
       17 .صص، 1395بهار ، 69، شماره هجدهمفصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال-  



١ 

  

  

  

  

 نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندسی نوین

 

  

  1مینو عالمی

  

اوري اطالعات، هاي کالسیک و نوین مهندسی نظیر برق، مکانیک، الکترونیک، نفت، فنّها و زمینهرشته در :چکیده 

عنوان زبان  بهزبان تخصصی و فنی انگلیسی ...، رباتیک، هوش مصنوعی، شناختی وعلوم رایانهمخابرات، مکاترونیک، 

) توسعه غیرانگلیسی زبانویژه در کشورهاي درحالهب(المللی  شفاهی در همایشهاي بینمتون و ارائۀ مشترك ارتباطی نشر

 جهانی نیاز مهندسان به ارتقاي جایی روزافزون نیروي کار در دهکدةهاز طرفی با افزایش تحرك و جاب. پذیرفته شده است

تنها اهداف اصلی از منظر این مهارتها نه .برتري است نشانی از المللی موضوعی حیاتی واد بینمهارتهاي ارتباطی در ابع

فرهنگی زبان  ، بلکه شامل مهارتهاي اجتماعی وگیردرا دربرمیغیره  واژگان و بر شناسی نظیر بهبود تلفظ، تسلط بهترزبان

 به نظر که معانی زبانی ناکافی هنگامی،)مانند تفسیر(باطی  ارتـ مختلف جبرانیراهبردهاي و همچنین توانایی استفاده از 

 نویسنده تجربیات بط وتبا مروري بر مباحث نظري مر تحلیلی،  ـاین مقاله، با استفاده از روش توصیفی .دشومیرسند، می

با اشاره به  ،سپس زندپرداآموزش مهندسی می ورود به بحث، ابتدا به نقش و تأثیر زبان تخصصی در  مثالهایی برايۀو ارائ

هاي مهندسی گنجانده شوند، آموزش زبان هاي درسی رشتهکه الزم است در برنامه ،ویژگیهاي اساسی مهارتهاي ارتباطی

عنوان عنصر حیاتیِ آموزش ه بحرفه مربوط است تخصصی را با در نظر گرفتن فعالیتهایی که نزدیک به شرایط علمی و

  .کندمهندسان فردا معرفی می
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 مقدمه .1

توانند پیامهاي  زبان، مردم میه کمکب. زبان از ویژگیهاي مهم بشریت و عنصر وجودي انسان است

را  دانش خوددهد تا یادگیري بسیاري از زبانها به مردم اجازه می. خود را به دیگران ارسال کنند

براي مثال، تکلم به زبان  .دهند ثیر قرارتأنتیجه شخصیت و نگرش خود را تحتگسترش داده و در 

 ي استدیگر و انگلیسی راهکارهاي شفاهی ایرانیان، و زبان چینی  است براي رفع نیازيراهکار فارسی

نگ از دیرباز موردتوجه  مستقیم زبان و فرهرابطۀ .مشابه آنها و رفع نیازهاي براي مردمانی دیگر

»جهانی شدن«از طرفی  ).1394عالمی، ( شناسان بوده استشناسان و جامعهفالسفه، زبان
1

 از جمله 

 به را توسعهدرحال کشورهاي ارتباطات، و اوريفنّ روزافزون پیشرفت پرتو در که است مهمیمسائل 

 کشورهاي اقتصادي ـ فرهنگی ـ علمی ونگوناگ هايعرصه در را دگرگونیها از ايزنجیره و کشانده چالش

  حفظ بر که ،ایران نظیر کشورهایی براي »شدن جهانی« ةپدید شناخت .است آورده وجود هب جهان

براي . مهم است دستاوردهاي علمی خود اصرار دارند، بسیار  فرهنگی و نشرارزشهاي و استقالل

آمیزي اقتصاد، درهم شدن عبارت است ازجهانی «: ارائه شده است توصیف این فرایند تعریف جامعی

شناسی، سیاست، فرهنگ و رفتارها از طریق نفی مرزها و حذف پیوستگیهاي ملی و اقدامهاي جامعه

  ).1391 ،ی؛ تفرش1382 ،يری؛ تسخ1384؛ وبگاه حوزه، 1394 ،یعالم( »دولتی

گر نتوانند دانشمندان و مهندسان ممکن است به لحاظ فنی درخشان و خالق باشند؛ اما ا

 موردتوجه و همآشنا کنند، مهارتها  ارزش کارشان همکاران، مشتریان، و مدیران خود را با میزان

نتوانند با  در یک کالم، اگر افراد فنی .استفاده خواهد مانددون احتماالً ب  ودریگمین قدردانی قرار

عالی و  ح دهند، مهارتهاي بسیاراهمیت و چرایی کار خود را توضی کنند و دیگران ارتباط مؤثر برقرار

، بلکه ابزاري نیست تنها مفیداین، داشتن مهارتهاي ارتباطی بنابر .خواهد رسید به نظر فنی آنها زائد

  بیشتر با هرچه .(Talberg, 2006)امروزي است»  واقعیدنیاي«حیاتی براي موفقیت، حتی بقا، در

 .»یابدافزایش می ع نیزاهمیت این موضو  آن هستیمکه امروز شاهد المللی شدن صنعت و تجارتبین

 زبان میانجیبه انگلیسیزبان نظر به اینکه 
2

نیازمندي  تبدیل شده است، یالمللدر روابط بین 

. است آموختگان مهندسی امروزدانش زبان به مراتب باالتر از مهارتهاياین مهندسان فردا به مهارتهاي 

جهانی « فرایندهاي نشر براي مناسبی ربست آن المللیبین واسطۀ گسترةهاز طرفی، زبان انگلیسی ب

»فرهنگی ـ همگونی علمی« و» شدن
3

رسانی جهانی، هاي اطالع از طریق ابزارهایی چون شبکه

اي و اینترنت فراهم رادیو، تلویزیون ماهواره: جمعی مانندارتباط هايهاي الکترونیک و رسانهکتابخانه
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 ما ةیم آیا مهارتهاي زبان انگلیسی مهندسان آیندبه نظر ما دیگر نیازي نیست که بپرس .ده استکر

