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  25/4/91:پذيرش مقاله

هاي نظامي و ارائه الگوي  بافت سازماندر  هاي علمي ارزيابي برنامه آموزش
  آموزشي متناسب

  ))ع(دانشگاه افسري امام عليآموزش زبان انگليسي  كيد بر ارزيابي برنامهأبا ت(
  1دكتر غالمرضا عباسيان

   3و مجيد نيكويي 2جواد شيرمحمدي
  چكيده

تواند به بهبود برنامه و در نتيجه موفقيت آن  است كه ميارزيابي يك برنامه آموزشي از اين جهت مهم 
هاي علمي  وزشي آمها برنامهارزيابي  ،هدف از انجام اين مطالعه. كنديابي به اهدافش كمك  در دست

آموزش زبان انگليسي عمومي در دانشگاه افسري كيد بر ارزيابي برنامه أهاي نظامي با ت در بافت سازمان
ا از اين طريق با پيدا كردن ت است ي علمي در جريان آموزشها به عنوان مصداقي از برنامه )ع(امام علي

را اعتبار بيروني داده و تعميم  اصلنتايج ح و به بهبود آن كمك نمودبتوان  ،نقاط ضعف و قوت آن
كيفي  مرحلههاي  دادهطوري كه ه ب ؛كيفي و كمي انجام گرفت ي مطالعه در دو مرحلهاين . پذير نمود

سه ضعيف بين  نسبتاً دهنده هماهنگي ، مصاحبه و مشاهده نشاننامه پرسش گردآوري شده با استفاده از
گذاري، نحوه آموزش و نيازهاي داوطلبان  ني هدفموزشي يعدهنده يك برنامه آ عامل اصلي تشكيل

مويد نتايج به دست آمده از مرحله  ؛باشد يمي كمي كه به عبارتي مكمل مرحله كيفي ها داده. است
بر اساس اهداف برنامه  در واقع مرحله كمي كه به وسيله پيش آزمون و پس آزموني كه. استكيفي 

هنده عدم پيشرفت قابل توجه و معنادار دانشجويان در د لياتي شده، نشانآموزش زبان طراحي و عم
بين اجزاي كامل و همه جانبه هماهنگي  نبودتواند مويد  اين موضوع مي. استتحصيلي  سال نيمطول 
نه تنها ضرورت مطالعه در ساير كه  دهنده برنامه آموزش زبان انگليسي در دانشگاه باشد تشكيل
ضرورت برقراري تطابق و توازن بين سه مستلزم بلكه  ،نمايد مي ي آموزشي را اجتناب ناپذيرها حوزه

آموزش زبان هاي علمي از يك طرف و برنامه  ي آموزشها عامل اهداف، آموزش و نيازها در برنامه
   .باشد مي از طرف ديگر )ع(انگليسي عمومي در دانشگاه افسري امام علي

  
 .نيازسنجينظامي، ، بافت ن انگليسيآموزش زبا ارزيابي، :واژگان كليدي

                                                      
 )نويسنده مسئول. ()ع(ت علمي دانشگاه امام عليئعضو هي استاديار و -1
 )ع(ت علمي دانشگاه امام عليئعضو هي -2
 كارشناس ارشد و مدرس زبان انگليسي -3
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 مقدمه

از اين جهت كه براي  ،تاس يجذاب فعاليت و هاي انسان بخش مهمي از فعاليت ،رزيابيا
ها قبل  انسان مدت .كند مي مقابلهت اساسي با آن سؤاال با طرحانسان چالشي است كه 

ي اگرچه ارزياب. ستهمواره در حال ارزيابي دنياي پيرامون خود بوده ا ،از پيدايش علوم
در اين ها  آن وجه مشترك بنيادين ،استي امروزي متفاوت ها ي اوليه با ارزيابيها انسان

و هدفش  پردازد مي پرداخته و دنياي خود يها همواره به تحقيق پيرامون پديدهاست كه 
  . استها  آن فهم بهتر

ي گوناگوني از ها منجر به پيدايش شاخه ،در گذر زمانع دانش بشري گسترش تنو
گرفته شده  به كارروش  ،ع آنبتَنيازمند گسترش خاص خود و به كدام شد كه هر  علم
آموزش زبان . نيست ااز اين قاعده مستثن يا خارجي نيزآموزش زبان دوم  ي شاخه. است

ويژه در عصر ارتباطات و ه خارجي بخشي از نظام آموزشي تمامي كشورهاي جهان ب
نوي و انساني كالني از سوي ، معي ماديها هطوري كه سرمايه ب ،جهاني است ي دهكده

يران ا .ا .ي مسلح جسازمان نيروها. شود مي ها به آن اختصاص داده زماناكشورها و س
چرا كه  ؛بلكه پيشتاز اين اصل در ايران بوده است مستثنا نبوده،از اين قاعده  اهنيز نه تن

ويژه در ه ب ،پر سابقه هاي خارجي در اين سازمان عظيم و قدمت و سابقه آموزش زبان
توجه ناكافي  ،ي اين شاخه از علمها يكي از كاستي. گردد به پنجاه سال قبل بر مي ،نزاجا

زبان دوم  و فراگيري به بخش ارزيابي است كه در واقع جز اجزاي مهم آموزش
پيرامون ارزيابي منابع الزم نسبت به كمبود ) 1992(1در اين راستا برتا .شود يمب سومح
كرده و معتقد است كه اين شاخه علمي نياز مبرمي به نتقاد ي آموزش زبان اها مهبرنا

  .ارزيابي دارداعمال فرآيند 

 

                                                      
1- Beretta 
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  تحقيق اهداف ت وضرور
تواند  مي ي آموزش زبان دومها باره ارزيابي برنامهدر) 1989(1جانسون تااظهار
برنامه آموزشي توسعه و اصالح يك « :گويد مي او. ددهنده اهميت اين تحقيق باش نشان

  )24ص ( .»استپذير  تنها از طريق ارزيابي آن برنامه قابل اجرا و امكان

يك برنامه آموزش زبان منسجم و موفق گويد كه  مي )1989 (2نوناندر اين راستا 
و ارزيابي خوب و آن دقيق، تالش و اراده افراد دخيل در اجراي ريزي  نيازمند برنامه

كه افراد  شود يمزماني آشكار  ،ي يك برنامه آموزش زباناهميت ارزياب. استآن كامل 
  .شوند يمريزي، آموزش و فراگيري  هماهنگي الزم بين برنامه نبودمتوجه 

بررسي  به ،استي آموزشي ها مطالعاتي كه هدفشان ارزيابي برنامه ،كلي به طور
در  و حصول اطمينان از وجود مشكل و نقص باالنحوه اجراي هر يك از سه مرحله 

براي پيدا كردن است تالشي  ،گونه تحقيق دوم اين ي مرحلهدر  .پردازند مي ها آن اجراي
  .فوق ي نقاط ضعف و نقص موجود در هر يك از سه مرحله

 ي كه با بررسي هر يك از سه مرحله دارداين تحقيق از اين جهت اهميت 
يان دانشگاه دانش زباني دانشجو ، نيازسنجي و آموزش)گذاري هدف(ريزي  برنامه

و هماهنگي  )ع(ن دانشگاه افسري امام علياعملكرد مدرس ي نحوه ،)ع(افسري امام علي
از يك را )ع(بين اهداف برنامه آموزش زبان انگليسي عمومي در دانشگاه افسري امام علي

مورد ارزيابي از سوي ديگر را )ع(سو و نيازهاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي
ي ها جنبه ي علمي براي ارتقايها حل راه توان يمو از اين رهگذر  علمي قرار داد

