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سازي تجانس بين نياز دانشجويان مقطع دكتري به  بررسي مثلثي

گيري شده در  هاي زباني اندازه مهارت هاي زبان انگليسي و مهارت
  بخش زبان عمومي آزمون دكتري

  

  * شيال خيرزاده
  ** سيده سوسن مرندي
  *** منصور توكلي

  چكيده
دانشجويان  ازين موردهاي زبان انگليسي  بين مهارت هدف اين تحقيق، يافتن تجانس

آزمون  گيري شده در بخش زبان عموميهاي زباني اندازه مقطع دكتري و مهارت
ها از استادان رشته زبان انگليسي، علوم انساني، علوم پايه و فني و  داده. دكتري است

و دانشجويان مقطع دكتري، با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه، با روش  مهندسي
استادان معتقد بودند كه دانشجويان . داده، گردآوري شدند يساز يمثلثتوصيفي و 

اما دو مهارت خواندن و نوشتن ؛ اي زباني نياز دارنده مقطع دكتري به همه مهارت
 نياز موردهاي زباني  همچنين اظهار داشتند كه تجانسي بين مهارت آنها. تر هستند مهم

نيازهاي مقطع . گيري شده در آزمون وجود ندارد هاي اندازه در مقطع دكتري و مهارت
مهارت شنيداري براي ها،  دكتري دانشجويان شامل مهارت خواندن و نوشتن مقاله

و مهارت گفتاري براي ارائه مقاله در  ها در كنفرانس شده  ارائهفهميدن مطالب 
 درصد  پنجاهبخش خواندن آزمون دكتري مطابق نياز حدود . كنفرانس بود

كننده،  عالوه بر اين، دانشجويان مقطع دكتري شركت. كنندگان تحقيق نبود شركت
 .ي به آزمون دكتري بودندخواستار اضافه شدن بخش نوشتار
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  مقدمه
اين  ازجمله. گيري درباره افراد است هاي مختلف، تصميم هدف از برگزاري آزمون

براي يك شغل، دادن مجوز انجام كار و  توان به انتخاب فرد مناسب ها مي گيري تصميم
اگر ). 2012، 1زاهدي و شمسايي(يا ورود به مقطع تحصيلي باالتر اشاره كرد 

بر مبناي يك آزمون، بر افراد زيادي اثرگذار باشد، اين آزمون،  شده اتخاذهاي  تصميم
 اين نكته مهمي كه بايد در طراحي بنابر؛ شود ناميده مي 2ساز يك آزمون سرنوشت

ساز، در نظر گرفته شود، شناسايي دقيق هدف و  سرنوشت يها آزمون ژهيو بهها،  آزمون
است كه طراحان آزمون بايد در مورد  معتقد) 71:2006( 3اسپان. استفاده آزمون است

است، سازه آن چيست، چه كسي در اين  شده يطراحآزمون براي چه نيازي «اينكه 
 كامالً »كنند هاي آزمون استفاده مي ونه از يافتهكند و چه كساني و چگ آزمون شركت مي

  .اطمينان حاصل كنند
گيري شده، نياز است كه  هاي زباني اندازه براي تعيين هدف آزمون و مهارت 

مشورت كنند تا محتوا و خصوصيات آزمون را تعيين  4نفعان طراحان آزمون با ذي
شنيداري، (هايي  مهارت ، بايد مشخص شود كه چه مهارت ياگريد  عبارت به. كنند

ها بايد  گيري شوند و آيا اين مهارت اندازه در آزمونبايد ) گفتاري، خواندن و نوشتاري
، )2002( 5از ديدگاه رايان). 2006اسپان، (مجزا سنجيده شوند  ايو صورت يكپارچه  به

 سازه ازجملهگيري درباره محتوا و هدف آزمون بر اساس منابع مختلفي   معيار تصميم
 به دستاست،  شده  انجامدر اين زمينه  قبالًهاي تحقيقاتي كه  نفعان و يافته آزمون، ذي

تفسير نتايج آزمون و يا نحوه استفاده از  در موردگيري   همچنين براي تصميم. آيد مي
نفعان مشورت كرد تا اطمينان حاصل شود كه آزمون، نياز واقعي  آزمون بايد با ذي

نفعان شامل معلمان، دانش آموزان، والدين و يا  اين ذي. نجدس كنندگان را مي شركت
  هستند ليدخدر فرايند آموزش  ينوع به شود كه هر فردي مي

                                                                                                                                      
1. Zahedi & Shamsaee 
2. High-stakes test 
3. Spaan 
4. stakeholders 
5. Ryan 
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  بيان مسئله
كننده نيازهاي زبان انگليسي دانشگاهي  منعكس يخوب  بهطراحي آزموني كه  منظور به

ون انجام شود سازه آزم م است تحليلي دقيق و مشروح دربارهدانشجويان باشد، الز
توان استنباط كرد اين  مي شده  اشارهكه از موارد  يا نكته). 2004، 1باتلر و همكاران(

هاي  ويژه در مورد آزمون ، بهدهندگان آزموناست كه بايد بين مواد امتحاني و نياز 
، هدف تحقيق كنوني بررسي وجود نيبنابرا؛ ساز، تجانس وجود داشته باشد سرنوشت

بخش زبان عمومي آزمون دكتري و  شده درگيري  هاي زباني اندازه رتتجانس بين مها
هاي مختلف  نياز دانشگاهي واقعي دانشجويان مقطع دكتري به زبان انگليسي در رشته

  .است
  

  پيشينه تحقيق
 1974در سال  3است كه توسط جانز ياصطالح 2انگليسي براي اهداف دانشگاهي

، انگليسي براي اهداف )4:2006(ه هايلند از ديدگا). 2006، 4هايلند(معرفي شد 
هاي  تا چالش اجراست  قابلهاي اصولي و  دانشگاهي در تالش به دنبال يافتن روش

كند  وسيعي را كه تحصيالت دانشگاهي براي گروه زيادي از دانشجويان ايجاد مي
ه هاي ارتباطي الزم در هر رشت بدين منظور بر نياز دانشجويان و مهارت. برطرف كند

معتقد است كه اگر دانشجويان ) 2003( 5اسكارسال. شود تحصيلي متمركز مي
هاي زباني  خواهند در ارتباطات خاص رشته خود موفق باشند، بايد به همه مهارت مي

اين انگليسي دانشگاهي به مهارت خواندن  بنابر؛ در سطح پيشرفته تسلط داشته باشند
در ارتباطات  اند گرفته فراد كلماتي را كه شود و دانشجويان بايد بتوانن محدود نمي

 همهاي خواندن و نوشتن در كنار  ، مهارتعالوه به. كالمي و نوشتاري هم استفاده كنند
  ).2002، 6شلپگرل و كلمبي(شوند  باعث موفقيت دانشگاهي مي

معتقد هستند كه انگليسي دانشگاهي سبكي ) 2013( 7اسالويت  - گتليب و ارنست
، انگليسي گريد  عبارت به. گروهي خاص در فضايي خاص استاست كه معرف 
شموت . هاي زباني، كالمي، دستوري و واژگاني خاص خود را دارد دانشگاهي ويژگي