این در . رتها را بهبود بخشیم این است که چگونه باید این مهاپرسشیا خیر؟ بلکه  باید بهبود یابد

پژوهش تالش دارد تا از یک  رو، اینایناز . فن تعلیم و نوآموزي است حوزة ازپرسش اول یک درجۀ

، سپس ویژگیهاي اساسی زدپردابآموزش مهندسی نوین  رزبان تخصصی د سو به نقش و تأثیر

هاي مهندسی در مقطع هاي درسی رشته برنامهۀاوري را که الزمو فرهنگ فنّ مهارتهاي ارتباطی

ا استفاده از روش ـه، بـالـن مقـای دف، درـن هـه ایـل بـراي نیـب .دـرفی کنـ مع،تـکارشناسی اس

 بررسی و بحث مورد نویسندگان تجربیات رفتنگ نظر با در تحلیلی، مباحث نظري مربوط  ـتوصیفی

 و عمومی انگلیسی زبان آموزش در آمدهدستهب رویکرد پیشنهادشده ناشی از تجارب  واست گرفته قرار

  ساله10 ةدور یک طی در مهندسی و علوم ختلفمهاي کارآموزان در زمینه و دانشجویان به تخصصی

  .ته استعنوان یکی از متخصصان این رشنویسنده به

  

  زبان و زبان خارجی چیست؟  .2

ها ازطریق تولید  و خواسته،زبان خاص انسان است و شیوه غیرغریزي انتقال عقاید، دانش، احساسات

به زبان نهادي است که انسانها  .(Sapir, 1921; Lyons, 1981) اي از نمادهاي اختیاري استمجموعه

 تفکر ةزبان شیو. کنند میفرهنگی برقرار ـ تعامل علمی نمادهاي قراردادي با یکدیگر ارتباط و وسیله

که وقتی به زبان دیگري طوريهاندیشیم، بکند که به چه چیزي میتعیین می دهد وما را شکل می

روند کار میه ب نمادهایی که در گفتار یا نوشتار .بینیممی اي دیگرکنیم دنیا را به گونهصحبت می

نظر به اینکه ارزشها و هنجارهاي . ان مفاهیم دانشی و فرهنگی هستندهاي اصلی تشکیل و بیشیوه

فرهنگی الگوهاي  توان نتیجه گرفت که هررفتاري از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، می

  .بیگانه و ناشناخته است هاي فرهنگی دیگررفتاري مربوط به خود را دارد که براي مردمی با پیشینه

  

 

  

  

  

  

 
  

    

  اوريفنّ اخل بین زبان، فرهنگ، تفکّر، علوم وتد: 1کل ش

  

 ورياعلوم  و فنّ

 تفکّر

 فرهنگ

 زبان
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 ثیر قرارأتیک زبان خارجی، عوامل بسیاري وجود دارند که سطح فرایند را تحت نگام یادگیري هبه

 پژوهشگران گوناگون  راکنون عواملی مانند انگیزه، هوش، سن، نگرش و رفتار و جنسیتتا. دهندمی

یکی از  عنوان یادگیرندگان نسبت به زبان به»نگرش و رفتار«اند که در آن داده قرار مورد بررسی

البته نگرش و رفتار یک پارادایم روانی است . ثر بر اکتساب زبان شناسایی شده استؤعوامل حیاتی م

  یا عدم مقبولیت موردارزیابی قرار لحاظ مقبولیت و  خاص ازيهادنکند که می که هنگامی بروز

شوند زیرا اي سازگار رفتار، روانشناسان معموالً متوسل به نگرشها میبراي توضیح الگوه. گیردمی

تجربه نشان داده است که . است احساسات انسانها نسبت به زبان خود و زبانهاي دیگر نگرشها بیانگر

 که نگرش مثبتی به یادگیري زبان انگلیسی از خود ،هاي مهندسیه از دانشجویان رشتهـآن دست

 یـمنف رشـنگ دانـب هـک ايدهـع آن اـت دـآموزنمی راآن رـتساده و رـتسریع اًـلبغا د،ـدهنمی نشان

 نـپایی یـشناخت ردـعملک و رابـاضط اـب راهــهم والًــمعم انـشاريــادگیــی یندافر و دـدارن

  (Nordin, 2013; Huckin & Olsen, 1991).تـاس

  

 ي ارتباطی مهندسانارتقاي مهارتها تأثیر زبان انگلیسی تخصصی بر .3

اند که براي  رسد اکثر مردم جهان پذیرفته اند، چون به نظر مینامیده» گووزبان گفت«زبان انگلیسی را 

 هردسترسی نامحدود به  تقریباً این زبان. گو و ارتباط با یکدیگر از زبان انگلیسی استفاده کنندوگفت

 ،رایانهموسیقی،  اوري،فنّ علوم، نظیرکند فراهم می شما باشد،  را که موردنظر و عالقۀموضوعی

 تلویزیون و ،اینترنت نظیر هاي امروز یا رسانه مباحث دینی سالمت، تجارت، ورزش، بهداشت و

 محققان بر. بوده است تأثیرگذار دانش و فرهنگ بسیاري از ما میزان علم و  بردر نهایتو  مطبوعات

گام با تحوالت و دانش روز در به مهندسان را به حفظ گاماین باورند که بهبود مهارتهاي زبان انگلیسی

مهم  یادگیري در طول عمر بسیار نظر تواناییاین موضوع از نقطه. سازدمیقادر هاي مهندسی زمینه

هاي جدیدي از مهندسی و فرصتهاي شغلی در  صالحیتهاي رقابتی در زمینهۀ توسعامکاناست چون 

به همین اندازه مهم است  نیز براي شرکتهاي مهندسی .دسان می دهدرا به مهنالمللی یک محیط بین

با . عمومی و تخصصی داشته باشند مهارت خوبی به زبان انگلیسی تسلط و  بخشهاي فنیکارکنانکه 

 یک عنوانتوانند نمایندگان خوبی براي شرکت خود باشند، بلکه ممکن است بهتنها میاین قابلیت نه

  .عمل کنند ر جلسات و مذاکرات با شرکتهاي خارجی انسانی مهم دسرمایۀ

اند و براي  انگلیسی ارائه شدهزبانعلمی و زندگی به  صر اطالعات بیشتر مباحث عرحال، درهبه