 .مختلف برنامه آموزش زبان ارائه داد

ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي عمومي در دانشگاه  با در نظر گرفتن اهميت
 :سه هدف اصلي اين تحقيق عبارتند از) ع(افسري امام علي

                                                      
1- Keith Johnson 
2- DavidNunan 
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  )ع(زبان عمومي در دانشگاه افسري امام عليبررسي وضعيت فعلي برنامه آموزش  )الف
يك برنامه آموزش زبان انگليسي عمومي مطلوب براي اجرا در ارائه الگوي  )ب

  )ع(دانشگاه افسري امام علي
برنامه آموزش زبان انگليسي عمومي در حال اجرا در دانشگاه افسري امام بررسي  )ج

  .ستاندارد و مطلوب آموزش زبانبر اساس معيارها و اصول يك برنامه درسي ا )ع(علي

  ت تحقيقسؤاال
با  )ع(تا چه حد برنامه آموزش زبان عمومي در دانشگاه افسري امام علي )الف

  برنامه استاندارد و قابل قبول انطباق دارد؟ معيارهاي يك
و نيازهاي برنامه ريزان  اهداف بازبان عمومي  يها كالستا چه حد روند اجرايي  )ب

  ؟يسي انطباق داردانگلگروه زبان 
با اهداف  )ع(تا چه حد برنامه آموزش زبان عمومي در دانشگاه افسري امام علي )ج

  سازماني و نيازهاي دانشجويان انطباق دارد؟
عمومي در دانشگاه افسري امام انگليسي اجراي برنامه آموزش زبان فرآيند آيا ) د

 ؟شود يمجر منسطح زبان دانشجويان مورد نظر در به پيشرفت  )ع(علي
 .مورد بررسي قرار گرفتخنثي  يها در قالب فرضيهمطروحه ت سؤاالكليه البته 

  پيشينه موضوع
 ارزيابي برنامه

شكل مشترك  ياهدافعموماً بر اساس كه است دوره اي  مجموعهبرنامه به معناي 
ه يك پديدمند و كنترل شده  نظاميابي به معناي ارزشبه تعبير ساده ارزيابي  .گيرد مي
ارزيابي  ،آموزش و پرورش ي حيطهدر . است پديدهباره آن منظور قضاوت كردن در به

 .يك دانش آموز، يك معلم يا يك برنامه آموزشي است بارهبه معناي قضاوت در معموالً
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 ،اي ملياتي پنج مرحلهعالگوي يك ي آموزش زبان ها براي ارزيابي برنامه) 1989(1براون
نيازسنجي، اهداف، آزمون، : عبارتند ازده است كه مراحل آن ارائه كرخطي به هم مرتبط 

 .در نمودار زير نشان داده شده است ها آن مواد درسي و آموزش كه رابطه بين

  
  )1989(براون ، برنامه آموزش زبانمدل ارزيابي 

وزش زبان انگليسي در اجراي اين تحقيق، الگوي خطي براون براي ارزيابي برنامه آم
 . مالك عمل قرار گرفته است )ع(عمومي در دانشگاه افسري امام علي

  مورد ارزيابي عناصر
 ي مهمترين اجزاي يك برنامه. است گذاري آن هدف ،ارزيابي يك برنامه درگام نخستين 

اجرا محيطي كه در آن برنامه : عبارتند از ،آموزشي كه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند
مواد و مطالب  ؛برنامه آموزشي مباني نظريو  هاي برنامه آموزشي فعاليت شود؛ مي

                                                      
1- Brown 

  نيازسنجي

 اهداف

 آزمون

 آموزش

 مواد درسي

 
  
  

  ارزيابي
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هاي ارائه شده براي مدرسان و اهداف  و روش ها دستورالعمل ؛آموزشي مورد استفاده
 .فراگيران

  دهنده يك برنامه استاندارد آموزش زبان عوامل تشكيل
 كلي و هماهنگي بينامل سه ع يخارجي در گرو/موفقيت يك برنامه آموزش زبان دوم

منظور از اين عوامل، . است 2سازماني و نهاديعوامل اول  عامل .)1،2001ريچاردز( ها آن
ي نهاد مسئول اجراي برنامه آموزش زبان و در سطحي باالتر ها فعاليت به طور خاص،

اين . گيرند مي كه در راستاي موفقيت برنامه انجام استهدف گذاران ارشد آن نهاد 
وجود تعامل مثبت بين تمامي   ،تعيين اهداف برنامه :شاملدر قالب چهار مورد  ها يتفعال

يا  3ممكن است به صورت مكانيكي و بستهكه  باشد يمافراد دخيل و سهيم در برنامه 
  . باشد 4پذير و باز انعطاف

ارچوب لسله مراتب و در حالت دوم بدون چاساس س در حالت اول تعامل بر
بهترين حالت تعامل تركيبي اين دو . از بين دو سطح وجود داردخاص و برحسب ني

. شود مي طومربها  آن ن و آموزشانظارت بر عملكرد مدرس هسومين مورد ب. است الگو
به شكست برنامه در  دتوان مي و اهداف برنامه آموزشيها  آن هماهنگي بين عملكردنا

نقش مهمي در موفقيت برنامه  آخرين مورد كليدي كه. منجر شودبه اهدافش  يابي دست
موجود و امكانات  زبان آموزاني محيط آموزشي از قبيل تعداد ها ويژگي ،كند مي ايفا

ن و مجموعه عوامل مرتبط با مدرسا به )2001( 5از ديدگاه ريچاردز عاملدومين  .است
مطالب تهيه و تدوين  ،ها آن تخصصيشامل مهارت و دانش ها  آن فعاليت آموزشي

خالقيت و ن نظير اي شخصيتي مدرسها ويژگي ، نحوه ارائه مطالب آموزشي،آموزشي
گذار بر يك برنامه آموزش ثيرأت عاملسومين . شود يمآموزان  با زبانها  آن نحوه تعامل

                                                      
1- Richards 
2- Institutional factors 
3- Mechanistic 
4- Organic 
5- Richards 
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ارتباط ها  آن اهداف و نيازهاينظير فراگيري فرايند و آموزان  زبانزبان عوامل مربوط به 
  .كند مي پيدا

  روش تحقيق
   آماري جامعه

 )ع(اعضاي گروه زبان دانشگاه افسري امام علي :ند ازا عبارتجامعه آماري اين مطالعه 
واحد درسي  كه يدانشجوي نفر 164تعداد  و ) نفر 5(زبان انگليسي  نامدرس ،)نفر 9(

 .انتخاب شدنددو روش تصادفي و غير تصادفي به  و اند را گرفته عموميزبان انگليسي 

  اطالعات ابزارهاي گردآوري
عوامل  :دهنده يك برنامه آموزشي كه عبارتند از سه عامل اصلي تشكيل براي بررسي

، عوامل مرتبط با مدرسان و آموزش و عوامل مرتبط با دانشجويان و سازماني و نهادي
 ،مشاهده ،مصاحبه: متناسب ارزيابي كيف و كمي شاملابزار  چهارفراگيري از 

 .استفاده شد آزمون و نامه پرسش

  كيفي  مرحله
هاي ، از ابزاري كيفي بودها مطالعه كه معطوف به گردآوري داده در اجراي اين بخش از

  :زير استفاده شد
گذار بر يك برنامه آموزشي شامل رسي عوامل سازماني و نهادي تأثيربراي بر: مصاحبه