                                                                                                                                      
1. Butler et al 
2. English for Academic Purposes (EAP) 
3. Johns 
4. Hyland 
5. Scarcella 
6. Schleppegrell & Colombi 
7. Gottlieb& Ernst-Slavit 
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آموزان  زباني كه توسط معلمان و دانش عنوان بهزبان دانشگاهي را ) 40:1994( 1و املي
اين . اند عريف كردهكنند، ت مي استفاده ديجدهاي  كسب دانش و مهارت منظور به

منظور ارائه  هايي هم به اما تالش؛ تعريف، تعريفي نسبتاً كلي از زبان دانشگاهي است
تر از زبان دانشگاهي، با تمركز بر روي كاركردهاي زباني، سبك و  تعاريف دقيق

، 2و رودز سلومون ;2003اسكارسال، : براي مثال(است  شده  انجامدشواري شناختي آن 
دانشگاهي مختلف  يها مخصوص رشتهبر زبان  هاي اخير بر اين، تالش وهعال ).1995

 متمركزهاي ديگر  انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي، علوم پايه و رشته ازجمله
 ).2004، 3گتليب(است  شده

شود  عمده به زبان انگليسي انجام مي طور كه بهها و تكاليف دانشگاهي  فعاليت
ها، خواندن  برداري در كنفرانس سي، نقدنويسي، يادداشتنوي شامل پروژه، خالصه

، 4تروئيك-سويل(سبك خاص خود را دارند  هركدامچكيده و گزارش است كه 
، نياز دانشگاهي به )1990(سؤالز  ، به نقل از )2003(اسكارسال ). 1990، ليسو ;1984

، يسينقدنوانگليسي را شامل خواندن چكيده، نوشتن نكات كليدي سخنراني، 
برداري، نوشتن شرح كتاب، گزارش، مطالعات موردي، پروژه و مقاالت  خالصه

 بارهكي  بهتوان  ديدگاه اسكارسال، انگليسي دانشگاهي را نمي از .داند تفسيري مي
بلكه در طول زمان و همراه با افزايش اطالعات در آن رشته تحصيلي،  فراگرفت

  .شود انگليسي هم فراگرفته مي
هاي  فعاليت عنوان  بههاي زير را  فعاليت) 14:1998( 5ز و سنت جانايوان -دادلي

شركت در سمينارها و  -2ها؛  گوش كردن به سخنراني -1: دانند اصلي دانشگاهي مي
نوشتن مقاله، پاسخ دادن  -4  و متون ديگر خواندن كتاب، مقاله -3هاي آموزشي؛  دوره

 .رشنامه و گزا هاي امتحان و نوشتن پايان به سؤال
ويژه در  به هاي دانشگاهي به زبان انگليسي، بخش عظيمي از زمان فعاليت

، نيا بنابر؛ شود ، صرف خواندن به زبان انگليسي ميزبان  يسيانگلكشورهاي غير 
تدريج در اين مهارت به سطح پيشرفته  ، بهزبان  يسيانگلبسياري از دانشجويان غير 

شود  ديده نمي آنهاهاي ارتباطات كالمي  رتاين پيشرفت در مها كه  يحال دررسند  مي

                                                                                                                                      
1. Chamot & O’Malley 
2. Solomon & Rhodes 
3. Gottlieb 
4. Swales 
5. Dudley-Evans & St John 
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، مهارت خواندن شامل )2001( 2از ديدگاه فالوردو و پيكاك). 2006 ،1هوانگ(
توان به استفاده  هاي كالن مي مهارت ازجمله. ها است هاي كالن و خرده مهارت مهارت

دادن،  تعميم. جديد اشاره كرد اطالعات يريادگيبراي  ها واره طرحاز دانش موجود و 
خرده  ازجملهمتن،  مختلف هرهاي  توضيح دادن و يافتن ارتباطات منطقي، ميان بخش

در تحقيقي كه به بررسي ) 1986( 3كريستيسون و كرنكل. هاي خواندن هستند مهارت
هاي  اند، دريافتند كه مهارت درك و آگاهي دانشجويان از زبان دانشگاهي پرداخته

كنندگان در تحقيق  هاي دانشگاهي از ديد شركت تترين مهار خواندن و شنيدن، مهم
المللي و ديدگاه استادان  بررسي نياز دانشگاهي دانشجويان بين به) 1981(جانز . بود

هاي خواندن و شنيداري،  نتايج نشان داد كه مهارت. دانشگاه در اين زمينه پرداخت
 5پاتريك و موليگان ريد، كيرك و) 2004( 4سرانجام دوركين. ها بودند ترين مهارت مهم

زبان، بايد دو تا سه برابر   بيان كردند كه فراگيران غير انگليسي) 1998( 5موليگان
 به وجوددر چنين شرايطي، . زبانان زمان صرف كنند تا هر متن را بخوانند  انگليسي

  .تر خواهد بود آمدن عادت خواندن نقادانه بسيار مشكل
جنكينز، جوردن، (است  زبان  يسيانگلترين مشكل دانشجويان غير  نوشتن، مهم

؛ روزن فلد، لونگ و 2005، 8؛ ژو و فالتيس1994، 7؛ لكي و كارمون1993، 6ويلند
وضعيت و كاركردهاي مهارت ) 1983( 10بريگمن و كارلسون). 2001، 9اولتمن

تكميلي،  التيمقطع تحصدر  -1: نوشتاري را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه
 بر ياديز ديتأكهايي كه  حتي در رشته -2ترين مهارت است؛  ممهارت نوشتاري مه

نوشتاري تحويل  صورت بهشود، دانشجويان مجبور بودند تكاليف خود را  نمي نوشتن
معيار  -4نوع تكليف نوشتاري با توجه به رشته تحصيلي متفاوت بود؛  -3دهند؛ 

 - 5 ؛دستور زبان واژگان وها، ساختار متني و محتوا بود و نه  ارزشيابي نوشته
 دستور زبانزبان، مشكالت بيشتري درزمينه واژگان و   دانشجويان غير انگليسي

                                                                                                                                      
1.Huang 
2.Flowerdew & Peacock 
3.Christison & Krahnke 
4.Durkin 
5.Reid, Kirkpatric & Mulligan 
6.Jenkins, Jordan, & Weiland 
7. Leki & Carson 
8.Zhu & Flaitz 
9.Rosenfeld, Leung, & Oltman 
10.Bridgeman & Carlson 
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مهارت زباني "كه  به اين نتيجه رسيد) 217:1984(تروئيك -سرانجام، سويل. داشتند
  ."شود، مهارت نوشتاري است كه بيش از همه سبب رشد دانشگاهي مي

و چنگ، ) 2001( 1و چنگ برمن كميلي،در تحليل نيازهاي دانشجويان تحصيالت ت
هاي ارتباط كالمي  به اين نتيجه رسيدند كه مهارت) 2004( 2چنگ، مايلز و كرتيس

 هاي گروهي براي دانشجويان غير انگليسي كردن در كنفرانس و يا بحث مانند شركت
  كند كه دانشجويان غير انگليسي بيان مي) 501:1980( 3اوستلر. زبان بسيار مشكل است 

پيشنهاد كرد كه  نيبنابرا؛ ن براي تقويت مهارت گفتاري خود به كمك نياز دارندزبا
 مانند كنفرانسهايي  هاي اين دانشجويان بايد حداقل شامل تدريس مهارت كالس"