ان امروز الزم است دانشمندان و مهندس  جهانیۀو رقابت در عرص این منابع  صحیح ازةاستفاد درك و

  :براي مثال). 1394عالمی، ( ندشو آشنا المللی کامالًو فردا با این زبان بین
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 میلیارد صفحه اطالعات در اینترنت به زبان انگلیسی وجود   بیش از یک:بیشتر صفحات وب

  ؛!دارد

 یی، کتابهایی با نویسندگان آمریکایی، استرالیایی، کاندا. در هر موضوعی، از سرتاسر جهان :کتابها

  ؛بریتانیایی و کتابهاي ترجمه شده از زبانهاي دیگر

 راحتی در هر کجاي جهان هاي انگلیسی زبان هستند که به ها و روزنامه فقط مجله :مطبوعات

 ؛شوند یافت می

 مقـاالت علمی منتشر شده % 95حـدود . وري استازبان انگلیسی کلیـد دنیـاي علم و فنّ :علوم

مانند (زبان  از آنها مربوط بـه کشورهاي انگلیسی% 50 تنها حدود به زبان انگلیسی است کـه

 است؛) آمریکا و انگلستان

 تر  اي تر و حرفه المللی که خبرها را بسیار سریع هاي تلویزیونی بین شبکه : خبريياهگزارش

 ؛توان به آنها دسترسی پیدا کرد و در هر کجاي دنیا می کنند منتشر می

 انگلیسی صحبت  زبانتوانند به ونیم میلیارد نفر در جهان میود یک حد:گو با دیگرانوگفت 

ها و اندیشیتمام همتقریباً  .کنند، و یک میلیارد نفر دیگر هم مشغول فراگیري آن هستند

سیاستمداران کشورهاي . شود به زبان انگلیسی برگزار می) نظیر المپیک(المللی  مسابقات بین

انگلیسی، زبـان اصلی . کنند رقراري ارتباط با یکدیگر استفاده میمختلف از زبان انگلیسی براي ب

سازمانهایی از قبیـل سازمـان ملل متـحد
1
 نـاتـو،

2
، سازمان کنفرانس اسالمی

3
 است؛...  و

 یی مانند علوم نانو،وریهاي ترازباالاوري است، مخصوصاً فنّافنّ زبان انگلیسی: پیشرفتهاي شغلی 

. است یافتن شغل بهتر تأثیرگذار  زبان انگلیسی درستندان. ، ژنتیک و پزشکیرایانهشناختی، 

 ةدر این دهکد. است پذیرالمللی تنها بـا این زبان امکان بسیار واضح اسـت که تجـارت بین

 .رسدجهانی براي ایفا کردن هر نقشی، دانش زبان انگلیسی ضروري به نظر می

. آموزش مهندسان مناسب است تا حدودي مشکل است انتخاب اینکه چه نوع زبان انگلیسی براي

ورزفن ة یکی نزدیک به واژ؛مفهوم متمایز را برداشت کرد توان دوعنوان مهندس می گاهی اوقات از
4
 

 .و دیگري نزدیک به مفهوم مهندس طراح، مبتکر و خالق) براي مثال مهندس تعمیر تلویزیون(

همچنین افرادي که آموزش و شغلشان مابین  تفاوتهایی با هم دارند و نیازهاي این دو گروه طبیعتاً

____________________________________________________________________ 
 

1. United Nations (UN) 
2. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
3. Organization of Islamic Cooperation (OIC) 

  »تکنسین«معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي . 4
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از طرفی بررسیها  .هاي مهندسی هستندیا همچنان در حال تحصیل دورهگیرند این دو گروه قرار می

تخصص آنها ارتباط کمی به  مندند حتی اگردهد که مهندسان بیشتر به موضوعات فنی عالقهنشان می

تواند براي توصیف سایر بعضاً متمایل به مطرح کردن زبانی است که می زیرا مباحث فنی .داشته باشند

 .م ارتباط دهد هگیرد و مهندسان را با یک زبان مشترك به هاي مهندسی هم مورداستفاده قراررشته

 مهندسی ـهاي فنی ان رشتهآموختگدانش اهمیت مهارتهاي ارتباطی به زبان انگلیسی براي رو،ازاین

 شتنعالوه، داهب. دانشگاهی تأکید شده است  مشاورانادت صنعت و اس حوزةدر نظرسنجیهاي متعدد از

عنوان بخشی از شرایط ضروري آموختگان مهندسی بهبودن مهارتهاي ارتباطی فنی خوب براي دانش

به دانش مهارتهاي  شخیص نیازهمچنین، ت .استخدامی در صنعت توسط کارفرمایان تعیین شده است

 هاي مهندسی درریزي و اعتبارسنجی رشتهارتباطی فنی سبب شده تا بسیاري از شوراهاي برنامه

 هاي مهندسی قابل رقابت با سایرتوسعه یکی از شروط تأیید برنامهکشورهاي پیشرفته و درحال

  کتبی وبراي ارائۀ به دانشجویان ها در آموزش مهارتهاي ارتباطی مؤثرکشورها را توانمندي برنامه

  .(Nordin, 2013; Huckin & Olsen, 1991; Blakeslee, 2001) . دهند شفاهی گزارشهاي فنی قرار

هایی است که به راهبردنیازمند  میان دانشجویان مهندسی  بهبود مهارتهاي زبان انگلیسی درۀالزم

برخی از پژوهشگران بر  .حرفه خود بینجامد وارتباط با رشته  مناسب زبانی آنها در  مهارتهايۀتوسع

دروس فنی توسط استاد به زبان انگلیسی در کنار   شفاهییا ارائۀزبانه دو این باورند که اجراي آموزش

البته حامیان آموزش . دانشجویان شود  مهارتهاي زبان انگلیسیتواند سبب توسعۀکالسهاي زبان می

آنها معتقدند که  .کنندتعددي در دفاع از این روش آموزش بیان میاستداللهاي م دوزبانه نیز دالیل و

 واژگان آنها نیز میزان و با این روش غیرمستقیم بهبود یافته توانمندي مهارتهاي زبانی دانشجویان

 اول باید با رشته و نیاز زبانی مهندسان آینده در درجۀمورد هرحال، توانمندیهايبه .یابدافزایش می