وزش آم ي اندركاران برنامه و نظارت بر نحوه بخش اهداف سازمان، تعامل بين دستسه 
   و محيط آموزشي

مورد استفاده مطالب و مدارك آموزشي براي ارزيابي  :)2005ميكلي، ( اول نامه پرسش
تهيه شده آزمايشي براي درس زبان انگليسي عمومي كه البته به صورت جزوه درسي 

را و شكل ظاهري  ها و فعاليت ها چهار عامل محتوا، لغت و گرامر، تمريناين ابزار  .بود
   .هدد مي يابياساس ارز
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براي بررسي عوامل مرتبط با مدرسان و آموزش، : )1994الگوي براون، ( مشاهده
   .ي زبان انگليسي عموميها كالس
و  1،2001نيازسنجي ريچاردزهاي مستخرج از الگوهاي  تركيب شاخص( دوم نامه پرسش
 بخش اول در. از سه بخش اصلي تشكيل شده است نامه اين پرسش :)2،2005بالينت

يك از چهار مهارت زباني گوش دادن، صحبت  ارتباط با ميزان اهميت و مفيد بودن هر
نامه  بخش دوم پرسش. استكردن، نوشتن و خواندن و درك مطلب براي افراد نظامي 

نامه براي افراد نظامي  ي ذكر شده در بخش اول پرسشها ميزان سختي مهارت ي بارهدر
ي مرتبط با هر يك از چهار ها تباط با توانايينامه در ار بخش سوم پرسش. باشد يم

  . استمهارت زباني 
و ها  ي آنا حرفهبررسي عالئق شخصي دانشجويان و نه نيازهاي براي  :سوم نامه پرسش

شرايط و امكاناتي است كه تيپ دانشجويان براي مطالعه درسي همچنين ارزيابي 
   .آورد مي فراهمدانشجويان دانشگاه 

مرحله عمدتا با استفاده از آزمون سنجش توانايي زباني زبان آموزان  اين :كمي  مرحله
 .اجرا شددر دو مرحله 

ي ها گيري ميزان موفقيت دانشجويان كالس اندازهمرحله هدف از اجراي اين  :آزمون
به اهداف تعيين شده توسط گروه زبان دانشگاه افسري امام  يابي دستزبان عمومي در 

آزموني  آزمون و پس دين منظور پيشب .بودآتي دانشجويان  يا حرفهو نيازهاي  )ع(علي
پيرامون اهداف آموزش  ،دست آمده از اعضاي گروه زبان دانشگاهه اساس اطالعات ب بر

شامل  اين آزمون. طراحي و برگزار شد )ع(زبان عمومي در دانشگاه افسري امام علي
خواندن و درك مطلب و  مهارت ،دستور زبان، واژگان ي هايي نظير مقوله زيربخش

 . مهارت ترجمه بود

                                                      
1-Richards 
2- Balint 
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  تحقيقي اجراي مراحل كمي و كيف
ن امر از اعضاي گروه زبان انگليسي و مسئوالدر اجراي اين مرحله، نظر  :مرحله كيفي
با استفاده از  يها كالسن در آوري و همچنين عملكرد مدرسا جمع ها نامه طريق پرسش

، عاليق دانشجويان و بستر و شرايط ضمناً .ي حاصل از مشاهده ارزيابي شدها داده
  .مطالعه در محيط خارج از كالس درس نيز ارزيابي گرديد

طراحي به دنبال آزمون  آزمون و پس پيششامل اجراي مرحله كمي  :مرحله كمي
آزمون در سه  پيشبه صورت اجراي سال تحصيلي  در ابتداي نيم، ي مناسبها آزمون

انتهاي و در نفر از دانشجويان  65براي عمومي ليسي ي زبان انگها كالس از كالس
تا بتوان با  شداجرا آزمون  پسبه صورت دانشجو قبلي  65با همان نيز  سال تحصيلي نيم

دانشجويان را در طول  پيشرفت ،آزمون به دست آمده از پيش مقايسه نتايج آن با نتايج
 .كردگيري  اندازه سال نيم

گيري در آن به  كه نمونهچرا است؛ 1به آزمايشيطرح اين تحقيق ش :طرح پژوهش
طرح اين تحقيق از نوع روش توصيفي متكي بر . صورت غير تصادفي انجام گرفته

استنباطي و  - بر اساس دو روش آماري ها كه داده استرويكردهاي كيفي و كمي 
 . است تجزيه و تحليل شدهتوصيفي 

 ها هشيوه تجزيه و تحليل داد

آمار استنباطي و توصيفي و همچنين ارزيابي كيفي  ها تحليل داده در فرآيند تجزيه و
قبل و بعد از  ،ها براي مقايسه عملكرد كالسدر مرحله كمي . مورد استفاده قرار گرفت

آزمون تي مورد استفاده براي فاز كمي تحقيق از . دوش مياستفاده  2آموزش از آزمون تي

                                                      
1- Quasi-experimental 
2- T-test 
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آزمون  آزمون و پس د يك گروه در پيشمقايسه عملكر ،دفكه هچرا است؛1نوع وابسته
در  .استفاده شده است Spss18 افزار ي آماري از نرمها براي انجام عمليات. است
ه صورت كمي درصد بسامد مفاهيم استخراجي ب قباًاتفسير، و متع ها كيفي داده ي مرحله

  . محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  مانيعوامل نهادي و ساز: 1جدول شماره 

  ارزيابي هر عامل يها شاخص  عوامل
درصد بسامد 
موافقت با هر 

  شاخص

  اهداف برنامه

  100  اهداف برنامه مهارت خواندن و درك مطلب جزء اهداف گروه زبان
  100  مهارت خواندن و درك مطلب جزء اهداف گروه زبان

  100  كسب دانش لغت و گرامر جزء اهداف گروه زبان
  0  اهداف گروه زبانجزء  يمهارت گفتار
  0  جزء اهداف گروه زبان يداريمهارت شن

  0  جزء اهداف گروه زبان يمهارت نوشتار

تعامل بين 
 اندركاران دست

  88  برگزاري جلسه توجيهي در ابتداي ترم براي دست اندركاران
  33  اندركاران برنامه برگزاري مستمر جلسات توجيهي براي دست

  100 هاي آموزش زبانر كالسمشاهده و ارزيابي مستم
  100 اندركاران برنامهوجود رابطه دوستانه بين دست

  100 اندركاران برنامهتشويق و قدرداني از دست
  77  هاي تخصصيها و كارگاهاندركاران برنامه به كنفرانساعزام دست

  77 به صورت گروهيهاي مرتبط با برنامهگيريتصميم
  0  اندركاران  گاه براي برقراري ارتباط بين دست انند وبمندي م سيستم هدف

  11 وجود معيارها مدون براي جذب مدرس

 

                                                      
1- I ndependent t -t est  
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درصد بسامد   ارزيابي هر عامل يها شاخص  عوامل
موافقت با هر 

  شاخص

 محيط آموزشي

  100  امكانات سخت افزاري از قبيل البراتوار و كتابخانهوجود 
  33  امكانات نرم افزاري كافيوجود 

  100  اتاق مناسبي براي تعامل بين دست اندركارانتخصيص 
  100  هاي خود مدرسان در كالساجازه و امكانات تحقيق 

  77  هاي خود اجازه و امكانات تحقيق مدرسان در كالس
  88  دانشجويان يا اهداف گروه و نيازهاي حرفه باكتاب زبان عمومي انطباق 