) 1994( 4عالوه بر اين، گراهام و پيكلو. هاي گروهي باشد دادن و يا مشاركت در بحث
ت تكميلي بيش از ساير دانشجويان به دانشجويان تحصيال كه اند دهيعقبر اين ) 1994(

  .تقويت مهارت گفتاري خود نياز دارند
، حتي براي دانشجوياني با زبان  يسيانگلدانشجويان غير  يبرا مهارت شنيداري،

، به نقل از فريس و 1995، 5ميسون(است مهارت  نيزتريبرانگ چالشسطح زباني باال، 
شركت كرده بودند اعالم ) 1980( 7تردانشجوياني كه در تحقيق اولس). 1996، 6تگ

 شده در  ارائهتر از فهميدن مطالب  كردند كه فهميدن مكالمات روزمره بسيار ساده
كه در  ميسون همچنين به اين نتيجه رسيد كه دانشجوياني. فضاي دانشگاهي است

اي توانايي كافي در درك مطالب شنيداري در فض الزاماًآزمون تافل نمره بااليي داشتند، 
خاص فضاي دانشگاهي است كه با درك  يها يژگيآن ودانشگاهي نداشتند، علت 

به دو نوع درك ) 11:1995(، فالوردو باره نيا در. متفاوت است كامالًمكالمات روزمره 
درك مطلب شنيداري "و  "درك مطلب شنيداري دانشگاهي"مطلب شنيداري يعني 

معتقد است چيزي كه دانشجويان ) 1989(سرانجام، بنسون . كند اشاره مي "روزمره
 عبارت به. الزم دارند، گوش كردن براي يادگيري است و نه گوش كردن براي فهميدن

ابزاري براي درك معنا  عنوان  به، درك مطلب شنيداري در فضاي دانشگاهي گريد 
  .تشخيص واژگان فقط  نهاست و 

                                                                                                                                      
1. Berman & Cheng 
2.Cheng, Myles& Curtis 
3.Ostler 
4.Graham & Picklo 
5. Mason 
6.Ferris & Tagg 
7.Olster 
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كه اهميت و سختي  است نياتوان گرفت  اي كه از مجموع اين مباحث مي نتيجه
، براي هر فضاي نيبنابرا؛ متفاوت باشد ممكن استهاي زباني  از مهارت هركدام

هاي خاص آن فضا را مشخص كند  دانشگاهي بايد تحقيقي مجزا انجام شود تا ويژگي
، 1هاي آموزشي خدمات آزمون(ها را با آزمون بررسي كند  و ميزان تجانس آن ويژگي

هاي تحقيقي گزارش  اين مقاله يافته در ،جهيدرنت ).1987، 2؛ اليت، ژو و موسوپ1990
  :هاي زير است شود كه به دنبال يافتن پاسخ به سؤال مي

هاي زبان  مهارت هايي غير از زبان انگليسي، دربارة ديدگاه استادان رشته .1
هاي  بين مهارت ايآ مقطع دكتري چيست؟ براي دانشجويان نياز موردانگليسي 
زبان عمومي  در بخشگيري شده  هاي اندازه با مهارت يازمورد نانگليسي 

  آزمون دكتري تجانسي وجود دارد؟
مورد هاي زبان انگليسي  زبان انگليسي، درباره مهارت رشتهديدگاه استادان  .2

مورد هاي انگليسي  چيست؟ آيا بين مهارت يمقطع دكتر براي دانشجويان نياز
بخش زبان عمومي آزمون دكتري  در گيري شده هاي اندازه ، با مهارتنياز

  تجانسي وجود دارد؟
 نياز موردهاي زبان انگليسي  ديدگاه دانشجويان مقطع دكتري درباره مهارت .3

 نياز موردهاي انگليسي  چيست؟ آيا بين مهارت يمقطع دكتر براي دانشجويان
گيري شده در بخش زبان عمومي آزمون دكتري تجانسي  هاي اندازه با مهارت
  ارد؟وجود د

 
  روش تحقيق

هاي  يافتن تجانس، بين مهارت منظور بهاين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است و 
هاي  گيري شده در بخش زبان عمومي آزمون دكتري و مهارت زبان انگليسي اندازه

در . شد استفاده 3يساز يمثلثمنظور از روش  نيبد .، اجرا شدنياز موردزبان دانشگاهي 
هاي غير زبان  دانشگاه در رشته استادان :از سه منبع شامل ها در اين روش، داده
 .زبان انگليسي و دانشجويان مقطع دكتري گردآوري شدند رشتهانگليسي، استادان 

اين  اند كرده  اشاره) 2004( 4و همكاران طور كه بيبر استفاده از سه منبع داده، همان ليدل
رزشيابي، نيازمند يافتن تأييد اين است كه تهيه مطالب، چه براي آموزش و چه براي ا

                                                                                                                                      
1. Educational Testing Service 
2. light, Xu, & Mossop 
3. Data triangulation 
4. Biber et al 
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در غير اين  .است شده  اضافهچندجانبه درباره مفيد و مرتبط بودن مطالب حذف يا 
 عنوان به يساز يمثلثروش . تواند نمايانگر نياز واقعي باشد صورت، مطالب نمي

ترين  چهارچوب مفهومي و مدل نظري تحقيق كنوني در نظر گرفته شد تا بتوان جامع
ها به كمك تحليل  به ذكر است كه داده الزم .كرد يآور جمعممكن را اطالعات 

  .ها تحليل شدند فراواني و بررسي محتوايي مصاحبه
هاي تحقيق در سه گروه، در اين تحقيق شركت  نمونه عنوان  بهنفر  183، درمجموع

سالة مقطع دكتري بودند  50تا  25دانشجوي زن و مرد  166گروه اول، شامل . كردند
 86اين دانشجويان،  از .تصادفي انتخاب شدند صورت بهه از هشت دانشگاه دولتي ك

نفر در  36هاي علوم پايه و  نفر در گرايش 44هاي علوم انساني،  نفر در گرايش
  .كردند هاي فني و مهندسي در مقطع دكتري تحصيل مي گرايش

 صورت بهكه گروه دوم شامل پنج استاد دانشگاه در رشته زبان انگليسي بودند 
 هاآنمعيار انتخاب اين استادان، آشنايي . تصادفي از چهار دانشگاه دولتي انتخاب شدند

  .با بخش زبان عمومي آزمون دكتري و تجربه تدريس در مقطع دكتري بود
بدين . هاي غير زبان انگليسي بود استاد دانشگاه در گرايش 12گروه سوم شامل 

هاي  هاي علوم انساني، چهار نفر از استادان گرايش شچهار نفر از استادان گراي منظور،
انتخاب  اريمع .و مهندسي انتخاب شدند يفنعلوم پايه و چهار نفر از استادان گروه 

  .با آزمون دكتري و تدريس در مقطع دكتري بود آنهاآشنايي  هماين استادان 
  

  ابزارها
گيري شده در بخش  ازههاي زباني اند بررسي تجانس بين مهارت منظور به -مصاحبه 

در مقطع دكتري، پنج سؤال  نياز موردهاي زباني  زبان عمومي آزمون دكتري و مهارت
هاي  هاي زباني براي گرايش ها دربارة اين بودند كه چه مهارت سؤال نيا .طراحي شد

