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چکیـده
دانشجویان خلبانی و مهندسی نگهداری و تعمیر ملزم به طی دورۀ زبان تخصصی هوانوردان هستند .این دورههیا
در مرکز آموزش هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران ،توسط مدرسان زبان انگلیسی و معلمان زبیان انگلیسیی
که متخصص هوانوردی نیستند ،تدریس میشود .مطالعه حاضر به مقایسه دیدگاهها و عملکردهای ایین دو گیروه
مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی برای اولین بار در ایران میپردازد .دیدگاهها و عملکرد هشت مدرس
این دورهها ( دو خلبان ،دو مهندس نگهداری و تعمیر و چهار مدرس زبان انگلیسی) با بهیرهگییری از مصیاحبه و
مشاهده کالسی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشانگر عدم یکنواختی در تدریس زبان انگلیسی در بین دو گیروه
مدرسان این دورهها بود .همچنین نتایج آزمونهای  Tمستقل نشان داد که در بین دو گروه مدرس ،از نظر طیول
مدت زمان کار گروهی/زوجی ،استفاده از زبان مادری فراگیران و میدت زمیان اختصیاص داده شیده بیه صیحبت
مدرس تفاوت معنا داری وجود دارد .برای بررسی انواع سوال میورد اسیتفاده در کیالس زبیان هوانیوردی ،انیواع
بازخوردهای آموزشی و چرخۀ تدریس مهارتهای زبانی ،نخست دادههای جمعآوری شیده از نظیر نرمیال بیودن
توزیع توسط آزمون کولموگورو-اسمیرنف بررسی شد .از آنجایی که مشخص شد که توزیع دادهها نرمیال نیسیت،
آزمون مان-ویتنی  Uاجرا گردید و یافتهها نشانگر تفاوت معنادار بین دو گروه مدرس از همه جنبهها بود .نتیایج
این تحقی میتواند در انتخاب مدرسان اصلح با توجه به آخرین دستاوردها در امر آموزش زبیان انگلیسیی بیرای
اهداس ویژه مفید واقع شود.
واژههای کلیدی :عقاید ،مدرس زبان متخصص ،مدرس زبان انگلیسی ،انگلیسی هوانوردی ،ایران

 . 7دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه ارومیه
. 5دانشیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه ارومیه(نویسنده مسئول)gholamij@gmail.com ،
. 5استادیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه ارومیه