  0  نبراي آموزش زبا كافيزمان تخصيص 

  نتايج تحقيق
  و نتايج كيفي ها داده

  ،اهداف برنامه -1 :داراي سه جنبه اين دسته از عوامل :عوامل نهادي و سازماني
 1جدول شماره  كه باشند يممحيط آموزشي  -3تعامل بين افراد دخيل در برنامه و  -2 

  .دهد يمرا نشان ها  آن در ارتباط با از نتايج حاصلاي  خالصه

 مهاجراي برنا
اجراي برنامه توسط  ي نحوه ،مطالعه مورد بررسي قرار گرفتهدومين متغيري كه در اين 

در نظر گرفتن هماهنگي بين اهداف  ،بررسي اين متغير از هدف اصلي. است مدرسان
كالس زبان عمومي  9پنج كالس از ي حاصل از ها داده. استبرنامه و نحوه اجراي آن 

مشاهده  الگويبا استفاده از  90-91يلي سال اول سال تحص موجود در نيم
آمده تعدادي  به دستبررسي اطالعات . مورد مشاهده قرار گرفت) 1994(1براون

 2كه در جدول  دهد يمنشان  كالس را به لحاظ نحوه اجراالگوي مشترك بين هر پنج 
  .اند شدهارائه 

                                                      
1- Brown 
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 ها اجراي كالس ي نحوه :2جدول 

  نيازهاي دانشجويان
به زبان  )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام عليو شغلي  اي حرفهبراي بررسي نيازهاي 

ي زباني گوش دادن، ها اهميت مهارت :كه شامل سه قسمت مربوط نامه پرسشانگليسي 
زبان  هن و اعضاي گرواست، بين مدرسااندن صحبت كردن، نوشتن، ترجمه و خو

نشانگر نتايج بررسي  ،3اطالعات آماري مندرج در جدول شماره . شدانگليسي توزيع 
 دهد يمنشان  نامه پرسشي به دست آمده از بخش اول ها در مجموع، برآيند داده. است

آن و به دنبال  ،به ويژه مهارت خواندن و درك مطلب ،كه هر پنج مهارت زباني
ي ها داده. باشند يمصحبت كردن و ترجمه براي افراد نظامي الزم و مهم  يها مهارت

  . اند شدهارائه  3در جدول  نامه پرسشدست آمده از قسمت اول  به
 هاي زباني اهميت مهارت :3جدول 

 زياد نسبتاً زياد متوسط نسبتاً متوسط كم به هيچ وجهي زبانيها توانايي
 %33 %67 %0 %0 %0 %0 گليسيگوش دادن به زبان ان

 %67 %33 %0 %0 %0 %0 انگليسي صحبت كردن
 %33 %67 %0 %0 %0 %0 نوشتن به زبان انگليسي
 %100 %0 %0 %0 %0 %0 خواندن متون انگليسي

 56% %33 %11 %0 %0 %0 ترجمه

  موارد مشاهده شده

ي مورد مشاهده ها ر كالسي درك مطلب جزء فعاليت غالب دهارينتنها ترجمه و تم
  .بوده است

ه شده توسط جزوه آموزشي پيروي ي مورد مشاهده از طرح درس ارائهادر تمامي كالس
  .شده است

ي كالسي بسيار كم رنگ بوده است و غالباً مدرسان در هاحضور دانشجويان در فعاليت
  .رأس كالس قرار داشتند

   .كردند از زبان فارسي استفاده مي ها نشجويان صرفاً در كالسدا
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ي زباني ها در ارتباط با ميزان دشواري هر يك از مهارت نامه پرسشبخش دوم اين 
ادن، صحبت كردن، نوشتن، ترجمه و خواندن و درك مطلب براي افراد نظامي گوش د

. اند شدهارائه  4در جدول  نامه پرسشي به دست آمده از قسمت دوم ها داده. است
كه افراد نظامي به طور متوسط با همه  دهد يمي اين قسمت نيز نشان ها بررسي داده

  .مهارت زباني ذكر شده مشكل دارند
  هاي زباني واري مهارتدش :4جدول 

 كم به هيچ وجه مهارت زباني
نسبتاً 
 متوسط

 زياد نسبتاً زياد متوسط

 %0 %0 %33 %33 %33 %0 خواندن

 %0 %67 %0 %0 %33 %0 نوشتن

 %33 %67 %0 %0 %0 %0 صحبت كردن

 %0 %33 %33 %33 %0 %0 گوش دادن

 %22 %22 %22 %33 %0 %0 ترجمه

يك ر ي زباني مختلف در ارتباط با هها امل تواناييش ،نامه پرسشقسمت سوم اين 
افراد ميزان  ،در اين قسمت همانند قسمت اول. استاز پنج مهارت زباني ذكر شده 
ي به دست آمده از ها بررسي داده .اند نمودهرا تعيين  ها اهميت هر يك از اين توانايي

روزمره  هاي المهي توليدي شامل انجام مكها كه توانايي دهد يماين قسمت نشان 
به زبان ) ايميل(عمومي در محيط كار و بيرون از محيط كار و نوشتن پيام الكترونيكي 

دانش لغت نيز همانند . استي مورد نياز افراد نظامي ها توانايي ينتر مهمانگليسي جزء 
نتايج كامل . استنيازهاي افراد نظامي  ينتر مهمي توليدي مذكور جزء ها توانايي

 .به طور كامل ارائه شده است 5در جدول  نامه پرسشمده از قسمت سوم دست آ به
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  هاي زباني هاي مرتبط با مهارت اهميت توانايي: 5جدول 

به هيچ موارد
 وجه

 كم
نسبتاً

 متوسط
 زياد  نسبتاً زياد متوسط

تلفظ، استرس و آهنگ
 كلمات و جمالت

0%  67% 0% 0% 0% 33% 

 %33%67 %0%0%0%0شنيدن و درك مطلب
 %0%67 %33%0%0%0هابرداري از سخنراني نت

 %0%33 %33%33%0 %0ي گروهيهاشركت در بحث
 %0%67 %0%0%33%0مقاله يفتأل

 %33%0 %33%33%0%0گزارش كارنوشتن 
 %0%33 %33%33%0%0خالصه كردن مطالب

 %67%33 %0%0%0%0 لغت
 %0%33 %0%33%33%0تخصصيانجام مطالعات

برقراري ارتباط با هم
 ها كالسي

0% 0% 33% 0% 33% 33% 

 %0%67 %33%0%0%0 گرامر
افراد خارجي در محلارتباط 

 كار
0% 0% 0% 33% 0% 67% 

 %33%33 %33%0%0%0يكآكادمسطحر انگليسي د
 %67%33 %0%0%0%0انگليسي در سطح عمومي

لانگليسي مرتبط با شغ
 تخصصي

0% 0% 0% 0% 67% 33% 

هاي كوتاه درارائه سخنراني
 دانشگاه يها كالس

0% 0% 0% 33% 33% 33% 

صحبت درباره موضوعات
ها در  كالسي معمومي با ه

 كالس
0% 0% 0% 0% 33% 67% 
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  عالئق، شرايط و امكانات مطالعه دانشجويان
كه در اختيار دانشجويان  يا نامه پرسشي به دست آمده از قسمت اول ها بررسي داده

دانشجويان به مهارت خواندن  درصد 49 ي كه عالقه دهد يمنشان  ،قرار داده شده است
. استمهارت صحبت كردن  براي دانشجويان اهميت دارد،دومين مهارتي . است زياد

و عالقه زيادي به  دانند يم زياددانشجويان اهميت اين مهارت را  درصد 44در واقع 
 44هارت ترجمه نيز از نظر مهارت صحبت كردن، اهميت مد همانن. دارندكسب آن 