 با در نظر گرفتن تمرینها و فعالیتهاي یادگیري زبان باید رو، رویکردازاین .مرتبط باشدحرفه آنها 

 آموزش زبان براي یک برنامۀ ،بنابراین .المللی ارائه شوددر مفهوم بین معمول و مرتبط با حرفه و رشته

را  مد، بلکه باید آنانفوق بینجا از منظر به بهبود مهارتهاي زبانی آنهاباید  تنهادانشجویان مهندسی نه

 قادر به برقراري ارتباط مناسب با ،کهطوريهآگاهی بخشد ب مربوط نسبت به مباحث فرهنگی نیز

.دهمکاران خود از سایر ملیتها باشن
1

  

____________________________________________________________________ 
 

  : براي آگاهی بیشتر به این منابع نگاه کنید. 1

- Talberg, 2006 
- Huckin & Olsen, 1991 
- Blakeslee, 2001 
- Scott, 1965 
- Seelye, 1988 
-Tomalin, 1993, 2008 
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کالسهاي  در کنند که بهترین روش آموزش زبانمدرسان زبان انگلیسی استدالل می بسیاري از

ی متفاوت کم  مناما تجربۀ. مهندسی ـهاي فنی رشته شجویانحتی براي دان ؛انگلیسی عمومی است

متفاوت از متون ادبی و  منظور، برنامه، گفتمان و واژگان متون فنی واقعیت این است که هدف،. است

 مقایسه این ویژگی به تنهایی نیاز به استفاده از روشهاي آموزشی متفاوت را در .اي هستندیا روزنامه

  . کندتوجیه می  و ادبی،آموزش متون عمومی، اجتماعی در با روشهاي معمول

»انگلیسی فنی یا تخصصی«در اینجا اصطالح 
1

موضوعات فنی را   که، براي اشاره به متونی معموالً

غالباً گفتمان آن متفاوت از موارد معمول در متون ادبی یا و  شود، استفاده میدهندپوشش می

»ايانگلیسی حرفه« منظور از اصطالح همچنین. موضوعات مختلف اجتماعی است
2

اشاره به آموزش  

ها زبانی مربوط به یک حرفه خاص یا گروهی از حرفه مهارتهاي ۀتوسع هدف با که است انگلیسی زبان

  .شودریزي و ارائه میبرنامه

 

  ریزي و روش تدریس زبان انگلیسی تخصصی به مهندسان برنامه .4

»انگلیسی براي اهداف ویژه« ۀآموزان در زمینانگلیسی به زبان  آموزش زبانیکی از تخصصهاي رشتۀ
٣
 

آموزان ن معنی که هدف زبانیاه اساس نیاز است، ب  تخصصی معطوف به هدف و برةاین حوز .است

 و به دلیل نیاز به استفاده از زبان انگلیسی در انهصرفاً یادگیري زبان انگلیسی نیست، بلکه هدفمند

  دو به  تخصصی خودةاین حوز .دارند علمی خود تمایل به یادگیري این زباناي و یا زندگی حرفه

»)علمی( دانشگاهی اهداف براي انگلیسی« شاخه
4 

»)ايحرفه(براي اهداف شغلی انگلیسی« و
5

تقسیم  

  هستند که معموالًیعالی و یا کارکنان  اول معموالً دانشجویان آموزششاخۀ یادگیرندگان. شودمی

زبان یادگیري  آنها نیازمند.  دارنددانشگاهی ـ تحصیل و نهایتاً اشتغال در یک فضاي علمی د ادامۀقص

 دوم معموالً افراد شاغل و ۀیادگیرندگان شاخ.  علمی خود هستندانگلیسی براي موفقیت در حرفۀ

قراري  خود و برۀ نگه داشتن دانش حرفروزاي هستند که نیازمند یادگیري زبان انگلیسی براي بهحرفه

هاي مهندسی مخاطب اصلی این نظر به اینکه دانشجویان رشته.  وکارندارتباط با دنیاي رقابتی کسب

هاي زبان انگلیسی براي برگزاري دوره دانشگاهها الزم است دو هدف مشخص در بحث هستند،

ریزي یه کلی مهارتهاي ارتباطی دانشجویان و دیگري پایکی توسعۀ: کنند دانشجویان مهندسی دنبال

 درسی، اهداف یادگیري، اساس، برنامۀبراین .آنها بیشتر و پاالیش مهارتهاي زبانی یادگیري براي

____________________________________________________________________ 
 

1. Technical English 
2. Vocational English 
3. English for Specific Purposes (ESP) 
4. English for Academic Purposes (EAP) 
5. English for Occupational Purposes (EOP) 
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   دانشجویان مهندسی و با در نظر گرفتن نظر رشتۀانتخاب مواد و روش آموزشی باید مرتبط با

 رایط وش الزم است در بنابراین، آموزش زبان انگلیسی تخصصی. تدوین شود نفعان گوناگونذي

متجلی  براي ارتقاي کیفی فعالیتهاي کالسی» حالت واقعی «اي ازآینه و اجرا شود بسترهاي معتبر

  .سهولت انجام پذیرندتا انتقال دانش و مهارتهاي الزم به (Gilbert, 2013) کند

  

  تبیین نیاز زبانی مهندسان. 1. 4

بحث  این.  شروع کار استۀآنها نقط تحلیلوعنوان هدف و تجزیهتبیین نیازهاي زبانی مهندسان به

 هاي علمیبا در نظر گرفتن نیازهاي حرفه و یا دوره تمرین و یادگیري آن هايشامل زبان و شیوه

وضوح براي موضوعات گوناگون در سطوح، مؤسسات، یا کشورهاي این نیازها باید به. استمربوط 

 ممکن است در جوامع گوناگون متفاوت  چون این نیازها،گیرند مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار

»2002آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی،  « عمومیبیانیۀحال، بااین .باشند
1 

را  چهار عنصر کلیدي

استفاده از زبان مقصد؛ دانش صریح : ستا دهکرمشخص  هاي زبانعنوان معیار سنجش نتایج برنامهبه

  نیز بدیهی است این معیار. رهنگی استفاز زبان؛ دانش ابعاد فرهنگ هدف؛ و آگاهی بین

 .باشد زبانی مهندسان براي تبیین و بررسی نیازهاي  مناسبیارچوبچ تواندمی

  

