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  ديو اسات انيدانشجو دگاهياز د يدانشكده پزشك يزبان تخصص يبرنامه درس
 

  داريوش نژاد انصاري، *زادهاحمد معين، رضا ترابي
  

 

  چكيده
 يابيهدف ارزاين مطالعه با   قرار گرفته است. ياديو تحوالت ز رييتغ تأثيرتحت  رياخ يهادهه يط يريادگيو  سيتدر نديفرآمقدمه: 
  .انجام شد ديو اسات انيدانشجو دگاهياز د، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يپزشكي در دانشكده يپزشك يزبان تخصص يبرنامه درس

دوم سال  مسالياصفهان در ن يسال سوم و هفتم دانشگاه علوم پزشك يپزشك يدانشجو 600يمقطع-يفيمطالعه توص نيدر ا: هاروش
 پرسشنامه هاداده آوريجمع. ابزار به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند يپزشك يزبان تخصص دينفر از اسات 6و  94-95 يليتحص
طرفه  كي يت يهاآزمون، يفيستفاده از آمار توصمورد استفاده قرار گرفت. اطالعات با ا ييايو پا ييروا تأييدساخته بود كه پس از محقق

  شد. ليتحل، انهيو دو طرفه و آزمون م
 يپزشك يزبان تخصصي شده سياز مطالب تدر كنندگانشركت شد. ليو تحل هيتجز انيپرسشنامه دانشجو 380در نهايتنتايج: 

 ارائه يزبان تخصص يكه واحدها ييهاترم يتوال نيهمچندانستند. نمي يكاف شده را شنهاديپ يدرس ينداشتند و تعداد واحدها تيرضا
 ينيبا طب بال انيدانشجو ييبا توجه به آشنا يپزشك يزبان تخصص يبودند واحدها دمعتق نيدانستند. آنها همچننمي شوند را مناسبمي

)ICMبه  ياصطالحات پزشك ديبا، يدرساظهار داشتند كه در هر واحد ، نيشوند. همچن يرسانبه روز يو مطالب آموزش شود ي) طراح
 انيدانشجو ييتوانا يبرا يمناسب يابيارزش ييترم به تنها انيآزمون پا بودند دمعتق نيآنها همچن گنجانده شوند. يهمراه مطالعات مورد

مهارت  يرشته پزشك ديزبان نسبت به اسات دياسات همعتقد بودند ك انيدانشجو استادان و دادند. مي حيمتعدد را ترج يهانيست و آزمون
  دارند. يپزشك يزبان تخصص يواحدها سيدر تدر يتربيش

 نيا سيمتخصصان زبان تدر شوديم شنهاديدارند و پ ياز نظر محتو رييبه تغ ازين يپزشك يزبان تخصص يهاكتابگيري: نتيجه
  .رنديدروس را به عهده بگ

  
  درسي، زبان تخصصي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برنامههاي كليدي: واژه
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مقدمه  

 طيمح كيشود كه در گفته مي يبه مطالب يدرسي برنامه
شوند و شامل موضوعات مختلف و مي سيتدر يآموزش
شامل  نيو همچن است مربوط به آن موضوعات يمحتوا

                                                 
 ،يسيانگل اتي)، گروه زبان و ادباريزاده (دانشنياحمد معنويسنده مسؤول:  *

. رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يخارج يهادانشكده زبان
)moin@fgn.ui.ac.ir(  

دانشگاه اصفهان،  ،يخارج يهادانشكده زبان ،يسيانگل اتيگروه زبان و ادب ،يرضا تراب
  rezatorabi1@hotmail.com. رانياصفهان، ا

 يهادانشكده زبان ،يسيانگل اتيگروه زبان و ادب )،اري(استاد يانصار نژاد وشيدار
  )nejadansari@gmail.com. (رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يخارج

  30/4/96 تاريخ پذيرش: ،29/4/96، تاريخ اصالحيه: 3/4/96 مقاله: تاريخ دريافت

، شود. تاكنونمي زيآن مطالب ن يريادگيو  سينحوه تدر
 شنهاديپ يبرنامه درس يابيارز يبرا يمختلف يهامدل
مورد  يهامدلرسد كه اول به نظر مي گاه). در ن1(ستا شده

 جيرا يهاهيدرباره نظر يول، تفاوت دارند گرياشاره با همد
اجماع در پژوهش  ني). ا2(اتفاق نظر وجود دارد يابيارز