در  نامه پرسشنتايج كامل به دست آمده از بخش اول اين . است زيادافراد درصد 
  .اند شدهنمايش داده  6جدول 

  هاي زباني ميزان عالقه به مهارت :6جدول 

 هاي زباني توانايي
به 

هيچ 
 وجه

 زياداً زيادنسبت متوسط نسبتاً متوسط كم

 %19 %22 %34 %15 %5 %5 گوش دادن به زبان انگليسي
 %44 %24 %22 %3 %7 %0 انگليسي صحبت كردن
 %24 %24 %34 %13 %5 %0 نوشتن به زبان انگليسي

 %49 %22 %12 %15 %2 %0 خواندن متون انگليسي

 %44 %19 %17 %15 %5 %0 ترجمه

درباره ميزان دشواري  ،گفته شد كه قبالً گونه همان نامه پرسشقسمت دوم 
دهد  هاي به دست آمده نشان مي بررسي داده. استهاي زباني براي دانشجويان  مهارت

از سوي ديگر، . كه دانشجويان بيشترين ميزان دشواري را با مهارت صحبت كردن دارند
 ميزان دشواري را با مهارت خواندن و درك مطلب و بعد از آن با ينتر كمدانشجويان 

 . اند نمايش داده شده 7در جدول  ،نتايج كامل قسمت دوم. مهارت ترجمه دارند

  



 1390، سال يازدهم، پاييز 43پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  26

 

  هاي زباني دشواري مهارت: 7جدول 
 زياد نسبتاً زياد متوسطنسبتاً متوسط كم به هيچ وجهمهارت زباني

 %12 %5 %32 %24 %20 %7 خواندن
 %12 %17 %20 %29 %22 %0 نوشتن

 %41 %24 %10 %10 %10 %5 صحبت كردن
 %20 %7 %39 %12 %7 %15 گوش دادن

 %10 %6 %33 %19 %21 %11 ترجمه

دهد كه  نشان مي نامه پرسشهاي به دست آمده از قسمت سوم  بررسي داده
هاي صحبت كردن و  هاي مرتبط با مهارت دانشجويان بيشترين ميزان عالقه را به توانايي

نتايج . فيلم به زبان انگليسي دارند گوش دادن مانند انجام مكالمات روزمره و يا ديدن
 .اند ارائه شده 8كامل به دست آمده از اين قسمت در جدول 

  هاي زباني مهارتا هاي مرتبط ب ميزان عالقه به توانايي: 8جدول 

به هيچ  موارد
  وجه

 زيادنسبتاً زياد متوسط نسبتاً متوسط كم

تلفظ، استرس و آهنگ 
 كلمات و جمالت

5% 9% 22% 20% 20% 24% 

 %29 %27 %27 %10 %5 %2 شنيدن و درك مطلب
برداري از  نت

 ها سخنراني
15% 10% 17% 29% 10% 19% 

شركت در بحث و 
 گفتگوهاي گروهي

22% 17% 7% 24% 10% 20% 

 %10 %5 %12 %15 %19 %39 نوشتن مقاله
 %12 %10 %7 %15 %22 %34 نوشتن گزارش كار

 %12 %17 %20 %15 %12 %24 خالصه كردن مطالب
 %61 %12 %12 %10 %0 %5 لغت

 %12 %22 %19 %10 %10 %27خواندن مقاالت و 
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 تخصصي يها كتاب
برقراري ارتباط با هم 

 ها كالسي
22% 12% 12% 20% 20% 14% 

 %32 %15 %29 %7 %10 %7 گرامر
صحبت با افراد 

 خارجي در محل كار
15% 5% 15% 9% 34% 22% 

سطح ر انگليسي د
 يكآكادم

12% 7% 12% 10% 34% 25% 

انگليسي در سطح 
 عمومي

7% 5% 5% 17% 29% 37% 

انگليسي مرتبط با شغل 
 تخصصي

5% 5% 10% 19% 27% 34% 

ي ها ارائه سخنراني
 يها كالسكوتاه در 
 دانشگاه

15% 7% 7% 22% 27% 22% 

صحبت درباره 
موضوعات عمومي با 

 ها در كالس كالسي مه
10% 10% 7% 29% 24% 20% 

درباره شرايط و امكانات فراهم شده براي دانشجويان  نامه پرسشسمت آخر ق
به طور خالصه نتايج . است) ع( توسط تيپ دانشجويان در دانشگاه افسري امام علي

به  بايست يمن تيپ دانشجويان كه فرماندهان و مسئوال دهند يمدست آمده نشان  به
ش و فراگيري زبان انگليسي، توجه مسائل علمي و آموزشي دانشجويان، به ويژه آموز

براي پيشرفت را شرايط الزم  ،صحيح و مناسبريزي  بيشتري نموده و با يك برنامه
خالصه نتايج به دست . كنندفراهم  ،زبان انگليسي درسبه ويژه در  ،علمي دانشجويان
  .اند شدهارائه  9آمده در جدول 
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  امكانات و شرايط دانشجويان: 9جدول 

 هي  موارد
به

جه
چ و

  

  كم

سط
متو

بتاً 
نس

  

سط
متو

زياد  
بتاً 

نس
  

  زياد

  %0  %0  %0  %0  %33  %67  برنامه درسي هفتگي مناسب

 %0  %4  %10  %23 %30 %33  انگيزه براي مطالعه در محيط دانشگاه
هاي  زبان انگليسي جزء اولويت

  آموزشي
54% 40% 3%  3%  0%  0% 

هاي نظامي و  اهميت يكسان فعاليت
  دروس علمي

20% 33% 17%  27%  0%  3% 

همكاري مسئولين و فرماندهان تيپ 
  هاي علمي در زمينه

13% 47% 17%  10%  10%  3% 

گذاري كالن براي تقويت  سياست
  زبان

30% 50% 17%  0%  3%  0% 

 %7  %3  %7  %13 %40 %30  امكانات سخت افزاري
هاي  هماهنگي مطلوب بخش

هاي علمي و نظامي به ويژه  آموزش
  براي زبان

50% 33% 7%  3%  7%  0% 

درك مناسب فرماندهان تيپ از 
هاي علمي به ويژه  ضرورت آموزش

  زبان

57% 30% 7%  3%  3%  0% 

 %0  %10  %7  %23 %17 %43  عدم وجود انگيزه در دانشجويان
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  دانشجويان  يا حرفهو نيازهاي  ها تطابق بين نحوه اجراي كالس
ي ترجمه، ها روي مهارت )ع(ي زبان عمومي در دانشگاه افسري امام عليها اجراي كالس

از سوي ديگر . باشند يمخواندن و درك مطلب و كسب دانش لغت و گرامر متمركز 
كه از نظر  دهند يمسنجي نشان زي نياها نامه پرسشي به دست آمده از ها بررسي داده

ي خواندن و ها كسب مهارت ،)ع(گروه زبان دانشگاه افسري امام علي استادانو  اعضا
و  داردبراي افراد نظامي را به ترتيب بيشترين اهميت  ،بت كردندرك مطلب و صح

بررسي مجموع . ي بعدي قرار دارندها ي گوش دادن و نوشتن در جايگاهها مهارت
از يك سو و نيازهاي  ها اجراي كالس ي ين نحوهيد اين است كه بؤم ي حاصلها داده
د و آن اهميت و تأكيد بر وجود دار يمشترك ي نقطه ،دانشجويان از سوي ديگر يا حرفه