 اهداف یادگیري و آزمونهاي ارزیابی . 2. 4

. انتظار از یک موضوع یا رشته استة دانش و مهارتهاي موردکنند توصیفاهداف یادگیري معموالً

. انددست آورده همهارتی است که دانشجویان ب  سطح دانش وکنندة نیز بیانمونهاي ارزیابی و نمراتآز

تري از اهداف بدیهی است هرچه شرح دقیق. دارند آزمونها و اهداف یادگیري با هم ارتباط نزدیک

البته شرح اهداف . خواهد بود تردر دسترس باشد، تهیه و تدوین آزمونهاي مناسب آسان یادگیري

 اهداف استگاهی الزم .  دانش مربوط باشد حوزةبه مهارتهاي الزم درتوجهو با دقیقیادگیري باید 

 مثالهایی این اهداف را با دقت بیشتري  و با ارائۀتري تقسیم کردرا به بخشهاي جزئی یادگیري اصلی

آنها، تکالیف و  تجربه نشان داده است که توصیف دقیق اهداف یادگیري و ارتباط بین .کردتوصیف 

معلمان را نیز در  آموزان در یادگیري زبان کمک کرده و کارو زبان به دانشجویان عیارهاي ارزیابیم

 .کندتر میطراحی تکالیف مناسب آسان

 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

1. Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE) 
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  اجتماعی  ـدانش و آگاهی فرهنگی. 3. 4

 یادگیري دانش حوزة توان به دوموزش زبان انگلیسی عمومی و تخصصی اهداف یادگیري را می آدر

آموزان را ملزم اهداف یادگیري زبان دانشجویان و زباناساساً . بندي کردو یادگیري مهارتها دستهزبانی 

 کشورهاي انگلیسی زبان از نظر تاریخ و آداب و رسوم مردم آنها افزایش ةد تا دانش خود را دربارنکمی

  کشورهاي دیگر نیز  جهانی شدن، دانش فرهنگیرشد پدیدةبه روند روبهحال، باتوجهاینبا. دهد

ویژه کشورهایی که هاي آموزش زبان گنجانده شود، بهدر برنامه عنوان یک هدف یادگیري بایدبه

 تحصیل از یا براي ادامۀعنوان مهندس، پژوهشگر هاي مهندسی در آینده بهرشته احتماالً دانشجویان

ه همان اندازه کسب کسب دانش فرهنگی مهم است و شاید ب. آن کشورها بازدید خواهند کرد

اطالعات مربوط به فرهنگ  .عنوان موضوع جداگانه تدریس شودمهارتهاي زبانی مهم باشد، اما نباید به

خواست تا در تمرینهاي گوناگون  جو کرد و از دانشجویانوا جستهتوان در اینترنت یا کتابرا می

 آموزش زبان عمومی و ةیک دور هدف کلی از بحث دانش فرهنگی در. هاي خود را اعمال کنندیافته

 :باشد که واقعیت این آنان از بردن آگاهی هاي مهندسی باید براي باالرشته تخصصی به دانشجویان

هاي فرهنگی ها و پیشینهبه زمینهباتوجه ودانند میمتفاوت  مردم کشورهاي مختلف خودشان را«

یا توان درجا اصالح شکاالت زبانی را می باید توجه داشت که اشتباهات و ا»دهندرا نشان میخود 

  .ل اصالح و جبران نیستـی قابـراحتهب اجتماعی ـ ی فرهنگیـآگاه دان دانش وـرد ولی فقـک رانـجب

.(Pendergrass et-al., 2001; Alemi & Meghdari, 2015, Alemi, 2016) 

انشگاههاي دیگر ممکن د ا همکاران و دانشجویان درـی بـعلم لـاعی و تعامـهاي اجتمهـشبک

همکاري سودمند نیازمند  یک . آن کشورها باشدبارةکسب دانش و آگاهی در رايـب راهی است

 الزم است پژوهشی است و ـ و روشهاي آموزشی مشترکات علمی گرفتن نظر سازي با در ماهنگه

  .کرد را درگیر سپس دانشجویان و دوریزي شاستادان برنامه ابتدا بین

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  فرهنگ در یک نگاه: 2کل ش

  فرهنگ

  مذهب
  ارزشها  و طرز  فکر

  تحصیالت

  سازمانهاي  اجتماعی

   فرهنگ ماديوري  وافنّ
  قوانین  و سیاست

  شناسیزیبایی

  زبان
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درك مفاهیم خواندن و:  کردتقسیم دسته توان به چهارزبانی را می  مهارتهايةحوز
1

؛ درك 

شنیداري
2
برقراري ارتباط شفاهی ؛

3
)نگارش(و برقراري ارتباط نوشتاري  ؛

4
برقراري  توانمندي در. 

 هرگونه تعامل و همکاري الزمۀ اجتماعی  ـغیررسمی ارتباط شفاهی و نوشتاري در تعامالت رسمی و

بیشترین حاالت و شرایط ارتباطی، دانشجویان مجبور به استفاده از دانش  حال، دربااین. سازنده است

 مفاهیم با دهندةارائه ؛ آنها حاوي واندعبارات زبانی از جنس عبارات فرهنگی. فرهنگی خود هستند

کشوري است  فرهنگ و دانش فرهنگی شما از ةکنند، این عبارات بیاندر واقع. هستندقیود فرهنگی 

»مهارتهاي زبانی« این دو موضوع. ة آنیدکه نمایند
5

»دانش فرهنگی« و 
6

توانند و نباید از هم جدا  نمی

همراه  برقراري ارتباطات اغلب موارد ممکن است باعث شکستن و یا عالوه، آگاهی فرهنگی درهب. شوند

  .مذاکرات شود در با موفقیت

 
    مواد آموزشی و درسی .3. 4

مواد . زبان تخصصی را پوشش دهند  درسیشده در برنامۀمواد درسی باید اهداف یادگیري ذکر

 ةشدعنوان مثال متون نوشتهبه(  اول باید از متون معتبردسی در درجۀآموزشی براي دانشجویان مهن

) از آموزش زبان غیر گر موضوعات مهندسی اما براي مقاصد دیو دربارة نامهندسان، براي مهندس