گيري شده در  هاي اندازه مختلف دانشگاهي اهميت بيشتري دارد؟ و اينكه آيا مهارت
بعضي  چرا هاي ضروري است؟ مومي آزمون دكتري مطابق با اين مهارتبخش زبان ع

شود؟ و در آخر، آيا اهميت اين  گيري نمي ها در آزمون زبان عمومي اندازه از مهارت
  هر سه گرايش علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي يكسان است؟ ها در مهارت

الي شامل سه سؤال يك پرسشنامه يازده سؤ -هاي زباني پرسشنامه مهارت
يافتن نظرات دانشجويان مقطع دكتري  منظور بهو هشت سؤال پاسخ باز،  يا نهيچندگز
و ) شش سؤال(در مقطع دكتري  نياز موردهاي زباني  تجانس بين مهارت دربارة
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طراحي ) پنج سؤال(گيري شده در بخش زبان عمومي آزمون دكتري  هاي اندازه مهارت
  .شد

جام مصاحبه، هدف تحقيق براي هر دو گروه استادان رشته زبان پيش از ان - روش كار
هاي غير زبان انگليسي توضيح داده شد تا رضايت خود را براي  انگليسي و گرايش

طور كه قبالً اشاره شد، مالك انتخاب اين  همان. شركت در اين تحقيق اعالم كنند
  .قطع دكتري بودتدريس در م تجربهبا آزمون دكتري و  آنهااستادان، آشنايي 

كه آزمون ورودي دكتري را گذرانده و در  بودند يافراد دانشجويان مقطع دكتري،
از سه  يكي درهاي دولتي  از دانشگاه يكي درزمان انجام پژوهش در حال تحصيل 

دستي  صورت بهها  پرسشنامه. گرايش علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي بودند
محرمانه خواهد  اطالعاتشانكه  داده شد نانيآنها اطمو به  بين دانشجويان توزيع شد

  .ماند
  

  ها يافته
در مقطع دكتري و تجانس  مورد نيازهاي زباني  هدف سؤال اول تحقيق، يافتن مهارت

قبل از . گيري شده در بخش زبان عمومي آزمون دكتري بود هاي اندازه با مهارت آنها
كه توضيح مختصري درباره بخش زبان عمومي  سؤال، نياز است پرداختن به پاسخ اين 

آن مربوط  سؤال ستيباست كه  صد سؤالاين آزمون شامل . آزمون دكتري داده شود
مربوط به مهارت  چهل سؤالمربوط به دانش واژگان و  سؤال يسبه دستور زبان، 

  .درك مطلب خواندن است
هاي زباني كه  ره مهارتهاي غير زبان انگليسي دربا در ابتدا، ديدگاه استادان رشته

 هايي كه اهميت بيشتري دارند، در مقطع دكتري مهم هستند و مهارت يا مهارت
هاي علوم انساني، علوم پايه و فني و  ديدگاه استادان رشته. داده خواهد شد حيتوض

  .مهندسي به ترتيب ارائه خواهد شد
  :علوم انساني عمدتاً بر اين نظر بودند كه يها استادان رشته

  از ديگري  تر مهم كدام چيههر چهار مهارت زباني اهميت يكسان دارند و
ساختمان محكمي هستند كه در  چهارستوناين چهار مهارت مانند . نيست

 .، ساختمان بدون شك فرو خواهد ريختكدام هرصورت نبودن 
 هاي خواندن و  مهم هستند، اما از ديدگاه اولويت، مهارت ها همه مهارت

 .تر هستند ي دانشگاهي ايران مهمنوشتن در فضا
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  ترين مهارت براي دانشجويان مقطع دكتري است و  مهارت خواندن، مهم
 .مهارت در درجه دوم اهميت است خرده كي عنوان  بهدستور زبان 

  هاي خود را بخوانند و مقاالت خود  هاي رشته دانشجويان بايد بتوانند كتاب
 .امعه علمي جهاني به اشتراك بگذارندهاي خود را با ج را بنويسند تا يافته

  هاي خواندن و  ها، مهارت ها مهم هستند ولي از ميان اين مهارت تمام مهارت
 .گفتار اهميت بيشتري دارند

 ترين مهارت در مقطع دكتري، مهارت خواندن است و نيازي به مهارت  مهم
 .شنيداري در فضاي دانشگاهي ايران نيست

  طور عمده  ست، زيرا دانشجويان مقطع دكتري بهبه مهارت نوشتن نيازي ني
 .قادر به نوشتن به انگليسي نيستند

  :بر اين عقيده بودند كه طور عمده بههاي علوم پايه  استادان رشته
 هاي شنيداري و نوشتاري به ترتيب  ها مهم هستند، اما مهارت تمام مهارت

هاي  توانند متن ميتقريباً همه دانشجويان مقطع دكتري . اهميت بيشتري دارند
در آزمون  نيازي نيست كه اين مهارت نيبنابراهاي خود را بخوانند  رشته

 .سنجيده شود
 تر هستند، اما دانشجويان بايد  هاي خواندن و نوشتاري از بقيه مهم مهارت

بايد تسلط خوبي در مهارت  بنابراينبتوانند در كالس كنفرانس بدهند، 
 .گفتاري داشته باشند

  بايد بتوانند  آنها. است تر ها مهم مهارتوشتاري از همه مهارت ن
 .خود را به انگليسي بنويسند يها نامه انيپا

 تر است مهم ها هاي خواندن و نوشتن از همه مهارت مهارت.  
  :فني و مهندسي بر اين عقيده بودند كه يها استادان رشته

 ان و اطالع هاي خواندن و نوشتن، همراه با تسلط خوب در دستور زب مهارت
 .كافي از واژگان تخصصي رشته، بسيار مهم است

 هاي شنيداري و  مهارت ،آن از بعدترين مهارت، مهارت خواندن است و  مهم
در مقطع دكتري  مورد نيازمهارت نوشتاري كمترين مهارت . گفتاري است

 .است
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 هاي خواندن و نوشتن است مهارت ها به ترتيب، ترين مهارت مهم .
نيداري و گفتاري در صورتي الزم هستند كه دانشجويان هاي ش مهارت

  .بخواهند از فرصت مطالعاتي استفاده كنند
ها اين بود كه آيا نياز دانشجويان در سه گرايش  ديگر در مصاحبه شدموضوع مطرح 

دو  غير از  بهغير زبان انگليسي،  يها شياستادان گراتمام . تفاوت دارد هم با ذكرشده
 .وجود ندارد نياز زباني جنبة از ها شيگراند كه تفاوتي بين نفر، معتقد بود

يكي از دو نظر . ها مهم است ، هر چهار مهارت زباني براي همه گرايشگريد عبارت به
بود كه  معتقد يو. فني و مهندسي بود شياستادان گرامخالف، مربوط به يكي از 

با فناوري بيشتر  آنهاد زيرا دانشجويان اين گرايش نياز بيشتري به زبان انگليسي دارن
با اشاره به تأثير فرهنگ بر ) گروه علوم انساني(ديگر  استاد .در تماس هستند