در ارتباط با مهارت صحبت كردن كه از نظر . استمهارت خواندن و درك مطلب 
ي ها يكي از مهارت) ع(گروه زبان دانشگاه افسري امام علي استادان و اعضايجمعي از 

ي گروه زبان ها گذاري كه جايگاهي در هدف ، در حالياستمهم براي افراد نظامي 
ي زماني كه براي دانشجويان ها ذكر است كه با توجه به محدوديت الزم به .ندارد

وجود دارد و با توجه به ارائه درس زبان عمومي تنها در  )ع(دانشگاه افسري امام علي
 .قابليت تمركز روي اين مهارت عمالً غير ممكن است ،واحدي 3قالب يك درس 

  دانشجويان يا حرفهتطابق بين اهداف گروه و نيازهاي 
از  )ع(ي گروه زبان انگليسي دانشگاه افسري امام عليها گذاري فاساس نتايج بين هدبر 

وجود دارد از اين  اي ينسبتطابق  ،دانشجويان از سوي ديگر يا حرفهيك سو و نيازهاي 
در را جهت كه مهارت خواندن و درك مطلب از نظر هر دو گروه بيشترين اهميت 

 . ردداي زباني ها مقايسه با ديگر مهارت

  ارزيابي جزوه آموزش زبان انگليسي عمومي
جزوه آموزشي مورد استفاده براي آموزش زبان انگليسي عمومي در دانشگاه افسري امام 

براي ارزيابي اين جزوه از . تشكيل شده استاز تعدادي متن با رويكرد نظامي  )ع(علي
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افزايش اعتبار براي . استفاده شد) 2005(وزشي ميكليارزيابي جزوه آم نامه پرسش
جزوه مدرسان . ربه زبان انگليسي استفاده شدتجس باارزيابي اين جزوه از سه مدر

جزوه . قرار داده شدها  آن فهرست ارزيابي در اختياركردند و سپس مطالعه  رامذكور 
  :نقاط قوت و ضعفي به شرح زير است يمذكور دارا

 است؛نطبق م دانشجويان يا حرفهبا مطالب نظامي و تخصص  محتوا   
 ،اق با سطح زباني دانشجويان است؛از نظر انطب ناهمگوني محتوا  
 ي متنوع و عملي كه بتوانند تفكر انتقادي و استقالل در ها تمرين نداشتن

  ؛يادگيري را تقويت كنند
 است؛ و بازدارنده آزادي عمل دانشجو كنندهكنترل آن، ي ها و فعاليت ها تمرين  
  شود كه سطح  مي پيشنهاد ،آموزشي و تقويت آنبراي رفع مشكالت اين جزوه

مرتبط با  تر يكاربردي ها و تمرين شودزباني جزوه آموزشي كمي تعديل 
  ؛لحاظ شود ها محتواي درس

 اس سطح سختي از آسان به سخت باشدترتيب ارائه قواعد دستوري بر اس. 

   مرحله كمي
وفقيت برنامه در رسيدن به گيري ميزان م اندازه ،كمي اين تحقيقمرحله هدف از اجراي 

آمده از  به دستبدين منظور ابتدا عملكرد دانشجويان بر اساس نمرات . استاهدافش 
هر يك از سه هدف گروه، يعني ترجمه، خواندن و درك مطلب و دانش لغت و گرامر 

  .شدمقايسه از هر سه گروه  ،آمده به دستبه طور جداگانه و سپس جمع نمرات 

جامعه  دستور زبانيميانگين دانش لغت و شامل  ،آمار توصيفيه دهند نشان 10جدول
ميانگين گروه  ،شود يمكه مشاهده  گونه همان. استآزمون  آزمون و پس در پيشآماري 

اما اختالف بين انحراف  است هداشتافزايش مختصري از آزمون اول به آزمون دوم 
اختالف عملكرد  شدهنده كاه دارد كه نشانمعيار دو آزمون كاهش چشمگيري 

  .استآزمون  در پيشها  آن آزمون نسبت به اختالف عملكرد دانشجويان در پس
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  پس آزمونو  آزمون يشپآمار توصيفي دانش لغت و گرامر در:10جدول

تعداد ميانگين آمار انحراف معيار

 7.87092 64 20.2188 پيش آزمون

 4.52857 64 2500 .20 پس آزمون

كه عملكرد دانشجويان از نظر دانش لغت و  دهد يمنگين نشان مقايسه اين دو ميا
سطح معناداري  .يافته استنمعناداري از آزمون اول به آزمون دوم  دستور زبان افزايش

  .)11جدول . (976اين اختالف برابر است با 

ميانگين دانش لغت و گرامر از ميانگين مهارت خواندن و درك مطلب گروه همانند 
بررسي انحراف ). 12جدول (دهد يمنشان افزايش مختصري آزمون  آزمون به پس پيش

ه آزمون ب آزمون به پيش يان در پسكه عملكرد دانشجو دهد يممعيار دو آزمون نيز نشان 
  .شده است تر يكنزدهم 

  در پيش آزمون و پس آزمون خواندن و درك مطلبآمار توصيفي : 12جدول 

آزمون در ضريب  آزمون به پس يشپافزايش كه  دهد يممقايسه اين دو ميانگين نشان 
   . 773سطح معناداري اين اختالف ميانگين برابر است با  ).13جدول ( نيست دارمعنا. 05

  پس آزمونو  آزمون يشپمقايسه ميانگين دانش لغت و گرامر در:11جدول

 )سويه 2( ح معناداريسط ميزان آزادي تي

-.031 63 .976 

ميانگين آمار تعداد انحراف معيار
20.7031 پيش آزمون 64 2.11330

20.8125 پس آزمون 64 1.99901
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  پس آزمونو  آزمون يشپدر  خواندن و درك مطلب مقايسه ميانگين: 13جدول 

  

  

معناداري آزمون افزايش ميانگين  آزمون به پس ن گروه از پيشآتنها مهارتي كه در 
 1.8.8الف ميانگين به دست آمده برابر است با اخت. مهارت ترجمه است ،دهد يمنشان 

  ).14جدول (
 در پيش آزمون و پس آزمونرجمه تآمار توصيفي : 14جدول 

ميانگين آمار تعداد انحراف معيار
 5.94097 64 6.0234 پيش آزمون
 5.72138 64 7.8320 پس آزمون

جمه خود را از مهارت تر كه گروه توانسته دهد يممقايسه اين دو ميانگين نشان 
. 02ضريب اين معناداري در . آزمون به طور معناداري افزايش دهد آزمون به پس پيش

  ). 15جدول ( وجود دارد
  پس آزمونو  آزمون يشپمقايسه ميانگين ترجمه در : 15جدول 

  

  

آزمون، يعني بخش لغت  آزمون و پس مرات دانشجويان در هر سه بخش پيشجمع ن
را از  1.9805برابر با  يميانگينافزايش ك مطلب و ترجمه و گرامر، خواندن و در

آمار توصيفي نمرات دو آزمون را  16جدول . دهد يمآزمون نشان  آزمون به پس پيش
 .دهد يمنشان 

 )سويه 2( سطح معناداري ميزان آزادي تي

-.290 63 .773 

ميزان آزادي تي )سويه2(ناداريسطح مع

-2.344 63 .022 
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پس آزمونو  آزمون يشپآمار توصيفي نمرات كل در : 16جدول   

سطح معناداري اختالف . دهد نمي مقايسه دو ميانگين اختالف معناداري را نشان
  ).17جدول ( است. 258برابر با 