 / 132فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،7بهار 7501

مقدمـه
برخی تحقیقات میدهد که بین دیدگاهها و فعالیتهای آموزشی مدرسان "رابطۀ همزیستی"
وجود دارد (فس و کلین سا سر .)887 :7005 ،همچنین برخی تحقیقات رابطۀ بین دیدگاهها و
فعالیتهای آموزشی مدرسان در تدریس زبان انگلیسی را بررسی کردهاند (اندریو ;5995 ،برین،
 ;7007بورگ ;5975 ،چوان لین; 5979 ،جمالزاده و شهسوار ;5972 ،صالحی و امینی،
 .)5972این مطالعات نشان دادند که فعالیتهای آموزشی مدرسان تحت تاثیر عوامل متعددی
است که گاهی با هم در تضاد نیز هستند .با این حال ،دیدگاهها و عقاید مدرسان به عنوان عامل
تعیین کننده فعالیتهای آموزشی مدرسان در نظر گرفته میشود .دیدگاههایی که فعالیتهای
آموزشی مدرسان را کنترل میکنند در مطالعات باال به روشهای مختلف توصیف شدهاند .این
فعالیتهای آموزشی از نظر مشغلههای آموزشی مدرسان ،اهداس مدرسان و همچنین دانشِ
آموزشی مدرسان بررسی شدهاند .عالوه بر این ،فعالیتهای آموزشی مدرسان بر حسب دانشِ
عملی آنان(گولومبک ،)7004 ،عقاید آنان(اندریو )5995 ،و عقاید شخصی مدرسان (بورگ،
 )5975توضیح داده شده است.
فعالیتهای آموزشی مدرسان شامل :کار زوجی و گروهی ،مدت زمان اختصاصی به صحبت
مدرس در کالس ،استفاده از زبان مادری ،سواالت مورد استفاده در کالس و انواع بازخوردهای
اصالحی است .عقاید و دیدگاههای مدرسان از چهار دهه قبل مورد مطالعه قرار گرفته است .این
موضوع تحقیقی در تدریس زبان انگلیسی ) (7ELTو تربیت معلم از دهۀ  19شروع شده است
(فری من5995،؛ جانسون  .)5995،بنا به گفتۀ بورگ (" )5995عقاید معلم در مورد آموزش و
یادگیری همان سیستم ذهنی شخصی است که تصمیمها و فعالیتها را تحت تاثیر قرار
میدهد" (ص .)52این عقاید و نظرات تعامالت درون کالس ،طراحی دروس و مطالب آموزشی
و همچنین محتوای آموزشی را تحت تاثیر قرار میدهد (بورگ.)5995 ،
زیربنای مطالعۀ دیدگاههای معلم به این نظریۀ عمومی بر میگردد که نظرات معلم و عقاید
آموزشی آنها تاثیرات مختلفی بر فعالیت کالسی آنها (وبرعکس) دارند (به این تحقیقات
رجوع شود :بورگ5995 ،؛ برین هایرد ،میلتون ،اولیوروتوایت5995 ،؛ فرل ولیم5992 ،؛ هال،
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5977؛ جانسون .)7005 ،عالوه بر این ،این نظرات تصمیمهای مدرس را دربارۀ فعالیتهای
آموزشی تحت تاثیر قرار میدهند (برگ 5995؛ برین و همکاران 5995؛ فرل و بنیس5975 ،؛
فرل و لین .)5992 ،برگ ( )7000معتقد است عوامل متعددی مانند :عوامل شناختی ،تجربی و
محیطی عقاید آموزشی و فعالیتهای کالسی مدرس زبان را تحت تاثیر قرار میدهد.
انگلیسی با اهداس ویژه ) 7(ESPدر دهۀ  7059وارد ادبیات آموزشی شد .از طرس دیگر،
دودلی-ایوانز و جان ( )7004ویژگیهای زیر را برای انگلیسی با اهداس ویژه ) 5(ESPذکر کرد:
 انگلیسی با اهداس ویژه برای رشتههای خاص طراحی میشود. انگلیسی با اهداس ویژه در شرایط آموزشی خاص روش تدریس متفاوتی استفاده میکند. انگلیسی با اهداس ویژه بیشتر برای بزرگساالن طراحی و اجرا میشود. انگلیسی با اهداس ویژه بیشتر برای زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته طراحیمیشود.
کازاکوا ( )5972از یک عبارت دیگر به نام( (LSPبه معنی «زبان برای اهداس ویژه» برای
اشاره به انگلیسی با اهداس ویژه استفاده میکند .مواد آموزشی انگلیسی با اهداس ویژه در
سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است (البردا5990 ،ذکر شده در کازاکوا .(5972،
به منظور نشان دادن رابطۀ بین انگلیسی با اهداس ویژه و انگلیسی با اهداس عمومی ،ویدوسان
( )7045ویژگیهای متمایز کننده این دو گونه را بیان میکند .در واقع ویدوسان ()7045
معتقد بود که در انگلیسی با اهداس عمومی ،بیشتر تمرکز بر روی آموزش است .عالوه بر این ،از
آنجایی که نیازهای آتی فراگیران در انگلیسی با اهداس عمومی مشخص نیست ،انتخاب محتوا
دشوار است .از طرس دیگر ،انگلیسی با اهداس ویژه در شرایط شغلی خاص مورد استفاده قرار
میگیرد .بنابراین انتخاب محتوا آسانتر است.
یوریگ ( )5975معتقد است که با رشد اقتصاد و افزایش رقابت ،بیشتر سازمانهای اقتصادی
نیازمند کارکنانی با مهارتهای خاصی هستند .به همین منظور صنایع و سازمانها برای حصول
اطمینان از توانایی کارکنان ،به تحصیالت تکمیلی و آموزش عالی روی میآورند .بنا به گفته
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آندرسون ( ،)5971امروزه تدریس انگلیسی با اهداس ویژه ،به یکی از شاخههای تدریس زبان
انگلیسی تبدیل شده است .نهادهای آموزش عالی برای پاسخگویی به نیاز مشاغل ،انگلیسی با
اهداس شغلی ) 7(EOPارائه میکنند EOP .دارای چارچوب حرفهای و شغلی است .در EOP
فراگیران با متون تخصصی رشته خاص کار میکنند .علوی ،کیوان پناه و شریفی ()5971
معتقدند که «زبان انگلیسی برای اهداس خاص» در دورههای مربوط به کسب وکار مورد
استفاده قرار می گیرد.
یکی از نمونههای انگلیسی با اهداس شغلی ،انگلیسی برای هوانوردان و مهندسان پرواز
میباشد که از آن به عنوان «انگلیسی هوانوردی» یاد میشود .کریستال ( )7001معتقد است
که انگلیسی هوانوردی همان مکالمۀ هوانوردی است؛ شامل لغات محدود که در آن جمالت
مشخصی وجود دارد و همه شرایطی که ممکن است رخ دهند را بیان میکند" (ص .)790.زبان
انگلیسی هوانوردی به لغاتی اشاره میکند که خلبانان و متخصصان برج کنترل باید با آنها آشنا
باشند تا بتوانند شرایط و مکالمههای مختلف را مدیریت کنند .بنابراین کارکنان شاغل در بخش
هوانوردی باید در مورد اصطالحات خاص هوانوردی نیز اطالعات کافی داشته باشند .در این
مورد عقاید و نظرات معلمهای زبان هوانوردی بسیار تعیین کننده میباشند.
تاکنون تعدادی از سوانح هوایی به علت عدم ارتباط کالمی صحیح بین خلبانان و
متخصصان برج کنترل رخ داده است و در برخی تحقیقات به این موضوع پرداخته شده است.
در اینجا به یک مورد از تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره میشود .در یکی از این
تحقیقات ،تیوتراکول و فلچر ( ،)5979مشکالت ارتباط کالمی بین خلبانان و متخصصان برج
کنترل که ناشی از لهجه خاص یکی از طرفین بود را در انگلستان مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد که کلمات خاص و جنبههای خاص زبان و لهجه میتواند مانع ارتباط صحیح بین
خلبانان و متخصصان برج کنترل شود که در نهایت ممکن است به سوانح هوایی منجر شود.
در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی در مورد مهارت کم زبان انگلیسی خلبانان و متخصصان
برج کنترل و همچنین نقش آن به عنوان عامل تعیین کننده در زنجییرۀ سیوانح هیوایی وجیود
داشته است .این خأل در کشورهایی مانند ایران که در آنجا دو گروه از معلمیان ،یعنیی معلمیان
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زبان و متخصصان هوانوردی دروس تخصصی هوانوردی را تدریس مییکننید ،بییشتیر اسیت و
همچنین در آسیا نیز این خأل وجود دارد (چین )5977 ،عیالوه بیر ایین ،بنیا بیه گفتیۀ عطیایی
( )5975 ،5995در کشورهایی مانند ایران که مدرسان زبان و مدرسان متخصص دورههای زبان
تخصصی را به صورت مستقل بر اساس عقاید و نظر خود تدریس میکننید ،ایین نگرانیی بسییار
زیاد است.
برخی محققان (به عنوان نمونه اسکات-برت )7040 ،در مورد عملکردهای آموزشی مدرسان
زبان تخصصی و مدرسان زبان مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مدرسیان زبیان ،دانیشِ
تخصصی تدریس موضوعات فنی و تخصصی را ندارند .محققان و کارشناسان تربیت معلم توجیه
زیادی به بررسی نظرات معلمان کردهاند .ادبیات موجود در مورد عقایید و دانیش معلمیان ارتقیا
پیدا کرده و نحوۀ تاثیر این عقاید بر فعالیتهای آموزشی معلمان در ادبیات موجیود نشیان داده
شده است (برگ .)5995 ،در دانشکدههای هوانوردی ایران موضوع عقاید و نظریات معلم به طور
عام و عقاید و نظرات مدرسان در تدریس زبان انگلیسی هوانوردی بهطور خاص میورد ارزییابی و
بررسی قرار نگرفته است .طب گفته عباسیان و فرجی آستانه (" )7505تقویت و بهبیود سیطح
زبان نظامیان در ارتش جمهوری اسالمی ایران ،امری ضروری است؛ چرا که در دنیای ارتباطیات
و اطالعات ،بدون شک افرادی موف هستند کیه بتواننید از منیابع موجیود حیداکثر اسیتفاده را
بنمایند و با فضای بیرون تعامل داشته باشند" (ص.)7.
زبان هوانوردی به ویژه در بخش نظامی که از ملزومات توان رزم در یگانهای نظیامی اسیت،
یک گونۀ محدود با دسترسی کمتر محسوب میشود و کمتر مورد توجیه محققیان قیرار گرفتیه
است .بر طب تحقیقات قبلی (مدنی و آبساالن" ،)7508 ،توان رزم ،میزان توانایی سیازمانهیای
نظامی در اجرای ماموریت واگذاری است کیه تیالش جهیت ارتقیا آن ،بیه عنیوان وظیفیۀ مهیم
فرماندهی در سازمان های نظیامی ،حییاتی اسیت"(ص .)55.عیالوه بیر ایین عملکیرد و فعالییت
مدرسان در کالسهای زبان انگلیسی هوانوردی نیز به طور کامل میورد بررسیی قیرار نگرفتیه و
تصویر روشنی به ویژه در مورد عقاید این مدرسان در مورد زبیان انگلیسیی هوانیوردی در اییران
وجود ندارد .در ضمن با توجه به این که دو گروه از مدرسان زبان انگلیسی هوانوردی را تیدریس
میکنند ،این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.
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پیشینۀ تحقیق
تحقیقات در مورد رابطۀ نظرات و عملکردهای آموزشی معلمان از حدود چهار دهه پیش به طور
گسترده در زبان انگلیسی عمومی مورد مطالعه قرار گرفت (الکساندر .)5975 ،تحقیقات در مورد
تربیت معلم زبان انگلیسی اهمیت این موضوع را نشان میدهد (برگ 5995؛ فری مین5995 ،؛
جانسون .)5995 ،تحقیقات زیادی رابطۀ چند منظوره عقاید آموزشی معلمان و عملکیرد واقعیی
آنها را در کالس درس ،به ویژه همخوانیها و غیر هیمخیوانیهیای عقایید معلمیان و عملکیرد
آموزشی آنها را ،بررسی کردهاند .در یک تحقی در مورد تطاب بیین عقایید معلمیان و نظیرات
آنها باستور من ( ،5975ذکر شده در فرل و بینس ) 5975 ،دریافت که همیشه بیین نظیرات
و عقاید معلمان و عملکردهای آنها در کالس تفاوت وجود ندارد.
عقاید معلمان زبان و متخصصان و عملکردهای آنها در مورد بعضیی از جنبیههیای تیدریس
زبان تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بهعنوان مثال در یک تحقی نسبتاً جدید ،عطیایی
و فتاحیمجد ( )5975عملکرد مدرسان زبیان و نظیرات آنهیا را در بیین دو گیروه از مدرسیان،
یعنی مدرسان متخصص و مدرسان زبان انگلیسی که مهارت خواندن و در مطلیب را تیدریس
میکردند ،بررسی کردند .از هر گروه از این مدرسان ،سه نفر انتخاب شدند که در دانشکدههیای
علوم پزشکی تدریس میکردند .شیوۀ تدریس آنان به مدت هشت بررسی شد .تحقی عطیایی و
فتاحیمجد ( )5975نشانگر نیاهمخیوانیهیایی در بیین ایین دو گیروه از مدرسیان و همچنیین
ناهمخوانیهایی در هر گروه با توجه به نظرات و عملکرد آنها در کالس بود.
جمالزاده و شهسوار ( )5972تاثیرات عوامل محیطیی را بیر عقایید و فعالییتهیای آموزشیی
مدرسان بررسی کردند .این محققیان از پرسشینامه و مشیاهده کالسیی بیرای جمیع آوری داده
استفاده کردند .نتایج نشان داد که عوامل محیطی تاثیر چندانی بر عقاید مدرسان نیدارد .عیالوه
بر این ،آنها دریافتند که عملکرد مدرسان برای بزرگسیاالن و نوجوانیان متفیاوت اسیت .در ییک
مطالعه ،فائور ( )5995رابطۀ بین عقاید و فعالیتهای آموزشی مدرسان لبنانی را بررسی کیرد .او
به این نتیجه رسید که عوامل مختلف مانند :وضعیت اجتماعی-اقتصادی مدرسه ،اندازه کالس و
سطح مدرسه میتواند عقاید و فعالیت های آموزشی مدرسان را به طور معناداری تحت تاثیر قرار
دهد .سایر عوامل مانند آموزش ،سن و میزان حقوق بر دیدگاهها و فعالیتهای آموزشی مدرسان
تاثیرگذار است.
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همچنین صالحی و امینی ( )5972نشان دادند که یک گروه از معلمان زبان انگلیسیی در رابطیه
با اعتماد به نفس فراگیران ،به ارائه بازخورد و آموزش عقایدی متفاوت تمایل دارند .آنهیا عقایید
پنج مدرس را در کالسهای شفاهی با پرسشنامه بررسی کردند .نتایج نشان داد که بیین تجربیۀ
مدرسان و عقاید آنان در مورد روشهای مورد استفاده آنان در کالسهای زبان رابطۀ پیچیدهای
وجود دارد.
اندریو ( ) 5995از یک پرسشنامه ،مشیاهده و مصیاحبه بیرای تعییین رابطیۀ بیین عقایید و
عملکرد های آموزشی مدرسان استفاده کردند .نتایج نشان داد کیه عقایید مدرسیان بیا عملکیرد
آموزشی آنان در ارتباط است .سیلوا ( )5992نیز همین مساله را بررسیی کیرد و نشیان داد کیه
دانش حرفهای مدرسان عقاید آنان را تحت تاثیر قرار میدهد .گلمبک ( )7004عقایید دو معلیم
را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که تجربه و دانش شخصی معلمیان پاییه و اسیاس عملکیرد
آنان را در کالس تشکیل میدهد.
در تحقی دیگری ،ونگ ( )5995عقاید مدرسان در مورد تدریس زبان و عملکرد واقعی آنیان
را بررسی کرد .نتایج نشانگر آن بود که دیدگاهها و فعالیت هیای آموزشیی مدرسیان بیا یکیدیگر
بسیار همخوانی داشتند .در تحقیقی دیگر ،باستورکمن ،لوین و الیس( ،)5998ارتباط بین عقاید
مدرسان و فعالیت های آموزشی مدرسان آنان را بررسی کردند و در عقاید مدرسان شاهد برخیی
بیثباتیها بودند .این تحقی بر خالس تحقی قبلی ،نشانگر ارتباط ضعیفی بین عقاید مدرسیان
و فعالیتهای آموزشی آنان بود.
همچنین برین ،هیرد ،میلتیون ،الییور و تواییت ( )5997عقایید و دییدگاههیای مدرسیانی را
بررسی کردند که ریشۀ فعالیتهای آموزشی است .آنان دریافتند که برخیی اصیول ثابیت وجیود
دارد که تدریس را تحت تاثیر قرار میدهند .در مطالعه دیگری ،چوان لین ( )5979دیدگاههیا و
عملکردهای آموزشی مدرسان را در تدریس گرامر بررسیی کیرد .جامعیۀ آمیاری میورد مطالعیه،
مدرسان آمریکایی بودند که بیش از دو سال سابقۀ تدریس داشتند .نتایج این تحقی نشیان داد
که  75عقیده مختلف در خصوص تدریس گرامر وجود دارد؛ این عقاید شامل نقش گرامر ،نقیش
مدرس در تدریس گرامر ،روش تدریس گرامر ،بازخورد ،راهبیرد میورد اسیتفاده در کیالسهیا و
مشکالت مدرسان در کالس بود .همچنین مشاهده شد که بیشتر عقاید بر فعالیتهیای کالسیی
مدرسان تاثیر دارند .این تحقی  ،عوامل احتمالی را نشان داد که تیدریس گرامیر را تحیت تیاثیر
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قرار میدهند و مشخص گردید که عقاید و دیدگاههای مدرسان و فعالیتهای کالسیی آنهیا بیا
همدیگر ارتباط دارد.
در یک تحقی دیگر در خصوص دیدگاه های مدرسان زبان انگلیسیی بیرای تیدریس گرامیر،
معینی ( )5990تفاوت های بین مدرسان زبان ایرانی در مورد گرامر و تدریس آن را بررسی کرد.
در این تحقی مشخص گردید که محل تیدریس (موسسیات خصوصیی در مقایسیه بیا میدارس
دولتی) ،جنسیت و سابقۀ آموزشی مدرسان در تیدریس آنهیا تاثیرگیذار اسیت .دادههیای ایین
تحقی توسط پرسشنامه عقیده در مورد تدریس گرامر جمعآوری گردید و نشیان داد کیه بیین
معلمان مدارس عمومی و خصوصی در مورد عقاید و عملکردهای آموزشی آنان تفاوت معنیاداری
وجود دارد.
در یک تحقی جدید ،ویلیامز( )5975عقاید و دیدگاههای خلبانان و متخصصان برج کنتیرل
را در مورد جنبیههیای مختلیف انگلیسیی هوانیوردی بررسیی کیرد 544 .شیرکت کننیده ییک
پرسشنامه اینترنتی پر کردند و چهار شرکت کننده دیگر در یک مصاحبه شرکت کردنید .نتیایج
این تحقی نشان داد ،نظرات آنها در مورد امنیت شغلی ،میزان پرداختی و میزان سیاعت کیاری
تفاوتی نداشت .در مورد زبان انگلیسی ،به عنوان زبانی بینالمللی ،شرکت کنندگان معتقد بودند
که دانش کم زبان انگلیسی برای خلبانان و متخصصان برج کنترل ،مشیکلی عمیده بیه حسیاب
میآید.
فیپس و بورگ ( )5990در تحقیقی که به منظور بررسی دالیل تفاوت بین عقایید معلمیان و
فعالیتهای آموزشی آنان در تدریس گرامر انجام شد نشان دادنید کیه چگونیه عوامیل محیطیی
مانند نحوه مدیریت کالس و انتظیارات فراگییران مییتوانید در عقایید معلمیان و فعالییتهیای
آموزشی ناهماهنگی ایجاد کند .آنان معتقد بودند که باید از این ناهمیاهنگی بیه عنیوان روشیی
ارزشمند جهت اطالع رسانی به معلمان در مورد نحوۀ تاثیر عقاید بر عملکرد آموزشی آنان بهیره
برد .گلمبک و جانسون ( )5998معتقد بودند که ناهماهنگی بین عقاید معلمیان و فعالییتهیای
آموزشی آنان به عنوان عاملی محرّ برای پیشرفت و رشد حرفهای معلمان به حساب مییآیید.
گاسکی ( 7045ذکر شده در پاجیارس )7005 ،نشیان داد ،در صیورتی کیه معلمیان روشهیای
جدید تدریس را به کار ببرند ،احتمال تغییر در عقاید آنان بیشتر است.
برخی مطالعات ،تاثیر آموزش معلمان بر عقاید آنیان را نشیان مییدهید (نبهیانی و باهوسیو،
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 .)5979عقاید معلمان ،فعالیت های آموزشی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد (رزمجیو و ریاضیی،
 .)5995با اینحال باید در نظر داشت که فعالیتهای آموزشی معلمیان همیشیه نشیانگر عقایید
آنان نیست .شوییزفرث ( )5977معتقد است ،تا زمانی که تاثیرات فرهنگیی و محیطیی مدرسیه
کم باشد ،عقاید معلمان ،عملکرد آموزشیشان را تحت تاثیر قرار میدهد.
فرل ( )5995میزان تاثیر عقاید معلمان بر عملکیرد آموزشیی آنیان را بررسیی کیرد .در ایین
تحقی مشاهده شد که عقاید مدرسان ،بر فعالیتهای آموزشی آنان تاثیر مییگیذارد .همچنیین
الیس ( )5994معتقد است که باید عقاید معلمان در نظر گرفته شیود؛ چیون ایین عقایید نحیوۀ
تدریس معلمان را تحت تاثیر قرار میدهد .همان طور که قبال ذکر شید ،هیدس تحقیی حاضیر،
بررسی عقاید معلمان و رابطه این عقاید با عملکرد آموزشی آنان در تدریس زبان هوانوردی بیود.
فعالیتهای آموزشی مورد تحقی شامل کار زوجی/گروهی ،میزان زمان اختصاص داده شیده بیه
صحبت معلمان ،استفاده از زبان مادری در تدریس زبان هوانوردی ،نوع سیواالت میورد اسیتفاده
در کالس زبان هوانوردی و انواع بازخوردهای آموزشی بود.
زبان تخصصی هوانوردی ،بهویژه در محیطهیای نظیامی ،بیه بررسیی دقیی تیری نییاز دارد.
دانشجویان خلبانی که به مراکز آموزش نظامی وارد میشوند ،باید زبان عمومی و زبان تخصصیی
خود را تقویت کنند .بااینحال مدرسان زبان انگلیسی و مدرسان متخصص بیه ایین دانشیجویان
آموزش میدهند .نظرات و عقاید هر گروه از معلمان ،بازدهی ایین دورههیا را تحیت تیاثیر قیرار
میدهند .بنا به گفته علوی ،کیوان پنیاه و شیریفی ( )5971ادبییات پیشیین در میورد ارزییابی
برنامههای آموزش زبان انگلیسی در کشور ایران ،به ویژه در حوزههیایی همچیون انگلیسیی بیا
اهداس ویژه و انگلیسی با اهداس دانشگاهی ،بسیار ناچیز است.
برخی محققان معتقدند که مدرسان زبان عمومی از نظیر دانیش موضیوعی و محتیوا تجربیه
کافی را ندارند بنابراین باید ایده های خود را با مدرسان متخصص به اشیترا بگذارنید (همیپ-
لیون .)5997 ،در مقابل برخی از محققان معتقدند که تدریس انگلیسی با اهداس ویژه ،بخشی از
شغل مدرس زبان انگلیسی اسیت .هیاچین سیون و واتیرز ( )7041معتقدنید کیه میدرس زبیان
تخصصی باید از نظر علمی ویژگییهیای میدرس زبیان عمیومی را داشیته باشید .میدرس زبیان
تخصصی باید دانش زبانی و دانش تخصصی کافی داشته باشید .عیالوه بیر ایین همیانطیور کیه
ضیاحسینی ( )5995معتقد است ،متخصصان رشتههیای مختلیف بایید در سیه حیوزه تخصیص
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داشته باشند که شامل تکنیکهای تدریس و فعالیتهیای کالسیی و میدیریت ییادگیری اسیت؛
بنابراین در مورد تدریس زبان تخصصی و اینکه چه کسی آن را تیدریس کنید مبیاحثی وجیود
دارد.
در اغلب تحقیقات باال ،عقاید و دیدگاهها و عملکردهای آموزشی مدرسیان در تیدریس زبیان
بررسی شده است؛ با این حال فعالیت های آموزشی مدرسان در زبان انگلیسی برای اهداس وییژه
به اندازه کافی بررسی نشده است .ضمن اینکه تاکنون هیچ تحقیقی دییدگاههیا و فعالییتهیای
آموزشی مدرسان زبان هوانوردی را بررسی نکرده اسیت .بنیابراین تحقیی حاضیر دییدگاههیا و
عملکردهای مدرسان زبان تخصصیی هوانیوردی و مدرسیان زبیان عمیومی را در مرکیز آمیوزش
هوانیروز بررسی میکند .به این منظور سواالت زیر مطرح شد:
مدرسان زبان انگلیسی چگونه زبان تخصصی هوانوردی را آموزش میدهند؟
مدرسان زبان انگلیسی متخصص هوانیوردی چگونیه زبیان تخصصیی هوانیوردی را آمیوزش
میدهند؟
تفاوت بین دیدگاهها و عملکرد آموزشی مدرسان زبیان غیرمتخصیص و مدرسیان متخصیص
هوانوردی در مورد تدریس زبان انگلیسی هوانوردی در ایران چیست؟

