مدرس هیچعالوه بر این،  .شتآموزشی رضایت دا مواد

. از نظیر ایین دو گیروه مدرسیان متفیاوت بیود      زبان مادری اهداس استفاده از  .آموزشی نداشتند

به علت ماهیت مجرد عبارات تخصصی  زبان مادریند که ما باید از معتقد بودان متخصص مدرس

علت ماهیت تخصصی مطالب گیاهی اوقیات    معتقد بودند که بهمدرسان متخصص . استفاده کنیم

 .بهتر است از زبان مادری فراگیران استفاده شود

 ،ن زبیان نشیان داد کیه در تیدریس زبیان تخصصیی      اهیای مربیوط بیه عقایید مدرسی      تحلیل

در  تخصصی فنی باید آموزش داده شوند و این موضوع با بعضی از تحقیقات گذشیته  های عبارت

دالیل . (5975فرگوسن، و ؛ 5975مجد،  ؛ عطایی و فتاحی5977آنتونی،  :مثالرای ب)تضاد است 

زبیان  توان در این دانست که از نظر مدرسان زبیان،   را می تخصصی فنی های عبارتاین تاکید بر 

شیود؛ در صیورتی کیه مدرسیان متخصیص       بیشتر شامل خوانیدن و در  مطلیب میی    تخصصی

های شفاهی نییز اهمییت دارنید و     دند که در زبان تخصصی هوانوردی، مهارتهوانوردی بیان کر

مبنی بر اینکه انگلیسی با اهداس ویژه بر طب  اصیول  ( 5971)های آندرسون  این موضوع با گفته

 .باشد، سنخیت دارد حرفۀ مطبوع خود می

ی دارنید و  ای در میورد امیور آموزشی    دهد که مدرسان عقایید پیچییده   گذشته نشان میتحقیقات 

یکیی دیگیر   . های آموزشی مدرسان ضروری است پذیرفتن ماهیت و نقش این عقاید برای فهم تصمیم

های آموزشی دو گروه از مدرسان ممکن است میزان تجربیه و   ها و فعالیت از دالیل تفاوت بین دیدگاه

ی بیرای  نتایج این تحقیی  نشیان داد کیه تیدریس عملیی زبیان تخصصی       . پیشینۀ آموزشی آنان باشد

تر به اهداس کانون توجه مدرسان زبان انگلیسی است؛ این موضوع ممکن است به ایین   دستیابی سریع

 .علت باشد که در تدریس زبان هوانوردی، محتویات از نحوه ارائه مهمتر است
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معتقد بودنید کیه یکیی از عقایید اشیتباه در میورد تیدریس زبیان         ( 5975)کیانی و مفتون ، رجبی

با این حال در تحقیی    .زبان تخصصی فقط خواندن استمعتقدند، ان این است که تخصصی در ایر

هیای   هیای زبیان تخصصیی بایید مهیارت      حاضر مشخص شد که در مورد انگلیسی هوانیوردی دوره 

تیدریس زبیان    ۀن در میورد نحیو  اییک تشیابه بیین دو گیروه از مدرسی     . شفاهی را نیز در بر گیرند

تحقی  حاضر  در نامدرس ادبیات موجود در مورد زبان تخصصی تخصصی این بود که در مقایسه با

هیا بیا    معتقد بودند که تفاوتی بین تدریس زبان عمومی و زبان تخصصی وجود ندارد که این یافتیه 

طور کیه   همان .(7007سن،  ؛ رابین7041سن و واترز،  مانند هاچین)خوانی دارد  های قبلی هم یافته

ن ان با ماهیت تخصصی بودن تاکید شده توسط متخصصی امدرسقاید ، عنتایج این تحقی  نشان داد

ژانیر در روش   معتقد بود که ماهیتِ( 5995)های لند  نمونه،  رایب ؛خوانی نداشت زبان تخصصی هم

هایی  که چرا در تحقی  حاضر مدرسین از فعالیت دلیل این. تدریس زبان تخصصی بسیار مهم است

آمیوزش   وۀخیاطر روش تیدریس و شیی     شاید به ،بردند نر بهره میبه غیر از آشنا ساختن ساختار ژا

ن را در ایین میورد   اشاید چیزی کیه نظیرات مدرسی    .دارای چارچوب خاص در محیط نظامی باشد

معتقید  ( 7014)طور که ویلیامز  همان .ها در این خصوص بود آن های ربهداد تج تحت تاثیر قرار می

در نهاییت  . خیوانی نداشیت   د و نیه بیا دییدگاه گسیترده هیم     ها نه با دیدگاه محدواست این دیدگاه

نییاز   عنیوان ییک پییش     فراگیران را بیه  ین هر دو گروه نظرات یکسانی در مورد مهارت زبانامدرس

تحقیقات قبلی نیز اهمییت زبیان عمیومی فراگییران را نشیان داده بیود       . مفاهیم تخصصی داشتند