شغل و  به اینکه دانشجویان در نظر .زبانان بومی نوشته باشند توسط انگلیسیانتخاب شوند و ترجیحاً

رشته مهندسی   آینده خود این نوع متون را مشاهده خواهند کرد، متون انتخابی باید مرتبط باۀحرف

نمادها،  جزوات، تصاویر، اشکال، شاملتواند این مواد می. باشد که آنها درحال تحصیل آن هستند

  . مهندسی دانشجویان باشدۀموضوعات مربوط به رشت فیلم از و معادالت، سخنرانی فرمولها و

 زبان انگلیسی براي اهداف ویژه هایی از استفادةعنوان منابع و نمونهشده بهترتیب، متون انتخاباینبه

 الزم است سطح مهارتهاي زبانی دانشجویان را باالارد  موتمامالبته در . کنندو شرایط خاص عمل می

طرف دیگر، تعلیم درواقع پاسخ دادن به  از. اصالحاتی انجام داد گرفت و درصورت نیاز نظر نیز در

به هدف موردنظر  تا چگونه کالس انجام دهیم؛ چرا و خواهیم درمی کاري راه پرسشی است که ما چ

گوناگون  سازي فعالیتهاي و یکپارچه،تدوین ساختار ریزي،نامه است درخصوص برپرسشیاین . برسیم

  همانطور که .باید با تأمل به آن پرداختکه یادگیري دانشجویان  افزایش میزان منظوردرسی به

  مهارتهاي زبان انگلیسی شامل توانایی درك شفاهی و کتبی و توانمندي در، نیز اشاره شدترپیش

____________________________________________________________________ 
 

1. Reading 
2. Listening 
3. Speaking 
4. Writing 
5. Language Skills 
6. Cultural Knowledge 
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هاي مختلف و براي مقاصد زمینه  کافی درةنگارش به انداز در اهی وآن به صورت شف استفاده از

 توان دانشجویان را با نگارشمی  مهارتهاي زبانیبراي توسعۀ در تدریس و تعلیم .گوناگون است

 کوتاه  تبلیغاتی و راهنما و مقالۀ1هايدفترک، )با طولهاي متفاوت(هاي رسمی، گزارشیادداشتها و نامه

گو ووگفت ي فنی و بحثاندیشیهاهمدر کالس و   شفاهیارائۀ. ا و مجالت آموزش دادهبراي روزنامه

شفاهی دانشجویان  هاي مهارتۀاي مناسبی براي توسعهجلسات و مذاکرات تخصصی فعالیت در

  (Alemi & Meghdari, 2015, Alemi, 2016). مهندسی است

اي درحال تبدیل شدن به ور فزایندهاي دیگر به طفعالیتهاي حرفه مانند اکثر  مهندسیۀحرف

. شویم متمرکز بنابراین مهم است که روي مهارتهاي نوشتاري دانشجویان نیز. گراستحالت نوشتن

بلکه خود   دیگران مسلط باشند،شدةاسناد نوشته اصالح گزارش و باید به ویرایش ونن تنها امهندس

  . داشته باشندمقاالت و گزارشهاي فنی را نیز باید توانمندي نگارش

  

  اجتماعی ـ آموزش زبان انگلیسی با چاشنی فرهنگی .5

اي در سالهاي اخیر توجه به  گسترش استفاده از اینترنت، تلفن همراه و تلویزیونهاي ماهوارهۀواسطهب

سسات ؤ بسیاري از م،روایناز. ویژه زبان انگلیسی روند افزایشی داشته استهآموزش زبان خارجی و ب

کنیم  مشاهده می،وجوداینبا. اي تدریس و آموزش زبان هستنددنبال برترین شیوه بر هبآموزش زبان 

کنند، قادر به سسات آموزش زبان خارجی تحصیل میؤ که در مدارس یا م،آموزانیبسیاري از زبان

آموزان با لذا آشنا کردن زبان.  زبانی نیستندۀي ارتباط در بافت و فرهنگ واقعی آن جامعربرقرا

گوهاي وبراي کاربرد زبان در گفت . زبانی از ضروریات یادگیري هر زبان خارجی استجامعۀ آن فرهنگ

 در. فرهنگی صحیح، آشنا بودن با پیامهاي فرهنگی ضروري استرتباط بیناکردن  متناسب و برقرار

ژست گرفتن هر فرهنگ، افراد بعضاً از آهنگ، زیروبمی صدا، سرعت و مکث، اشارات و حاالت صورت،  

رعایت ادب به هنگام   درتفاوتهاي فرهنگی. کنندبلندي خاصی براي گفتمان کالمی استفاده می و

ات فرهنگی نیز با سبکهاي ارتباطی حعالوه ارزشهاي فرهنگی و ترجیهب. سختن گفتن نیز مشهود است

ی در کشورهاي انگلیسی توان حتوح میوضهاین تفاوتها را ب .کندهاي گفتاري گوناگون بروز میو شیوه

و فرهنگ  بخشی از همبنابراین زبان . )1394عالمی، ( زبان نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس مشاهده کرد

ري ـوزش و یادگیـز آمـی رمـواي فرهنگـع درك محتـدرواق. تـاسا ـگ مـ فرهنةدـکننسـ منعکمـه

د مگر آنکه به ـدا کننـل پیـط کامـتسلانی ـه زبـد بـتواننآموزان نمیانـزب. تـان اسـق زبـموف

به نظر بنده  . نیز تسلط داشته باشند،شودآنها از زبان استفاده می که در، اجتماعی ـ بافتهاي فرهنگی

 آرایی آواها و کلماتیادگیري زبان تنها یادگیري صورتهاي زبانی مانند آواها، کلمات، واج

____________________________________________________________________ 
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 چگونگی ۀ همچنین مطالع.(Pendergrass, et-al. 2001; Alemi & Meghdari 2013-2015)نیست

عبارت دیگر، یادگیري ه ب. و کامل نیست ثرؤاداي جمالت تنها عنصر الزم جهت ارتباط زبانی م

. (Scott, 1965) کنند براي یادگیري زبان آنها ضروري استمی فرهنگ افرادي که با آن زبان صحبت