روش تحقیق
جامعۀ آماری
در تحقی حاضر ،از روش نمونهبرداری هدفمند برای انتخاب هشت معلم ،شیامل چهیار میدرس
دروس تخصصی هوانوردی و چهار مدرس زبان انگلیسی ،اسیتفاده گردیید .تمیامی معلمیان بیه
دانشجویان و مهندسین پرواز ،موضوعات تخصصی آموزش میدهند .جامعۀ هدس ،کلیه مدرسان
زبان تخصصی و زبان عمومی مشغول به تدریس در مرکز آموزش هوانیروز است.
همه مدرسان مورد مطالعه ،ایرانی و زبان مادری آنها فارسی است .این تحقی در محیطیی
نظامی صورت گرفت؛ به همین دلیل ،شرکت کنندگان مورد مطالعیه آقاییان هسیتند .مدرسیان
متخصص ،خلبانان و مهندسین پرواز بودند و آموزش خاصیی در میورد تیدریس زبیان انگلیسیی
ندیده بودند .ولی مدرسان همگی دارای مدر دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی بودنید (میدر
کارشناسی یا کارشناسی ارشد بههمراه دو دانشجوی دکتری رشتهی آموزش زبان انگلیسی) .بیه
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منظور در نظر گرفتن مباحر اخالقی تحقی  ،رضایت مدرسان اخذ و محققان متعهد شدند کیه
اسامی شرکتکنندگان را به صورت ناشناس حفظ کنند .بنابراین ماننید بعضیی از تحقیقیات در
این زمینه (مانند عطایی و فتاحیمجد )5975 ،اسامی مدرسان اعالم نشده است .برای اشاره بیه
اسامی آنان از مخففهایی به همراه حروس الفبایی استفاده شد؛ بهعنوان مثیال معلیم تخصصیی
 7AFS Tیعنی مدرس متخصص الف و  5 EFL T Bیعنی معلم زبان شماره ب.