تر شدن نوشتن به  هاي علوم انساني، معتقد بود اين مسئله باعث سخت گرايش
، انتقال دقيق و صحيح تفكرات و مفاهيمي كه منشأ گريد عبارت به .شود انگليسي مي

از انتقال اطالعات در  تر سخت اريبسبه زباني كه تشابه فرهنگي ندارد فرهنگي دارند 
  .كنند و مهندسي است كه مستقل از فرهنگ عمل مي يمانند فنهايي  رشته
سؤال آخر مصاحبه به دنبال يافتن جوابي براي وجود يا نبود تجانس بين  

آزمون دكتري گيري شده در  هاي اندازه هاي زباني در مقطع دكتري و مهارت مهارت
  .شود مجزا در زير مطرح مي صورت بهنظرات هر سه گروه استادان . بود

  :طور عمده اظهار كردند كه علوم انساني به يها استادان رشته
 هاي خواندن و  متن. هاي زباني تجانسي وجود ندارد بين آزمون و مهارت

رت مها. بخش واژگان هيچ ارتباطي به نياز دانشگاهي دانشجويان ندارد
مهم براي دانشجويان اين مقطع است كه در  يها جزو مهارتنوشتن 

نبودن اين مهارت در آزمون به اين دليل است  .آزمون گنجانده نشده است
ها وقت  كه ما نبايد چيزي را اندازه بگيريم كه براي آموزش آن در دانشگاه

 .ايم و انرژي صرف نكرده
  ،آزمون زبان عمومي دكتري مطابق  با در نظر گرفتن شرايط كنوني در ايران

شرايط واقعي  عنوان  چيه  بهبا نياز كنوني است، اما شرايط كنوني 
 .دانشگاهي مورد انتظار نيست

   علمي در  هينظرتجانسي بين اين دو مورد وجود ندارد، زيرا هيچ فلسفه و
 .طراحي و تعيين آزمون وجود ندارد
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  اشتباه بهمهارت نوشتاري كه  تمركز آزمون فقط بر مهارت خواندن است و 
گيري شده است، نمايانگر  دستور زبان اندازهي ا نهيچهارگزتوسط آزمون 

  .نياز واقعي دانشگاهي نيست
  :هاي علوم پايه معتقد بودند كه استادان رشته

  دارند، اما اين مهارت  ازين اريبسدانشجويان مقطع دكتري به مهارت نوشتاري
. آن مشكل است در آزمون سنجيده نشده است ينمره دهبه اين دليل كه 

 .، آزمون مطابق با نياز مقطع دكتري نيستدرمجموع
  هاي استانداردي مثل آزمون  آزمون استاندارد نيست، بايد اين آزمون با آزمون

 .آكادميك جايگزين شود) IELTS( لتسيآ
  چيه  به شوند يمدانشجوياني كه بر مبناي اين آزمون وارد مقطع دكتري 

 .توانايي زبان خارجي ندارند عنوان 
  امتحان مطابق با انتظاري كه ما از دانشجوي مقطع دكتري داريم نيست.  

  :هاي فني و مهندسي بر اين باور بودند كه استادان گرايش
 برداري  اين امتحان نسخه. تجانسي بين امتحان و نياز دانشگاهي وجود ندارد

 خشب چنداست هر  قبول  قابل تا حدي. از امتحانات مشهور جهاني است
هاي نوشتاري  شود كه بخش خواندن آزمون كامالً مرتبط نيست، توصيه مي

 .و شنيداري به آزمون اضافه شود
  قطعاً بايد بخش مهارت نوشتاري به آزمون اضافه  .آزمون بايد اصالح شود

 .بر و پرهزينه باشد زمان و ارزشيابي، يده نمره ازلحاظشود حتي اگر 
   هاي خواندن عمومي و هم تخصصي در امتحان وجود داشته  بايد متنهم

 .، امتحان مطابق با نياز مقطع دكتري نيستدرمجموع. باشد
 قطعاً بايد بخش . امتحان در قالب كنوني، ارتباطي با نياز دانشگاهي ندارد

نوشتاري به آزمون اضافه شود و چيزي شبيه آزمون آكادميك آيلتس 
(IELTS) دهي و اجراي آزمون سخت شود گر نمرهحتي ا شود. 

هاي مهم در مقطع دكتري،  سؤال دوم تحقيق به دنبال يافتن مهارت سؤال اول،  مانند 
هاي مختلف و بررسي تجانس بين آزمون و نياز  ها با توجه به گرايش اهميت مهارت
ي پاسخ سؤاالت را استادان رشته زبان انگليس تنها تفاوت اين بود كه . دانشگاهي بود

در مقطع  نياز موردهاي  در ابتدا، نظر استادان رشته زبان انگليسي درباره مهارت. دادند
  .شوددكتري بيان مي
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  همه چهار مهارت زباني در مقطع دكتري مهم هستند، اما مهارت نوشتاري از
تر است، دانشجويان اين مقطع بايد بتوانند با مهارت نوشتاري،  همه مهم

 .ا با مجامع علمي جهاني به اشتراك بگذارندهاي خود ريافته
 ،هاي خواندن، شنيدن و نوشتن مهم هستند مهارت به ترتيب. 
 ،هاي خواندن و نوشتن مهم هستند زيرا دانشجوي مقطع  مهارت به ترتيب

 .اي در رشته خود بخواند و بنويسدحرفه صورت بهدكتري بايد بتواند 
 بر واژگان تخصصي مهم است هاي خواندن و نوشتن و تسلط كافي مهارت. 

هاي مختلف زباني  نظر استادان رشته زبان انگليسي درباره اينكه آيا اهميت مهارت
 طور بههاي مختلف تحصيلي متفاوت است يا نه اين بود كه ها و رشته براي گرايش

  :در مجموع بايد گفت. هاي مختلف وجود نداردها و رشته كل، تفاوتي بين گرايش
  تري از دانش كالمي، چه هاي علوم انساني به طيف وسيع گرايشدانشجويان

 .نوشتاري و چه گفتاري، نياز دارند
 در هاي فني و مهندسي بيشتر سمبوليك و عيني است، زبان دانشگاهي گروه 

 .علوم انساني مفهومي و انتزاعي است يها شيزبان گرا كه  يحال
 ردهاي مختلف وجود داهاي خاص رشته تفاوت در گونه. 
 هاي ترجمه نياز دارند ها، بيشتر به مهارتبعضي رشته. 