ASCD ي برنامه يابيارز يبرا يكاربرد يهااستراتژي
بر  يمبن يشواهد، پژوهش ني) مشهود است. در ا3(يدرس

 يدرس يهامختلف به واحد يكردهايرو انينقاط مشترك م
، يمتقاض قيعال نييتع، متني از جمله مطالعه .شودمي دهيد

، فرصتي نهيهز يابيارز، يفيك يهاروشاستفاده از 
 جاديو ا، ناخواسته اتتأثيرحساس بودن نسبت به 
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  مخاطبان مختلف.  يمتنوع برا يهاگزارش
 يمورد نظر در پژوهش حاضر برنامه درس يدرس برنامه

، ندهيفزا يتقاضا رغمي. علاست يپزشك يزبان تخصص
 يريادگيهمچنان به  ژهياهداف و يبرا يسيآموزش انگل

متون محدود هستند. موضوعات ي لغات خاص و ترجمه
شوند و اغلب مربوط مي يدروس به ندرت به پزشك

شوند كه را شامل مي يكعلوم پزش رامونيموضوعات پ
 لياز قب يعلوم پزشك يهارشته ريبا سا يميمستقي رابطه

 يدرسي برنامه ).4دارند( رهيو غ يپزشك كيزيف، سالمت
، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يسيزبان انگل يواحدها

 يآموزش راتييشده است و تغ نيتدو شيسال پ 20از  شيب
بافت  راتييتغ بهبا توجه  اند.در آن لحاظ نشده ديجد

متعاقب آن در  راتييو تغ رانيا يو فن، يفرهنگ، ياجتماع
زبان  رانيو انتظارات فراگ ازهاين، هاخواست، هانگرش

 ازمندين يپزشك يزبان تخصص ياهداف واحدها، يسيانگل
ان برآورده آموززبانهستند تا انتظارات  ياساس راتييتغ

 يصصزبان تخ يسيانگلي برنامه، جهيشود. در نت
 ابديبه صورت مداوم ارتقا و بهبود  ديبا يپزشكي دانشكده
 يهماهنگ باشد. برا يدر آموزش و تكنولوژ راتييتا با تغ

ي مطالعه، يپزشكي دانشكده يزبان تخصصي برنامه رييتغ
 تيحائز اهم سيو تدر، يابيارز يها، روشمحتوا، اهداف

 ياجزا افتني يبرا يكنوني برنامه قيدق يابيهستند. ارز
  مهم است. اريبس، يسيانگلي برنامه

ي دانشكده يسيزبان انگلي برنامه يابيارز يبخش اصل
، دياسات، انيكه شامل دانشجو ستا ازهاين يابيارز، يپزشك

و اهداف  يواحد درس يابيارز، ها)(كتاب يمطالب درس
آموزش  ميتوانمي ياست. تنها زمان ديو اسات رانيفراگ

كه از  ميرا شروع كن يپزشك يزبان تخصص انيدانشجو
. زبان ميبه درس زبان آنها مطلع باش طمربو يازهاين

 يبرا انيدانشجو يسازآماده يمعنابه  يپزشك يتخصص
است و  يشغل اي ياهداف آموزش يبرا يسيانگل يريبه كارگ
شده  ليتبد يسيزبان انگل سيدر تدر ياساس يديبه كل
زبان و  يريادگيدر  يكرديبه عنوان رو ديامر با ني). ا5(است

  در نظر گرفته شود.  لمحصو كينه به عنوان 
 - سيتدر نديمداوم است كه در كل فرآ يتيفعال ازهاين ليتحل
). مشاركت 6(شودبه صورت مداوم انجام مي، يريادگي

 اريبس تياز اهم، ازهاين ليتحل يندهايدر فرآ انيدانشجو
به مشاركت  انيدانشجو قيتشو يبرخوردار است. برا ياديز

. ميكن ميسه ازهاين ليآنها را در تحل ديبا، يريادگي نديدر فرآ
آنها ، در نظر گرفته نشود رانيفراگ يو آرزوها ازهاين يوقت

 ديبا، ازهاين ليتحل يندهايبرآ، تي). در نها7شوند(دلسرد مي
  ).8(شوند ليتبد يآموزش يكردهايبه محتوا و رو

زبان  يكه در رابطه با واحدها يگريمهم دي مسأله
درس  نيا دياسات، مورد توجه است يپزشك يتخصص

 ديتوسط اسات يزبان تخصص يواحدها سيهستند. تدر
كامالً است كه اي مسألهزبان  دياسات اي يتخصص يهاگروه

 يسيتجربه زبان انگل با دياسات يحت ايمدرسان  انيم
 سيدر مورد تدر يمتفاوت يهاديدگاهمشخص نشده است. 