ابزار تحقیق
برخی تکنیکهای بررسی نظرات و فعالیتهای آموزشی معلمان از نظر بیورگ ( )5995عبارتنید
از :خود ابرازی ،مصاحبه و مشاهده .در تحقی حاضر ،برای استفاده از ادبیات موجود و به منظور
جمعآوری دادههای معتبر از چند روش جمیعآوری داده اسیتفاده شید و روشهیای جمیعآوری
داده ،شامل مصاحبه ،مشاهده و نکات میدانی بود.

مصاحبه با مدرسان
بر اساس تحقیقات قبلی(مانند عطایی و فتاحیمجد  ،)5975 ،مصاحبهای طراحی شد که شامل
 72سوال بود و این مصاحبهها توسیط محققیان اجیرا گردیید .موضیوعات میورد بحیر در ایین
مصاحبه ها مواردی مانند :نحوۀ کلی تدریس زبیان انگلیسیی تخصصیی هوانیوردی در دانشیکده
پرواز؛ نظر مدرسان در مورد اینکه چه کسی باید زبان تخصصی را آموزش دهد؛ مییزان اسیتفاده
از زبان مادری فراگیران در تدریس دروس زبان تخصصیی؛ نحیوۀ تصیحیح خطاهیای فراگییران؛
میزان زمان اختصاصی به مدرس و فراگیران؛ نوع سوالهای مورد اسیتفاده در کیالس و مطالیب
مشابه است .برای حصول اطمینان از پایایی موضوعات 5 ،نفیر از اسیتادان گیروه آمیوزش زبیان
انگلیسی پرسش های مصاحبه را بررسی و تصیحیح کردنید .همچنیین بیه منظیور دسیتیابی بیه
دادههای دقی تر ،تمامی مصاحبهها به زبان فارسی اجرا گردید .زمان مصاحبهها از  25دقیقه تیا
یک ساعت و  55دقیقه با میانگین زمان  52دقیقه بود .سواالت مصیاحبه در بخیشهیای بعیدی
آمده است .گفتنی است که در اجرای ایین تحقیی  ،از پیژوهشِ آقاییان عطیایی و فتیاحیمجید
( )5975به عنوان الگو استفاده شد .به منظور بررسی عملکرد آموزشی دو گیروه از مدرسیان در

1. AFS T: Aviation Field Specialist Teacher
2. EFL T: EFL Teacher
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تدریس زبان تخصصی هوانوردی ،از منابع اصلی موجود در تدریس زبان انگلیسیی ماننید The

practice of English language teachingتالیف هارمر (A course in language ،)5995
 ،teachingتالیف ار ( )7005و  Teaching by principlesتالیف براون ( )5997استفاده شد.

مشاهده کالسی
در این تحقی  ،طی  79جلسه آموزشی ،دو گروه مدرسان در حین تدریس زبان هوانوردی مورد
مشاهده قرار گرفته و فعالیتهای آنان توسط دستگاه ضبط  MP3 playerضبط شد .در طیول
اجرای مشاهدات کالسی ،مشاهدۀ غیر مشیارکتی بیه کیار گرفتیه شید .در ایین نیوع مشیاهده،
مشاهدهگر عضو گروه هدس نبود و تنها مشاهده را انجام میداد .برای اجیرای هدفمنید مشیاهدۀ
کالسی ،از فرم مشاهده کالسی برگرفته از کنسرسیوم آموزش عمومی ویرجینیای غربی استفاده
شد .همچنین به منظور ثبت زمان و تعداد دفعات فعالیتهای آموزشیی هیر میدرس ،ییک فیرم
مخصوص توسط محققان طراحی و استفاده شد .در طول اجرای مشیاهدۀ کالسیی ،مشیاهدهگیر
یادداشت بیرداری مییکیرد و بیر حسیب یادداشیتهیا ،برخیی سیواالت مصیاحبه تغیییر کیرد.
یادداشتهای میدانی" ،یادداشت هایی است که محق در محل مشاهده مییشینود ،مییبینید و
تجربه میکند"(هارمر.)794 :5995 ،

روش جمعآوری و تحلیل دادهها
در تحقی حاضر از روش تحقی ترکیبی استفاده شده است و محیل اجیرای آن مرکیز آمیوزش
هوانیروز اصفهان ( ) 7A.A.T.C.است .در این دانشکده ،دورههیای زبیان انگلیسیی عمیومی و
زبان انگلیسی با اهداس ویژه برای خلبانان و مهندسین پرواز طراحی و اجرا مییگیردد و سیاالنه
تعداد زیادی دانشجوی خلبانی و مهندسی پرواز در این دانشکده تحت آموزش قیرار مییگیرنید.
کارکنان آموزشی این مرکز ،شامل مدرسان زبان انگلیسی و مدرسان متخصص هسیتند .در ایین
مرکز ،دانشجویان خلبانی و دانشجویان مهندسی پرواز بایستی یک دورۀ زبان عمومی را در کنیار
مباحر تخصصی بگذرانند.
برای جمعآوری دادههای معتبر ،موارد مربوط به محرمانه بیودن اطالعیات شیرکتکننیدگان
رعایت شد .همچنین به آنها اطمینان داده شد که این دادهها برای بررسی مشکالت پیش روی
1. Army Aviation Training Center
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تدریس انگلیسی با اهداس ویژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت .نخسیت ،دو گیروه مدرسیان در
حین تدریس زبان هوانوردی طی  79جلسۀ آموزشی مورد مشاهده قرار گرفتند .در حین اجرای
مشاهدات ،یادداشتهای میدانی ثبت میشد .سپس با شیرکت کننیدگان مصیاحبههیایی انجیام
گردید .تمامی مصاحبهها به زبان فارسی اجرا شد و در اجرای مصاحبهها از اصطالحات تخصصی
استفاده نشد .در این مصاحبههیا از سیواالت کلیی و عمیومی و سیواالت خیاص در مصیاحبههیا
استفاده شد .سواالت عمومی در مورد سواب تدریس مدرسان و سیواالت خیاص دربیارۀ نظیرات
مدرسان در مورد فعالیت های آموزشی آنان در کالس درس بود .همان طور که قبال اشیاره شید،
این سواالت با توجه به تحقیقات قبلی (بیرگ 5995؛ فیریمین 5995؛ شیلمیان و کیوبینالن
7005؛ جانسون5995 ،؛ باستور من  ،5975 ،ذکر شیده در فیرل و بیینس )5975 ،در زمینیۀ
نظرات مدرسان و فعالیتهای کالسی آنان طراحی شد .در تحقی حاضر از روش کمی و کیفیی،
یعنی روشهای ترکیبی استفاده شد .بر اساس گفتیه دورنییه ( ،)5995در تحقیی هیای کیفیی،
تحلیل دادهها پیچیدهترین بخش است .از آنجا که در مطالعیه حاضیر از روش تحقیی ترکیبیی
استفاده شد ،متن مصاحبهها و مشاهدات کالسیی بیهطیور دقیی و کامیل نوشیته شید .سیپس
تفاوتها و شباهتهای دو گروه مورد بررسی قرار گرفت .معیارهیای بررسیی شیامل :اسیتفاده از
زبان مادری ،میزان کار گروهی ،تصحیح خطا و بازخوردهای آموزشی ،میزان صیحبت میدرس و
فراگیران و همچنین نوع سواالت مورد استفاده در کالس بود.