 .(5995یوسوویوان،  ;5995عطایی و تحریریان، )

تبدیل شدن به یک مدرس حرفه ای زبان تخصصیی نیازمنید تجربیه و آمیوزش و تیالش بیشیتر       

. مدرسان زبان تخصصی باید حداقل آموزش مورد نیاز تیدریس زبیان عمیومی را داشیته باشید     . است

معتقد بودند که مدرس زبان تخصصیی بایید حیداقل آمیوزش الزم ماننید      ( 7041)هاچینسن و واترز 

این گروه مدرسان باید دانش زبان انگلیسی را از طری  اشراس بیر  . را داشته باشد مدرس زبان عمومی

دستیابی به دانیش تخصصیی آسیان اسیت؛     . ها و دانش تخصصی مربوطه را دارا باشند محتویات دوره

هیای آموزشیی مدرسیان زبیان تخصصیی       توان دوره معتقد است، می( 5991)طور که زومانا زیرا همان

بنیابراین مدرسیان   . محتوا و هم روش تدریس زبیان تخصصیی را تیدریس کننید     طراحی کرد که هم

بیر اسیاس    .کننید  گونه آموزش دیده باشند، بر اساس دانشی که فرا گرفته اند عمیل میی   زبانی که این

پیذیری اسیت؛    های مدرس زبان تخصصیی، انعطیاس   یکی از مهمترین ویژگی( 7007)گفته رابینسون 

 . از مدرس زبان عمومی به مدرس زبان تخصصی تغییر دهد رایعنی او بتواند نقش خود 
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 های تحقیق گیری و استفاده نتیجه

هیای آموزشیی مدرسیان زبیان انگلیسیی و مدرسیان متخصیص         حاضر نظرات و فعالییت تحقی  

هوانوردی را در تدریس زبان هوانوردی بیه دانشیجویان خلبیانی و دانشیجویان مهندسیی پیرواز       

از تیدریس زبیان تخصصیی هوانیوردی را نشیان داد کیه        یابعاد مختلفی  این تحقی . بررسی کرد

بیا  . های مشابه گردد تدریس زبان تخصصی هوانوردی در ایران و محیط یتواند منجر به ارتقا می

زبیان   ۀرسد که مدرسیان متخصیص ییک دور    ضروری به نظر می، توجه به محیط آموزشی ایران

بسییار   ،تخصصیی را نییز طیی کننید     ۀبان یک دورن زاهمچنین اگر مدرس. عمومی را طی کنند

هیای تیدریس    ای را بیرای روش  تواننید دوره  ن زبیان میی  اعالوه بر این متخصص. مفید خواهد بود

نتیایج ایین تحقیی     . سیار سودمند باشید ببرای آنها تواند  دروس زبان تخصصی طی کنند که می

ن ان زبیان و مدرسی  امدرسی  ن زبیان تخصصیی بیرای   اهای آموزشی مدرس دهد که دوره نشان می

هیای   دهید کیه برنامیه    این تحقیی  نشیان میی   . داردنیاز  تری بیشتر و دقی متخصص به بررسی 

آنان بایید بیا پیشیینه تحقیی  نظیری و      . آموزشی بیشتری برای هر دو گروه مدرسان الزم است

بیوط بیه   یکی از اشیتباهات راییج مر  . عملی موجود در زمینۀ تدریس زبان هوانوردی آشنا باشند

تدریس زبان تخصصی در ایران این است که زبان تخصصی فقط مهارت خواندن و در  مطلیب  

یکی دیگر از اشیتباهات، مربیوط بیه تیدریس زبیان تخصصیی ایین اسیت کیه          . گیرد را در بر می

مهمترین فعالیت در تدریس زبیان تخصصیی، ترجمیۀ متیون تخصصیی اسیت و گرامیر اهمییت         

 .ن فارسی باید در کالس استفاده شودچندانی ندارد و همچنین زبا

های مورد بررسی در این تحقی  اسیتفاده از زبیان میادری اسیت،      از آنجایی که یکی از متغیر

تواند محیطیی مطلیوب    باید توجه داشت که استفاده از زبان مادری فراگیران و ترجمه متون می

ط آرام روانیی و آموزشیی   برای زبان آموزان زبان تخصصی در ایران فراهم کند کیه شیامل محیی   

رسد که استفاده از زبان میادری فراگییران و ترجمیه متیون،      در واقع این چنین به نظر می. است

هیا و   الزم اسیت کیه نقیش   . کنید  شرایطی مطلوب برای دانشجویان زبیان تخصصیی فیراهم میی    

هیای   های مدرسان زبان تخصصی و مدرسان زبیان عمیومی در طراحیی و اجیرای دوره     مسئولیت

زبان تخصصی بازنگری شود؛ چرا که از دیدگاه هر دو گیروه از مدرسیان، تعامیل بیین دو گیروه      