 دياسات اي يپزشك يهاگروه ديتوسط اسات يزبان تخصص
به  يسيانگل سيتدري هبكه تجر يزبان وجود دارد. استاد
خود در ي نهيزم شيد از پتوان، ميعنوان زبان دوم دارد

را بشناسد كه بتواند  ييهاراه ديزبان استفاده كند. با سيتدر
 يبرا يسيانگل سيتدر يرا برا خود سيتدر يهامهارت

از متخصصان  ديبا، . به عالوهرديمقاصد خاص به كار گ
 يتا دروس آن رشته تخصص رديكمك بگ يرشته تخصص

دروس  ديبا يچه كس اين كه، ني). بنابرا9(دينما يرا طراح
 نياست كه در ااي مسألهكند  سيرا تدر يزبان تخصص
  خواهد شد. يمطالعه بررس

 يابيارز، ياز مطالب و مدرسان دروس زبان تخصص جدا
اي العادهفوق تياز اهم يواحد درس نيدر ا انيدانشجو

 يتراكم يابياز ارزش ،يپزشكي برخوردار است. در دانشكده
، نيخود را دارد. بنابرا بيو معا ايشود كه مزااستفاده مي

نوع  نيدر مورد بهتر ديو اسات انينظرات دانشجو يبررس
ي در دانشكده يزبان تخصص يواحدها يبرا، يابيارز

  رسد.به نظر مي يضرور يپزشك
در روند  يدرسي نقش برنامه تيبا توجه به اهم نيبنابرا
كه  يمناسب يدرسي انتخاب برنامه، يريادگيو  سيتدر

و ها، ، روشاهداف رندهيادگي يازهايني كنندهمنعكس
حاضر تالش ي ) مطالعه1(باشد سيتدري برنامه يهاارزش

 يپزشك يزبان تخصص يدرسي كرده است تا برنامه
اصفهان را از  يدانشگاه علوم پزشك يشكپزي دانشكده

پرسش  نيكند تا به ا يبررس ديو اسات انيدانشجو دگاهيد
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 يازهايو ن هاخواسته يدرسي برنامه نيا ايبپردازد كه آ
  د.كنميو استادان را برآورده  انيدانشجو

  
  هاروش
در دانشكده  يكه به صورت مقطع يفيمطالعه توص نيدر ا
دوم سال  مساليدر ن يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
مورد  يهادو گروه واحد، انجام گرفت 94- 95 يليتحص

 يپژوهش را شامل شدند. گروه اول پژوهش شامل تمام
ي در دانشكده ليمشغول به تحص يپزشك يدانشجو 600
 نياصفهان بودند. ا يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
سال  انيمتشكل از دو گروه بودند: دانشجو كنندگانشركت
 اني) و دانشجويوپاتولوژيزيدوره ف ينفر) (ابتدا 350سوم (

كه به صورت  )يانترني دوره ينفر) (انتها 250سال هفتم (
سه ، كنندگانشركت ني. اوارد پژوهش شدند يسر شمار

) را با مطالعه 2و  1( يپزشك يواحد درس زبان تخصص
و  انيرياثرتحر "يپزشك انيانشجود يبرا يسيانگل"كتاب 

  گذرانده بودند. رمنگهامياثر ب "ياصطالحات پزشك"
دروس زبان  دياسات، مورد پژوهش يهاگروه دوم واحد

وارد  يكه به صورت سر شمار بودند يپزشك يتخصص
استاد  5نفر استاد زن و  1شش نفر استاد :( پژوهش شدند

 2داشتن حداقل ، گروه نيا يورود به مطالعه برا اريمرد). مع
  بود.  يپزشك يزبان تخصص يواحدها سيتدري سال سابقه

نمود و  يطراح هاداده آوريجمع يبرااي محقق پرسشنامه
، قرار داد. با توجه به هدف مطالعه كنندگانشركت اريدر اخت
استفاده ، يدرس يهاكتاب يبراساس محتوا يدرسي برنامه