یافتهها
مقایسه کمی فعالیتهای آموزشی مدرسان زبان و متخصصان هوانوردی در تدریس زبان
هوانوردی جدول شماره  ، 7میانگین و انحراس معیار زمان اختصاص داده شده به سه نوع فعالیت
آموزشی معلمان که شامل مدت زمان اختصاصی به زبان مادری در کالسهای زبان هوانوردی،
مدت زمان مورد استفاده در فعالیتهای کار گروهی و کار زوجی و همچنین مدت زمان
اختصاصی به صحبت مدرس در کالس زبان تخصصی هوانوردی را نشان میدهد.
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جدول  :1آمار توصیفی فعالیتهای آموزشی مدرسان زبان انگلیسی و مدرسان متخصص هوانوردی بر حسب
زمان اختصاصی

متغیر
کار گروهی و
کار زوجی
زمان
اختصاصی به
زبان مادری
زمان
اختصاصی به
صحبت مدرس

مدرسان زبان متخصص هوانوردی

مدرسان زبان انگلیسی

میانگین

انحراس معیار

انحراس معیار تعداد

تعداد

میانگین

4

14،52

50،85555

4

714،54

51،90154

707،29

82،54255

4

41،99

58،98755

4

555،12

11،48741

4

719،29

12،55782

4

همانطورکه در جدول شماره  7مشخص است ،بین عملکرد دو گروه از مدرسان از نظر زمان
اختصاصی به سه نوع فعالیت کالسی تفاوت وجود دارد؛ با اینحال برای حصول اطمینان در
مورد معناداری این تفاوت باید به جدول شماره  5رجوع شود.
همانطور که در جدول شماره  5مشخص است ،نتایج آزمون  tنشان داد که از نظر مدت زمان
اختصاصی به زبان مادری در کالسهای زبان هوانوردی ،مدت زمان مورد استفاده در
فعالیت های کار گروهی و کار زوجی و همچنین مدت زمان اختصاصی به صحبت مدرس در
کالس زبان تخصصی هوانوردی ،تفاوت معناداری وجود دارد).(001, 000, .000 <.05
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جدول  :2آزمون Tمستق ل بین زمان اختصاصی برای کار گروهی و کار زوجی ،زمان اختصاصی به زبان مادری و
زمان اختصاصی به صحبت مدرس بین دو گروه مدرس

آزمون لوین برای
آزمون  Tبرای بررسی پیشفرض تساوی میانگینها

بررسی پیشفرض
تساوی واریانسها
نمره
T

درجه
آزادی

سطح معنا
داری
)(2-tailed

تفاوت
میانگینها

تفاوت
انحراس معیار

کار گروهی و
کار زوجی

9،527

9،255

-1،910

78

9،999

-799،75299

78،78599

زمان اختصاصی
به زبان مادری

5،855

9،955

2،152

78

9،999

798،29999

74،52559

زمان اختصاصی
به صحبت 9،997
مدرس

9،018

ضریب سطح معنا
داری
F

8،554

78

9،997

755،52999

54،54751

برای بررسی فعالیت های آموزشی دو گروه از مدرسان از نظر میزان استفاده از سوال و انواع آن،
انواع بازخورد اصالحی و فعالیتهای مربوط به قبل از تدریس مهارتهای زبانی ،فعالیتهای
حین تدریس مهارتهای زبانی و فعالیتهای بعد از تدریس مهارتهای زبانی ،ابتدا آزمون
توزیع نرمال کولموگرو اسمیرنف بر روی دادههای مربوط به تعداد متغیرها اجرا شد .نتایج
بدست آمده حاکی از عدم نرمال بودن توزیع دادهها بود ) .(sig<0.05بنابراین آزمون مان-
ویتنی  Uاجرا شد .نتایج در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  :3آزمون مان-ویتنی  Uبین فعالیتهای آموزشی دو گروه مدرس از نظر تعداد
N

مان-ویتنی U

Wilcoxon W

Z

Asymp.
Sig. (2)tailed

Exact Sig.
[2*(1-tailed
])Sig.

8

81000

551000

-01405

010.0

010.0a

آشکار کننده

8

.01000

541000

-014.5

0100.

0100.a

ارجاعی

8

01000

481000

-41.4.

01000

0100.a

درخواست شفاس
سازی )(RFC

8

.01000

541000

-014.0

0100.

0100.a

چک تایید )(CC

8

.01000

581000

-01.05

01044

01048a

طرح ریزی مجدد
کالم )(RE

8

.41400

551400

-.1574

01058

010.0a

تکرار

8

51000

501000

-01554

01004

a

توضیح فرازمانی

8

..1000

571000

-010.0

01007

01008a

تصحیح مستقیم

8

041400

4.1400

-01485

01054

01404a

فعالیتهای قبل
از تدریس

8

01000

481000

-41.48

01000

0100.a

مهارت خواندن و فعالیتهای حین
در مطلب
تدریس

8

81000

551000

-01445

010..

010.0a

فعالیتهای بعد
از تدریس

8

..1000

571000

-01000

01004

01008a

فعالیتهای قبل
از تدریس

8

81400

551400

-01554

010.4

010.0a

کار گروهی و کار
زوجی)(P/G
سواالت

بازخورد

)(ME

))EC

مهارت گفتاری

مهارت شنیداری

01000

فعالیتهای حین
تدریس

8

51400

541400

-01470

010.8

a

فعالیتهای قبل
از تدریس

8

51000

541000

-01558

010.5

010..a

فعالیتهای بعد
از تدریس

8

..1000

571000

-010.4

01007

010.4

01008a
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جدول  :4شباهتها و تفاوتهای نظرات و فعالیتهای آموزشی مدرسین متخصص و مدرسان زبان
در مورد جنبههای مختلف تدریس انگلیسی تخصصی در دانشکده پرواز
سوال

شباهتها

تفاوتها

-7انگلیسی در دانشکده پرواز
چگونه تدریس میشود؟

هر دو گروه مدرس معتقد بودند
که پایۀ تدریس زبان تخصصی به
دانشجویان خلبانی مهارتهای
شفاهی است .همچنین معتقد
یودند که باید کار میدانی و
قطعات واقعی برای تدریس زبان
تخصصی استفاده شود.

بر خالس مدرسان متخصص ،مدرسان زبان
معتقد بودند که روش تدریس انگلیسی در
دانشکده پرواز نسبت به دانشگاهها دقی تر
و هدفمندتر و بیشتر عملی است تا تئوری.
عالوه بر این ،انگیزۀ فراگیران نسبت به
سایر زبانآموزان در دانشگاهها بیشتر است.
چون زبان انگلیسی بخشی از زندگی و
آینده شغلی آنها را تشکیل میدهد .نتایج
ملموستر هستند.

-5تفاوت بین انگلیسی
تخصصی و انگلیسی عمومی
چیست؟

هر دو گروه مدرس معتقد بودند
تفاوت آنها از نظر تمرکز آنها بر
مهارتهای زبانی است که از
اهداس آنها نشات میگیرد.

تفاوت نظرات دو گروه در این بود که
مییدرسان متخصص به نیازهای سازمان
مطبوع خود توجه بیشتری داشتند .برای
نمونه یکی از مییدرسان متخصص معتقد
بود تحلیل نیازها تمایز اصلی این دو است.

-5آیا شما آموزشی در مورد
نحوه تدریس انگلیسی
هوانوردی دیدهاید؟ آیا باید
چنین آموزشی باشد؟ چه
مطالبی باید در چنین
دورهای گنجانده شود؟

همگی معتقد بودند که چنین
دورهای الزم است .همچنین
معتقد بودند که اصطالحات و
عبارات تخصصی در این دوره باید
آموزش داده شوند.

دو تن از مدرسان متخصص ،دورۀ روش
تدریس را طی کرده بودند .در حالی که
مدرسان زبان چنین دورهای را طی نکرده
بودند .مدرسان زبان معتقد بودند که دوره
روش تدریس باید بیشتر به روشهای
تدریس تمرکز کند؛ در حالی که از نظر
مدرسان متخصص ،این دوره باید بیشتر بر
روی محتویات و مطالب هوانوردی تاکید
داشته باشد.

-8آیا شما از مطالبی که در
این دورههای انگلیسی
هوانوردی تدریس میشود
رضایت دارید یا نقشی در
انتخاب این مواد آموزشی
دارید یا خیر؟

بیشتر مدرسان معتقد بود که این
مواد آموزشی کافی نیست و
قدیمی هستند و بهتر است که از
مواد آموزشی بهروزتر استفاده
شود.