  پس آزمونو  آزمون يشپمقايسه ميانگين نمرات كل در : 17جدول 

 )سويه 2( سطح معناداري ميزان آزادي تي

1.273 63 .208 

  قيقت تحسؤاالبررسي 
ي كمي و كيفي برنامه ها مطرح شده است كه مرتبط با ويژگي سؤالتحقيق چهار  در اين

  .باشند يم )ع(آموزش زبان انگليسي عمومي در دانشگاه افسري امام علي

معيارهاي با  )ع(تا چه حد برنامه آموزش زبان عمومي در دانشگاه افسري امام علي -1
  باق دارد؟برنامه استاندارد و قابل قبول انط يك

و آن هماهنگي  استيك برنامه استاندارد آموزشي داراي يك ويژگي اصلي و كلي 
يعني عوامل نهادي و سازماني، اجراي برنامه  ؛و تطابق بين سه بخش اصلي يك برنامه

در واقع هماهنگي بين اين سه . )2001، 1ريچاردز(آموزشي و نيازهاي دانشجويان است 
  .استها  آن مختص به تك تك يها از ويژگي تر مهمعامل 

                                                      
1- Richards 

ميانگين آمار تعداد انحراف معيار

پيش آزمون 29.0859 64 12.52879 

 7.83539 64 31.0664 پس آزمون
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اين  .در اين مطالعه هماهنگي بين اين سه عامل تا حدودي يافت شده است
كه هر يك از اين سه بخش برنامه آموزش زبان ؛ چراهماهنگي كامل و منظم نيست

در واقع . دارندنواقص و كمبودهايي  )ع(انگليسي در دانشگاه افسري امام علي
عواملي هستند كه همه اجزاي برنامه آموزش  ينتر مهم ي زماني و مكانيها محدوديت

 .اند دادهزبان را به نوعي تحت تأثير قرار 

، به لحاظ عوامل نهادي و سازماني، يك برنامه استاندارد )2001(1طبق نظر ريچاردز
  :استي ذيل ها آموزش زبان داراي ويژگي

 توب وجود اهداف برنامه بايد معين و مشخص باشند و به صورت مدون و مك
  .داشته باشند

 بايد از اهداف آموزشي گروه و يا  ،مدرسان ، به خصوصافراد دخيل در برنامه
 . سازمان مجري برنامه مطلع باشند

 گيري مرتبط با برنامه بايد به صورت گروهي گرفته شوند تصميم. 
 عملكرد مدرسان به طور مداوم بررسي و ارزيابي شوند. 
 تخصصي  يها كارگاهو  ها كنفرانسآموزشي روز در  مدرسان براي آگاهي از مسائل

 .نمايند يمشركت 
 انتخاب مدرسان بر اساس معيارهاي از قبل تعيين شده باشد. 
  جزء اهداف برنامه باشد ،آتي دانشجويان يا حرفهنيازهاي. 
  آموزشي بر اساس اهداف سازمان يا گروه و نيازهاي  يها كتابانتخاب منابع و

 .دانشجويان باشد
 و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري  ها كتابراي ارتقاي هر چه بيشتر برنامه از ب

 .به روز استفاده شود
 خود برنامه نيز بايد به طور پيوسته در حال ارزيابي و به روز رساني باشد. 

                                                      
1- Richards 
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ي انجام گرفته با اعضاي گروه زبان دانشگاه ها اطالعات به دست آمده از مصاحبه
كه  دهند يمپيرامون مسائل مربوط به عوامل نهادي و سازماني نشان  )ع(افسري امام علي

ي يك برنامه استاندارد ها برنامه آموزش زبان انگليسي در اين دانشگاه با برخي ويژگي
گيري  ميمتص: شامل ها اين ويژگي. استبه لحاظ عوامل نهادي و سازماني منطبق 

 يها كنفرانسر سمينارها و گروهي، نظارت و ارزيابي عملكرد مدرسان و شركت د
ي يك برنامه استاندارد به لحاظ عوامل نهادي و ها ويژگي اما برخي. باشند يمتخصصي 

  .شوند نمي سازماني در برنامه آموزش زبان انگليسي دانشگاه مشاهده
مدوني  نامه اساسوجود و همه اعضاي گروه بر اهداف آموزشي اتفاق نظر  -الف

   ؛اهدافبراي 
ي آموزشي، ها افزاري و نرم افزاري از قبيل كتاب سختثر از امكانات ؤم استفاده -ب

  ؛آزمايشگاه و نرم افزارهاي آموزشي
  ؛يبرنامه آموزش زبان انگليسي عمومارزيابي مستمر  -پ

ريزان  نيازهاي برنامه و اهداف بازبان عمومي  يها كالستا چه حد روند اجرايي  -2
  ؟انگليسي انطباق داردگروه زبان 

يك برنامه آموزشي به لحاظ عوامل مربوط به نحوه اجراي برنامه و صرف نظر از 
  .)1994براون، ( استي ذيل ها اهداف برنامه داراي ويژگي

  باشند يمآموزش و تمرين در راستاي اهداف برنامه. 
 و پيرامون آن  شود يمشخصي دانشجويان مرتبط  هاي محتواي آموزشي به تجربه

 .شود يمبحث و گفتگو 
  پرسيده  سؤالها  آن از كه اينيعني  ؛شود يماز دانشجويان اطالعات استخراج

 .شوند يمي كالسي ها و تشويق به شركت در فعاليت شود يم
 شود يمي متنوع و هدفمند و ابزارهاي مختلف آموزشي استفاده ها از تمرين. 
  گردند يماشتباهات دانشجويان بررسي و اصالح. 
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اجراي برنامه  ي كه نحوه دهد يمنشان  ،ها كالسآمده از بررسي مشاهدات به دست 
. تا حدودي با اجراي استاندارد يك برنامه آموزش زبان فاصله دارد مدرسانتوسط 
  :ي بين شيوه اجراي مشاهده شده و شيوه اجراي استاندارد عبارتند ازها تفاوت

يكي از اهداف  اعالم آن به عنوان به رغممهارت ترجمه  مند نظامعدم آموزش  -الف
   ؛اصلي گروه زبان انگليسي

  ؛يزبان عموم يها كالساستاد محوري در  -ب
موجود در كتاب  هاي يتفعالو  ها آموزش زبان عمومي در دانشگاه به تمرين -ج

   شود؛ نمي استفاده منابع براي ارتقاي كيفيت آموزشو از ساير است محدود 
با نيازهاي  )ع(انشگاه افسري امام عليتا چه حد برنامه آموزش زبان عمومي در د -3

  دانشجويان انطباق دارد؟ يا حرفه
تا حدودي با اهداف  )ع(برنامه آموزش زبان عمومي در دانشگاه افسري امام علي

در واقع نياز به . مطابقت دارد است،كه خود بر اساس اهداف سازماني  ،گروه زبان
ي  له نيازهايي است كه به گفتهمهارت خواندن و درك مطلب به همراه ترجمه از جم

دانشجويان  يا حرفهنيازهاي  ترين ياصل، استادان گروه زبان انگليسي دانشگاهو  اعضا
همچنين . به تناسب يگان خدمتي به آن احتياج دارند يليالتحص فارغاست كه بعد از 

وزش ي گفتاري و شنيداري كه در برنامه آمها افراد مصاحبه شده معتقد بودند كه مهارت
دانشجويان دانشگاه  يا حرفهجزء نيازهاي  ،زبان عمومي چندان مورد تأكيد قرار ندارند

ي گفتاري و ها اما به اذعان اين افراد نياز به مهارت. باشند يم )ع(افسري امام علي
بسيار  ي كه عدهندارد؛ چرا ي خواندن و ترجمه اهميتها شنيداري به اندازه مهارت
نياز پيدا  ها به اين مهارت يليالتحص فارغمكن است بعد از معدودي از دانشجويان م