هاي  هاي آزمون با مهارت ديدگاه استادان رشته زبان انگليسي درباره تجانس مهارت
  :دانشگاهي زبان انگليسي به شرح زير بود

  تجانسي بين اين دو مورد وجود ندارد و آزمون دكتري فقط بر مهارت
 .است متمركزشدهخواندن 

 آزمون فقط بر دانش واژگان و مهارت خواندن است كه ارتباطي با نياز  تمركز
شنيداري يا  مانند مهارتهايي  دليل اينكه مهارت. مقطع دكتري ندارد

شوند اين است كه اجرا و ارزيابي اين دو  نوشتاري در امتحان سنجيده نمي
 .مهارت، اگرچه غيرممكن نيست، مشكل است

 دليل . هاي دستور زبان و واژگان بوده است تمركز فقط بر خرده مهارت
هاي زباني اين است كه طراحي و ارزيابي اين  اهميت ندادن به مهارت

هاي زباني از آزمون  ، حذف مهارتوجود نيا با. ها مشكل است مهارت
  .اعتبار شدن آزمون شده استباعث بي
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نظرات دانشجويان مقطع دكتري درباره سؤال سوم اين تحقيق، به دنبال يافتن  
سؤال  از مجموع يازده . هاي زباني دانشگاهي مؤثر بر موفقيت در اين مقطع بود مهارت

 نهاآهاي  هاي زباني دانشگاهي بودند كه يافته سؤال مربوط به مهارت پرسشنامه، شش 
  .شود در زير ارائه مي

هاي زباني  مهارت شد تااسته سؤال پرسشنامه، از دانشجويان دكتري خو در اولين 
نشان داد  1نتايج آزمون فريدمن. را به ترتيب اهميتي كه در اين مقطع دارند مرتب كنند

، شنيداري و گفتاري براي اين دانشجويان ينوشتار هاي خواندن، كه به ترتيب مهارت
 صورت مجزا بررسي هاي زباني به از مهارت هركدامهاي بعدي،  سؤال در . مهم هستند

  .شدند
نياز خود را به  شد تاسؤال دوم پرسشنامه، از دانشجويان مقطع دكتري خواسته  در 

دهد كه نوشتن  نشان مي) 1(در جدول  آمده  دست  بهنتايج . مهارت نوشتاري بيان كنند
نوشتن رايانامه و . ترين نياز نوشتاري در مقطع دكتري بود مهم) درصد 05/64(ها  مقاله

) درصد 70/20(كشور ك با استادان، محققان و دانشجويان خارج از مكاتبات الكتروني
ها از فارسي به  ، نياز به ترجمه كردن مقالهآن از بعددومين مهارت نوشتاري بود و 

) درصد 29/5(نامه و پروپوزال به انگليسي  نوشتن پايان) درصد 29/5( يسيانگل
ئه در كنفرانس و يا كالس براي ارا نتيپاورپوو تهيه ) درصد 88/2( يسينو گزارش

  .نيازهاي ديگر مهارت نوشتاري بود) درصد 40/2(
  

ديدگاه دانشجويان مقطع دكتري درباره نياز مهارت نوشتاري در آزمون زبان ) 1(جدول 
  انگليسي مقطع دكتري

 درصدنياز مهارت نوشتاري

 05/64هامقاله

 70/20رايانامه و نامه

 29/5ترجمه

 29/5نامهنايپاپروپوزال و

 88/2گزارش

 40/2پاورپوينت

   
). 2جدول (دكتري بود  در مقطع سؤال سوم به دنبال يافتن نيازهاي مهارت خواندن

ها  بود تا بتوانند از يافته) درصد 81/48(ترين نياز مربوط به خواندن مقاالت علمي  مهم
) درصد 32/35(اب نيازهاي ديگر به ترتيب، خواندن كت. و تحقيقات جديد آگاه شوند

                                                                                                                                      
1. Friedman Test 
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نامه  پايان) درصد 59/5) (ها سايت(ها  گاه مطالعه مطالب وب) درصد 34/6(متون علمي 
  .بود) درصد 18/1(خواندن مجالت  و سرانجام) درصد 37/2(و چكيده 

  
ديدگاه دانشجويان مقطع دكتري درباره نياز مهارت خواندن در آزمون زبان ) 2(جدول 

  انگليسي مقطع دكتري
 درصدهارت خواندننياز م

 81/48هامقاله

 32/35هاكتاب

 34/6متون

 59/5وبگاه

 37/2نامه و چكيدهپايان

 18/1مجله
  

 25/25. است شده  ارائهترين نيازهاي شنيداري در مقطع دكتري  مهم) 3(در جدول 
كننده در اين تحقيق اظهار كردند كه به مهارت شنيداري  دانشجويان شركت درصد

درصد  25/25. ها نياز دارند ها و همايش در كنفرانس شده  ارائهي فهميدن مطالب برا
كاربردهاي ديگر مهارت . كردند كه نيازي به اين مهارت در مقطع دكتري ندارند اعالم

هاي ديگران در زمان مسافرت و يا رفتن به  شنيداري به ترتيب شامل فهميدن صحبت
هاي مربوط به رشته  ها و مستند دن فيلم، فهمي)درصد 77/19(فرصت مطالعاتي 

) درصد 46/3( 1هاي برخط و كالس )درصد 29/7(، اخبار )درصد 32/18(تحصيلي 
  .بودند

ديدگاه دانشجويان مقطع دكتري درباره نياز به مهارت شنيداري در آزمون ) 3(جدول 
  زبان انگليسي مقطع دكتري

 درصدنياز به مهارت شنيداري

 25/25سخنراني و كنفرانس

 25/25نيازي نيست

 77/19مكالمه

 32/18فيلم و مستند

 92/7اخبار

 46/3كالس برخط

                                                                                                                                      
1. Online 
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ها  نياز ارائه در كنفرانس دو .، مهارت گفتاري بوديبررس موردچهارمين مهارت زباني 
و مكالمه و تعامل با استادان، محققان و ) درصد 68/36( يالملل نيبهاي  و سمينار

، وجود  نيا با .اهميت تقريباً برابري داشتند) درصد 48/36(از كشور دانشجويان خارج 
كنندگان در اين تحقيق اعالم كردند كه نيازي به مهارت گفتاري  درصد شركت 68/30

 ).4جدول (ندارند 
  

ديدگاه دانشجويان مقطع دكتري درباره نياز به مهارت گفتاري در آزمون زبان ) 4(جدول 
  انگليسي مقطع دكتري

 درصداز به مهارت گفتاريني

 68/34ارائه در كنفرانس و سمينار

 48/34مكالمه

 68/30نيازي نيست

  
خواسته  كنندگان شركتهاي زباني دانشگاهي، از  سؤال مربوط به مهارت در آخرين  

نتايج آزمون . بندي كنند شد تا هشت مهارت زباني دانشگاهي را بر اساس اهميت رتبه
نوشتن چكيده، نوشتن مقاله، : كه اين هشت مهارت به ترتيب شامل فريدمن نشان داد

نويسي،  برداري در زمان كنفرانس، نوشتن نقد، خالصه ارائة كنفرانس، يادداشت
  .نويسي بود مشاركت در بحث گروهي و گزارش

 آزمون زبانسؤال آخر پرسشنامه به دنبال يافتن ديدگاه دانشجويان دكتري درباره  پنج  
سؤال اين بخش مربوط  اولين . تجانس آن با نياز دانشگاهي در اين مقطع بود عمومي و

الزم به ذكر است كه اين مهارت در آزمون كنوني ورودي . به مهارت نوشتاري بود
اضافه شدن  كنندگان درباره شركتعالوه بر اين، نظر . شود مقطع دكتري سنجيده نمي

  .پرسيده شد آزمون هماين مهارت به 
شدن اين  اضافه  بهدرصد  71/65نشان داد كه  شده دادههاي  فراواني پاسخ تحليل 

شدن  اضافه  بهدرصد نيازي  29/34 كه يدرحال مهارت به آزمون دكتري تمايل داشتند،
و  5(نظرات افراد موافق و مخالف در دو جدول زير . ديدند اين مهارت به آزمون نمي