یکی از مدرسان زبان معتقد بود که مواد
آموزشی رضایتبخش هستند ،اما بهتر
است که بهروزرسانی شوند .یکی از مدرسان
متخصص کامالً از مواد آموزشی رضایت
داشت .هیچکدام از مدرسان زبان نقشی در
تعیین مطالب آموزشی نداشتند؛ در حالی
که مدرسان متخصص همگی در تدوین
مطالب آموزشی دخیل بودند.
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سوال

شباهتها

تفاوتها

-2به نظر شما آیا باید
دروس
زبان
مدرسان
تخصصی را آموزش دهند یا
مدرسان متخصص؟

همگی معتقد بودند که مدرس
زبانی که متخصص نیز باشد نمونۀ
ایدهآل خواهد بود.

مدرسان زبان معتقد بودند که مدرسان
تخصصی برای تدریس زبان تخصصی بهتر
هستند .یکی از مدرسان زبان معتقد بود که
مدرسان زبان قطعاً بهترند؛ چون تمامی
مطالب تخصصی را میتوان در یک دورۀ
کوتاه به مدرس زبان آموزش داد.

-5مشکالت تدریس
دورههای زبان تخصصی از
نظر شما چیست؟

همه مدرسان معتقد بودند که در
تدریس زبان تخصصی ممکن است
مدرسان زبان در مورد اصطالحات
تخصصی اطالعات کافی نداشته
باشند.

مدرسان زبان معتقد بودند که در تدریس
زبان هوانوردی از مدرسان برای طراحی
مطالب درسی نظرخواهی نمیگردد که
مشکلی عمده است؛ در حالی که از نظر
مدرسان متخصص ،مشکل اصلی در
تدریس دورههای زبان تخصصی ،این است
که دانشجویان زبان تخصصی در مهارت
زبان عمومی خود مشکل دارند.

-1آیا به نظر شما باید از
زبان مادری فراگیران در
تدریس زبان تخصصی
استفاده شود؟

همگی معتقد بودند که به علت
ماهیت تخصصی مطالب گاهی
اوقات بهتر است از زبان مادری
فراگیران استفاده شود.

اهداس استفاده از زبان مادری از نظر این
دو گروه مدرسان متفاوت است .مدرسان
متخصص معتقد بودند که ما باید از زبان
مادری به علت ماهیت مجرد عبارات
تخصصی استفاده کنیم؛ در صورتی که از
نظر مدرسان زبان ،فقط جهت رفع ابهامات
در کالسهای زبان تخصصی و همچنین
هنگامی که فراگیران احساس خستگی
میکنند استفاده از زبان مادری الزم است.

-4آیا به نظر شما خطای
فراگیران باید تصحیح شود؟

همگی معتقد بودند که خطای
فراگیران باید تصحیح شود.

تفاوت این دو گروه از نظر نوع تصحیح
خطاها بود.
مدرسان متخصص بر تصحیح مستقیم
خطاها ولی مدرسان زبان بر تصحیح غیر
مستقیم خطاها تاکید داشتند.

-0چقدر از زمان کالس را به
نظر شما باید مدرس و چقدر
را فراگیران باید صحبت
کنند؟

به غیر از یکی از مدرسان زبان
همه شرکت کنندگان معتقد بودند
که در کالسهای زبان تخصصی
بیشتر زمان کالس باید به مدرس
اختصاص یابد.

تفاوت این دو گروه از نظر میزان زمان
اختصاصی به مدرس و فراگیران بود.
مدرسان متخصص معتقد بودند  19درصد
زمان کالس باید به مدرس اختصاص یابد؛
در حالی که مدرسان زبان معتقد بودند که
بیشتر زمان باید به فراگیران اختصاص یابد.
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تفاوتها

سوال

شباهتها

-79آیا شما چرخۀ قبل
همراه بعد را در تدریس
مهارتهای زبانی دنبال
میکنید؟

تقریبا همه شرکت کنندگان به
این چرخه اعتقاد داشتند.

مدرسان زبان معتقد بود که در تدریس
مهارتهای زبانی این چرخه اجرا میشود؛
در حالی که از نظر برخی از مدرسان
متخصص در تدریس زبان تخصصی
محتویات درس مهم است و کمتر به
مهارتهای زبانی توجه میشود.

-77چه نوع سوالهایی را
معموالً در کالس استفاده
میکنید؟

شش تن از مدرسان معتقد بودند
که سوالهای باز و سوالهای
استنباطی موثر هستند.

یکی از مدرسان زبان معتقد بود در سواالت
بسته و محدود نسبت به سواالت استنباطی
یادگیری بهتر شکل میگیرد .در حالی که
از نظر برخی از مدرسان متخصص فقط
سواالت باید بهصورت سواالت بسته دربارۀ
موضوعات باشند .همچنین یکی از مدرسان
زبان معتقد بود در تدریس زبان تخصصی
تکنیک سوال پرسیدن نیز مهم است؛ در
صورتی مدرسین زبان تخصصی راجع به
تکنیکهای پرسش نظری نداشتند.

-75چگونه میتوان تدریس
زبان تخصصی را آسان کرد؟

همه مدرسان معتقد بود که
استفاده از قطعات و تدریس در
آشیانههای فنی و خط پرواز می
تواند یادگیری زبان تخصصی را
آسان کند.

یکی از مدرسان زبان معتقد بود زبان
تخصصی هوانوردی باید بهعنوان یک
فرآورده تدریس شود؛ یعنی یادگیری باید
مهارت یا فعالیتی مستمر باشد .همچنین
مدرسان متخصص معتقد بودند ،طرح
درسهای قوی نیز به این هدس کمک
میکند.

-75آیا تدریس واژگان برای
شما مهم است؟

همه مدرسین معتقد بودند که
تدریس واژگان پایه و اساس زبان
تخصصی است.

مدرسان زبان معتقد بودند که تدریس لغت
ضروری است ،اما زبان محدود به لغات
نیست؛ در حالی که از نظر برخی از
مدرسان متخصص در تدریس زبان
تخصصی لغات نقش اساسی و تعیین کننده
دارند.

 -78نظر شما راجع به
امتحان چیست؟

همه مدرسین معتقد بودند که
امتحانات بیشتر باید بر اصطالحات
تخصصی تمرکز داشته باشند.

مدرسان متخصص معتقد بودند که بخشی
از آزمونهای تخصصی باید به امتحانات
عملی اختصاص یابد .بر خالس مدرسان
متخصص ،مدرسان زبان ادعا کردند که در
طرح سواالت نقشی ندارند.
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Note. (P/G): Pair/Group (RFC): Request for Clarification (CC): Confirmation Check
(RE) Recast (ME): Metalinguistic Explanation EC: Explicit Correction

همانطور که در جدول شماره  5نشان داده شده است ،بین جنبههای عملکرد دو گروه مدرسان
تفاوت معناداری وجود داشت ).(sig<.05
مقایسه کیفی نظرات و فعالیتهای آموزشی مدرسان متخصص هوانوردی و مدرسان زبان در
مورد زبان هوانوردی
به منظور مقایسه کیفی نظرات و فعالیتهای آموزشی مدرسان متخصص هوانوردی و مدرسان
زبان در مورد نحوه تدریس زبان هوانوردی نتایج به دست آمده از مصاحبههای انجام شده با دو