 .كنند

عمومي در دانشگاه افسري امام انگليسي اجراي برنامه آموزش زبان فرآيند آيا  -4
  ؟شود يممنجر سطح زبان دانشجويان مورد نظر در به پيشرفت  )ع(علي
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ت خواندن و در كسب مهار اند نتوانستهكه دانشجويان  دهد يمنشان  نتايج حاصل
 پيشرفت. درك مطلب و كسب دانش لغت و گرامر پيشرفت چشمگيري داشته باشند

مدون و  يك روشنكردن به اتخاذ  توان يمدر مهارت خواندن و درك مطلب را  نكردن
در مورد دانش دانشجويان را دار معنانداشتن پيشرفت  سازماندهي شده نسبت داد؛

ي موجود در ها به تمرين ها حدود بودن فعاليتبه م توان يمواژگاني و دستور زبان 
ي متنوع براي افزايش كيفيت آموزش مطالب درسي ها از تمريننكردن كتاب و استفاده 

توان به تخصيص وقت  مي معنادار دانشجويان در مهارت ترجمه راپيشرفت  ؛نسبت داد
  .نسبت داد ها السبه اين مهارت در كبيشتر كيد أو ت

گرفت اين است كه برنامه آموزش زبان  توان يمكه  اي جهينتبه طور خالصه، 
 يت نسبي را نشانبه اهدافش موفق يابي دستدر ) ع(انگليسي در دانشگاه افسري امام علي

متصور شده و كامل بين اهداف  تطابق نبودن ،ضعفبه  توان يمرا ت دهد كه اين نسب مي
  .نسبت داد يسيزبان انگلاجراي برنامه آموزش  ي نحوه

ي موجود در برنامه آموزش زبان انگليسي در دانشگاه ها اما كمبودها و ناهماهنگي
كه ؛ چراتوان به طور كامل به خود برنامه نسبت داد نمي را )ع(افسري امام علي

يي ها مسئوليت و آموزشي در تيپ دانشجويان، ي علميها دانشجويان عالوه بر مسئوليت
به  )ع(د دانشجويان دانشگاه افسري امام عليبه همين علت وقت آزا ؛بر عهده دارند

چرا كه اين دانشجويان در طول  نيست؛ اندازه يك دانشجوي دانشگاه غير نظامي
موفقيت برنامه آموزش زبان بنابراين . هستند نظاميي ها فعاليتدرگير تحصيلي  سال نيم

داف، نحوه اجرا تنها وابسته به هماهنگي بين اه )ع(انگليسي در دانشگاه افسري امام علي
در واقع در موفقيت اين برنامه تيپ دانشجويان نيز به عنوان . نيست اي و نيازهاي حرفه

با  بايست يمن تيپ دانشجويان فرماندهان و مسئوال. باشد يميك عنصر كليدي دخيل 
مناسب و با فراهم نمودن امكانات الزم به دانشجويان كمك كنند تا در ريزي  يك برنامه

با فراهم . ي آموزشي و علمي به ويژه فراگيري زبان انگليسي پيشرفت نمايندها زمينه
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كردن امكانات و شرايط الزم براي پيشرفت علمي به نوعي دانشجويان نيز انگيزه الزم 
  .كنند يمپيدا  ،به خصوص در ارتباط با زبان انگليسي ،براي مطالعه و پيشرفترا 

  راهكارها
كه وضعيت برنامه آموزش زبان در  دهند يموهش نشان نتايج به دست آمده از اين پژ

و از برخي است بخش  موفق و رضايت ها از برخي جنبه )ع(دانشگاه افسري امام علي
از  يا مجموعهبازبيني و البته فراهم نمودن  مندو نياز نيست بخش چندان رضايت ها جنبه

در دانشگاه  رفع مشكالت و كمبودهاي برنامه آموزش زبان عمومي. استشرايط 
يابي به يك برنامه مؤثر، موفق و استاندارد اقدامات زير  و دست )ع(افسري امام علي

  :تأثيرگذار باشند توانند يم
 ؛برنامه آموزش زبان عمومي و تخصصيسازي  مدون  
  بر اساس اي دانشجويان  و نيازهاي حرفهاهداف آموزش زبان ايجاد انطباق بين

  ؛ي و اهداف سازمانيي كالن آموزشها گذاري تسياس
 ؛از سوي دانشگاهمدون و هدفمندي  يگذار ياستس 
  ؛محوريادگيرنده حور به ماستاد  يآموزشرويكرد تغيير 
  ؛خارج از كالس هاي يتفعالبراي ي مرتبط با محتواي درس ها تمرينتكليف  
  ؛در امر آموزش زبانامكانات نرم افزاري و سخت افزاري از كليه  مؤثرتراستفاده 
 دانشگاه ريزي آموزش زبان عمومي و تخصصي متناسب با نيازهاي سازمان  نامهبر

صورت حداقل  بستر الزم براي افزايش تعداد واحدهاي درس زبان بهكه  يبه طور
سال تحصيلي با اهداف عمومي و ارتباطي معطوف به  سه واحد درس در هر نيم

  ؛ي مورد نيازها همه مهارت
  آموزش زبان و  يها كالسسازي  ه هدف همگونبآزمون تعيين سطح برگزاري

  ؛براي دانشجويان ضعيف از نظر توانايي زبانيپيش نياز ارائه دروس 
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  آن در تمامي  ي بدون فاصلهو آموزش عمومي تعداد ساعات آموزش زبان افزايش
 كسب منظور بهسازي آنان  آماده يبراكه بستر الزم  يبه طور ،تحصيلي هاي سال يمن

ي ها بتوانند از مطالب و فعاليتفراهم شود و استادان امر نيز تخصصي دانش زبان 
 .داستفاده كنن ها كالسآموزشي بيشتر و متنوعي در 

  
كارهاي ارائه شده براي بهبود آن، الگوي زير را و راهموارد فوق با در نظر گرفتن 

 يها دانشگاهبافت به عنوان الگوي مطلوب براي آموزش زبان انگليسي در  توان يم
يش ها ارائه كرد؛ الگويي كه اهم ويژگي ،افسريدر دانشگاه  يژهبه و ،نظامي ايران

 ،برگزاري آزمون تعيين سطح قبل از ارائه درس زبان عموميضرورت ) 1: (ست ازعبارت
 ،متوالي و قبل از ارائه درس زبان تخصصي سال نيمارائه درس زبان عمومي در چند ) 2(
اخذ راني براي آن دسته از دانشجوياني كه موفقيت به ي جبها اري كالسزبرگ) 3(

محتوا و نحوه ارائه ، عالوه بر آن .شوند نمي يها دورههر يك از نصاب الزم در حد
ي تحصيلي نيز بايد مطابق با نيازها و اهداف برنامه و ها سال نيممطالب در هر يك از 

  .دانشجويان در نظر گرفته شود
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  آزمون تعيين سطح  درس پيش نياز

)عمومي ) 1ترم جبراني+ تكرار

)عمومي )  جبراني + تكرار2ترم

)عمومي ) 3ترم  جبراني + تكرار

)عمومي جبراني +تكرار ) 4ترم

)عموميجبراني+ تكرار ) 5ترم

 قبولقبول

قبول

قبول
قبول

 مردود

قبول
مردود قبول

قبول

 مردودقبول

قبول

 قبول

)تخصصي ) 6ترم
قبول

قبول
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