آموزان انگلیسی در کشور، آشنایی ش روزافزون زبان گسترواسطۀهب توان نتیجه گرفت کهمی روازاین

شاهد گسترش است و ما بهورزبان ویژه کشورهاي انگلیسیهمردم ایران با فرهنگ کشورهاي غربی ب

ت ـب اسـن مطلـاي ایـري گویـادگیـان و یـ زبۀـریـ نظ.مـایرهـی روزمـدگـه و زنـجامع در ر آنـتأثی

 هفت هدف را براي مجموعاًت و ـان اسـوزش زبـاي آمـسهم در کالـري مهـگ عنصـه فرهنـک

 رـنظ ات درـموضوع ق وـآموزش فرهنگ به دانشجویان براي درك و آگاهی بهتر حقای

  :(Seelve, 1988; Tomalin, 1993, 2008; Pendergrass, et-al. 2001)تـگرف

 ؛ همۀ مردم فرهنگیةشدرفتارهاي شرطی 

  سخن  و محل زندگی بر شیوة اجتماعیۀن، جنسیت، طبقمتغیرهاي اجتماعی نظیر ستأثیر 

 ؛گفتن و رفتار افراد

 ؛ موردنظر فرهنگ جامعۀرفتارهاي مرسوم و عرف در موقعیتهاي خاص در 

 ؛زبان موردنظر مفاهیم فرهنگی کلمات و عبارات در 

 ؛گرفتن شواهد موافق نظر با در توسعه توانایی ارزیابی و تصحیح فرهنگ موردنظر 

 ؛دهی اطالعات مربوط به فرهنگ موردنظرارتهاي الزم براي سازمان مهتوسعۀ 

 و تقویت احساس همدلی با مردمان آن  نظر فرهنگ موردبارةبرانگیختن کنجکاوي هوشمندانه در

  .فرهنگ

.  جدیدي نیستۀاشاره شد، موضوع آموزش فرهنگ در زبان خارجی مسئل اختصارهمانطور که به

   و غذاهاي محلی محدود، آهنگها، تعطیالت، لباسهاة چند درس دربارۀائاما در بیشتر مواقع به ار

تري از مباحث فرهنگی اگرچه اشاره به این موضوعات بسیار مفید است، ولی اگر ابعاد وسیع. شودمی

تري اجتماعی غنی  ـآموزان دورنماي زبانیدر کنار این مطالب آموزش داده شود، دانشجویان و زبان

  ـهدف توانمند ساختن دانشجویان براي حضور در بافت فرهنگی ویژه اگرهب. ردکسب خواهند ک

 درسی دقت در برنامۀ فرهنگی باید بهرو، اهداف و فعالیتهايایناز. دنباش  موردنظراجتماعی جامعۀ

برخی .  به دانشجویان کمک کرد، که فرهنگها یکسان نیستند،گنجانده شوند و براي درك این واقعیت

  :شوندهاي پیشنهادي براي آموزش فرهنگ در کالسهاي زبان انگلیسی به شرح زیر معرفی میاز روش

 مانند فیلم، گزارش   موردنظرمنابع واقعی جامعۀ:  معتبر و درستاستفاده از مواد آموزشی

 ،ها، منوي غذاها در رستورانگاهها، وبهاي تلویزیونی، اخبار، مجالت و روزنامههواشناسی، برنامه

 ؛هاي مسافرتیترکدفو 
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 ؛ آنها با موارد مشابه در زبان مادريۀالمثلها و مقایس ضرببحث دربارة: المثل ضربارائۀ 

 ؛ آنهاةآوردن اشیا یا تصاویري که بار فرهنگی دارند و بحث دربار: اجتماعی ـ کپسولهاي فرهنگی  

 یل تفاوتهاي فرهنگی دلهها؛ براي مثال مواردي که بنامهنمایشطراحی و اجراي : جراي نمایشا

 ؛کندایجاد سوءتفاهم می

 و مصاحبه با   موردنظرۀدانشجویان به جامع درصورت امکان؛ اعزام:  علمی اقوام و نژادهامطالعۀ

 ؛هاي مختلفافراد در زمینه

 که زبان انگلیسی ،آوردن فرد یا دانشجویی به کالس: دانشجویان در جایگاه سفیران فرهنگی 

بین آن فرد  نظردن امکان تبادلکرفراهم  آن جامعه بزرگ شده است، و رد زبان مادري اوست و

  ؛آموزاننو زبا

 آموزان الگوهاي فرهنگی مردم و واکنش آنان را در برابر مشکالت زبان: رویدادهاي انتقادي

 ؛دهندنظر می  ارزش آنها ةدربار کنند ومشاهده می

 اجتماعی   ـاي فرهنگیه در آن پیام یا نکتهگذاردن فیلمی ک اجرا و به نمایش: نمایش فیلم

  .باشد

نشرفرهنگی
1

 دیگر ۀجامعه به جامع به مفهوم پخش باورهاي فرهنگی و فعالیتهاي اجتماعی از یک 

وریهاي پیشرفته سبب افزایش ترکیب فرهنگهاي دنیا از طریق اقوام ا و فنّ،ونقلارتباطات، حمل. است

 پخش و گسترش موسیقی، جشن گرفتن نوروز و سایر ،اي مثالبر .مختلف، مذاهب و ملیتها شده است

 هایی روشن از نشراعیاد و مراسم، و حتی پخش بیماریها از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر نمونه

  ـفرهنگی نشر اي ازجهان نمونه همچنین گسترش اسالم و باورهاي اسالمی در .فرهنگی است

مذهبی
2

اي ر چین و توزیع سریع آن در خاورمیانه و اروپا نیز نمونهتولید کاغذ براي اولین بار د . است

وريافرهنگی فنّ از نشر
3

فرهنگی  نشر نفوذي در عالوه، براي قرنها تجارت عامل فرهنگی باهب. است 

اقتصادي
4

 زبان  ذکرشدهدر تمامی موارد . کاال بین آسیا و اروپاة ابریشم مثالی براي مبادلۀ بود و جاد

 زبان انگلیسی عمومی و تخصصی نقش غالب و کلیدي را در ه امروزکهته است نقش اصلی را داش

کشیدن  به تصویر  باید توجه داشت که آموزش فرهنگ و،روازاین. کندنشرهاي گوناگون بازي می