اگرچه بایید توجیه داشیت    . ترین راهکار برای بهبود تدریس زبان تخصصی است مدرسان مناسب

. های فرهنگی و اجتماعی بین دو گیروه از مدرسیان وجیود داشیته باشید      که ممکن است تفاوت
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های تربیت معلیم بایید بداننید کیه عقایید آنیان        معتقد بودند که برنامه (5990)فیپس و بورگ 

 . چگونه عملکردهای آموزشی آنان را تحت تاثیر قرار دهد

را بیرای   یهای بهتیر  ن زبان تخصصی باید روشاهمچنین مسئوالن مربوط به آموزش مدرس

 تخصیص ایجیاد کننید   ن زبان و مدرسان مایعنی مدرس ،ناارتباط بین دو گروه از مدرس برقراری

هیای   این تحقی  اسیتفاده . ارائه گردید( 5992)ری پاین پیشنهاد قبالً نیز توسط استوارت و  که

ای بودن زبان  رغم ماهیت بین رشته تاکنون علی .ن زبان تخصصی دربر داردامختلفی برای مدرس

ت معلم زبان های تربیت مدرس و تربی تحقیقات کافی در زمینه دوره( 5995لند،  های)تخصصی 

هیای   علیت . ن تضیادهایی بیوده اسیت   ااست و تاکنون بین دو گروه مدرسی  انجام نشدهتخصصی 

چین،  )باشید   های سیازمانی، شخصیی و غییره میی     ناهمگونی بین این دو گروه شامل ناهماهنگی

5977.) 

ن متخصیص را  اهایی برای ارزیابی عملکیرد مدرسی   ها و گزینه تواند ایده نتیجه این تحقی  می

هیای ایین    تواننید از یافتیه   کمتیری دارنید میی    ۀن متخصص که تجرباهمچنین مدرس. رائه کندا

چیون  . های مناسیب بهیره گیرنید    شوند و راه حل تحقی  برای رفع مشکالتی که با آن مواجه می

تحقی  حاضر توضیحات نسبتاً کاملی در مورد روش تدریس زبان تخصصی هوانیوردی در اییران   

توانید دربیر    تحقیقات بعیدی میی  . مهمی برای تحقیقات بیشتر را در بردارد نکات ،کند فراهم می

ن تحیت  اتر و همچنین تحقیقات کالسی بیشتر برای مدرسی  دارنده توضیحات و مشاهدات دقی 

عقاید و نظرات مدرسان در ایران با سایر کشیورها   ۀهمچنین مقایس. آموزش زبان تخصصی باشد

هیای آموزشیی    ای در نظر گیرفتن متغیرهیای محیطیی و سیسیتم    هایی را بر تواند دیدگاه نیز می

 ؛های درس را بررسی نکردند ن در کالساتحقیقات انجام شده عملکرد مدرس. مختلف دربر گیرد

در  .دنی ن را بررسیی ک اهیا و عملکیرد مدرسی    بین دیدگاه ۀتواند رابط بنابراین تحقیقات بیشتر می

های تخصصی تدریس زبان تخصصیی   واند تاثیر دورهت توان گفت که تحقیقات آینده می پایان می

ن زبیان بررسیی   ان متخصص و مدرساهای تربیت معلم بر عقاید مدرس عنوان بخشی از دوره را به

 .کنند

 های تحقیق محدودیت

میزان تجربه دو گروه مدرس در تدریس زبان تخصصی یکسان نبود و این موضوع ممکن  -7

 . تاثیر قرار داده باشدهای این تحقی  را تحت  است یافته
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تنها از مصاحبه و پرسشنامه به منظور جمع آوری داده استفاده شد و نتایج ایین تحقیی     -5

 . با استفاده از ابزار دیگر ممکن است متفاوت باشد

در این تحقی  از خودابرازی مدرسان بهره گرفته شد؛ در صورتی که با مشیاهده کالسیی    -5

 . دست آید تری به ممکن است نتایج غنی

های کاملتری  بررسی موضوع مورد مطالعه با تعداد بیشتری از مدرسان ممکن است یافته -8

های آموزشی مدرسان در تدریس زبان هوانوردی  تحقی  حاضر تنها تعدادی از فعالیت. ارائه کند

ی، هیای آموزشیی ماننید میواد آموزشی      در تحقیقات بعدی، سایر فعالیت. را مورد بررسی قرار داد

 . تواند مورد بررسی قرار گیرد ها و تکالیف زبان آموزان می فرسایش مدرسان، فعالیت

های آموزشی مدرسان زبان هوانیورری در اییران را بیا     توانند نظرات و فعالیت تحقیقات بیشتر می -2

هیای   هها با هم مقایسه کنند تا از این طری  دییدگا  ها و در تدریس زبان تخصصی سایر رشته سایر کشور

 .دست آید های مدرسان به تری در مورد تاثیر محیط آموزش زبان تخصصی بر عملکرد جامع
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