 .است شده  دادهنشان ) 6
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يل موافقت با اضافه شدن مهارت نوشتاري به آزمون زبان انگليسي مقطع دال) 5( جدول
 دكتري
  درصد نظر دانشجويان

  34.47 .ترين نياز در مقطع دكتري نوشتن مقاله استمهم
  11.38  .مهارت نوشتاري اهميت زيادي در تحصيالت دانشگاهي دارد

  10.86  .نوشتن، ابزاري براي برقراري تماس با جامعه علمي است
  

داليل مخالفت با اضافه شدن مهارت نوشتاري به آزمون زبان انگليسي مقطع ) 6(جدول 
  دكتري
  درصد نظر دانشجويان

 در نظام آموزشي ايران اين مهارت در اولويت آموزشي نيست،
 .نبايد در آزمون سنجيده شودبنابراين

15/12  

ن توا نيازي به مهارت نوشتاري نيست، زيرا در صورت نياز مي
 .از افرادي كه اين توانايي را دارند كمك گرفت

06/12  

گيري  آزمون ورودي مقطع دكتري مكان مناسبي براي اندازه
 .اين مهارت نيست

05/6  

تواند مالك ارزشيابي اين دانش واژگان و دستور زبان مي
 .مهارت باشد

03/4  

  
ن عقيده بودند كه بر اي) درصد 70/49(در اين تحقيق  كنندگان شركتحدود نيمي از  

 كه يحال در. تجانس دارد آنهابخش خواندن آزمون ورودي دكتري با نياز دانشگاهي 
دليل رضايت نداشتن اين . از اين بخش رضايت نداشتند كنندگان شركتدرصد  30/50

 .است شده دادهنشان ) 7( در جدولافراد 
  

ن زبان انگليسي مقطع داليل مخالفت با اضافه شدن مهارت خواندن به آزمو) 7(جدول 
  دكتري
  درصد نظر دانشجويان

 نياز بااينبنابرنبودآنهارشتهبامطابقخواندنيهامتن
 .نداردتجانسآنهادانشگاهي

92/25  

 مهارتگيرياندازهبرايمناسبيمالكيانهيچندگزامتحان
 .نيستخواندن

70/15  

  68/8 .بودسختخواندنيهامتن
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ني كه در آزمون ورودي مقطع دكتري گنجانده نشده است، مهارت دومين مهارت زبا
كنندگان خواستار اضافه كردن اين مهارت به  درصد شركت 50/23. شنيداري است
شدن اين مهارت  اضافه بهكنندگان نيازي  درصد شركت 50/76 كه يدرحالآزمون شدند، 
 دهنده نشانتري اضافه كردن مهارت شنيداري به آزمون دك. ديدند به آزمون نمي

  ).8جدول (اظهارات مخالفان است 
  

داليل مخالفت با اضافه شدن مهارت شنيداري به آزمون زبان انگليسي مقطع ) 8(جدول 
  دكتري
  درصد نظر دانشجويان

  37/42 .نيستآنهانيازي به مهارت شنيداري در رشته
  59/25  .هاي ديگر، اين مهارت در اولويت نيستدر مقايسه با مهارت
اين مهارت در جلسه امتحان يريگاندازهامكانات كافي براي

 .وجود ندارد
44/4  

اضافه كردن اين مهارت به آزمون باعث ايجاد استرس و 
 .شوداضطراب مي

10/4  

  
. شود مهارت گفتاري است سومين مهارت زباني كه در آزمون دكتري سنجيده نمي

شدن اين  اضافه بهقد بودند كه نيازي كنندگان در اين تحقيق معت درصد شركت 52/70
كنندگان وجود اين  درصد شركت 95/28 كه درحالي. مهارت به آزمون دكتري نيست
هاي  نظرات افراد موافق و مخالف در جدول. دانستند بخش را در آزمون ضروري مي

  .است شده دادهنشان ) 10و  9(
  

آزمون زبان انگليسي مقطع  داليل موافقت با اضافه شدن مهارت گفتاري به) 9(جدول 
  دكتري
  درصد نظر دانشجويان

كند تا بتوانند با محققان و كمك ميآنهامهارت گفتاري به
 .تر در ارتباط باشنددانشجويان در سراسر جهان آسان

79/13  

  59/11 .هاي مهم زباني استمهارت گفتاري يكي از مهارت
  57/3 .شودمهارت گفتاري باعث تقويت دانش تخصصي مي
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داليل مخالفت با اضافه شدن مهارت نوشتاري به آزمون زبان انگليسي در ) 10(جدول 
  مقطع دكتري

  درصد انينظر دانشجو
  07/31  .در فضاي دانشگاهي ايران نيازي به مهارت گفتاري نيست

هاي ديگر در اگرچه اين مهارت مهم است ولي مهارت
 .اولويت باالتري هستند

14/27  

  13/12 .گذاردآزمون گيرنده بر نمرات تأثير مينظر شخصي
 

كنندگان در تحقيق از آزمون  سؤال پرسشنامه مربوط به رضايت كلي شركت آخرين 
. كنندگان از آزمون رضايت داشتند درصد شركت 9/13. زبان عمومي مقطع دكتري بود

تا حدي درصد افراد  3/34. نيست آنهادرصد معتقد بودند آزمون مطابق نياز  4/40
كنندگان نظري در اين مورد  درصد شركت 8/10دانستند و  آزمون را مطلوب مي

 .نداشتند
 

  گيري بحث و نتيجه
گيري شده در بخش  هاي زباني اندازه هدف اين پژوهش، يافتن تجانس بين مهارت

  .در مقطع دكتري است نياز موردهاي زباني  زبان عمومي آزمون دكتري و مهارت
هاي  مهارت هاي غير زبان انگليسي دربارة نبال يافتن نظر استادان رشتهسؤال اول به د 

گيري شده در  هاي اندازه ها با مهارت در مقطع دكتري و تجانس اين مهارت نياز مورد
هاي  سؤال اين است كه همه مهارت نتيجه كلي اين . دكتري بود مقطعآزمون ورودي 

اين يافته مطابق يافته . مهم هستند) گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن(زباني 
هاي زباني به  است كه معتقد بود دانشجويان بايد در همه مهارت) 2003(اسكارسال 

. سطح پيشرفته برسند تا بتوانند در انجام تعامالت مخصوص رشته خود موفق باشند
اين . ها اهميت بيشتري دارد ، دو مهارت خواندن و نوشتن از بقيه مهارتوجود نيباا

اوستلر . است) 217:1984(ترويك -و سويل) 1985(يافته مطابق با نظرات اوستلر 
- معتقد است كه مهارت خواندن اولين مهارت در محيط دانشگاهي است و سويل

هاي دانشگاهي را  تواند توانايي مهارتي كه بيشتر از همه مي"كند كه  ترويك بيان مي
نس، توافق بر اين بود كه تجانسي تجا در مورد. "استتقويت كند مهارت نوشتاري 

بعضي از استادان اظهار كردند كه آزمون بايد اصالح شود و  بنابراين وجود ندارد،
  .آكادميك شدند (IELTS)بعضي خواستار جايگزين شدن اين آزمون با آزمون آيلتس 