 مطلوب ۀدستیابی به نتیج اي نیست وساده تدریس زبان خارجی کار اجتماعی در  ـتفاوتهاي فرهنگی

  ).1391رستم بیک تفرشی و رمضانی واسوکالئی، ( تجربه است ت، ظرافت، ومستلزم آگاهی، دق

____________________________________________________________________ 
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هوش هیجانی
1

و مهارت ارتباطی هوش هیجانی اثرات عمیقی در زندگی و مهارتهاي شغلی هر فرد  

 کنندةارتقاي مهارتهاي هوش هیجانی تسهیل. قاعده مستثنی نیستند مهندسان از این دارد و

هاي دیگري مانند در واقع، اثرات آن در حوزه.  در انجام کارهاي گروهی استویژههب ارتباطی، مهارتهاي

رشد  روبهزمینۀ .مشهود است فرهنگی نیزو مهارتهاي ارتباطاتی بین کسب مهارتهاي زبان خارجی

تواند به کسب مهارتهاي ارتباطی کمک و در نتیجه هایی است که میشانهة ندهندهوش هیجانی ارائه

  اساس بررسیهاي جالب توجه است که بر .یاري رسانند رتهاي مهندسان جهانی آینده مهاۀبه پای

حتی براي کسانی با (افراد  ايحرفه اعتبار آمده تواناییهاي هوش هیجانی در تعیین موفقیت وعملهب

 هوشیةبهر حدوداً چهاربرابر )هاي علمیزمینهپیش
2

ب رسد ضریواقع، به نظر میدر .اندتر بوده مهم

هوش  .(Goleman, 1998) هوش هیجانی قابل دسترسی است  مهارتهايۀهوشی باال نیز با پشتوان

منجر  اي کهویژه افراد و با هدف قرار دادن عناصر بر تواناییها و ظرفیتهاي ارتباطاتی اًهیجانی مستقیم

  .است شوند، تأثیرگذارمهارتهاي ارتباطاتی می به بهبود و ارتقاي

  

  گیري نتیجه .6

در ) و اجتماع(هاي صنعت منظور حفظ ارتباط در جهان امروز، دانشگاهها نیازمند انعکاس خواستههب

شکی نیست که آشنایی با زبان و فرهنگهاي .  هستندآموختگاندانشانتقال مهارتهاي موردنیاز به 

انشجویان و د ویژه در انتقال دانش و تجربیات مختلف براي مهندسانهغیربومی دستاوردهاي مثبتی ب

 مهارتهاي ۀهاي یادگیري و توسعدن فرصت و زمینهکربنابراین، فراهم  .دارد مهندسی  ـهاي فنیرشته

حال تبدیل  اي درکافی و جامع زبان انگلیسی تخصصی براي دانشجویان مهندسی به طور فزاینده

دنیاي رقابتی در خساراتی  موضوع  به این نداشتنکوتاهی یا توجه کافی .شدن به یک ضرورت است

  طی دورة که نیازمند کسب مهارتهاي ارتباطی در،اي دانشجویان تحصیلی و حرفهامروز به آیندة

توان مطرح و  متفاوتی را میراهبردهايبراي دستیابی به این هدف .  وارد خواهد کرد،مهندسی هستند

سهاي درس روشهاي سخنرانی به زبان انگلیسی در کال چه آموزش دوزبانه و یااگر. پیشنهاد کرد

، ولی چون تدریس به زبان بیگانه در است مهارتهاي زبان انگلیسی دانشجویان ۀمناسبی براي توسع

یک درس اجباري  دادن جایگزین قرارحل دانشگاههاي ما طبق قوانین موجود منع شده است، راه 

هاي مهندسی شته رتمامهاي کارشناسی برنامه براي آموزش و یادگیري زبان انگلیسی تخصصی در

زیرا تدریس و آموزش مهارتهاي ارتباطی زبانی با ترکیب صحیح به مهندسان تنها از طریق  ؛است

عالوه   آموزش زبان تخصصی بایدطبیعی است که برنامۀ. پذیر استتلفیق با موضوعات مهندسی امکان

____________________________________________________________________ 
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 ۀبراي ادام دسی مهارتهاي زبانی دانشجویان مهنتوسعۀ بر تعیین یک هدف و چهارچوب کلی، بر

یا  صورت نوشتاريه تمام مهندسان ب. عنوان مهندس متمرکز باشدآنان به  آیندهیا حرفۀ تحصیل و

رو، گنجاندن موضوع ازاین. کنندهاي گوناگون با هم ارتباط برقرار میبراي مقاصد و در زمینه شفاهی

 نظر یاتی آموزش مهندسان درعنصر ح عنوانمهارتهاي ارتباطاتی زبانی در آموزش مهندسی باید به

شامل اي تدوین و ارائه شوند که گونهبه هاي آموزش زبان تخصصی بایدنهایتاً، برنامه. گرفته شود

 استفاده از مواد و .است نزدیک  موردنظرۀه شرایط واقعی و حرفبکه تا حد امکان باشد،  فعالیتهایی

 و فرصت مناسبیدهد دانشجویان را افزایش  تواند فراگیري زبان تخصصییادگیري معتبر می منابع

اي آنها  زندگی حرفهةآیند د و درنفراهم ک  مهارتهاي زبانی آنان در دنیاي رقابتی امروزۀبراي توسع

  .باشد تأثیرگذار

  

  قدردانی

  ةوسیله از مشورتهاي استاد ارجمند جناب آقاي پروفسور علی مقداري که در طی دوراین  هب

را در تمام  تخصصی زبان به توجهاهمیت ِ مکرّر تشویقهاي و راهنمایی با میزبان استاد عنوانکتري بهدپسا

هاي  پیشنهادۀ متن و ارائۀبا مطالع تواناعنوان مشاورِ به ادامه در و شدند یادآور من به مهندسی هايرشته

 خاطر ملی نخبگان بهعالوه از بنیاد به.کنمغناي این مقاله افزودند، صمیمانه سپاسگزاري می مفید بر

 استادیاري در در سال اول دورة»  تخصصی و چالشهازبان انگلیسی«حمایت مالی از طرح پژوهشی 

  .کنمقدردانی میبهدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 
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