گروه مدرسان با یکدیگر مقایسه شد و نتایج آن در جدول  8آمده است.
 -5بحث
تحقی حاضر به منظور بررسی نظیرات و عملکیردهیای آموزشیی مدرسیان زبیان و متخصصیان
هوانوردی که زبان تخصصی نیز تدریس میکنند ،در مورد «تدریس انگلیسیی هوانیوردی» بیود.
نتایج نشان داد که مدرسان دارای عقاید پیچیدهای در مورد مسائل آموزشیی هسیتند .پیذیرفتن
نقش این عقاید در فهم تصمیمهای این مدرسان مهم و ضیروری اسیت .بیر اسیاس گفتیههیای
منصور ( )5994و ریچاردز ( ،)7004عقاید مدرسان بهعنیوان ارزشیمندترین منبیع آموزشیی در
ترکیب روانشناسی مدرس ،کاربرد دارد .یافتههای این تحقی نشان دادند که در بیین عقایید و
عملکردهای آموزشی مدرسان زبان و مدرسان متخصص زبان (متخصصین هوانوردی) شباهتها
و تفاوتهایی وجود دارد .این تشابه و اختالس ممکن اسیت بیه ایین خیاطر باشید کیه دانیش و
برداشت دو گروه مدرس در مورد موقعیتهایی که فراگییران زبیان را در آن اسیتفاده مییکننید
نسبتا متفاوت است .این موضوع با دیدگاه هاچینسن و واترز ( )7041در مورد انگلیسی با اهداس
ویژه همخوانی دارد .هاچینسن و واترز ( )7041در نظریه خود بیه نیام تحلییل موقعییت هیدس
) (TSAمعتقدند که برای اینکه انگلیسی با اهیداس وییژه بیه هیدس اصیلی خیود برسید ،بایید
مدرسان در مورد موقعیت هایی که فراگیران زبان را در آن استفاده میکنند آگاهی کافی داشیته
باشند .در تحقی حاضر به نظر می رسید مدرسیانی کیه متخصیص هوانیوردی هسیتند ،دییدگاه
متفاوتی نسبت به موقعیت هدس دارند و این موضوع میتواند منجر به عقاید متفاوتی شود.
همچنین مشخص شد که شباهتهای این عقاید بیشتر از تفاوتهیای آنهاسیت .نتیایج بیه
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دست آمده همچنین ناهمخوانیهایی در نظرات مدرسان متخصیص نشیان داد .در نتیجیه ارائیه
الگویی ثابت مشکل خواهد بود؛ برای مثال ،مدرسان متخصص Cو Aمعتقد بودند که اسیاس و
پایۀ تدریس انگلیسی هوانوردی ،مهارت شنیداری است؛ در حالی کیه دو میدرس دیگیر معتقید
بودند که مهارتهای خواندن و نوشتاری باید اهمیت داشته باشد .این یافتهها با اهداس ارتبیاطی
فراگیران مربوط می شوند که نظرات الیی ( )5997همخوانی دارند .الیی ( )5997معتقید اسیت
که اهداس و محتویات دوره های انگلیسی با اهداس ویژه باید بیا نیازهیای ارتبیاطی فراگییران در
زندگی واقعی همخوانی داشته باشد.
تحلیل ما در مورد دیدگاههای مدرسان در مورد اینکه چیه عیواملی نظیرات آنهیا را شیکل
میدهد ،نشان داد که نظرات آنها به عوامل مختلفی وابسته است؛ بیرای مثیال مدرسیان زبیان
معتقد بودند که عواملی مانند حالت ذهنی و روحی آنها ،شرایط کاری و مسائل امنیتی موجیود
در تدریس زبان هوانوردی نظرات آنها را تحت تیاثیر قیرار مییدهید؛ در صیورتیکیه مدرسیان
متخصص اغلب از انگیزههای خارجی بهعنوان یک عامل در تغییر و شکلگیری عقاید آنهیا ییاد
کردند .یکی دیگر از عوامل ،تفاوتهای بین عقاید دو گیروه ممکین اسیت بیه تجیارب و سیواب
آموزشی متفاوت دو گروه مدرس برگردد .عالوه بر ایین ،سیابقۀ آموزشیی دو گیروه میدرس نییز
عاملی تعیین کننده در تفاوت نظرات این دو گروه است.
همچنین مدرسان متخصص معتقد بودند که زبان تخصصی باید بیشتر بیه صیورت عملیی و
کاربردی تدریس شود .عالوه بر این مدرسان زبان معتقید بودنید کیه دورۀ روش تیدریس زبیان
تخصصی باید بیشتر بر روشهای تدریس تاکید داشته باشد؛ در صورتی که مدرسیان متخصیص
معتقد بودند که در دوره روش تدریس باید بیشتر محتویات آمیوزش داده شیوند؛ چیون از نظیر
مدرسان متخصص ،در تدریس زبان تخصصی مطالب و محتوییات ،مهمتیر از نحیوۀ ارائیه اسیت.
همچنین مدرسان زبان معتقد بودند که بازخورد های آموزشیی از طیرس همکالسییهیا مفییدتر
است؛ در حالی که به عقیدۀ مدرسان متخصص ،بازخوردهای آموزشی باید به شیکل مسیتقیم از
طرس مدرسان باشد؛ چون از نظر مدرسان متخصص ،منبع اصلی دانش و تخصص مدرس اسیت؛
در حالی که از دیدگاه مدرسان زبان ،تعامل و دریافیت بازخوردهیای آموزشیی از همکالسییهیا
میتواند به ارتقای مهارتها کمک کند.
همچنین در مورد زمان اختصاصی به صحبت دانشیجویان ،از نظیر مدرسیان زبیان بایید 59
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درصدِ زمان کالس به صحبت مدرس اختصاص یابد ،در حیالی کیه مدرسیان متخصیص معتقید
بودند که  19درصد زمان کالس باید به صحبت مدرس اختصاص یابد .ممکن است به این دلییل
باشد که در زبان تخصصی هوانوردی در دانشکده خلبانی ،محتویات آموزشیی اغلیب بیه صیورت
یک طرفه از طرس معلم بیان میگردد؛ در صورتی که مدرسان زبیان عمیومی میواد تخصصیی را
اغلب شبیه مواد آموزشی زبان عمومی تدریس میکنند.
یکی از مدرسان زبان معتقد بود که مواد آموزشی مورد استفاده در آموزش علیوم هوانیوردی
رضایتبخش هستند ،اما بهتر است که به روزرسانی شوند .یکی از مدرسیان متخصیص کیامالً از
مواد آموزشی رضایت داشت .عالوه بر این ،هیچ کدام از مدرسان زبان ،نقشی در تعییین مطالیب
آموزشی نداشتند .اهداس استفاده از زبان مادری از نظیر ایین دو گیروه مدرسیان متفیاوت بیود.
مدرسان متخصص معتقد بودند که ما باید از زبان مادری به علت ماهیت مجرد عبارات تخصصی
استفاده کنیم .مدرسان متخصص معتقد بودند که بهعلت ماهیت تخصصی مطالب گیاهی اوقیات
بهتر است از زبان مادری فراگیران استفاده شود.
تحلیلهیای مربیوط بیه عقایید مدرسیان زبیان نشیان داد کیه در تیدریس زبیان تخصصیی،
عبارتهای تخصصی فنی باید آموزش داده شوند و این موضوع با بعضی از تحقیقات گذشیته در
تضاد است (برای مثال :آنتونی5977 ،؛ عطایی و فتاحیمجد5975 ،؛ و فرگوسن .)5975 ،دالیل
این تاکید بر عبارتهای تخصصی فنی را میتوان در این دانست که از نظر مدرسان زبیان ،زبیان
تخصصی بیشتر شامل خوانیدن و در مطلیب مییشیود؛ در صیورتی کیه مدرسیان متخصیص
هوانوردی بیان کردند که در زبان تخصصی هوانوردی ،مهارت های شفاهی نییز اهمییت دارنید و
این موضوع با گفتههای آندرسون ( )5971مبنی بر اینکه انگلیسی با اهداس ویژه بر طب اصیول
حرفۀ مطبوع خود میباشد ،سنخیت دارد.
تحقیقات گذشته نشان میدهد که مدرسان عقایید پیچییدهای در میورد امیور آموزشیی دارنید و
پذیرفتن ماهیت و نقش این عقاید برای فهم تصمیمهای آموزشی مدرسان ضروری است .یکیی دیگیر
از دالیل تفاوت بین دیدگاهها و فعالیتهای آموزشی دو گروه از مدرسان ممکن است میزان تجربیه و
پیشینۀ آموزشی آنان باشد .نتایج این تحقیی نشیان داد کیه تیدریس عملیی زبیان تخصصیی بیرای
دستیابی سریعتر به اهداس کانون توجه مدرسان زبان انگلیسی است؛ این موضوع ممکن است به ایین
علت باشد که در تدریس زبان هوانوردی ،محتویات از نحوه ارائه مهمتر است.
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رجبی،کیانی و مفتون ( )5975معتقد بودنید کیه یکیی از عقایید اشیتباه در میورد تیدریس زبیان
تخصصی در ایران این است که معتقدند ،زبان تخصصی فقط خواندن است .با این حال در تحقیی
حاضر مشخص شد که در مورد انگلیسی هوانیوردی دورههیای زبیان تخصصیی بایید مهیارتهیای
شفاهی را نیز در بر گیرند .ییک تشیابه بیین دو گیروه از مدرسیان در میورد نحیوۀ تیدریس زبیان
تخصصی این بود که در مقایسه با ادبیات موجود در مورد زبان تخصصی مدرسان در تحقی حاضر
معتقد بودند که تفاوتی بین تدریس زبان عمومی و زبان تخصصی وجود ندارد که این یافتیههیا بیا
یافتههای قبلی همخوانی دارد (مانند هاچینسن و واترز7041 ،؛ رابینسن .)7007 ،همانطور کیه
نتایج این تحقی نشان داد ،عقاید مدرسان با ماهیت تخصصی بودن تاکید شده توسط متخصصیان
زبان تخصصی همخوانی نداشت؛ برای نمونه ،های لند ( )5995معتقد بود که ماهیتِ ژانیر در روش
تدریس زبان تخصصی بسیار مهم است .دلیل اینکه چرا در تحقی حاضر مدرسین از فعالیتهایی
به غیر از آشنا ساختن ساختار ژانر بهره میبردند ،شاید به خیاطر روش تیدریس و شییوۀ آمیوزش
دارای چارچوب خاص در محیط نظامی باشد .شاید چیزی کیه نظیرات مدرسیان را در ایین میورد
تحت تاثیر قرار میداد تجربههای آنها در این خصوص بود .همانطور که ویلیامز ( )7014معتقید
است این دیدگاهها نه با دیدگاه محدود و نیه بیا دییدگاه گسیترده هیمخیوانی نداشیت .در نهاییت
مدرسان هر دو گروه نظرات یکسانی در مورد مهارت زبانی فراگیران را بیه عنیوان ییک پییشنییاز
مفاهیم تخصصی داشتند .تحقیقات قبلی نیز اهمییت زبیان عمیومی فراگییران را نشیان داده بیود
(عطایی و تحریریان ;5995 ،یوسوویوان.)5995 ،
تبدیل شدن به یک مدرس حرفه ای زبان تخصصیی نیازمنید تجربیه و آمیوزش و تیالش بیشیتر
است .مدرسان زبان تخصصی باید حداقل آموزش مورد نیاز تیدریس زبیان عمیومی را داشیته باشید.
هاچینسن و واترز ( )7041معتقد بودند که مدرس زبان تخصصیی بایید حیداقل آمیوزش الزم ماننید
مدرس زبان عمومی را داشته باشد .این گروه مدرسان باید دانش زبان انگلیسی را از طری اشراس بیر
محتویات دورهها و دانش تخصصی مربوطه را دارا باشند .دستیابی به دانیش تخصصیی آسیان اسیت؛
زیرا همانطور که زومانا( )5991معتقد است ،میتوان دورههیای آموزشیی مدرسیان زبیان تخصصیی
طراحی کرد که هم محتوا و هم روش تدریس زبیان تخصصیی را تیدریس کننید .بنیابراین مدرسیان
زبانی که اینگونه آموزش دیده باشند ،بر اساس دانشی که فرا گرفته اند عمیل مییکننید .بیر اسیاس
گفته رابینسون ( )7007یکی از مهمترین ویژگیهای مدرس زبان تخصصیی ،انعطیاسپیذیری اسیت؛
یعنی او بتواند نقش خود را از مدرس زبان عمومی به مدرس زبان تخصصی تغییر دهد.
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نتیجهگیری و استفادههای تحقیق
تحقی حاضر نظرات و فعالییت هیای آموزشیی مدرسیان زبیان انگلیسیی و مدرسیان متخصیص
هوانوردی را در تدریس زبان هوانوردی بیه دانشیجویان خلبیانی و دانشیجویان مهندسیی پیرواز
بررسی کرد .این تحقی ابعاد مختلفیی از تیدریس زبیان تخصصیی هوانیوردی را نشیان داد کیه
میتواند منجر به ارتقای تدریس زبان تخصصی هوانوردی در ایران و محیطهای مشابه گردد .بیا
توجه به محیط آموزشی ایران ،ضروری به نظر میرسد که مدرسیان متخصیص ییک دورۀ زبیان
عمومی را طی کنند .همچنین اگر مدرسان زبان یک دورۀ تخصصیی را نییز طیی کننید ،بسییار
مفید خواهد بود .عالوه بر این متخصصان زبیان مییتواننید دورهای را بیرای روشهیای تیدریس
دروس زبان تخصصی طی کنند که میتواند برای آنها بسیار سودمند باشید .نتیایج ایین تحقیی
نشان میدهد که دورههای آموزشی مدرسان زبیان تخصصیی بیرای مدرسیان زبیان و مدرسیان
متخصص به بررسی بیشتر و دقی تری نیاز دارد .این تحقیی نشیان مییدهید کیه برنامیههیای
آموزشی بیشتری برای هر دو گروه مدرسان الزم است .آنان بایید بیا پیشیینه تحقیی نظیری و
عملی موجود در زمینۀ تدریس زبان هوانوردی آشنا باشند .یکی از اشیتباهات راییج مربیوط بیه
تدریس زبان تخصصی در ایران این است که زبان تخصصی فقط مهارت خواندن و در مطلیب
را در بر میگیرد .یکی دیگر از اشیتباهات ،مربیوط بیه تیدریس زبیان تخصصیی ایین اسیت کیه
مهمترین فعالیت در تدریس زبیان تخصصیی ،ترجمیۀ متیون تخصصیی اسیت و گرامیر اهمییت
چندانی ندارد و همچنین زبان فارسی باید در کالس استفاده شود.
از آنجایی که یکی از متغیرهای مورد بررسی در این تحقی اسیتفاده از زبیان میادری اسیت،
باید توجه داشت که استفاده از زبان مادری فراگیران و ترجمه متون میتواند محیطیی مطلیوب
برای زبان آموزان زبان تخصصی در ایران فراهم کند کیه شیامل محییط آرام روانیی و آموزشیی
است .در واقع این چنین به نظر میرسد که استفاده از زبان میادری فراگییران و ترجمیه متیون،
شرایطی مطلوب برای دانشجویان زبیان تخصصیی فیراهم مییکنید .الزم اسیت کیه نقیشهیا و
مسئولیتهای مدرسان زبان تخصصی و مدرسان زبیان عمیومی در طراحیی و اجیرای دورههیای
زبان تخصصی بازنگری شود؛ چرا که از دیدگاه هر دو گیروه از مدرسیان ،تعامیل بیین دو گیروه
مدرسان مناسب ترین راهکار برای بهبود تدریس زبان تخصصی است .اگرچه بایید توجیه داشیت
که ممکن است تفاوت های فرهنگی و اجتماعی بین دو گیروه از مدرسیان وجیود داشیته باشید.
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فیپس و بورگ ( )5990معتقد بودند که برنامه های تربیت معلیم بایید بداننید کیه عقایید آنیان
چگونه عملکردهای آموزشی آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین مسئوالن مربوط به آموزش مدرسان زبان تخصصی باید روشهای بهتیری را بیرای
برقراری ارتباط بین دو گروه از مدرسان ،یعنی مدرسان زبان و مدرسان متخصیص ایجیاد کننید
که این پیشنهاد قبالً نیز توسط استوارت و پری ( )5992ارائه گردید .این تحقی اسیتفادههیای
مختلفی برای مدرسان زبان تخصصی دربر دارد .تاکنون علیرغم ماهیت بین رشتهای بودن زبان
تخصصی (هایلند )5995 ،تحقیقات کافی در زمینه دورههای تربیت مدرس و تربیت معلم زبان
تخصصی انجام نشده است و تاکنون بین دو گروه مدرسیان تضیادهایی بیوده اسیت .علیتهیای
ناهمگونی بین این دو گروه شامل ناهماهنگیهای سیازمانی ،شخصیی و غییره مییباشید (چین،
.)5977
نتیجه این تحقی میتواند ایدهها و گزینههایی برای ارزیابی عملکیرد مدرسیان متخصیص را
ارائه کند .همچنین مدرسان متخصص که تجربۀ کمتیری دارنید مییتواننید از یافتیههیای ایین
تحقی برای رفع مشکالتی که با آن مواجه میشوند و راه حلهای مناسیب بهیره گیرنید .چیون
تحقی حاضر توضیحات نسبتاً کاملی در مورد روش تدریس زبان تخصصی هوانیوردی در اییران
فراهم میکند ،نکات مهمی برای تحقیقات بیشتر را در بردارد .تحقیقات بعیدی مییتوانید دربیر
دارنده توضیحات و مشاهدات دقی تر و همچنین تحقیقات کالسی بیشتر برای مدرسیان تحیت
آموزش زبان تخصصی باشد .همچنین مقایسۀ عقاید و نظرات مدرسان در ایران با سایر کشیورها
نیز میتواند دیدگاههایی را برای در نظر گیرفتن متغیرهیای محیطیی و سیسیتمهیای آموزشیی
مختلف دربر گیرد .تحقیقات انجام شده عملکرد مدرسان در کالسهای درس را بررسی نکردند؛
بنابراین تحقیقات بیشتر میتواند رابطۀ بین دیدگاههیا و عملکیرد مدرسیان را بررسیی کنید .در
پایان میتوان گفت که تحقیقات آینده میتواند تاثیر دورههای تخصصی تدریس زبان تخصصیی
را بهعنوان بخشی از دورههای تربیت معلم بر عقاید مدرسان متخصص و مدرسان زبیان بررسیی
کنند.