 سؤال، دهندگان به اين  سؤال اول اما با اين تفاوت بود كه پاسخ سؤال دوم مانند  
، اين استادان معتقد بودند كه هر چهار درمجموع. رشته زبان انگليسي بودند ستادانا
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هاي  مهارت زباني مهم هستند ولي با در نظر گرفتن فضاي آموزشي ايران، مهارت
در ضمن، اين استادان معتقد بودند كه تفاوتي . خواندن و نوشتن اولويت باالتري دارند

 ازنظر) علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي(هاي مختلف  ها و رشته بين گرايش
 نوع نياز به زبان انگليسي وجود ندارد، ولي الزم است كه سبك خاص هر رشته،

دانشجويان  به در زمان خواندن متون تخصصي و يا نوشتن چكيده و مقاله، ژهيو به
است نوع است كه معتقد ) 1983(اين يافته مطابق با نظر كارلسون . آموزش داده شود

 يجا  ها به نوشتهديگر متفاوت است و معيار ارزشيابي  رشتهرشته با  در هرنوشتن 
كند كه  اشاره مي) 1992( 1ء يش، عالوه به. متن و كالم باشد ديها با جملهواژگان و 

 يها واره طرحرسمي نيست بلكه شامل  يها واره طرحنوشتار دانشگاهي فقط شامل 
تجانس، استادان رشته زبان انگليسي بين  جنبه از .ودش مفهومي و محتوايي هم مي

بودن آزمون از ديد  اعتبار يببينند و اين امر باعث  آزمون و نياز دانشگاهي تجانسي نمي
  .است آنها

با  آنهادر مقطع دكتري و تجانس  مورد نيازهاي  سؤال سوم به دنبال بررسي مهارت 
ها از ديد  ترتيب اهميت مهارت. بودآزمون ورودي از ديد دانشجويان مقطع دكتري 

. صورت مهارت خواندن، نوشتاري، شنيداري و گفتاري بود دانشجويان اين مقطع به
ها و انجام مكاتبات الكترونيكي با  طور عمده براي نوشتن مقاله مهارت نوشتاري به

مهارت خواندن براي . بود مورد نيازاستادان، محققان و دانشجويان خارج كشور 
در  شده ارائهها و مقاالت، مهارت شنيداري براي فهميدن مطالب  كتاب عهمطال

ارائه مقاله در  منظور بهو مهارت گفتاري  يالملل نيبهاي  ها و همايش كنفرانس
  .بود مورد نيازالمللي  هاي بين كنفرانس

هاي نوشتاري، شنيداري و گفتاري در  طور كه در بخش نتايج اشاره شد، مهارت همان 
ن ورودي مقطع دكتري گنجانده نشده و تنها مهارت مورد ارزيابي، مهارت آزمو

 ذكرهاي  مهارت ضرورت افزودن، هدف اين تحقيق، بررسي اين بنابر؛ خواندن بود
در اين تحقيق خواستار اضافه  كنندگان شركتدرصد  66حدود . به آزمون بود شده

توانند با جامعه  مهارت مي شدن مهارت نوشتاري به آزمون بودند، زيرا با كسب اين
افراد . عضوي از اين جامعه شناخته شوند عنوان بهعلمي جهاني در تماس باشند و 

مخالف اضافه شدن اين مهارت معتقد بودند كه سنجش مهارتي كه در نظام آموزشي 
اين ديدگاه . در اولويت نبوده است بلكه تدريس هم نشده است، عادالنه نيست تنها نه
است ) 2009(و فرهادي و هدايتي ) 2004(زاده  نظرات اسالمي راسخ و والي هدكنندييتأ

هاي ارتباطي دارند، ولي  كه معتقدند اگرچه دانشجويان ايراني تمايل زيادي به مهارت
                                                                                                                                      
1. Shih 
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فراگيري  امكان نظام آموزشي سنتي، با تمركز بر ساختارهاي زباني و ترجمه،
معتقد ) 2000( 1عالوه بر اين، كلفم. كند هاي ارتباطي را از دانشجويان سلب مي مهارت

هاي زباني براي تأمين نياز  كافي نيست و آزمون ييتنها بهاست ارزيابي دستور زبان 
با در نظر گرفتن . هاي مربوط به مهارت نوشتاري هم باشد سؤال دانشگاهي بايد شامل 

ودي مقطع درصد باالي افرادي كه خواستار اضافه شدن مهارت نوشتاري به آزمون ور
هاي آينده اين مقطع اضافه  شود كه اين مهارت به آزمون دكتري هستند، توصيه مي

تواند مشابه بخش  نوع و روش سنجش اين مهارت، مطابق نظر استادان، مي. شود
، پيشنهاد كاربردي اين است بنابراين؛ آكادميك باشد (IELTS)نوشتاري آزمون آيلتس 

، به آزمون دكتري (IELTS) تاري آزمون آيلتسكه بخش نوشتاري، مشابه بخش نوش
  .اضافه شود

كردن مهارت شنيداري به  اضافه بهدر اين تحقيق نيازي  كنندگان شركتدرصد  76
در فضاي دانشگاهي ايران  مهارت نيابينند، زيرا  آزمون ورودي مقطع دكتري نمي

را با توجه به سطح شايد بتوان علت نياز نداشتن به مهارت شنيداري . شود استفاده نمي
كننده در اين تحقيق، در سال اول و يا دوم  دانشجويان شركت. دانشجويان توجيه كرد

كردن  اضافه  بهكنندگان تمايلي  درصد شركت 70همچنين حدود . دوره دكتري بودند
گيرنده بر  مهارت گفتاري به آزمون نداشتند زيرا معتقد بودند كه نظر شخصي آزمون

از ميان چهار مهارت زباني، تنها مهارت خواندن در آزمون . گذارد ير ميتأث آنهانمرات 
شود،  اگرچه اين مهارت در آزمون سنجيده مي. شود ورودي مقطع دكتري سنجيده مي

كنندگان در اين تحقيق معتقد بودند كه اين بخش مطابق با نياز  تقريباً نيمي از شركت
ربردي تحقيق كنوني اين است كه در توصيه كا بنابراين نيست، آنهامقطع دكتري 

دربارة اين بخش آزمون  جهت تطابق بيشتر با انتظارات دانشجويان، بازبيني كاملي
شود كه تركيبي از متون عمومي و تخصصي در آزمون  توصيه مي. ضروري است
  .گنجانده شود

 فريس،(تحليل نياز به شرايط و فضاي موجود وابسته است  كه آنجا از، مجموع در 
هاي اين تحقيق بتواند كمكي در شناسايي نيازهاي  رود يافته اميد مي ،)1998

هاي اين تحقيق بيانگر  يافته. هاي آزمون باشد دانشجويان مقطع دكتري و طراحي سازه
و امكان ايجاد مسئوليتي مشترك ميان طراحان آزمون و  تر نياز به همكاري نزديك

با آزمون در ارتباط  ينوع  بهكه  تادان استاسهاي ديگر ازجمله دانشجويان و  گروه
ها و اهداف بخش زبان عمومي آزمون دكتري را تعيين  هستند تا بتوان نيازها، اولويت

  .كرد
                                                                                                                                      
1. Clapham 
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