محدودیتهای تحقیق
 -7میزان تجربه دو گروه مدرس در تدریس زبان تخصصی یکسان نبود و این موضوع ممکن
است یافتههای این تحقی را تحت تاثیر قرار داده باشد.
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 -5تنها از مصاحبه و پرسشنامه به منظور جمع آوری داده استفاده شد و نتایج ایین تحقیی
با استفاده از ابزار دیگر ممکن است متفاوت باشد.
 -5در این تحقی از خودابرازی مدرسان بهره گرفته شد؛ در صورتی که با مشیاهده کالسیی
ممکن است نتایج غنیتری به دست آید.
 -8بررسی موضوع مورد مطالعه با تعداد بیشتری از مدرسان ممکن است یافتههای کاملتری
ارائه کند .تحقی حاضر تنها تعدادی از فعالیت های آموزشی مدرسان در تدریس زبان هوانوردی
را مورد بررسی قرار داد .در تحقیقات بعدی ،سایر فعالیتهیای آموزشیی ماننید میواد آموزشیی،
فرسایش مدرسان ،فعالیتها و تکالیف زبان آموزان میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
 -2تحقیقات بیشتر میتوانند نظرات و فعالیتهای آموزشی مدرسان زبان هوانیورری در اییران را بیا
سایر کشورها و در تدریس زبان تخصصی سایر رشتهها با هم مقایسه کنند تا از این طری دییدگاههیای
جامعتری در مورد تاثیر محیط آموزش زبان تخصصی بر عملکردهای مدرسان به دست آید.
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