روش ، يزبان تخصص يهاكالسدر  نينو يهاياز فن آور
 ايزبان  ديداشتن اسات تينها درو، يواحد درس يابيارز
زبان  يواحدها سيتدر يبرا يگروه تخصص دياسات

با اي قرار گرفت. از پرسشنامه يابيمورد ارز، يتخصص
كامالً استفاده شد ( اينمره 5 كرتيل اسياستفاده از مق

  موافق).كامالً ، موافق، ندارم ينظر، مخالف، مخالف
 يدر مورد مطالب زبان تخصص هاداده آوريجمع يبرا

) در نظر 22و21و19و12تا1تعداد پانزده عبارت(، يپزشك
زبان  يتعداد واحدها تيجمالت به كفا نيگرفته شد. ا

مناسب بودن ، يارتباط مطالب به رشته پزشك، يتخصص
 يعموم ايمحتوا محور بودن ، ارائه شده يواحدها يتوال

 يهافرصتي ارائه، به روز بودن آنها، ببودن مطال
نقش ، يكتاب درس يتوسط محتوا يكالس يگفتگوها

 ايارائه ، يدرس يهاموجود در كتاب ريتصاوي كنندهكمك
وجود ، يدرس يهادر كتاب يمطالعات موردي عدم ارائه

 يطراح، هر درس يمربوطه در انتها ياصطالحات پزشك
هر  يشده برا فيرتع يسرفصل مطالب طبق تعداد ساعتها

 ييهر درس و توانا ييانتها هاتمرينبودن  كنندهيابيارز، ترم
به  يدرس يهاداشتن كتاب ازين، آنها يريادگي تيتقو

 يدرس يهانبودن كتاب ايبودن  يو رنگ، ICM يمحتوا
  توجه كرده بودند.

 ديدر مورد اسات كنندگاننظر شركت آوريجمع يبرا
) در نظر گرفته 15و14دو عبارت(، يزبان تخصص يواحدها

بود و  يسيگروه زبان انگل نيمربوط به مدرس 14شد. جمله 
. يپزشك يتخصص يهاگروه نيمربوط به مدرس 15جمله 

 يواحد درس يابي) به ارز24و23و18تا16(گريپنج عبارت د
كردند كه تنها از سؤال را مطرح مي نيداشتند و ا تصاصاخ

استفاده شود  يواحد درس يابيارز يترم برا انيامتحانات پا
جمالت  نيا، ترم. به عالوه انيترم و م انياز امتحانات پا ايو 

سؤاالت  ايآ اين كهمتعدد در طول ترم و يهاداشتن امتحان
قرار  يبررس ردرا مواي نهيچند گز ايبهتر هستند  يحيتشر
 يفقط برا 24و  23الزم به ذكر است كه عبارات ، داد

  مدرسان ارائه شد.
پنج متخصص  يبرا، سنجش اعتبار يپرسشنامه برا نيا

كه در دانشگاه اصفهان  يسيآموزش زبان انگلي حوزه
 راتييفرستاده شد و پس از آن تغ ،بودند سيمشغول به تدر

از  پرسشنامه ييايپا نييالزم اعمال شد. به منظور تع
). α=78/0كرونباخ استفاده شد ( يآلفا بيضري محاسبه

در مورد  تربيشبا دو جمله ، انيدانشجوي همان پرسشنامه
ارائه شد و از آنها خواسته  ديبه گروه اسات، واحد يابيارز

دهند.  ليپرسشنامه را تحو، هفته كيشد ظرف مدت 
توسط محقق به  انيمتعلق به دانشجو يهاپرسشنامه
آنان  يبرا دياسات يهاپرسشنامهارائه شدند و  انيدانشجو

خواسته شد در موعد مقرر  اني. از دانشجوديگرد ليميا
 ليتحودر محل تعيين شده به محقق پرسشنامه را  شخصاً
  شد.  افتيدر ليميا قياز طر دياسات يهاو پرسشنامه دهند
و  يفيتوص آمار، شده آوريجمع يهاداده ليتحل يبرا
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 نيانگيم نييتع يبرا يفيانجام گرفت. آمار توص ياستنباط
. از رفتيهر عبارت صورت پذ ازاتينمرات و درصد امت

ي با نمره هاپاسخي سهيمقا يطرفه برا كي t يآزمون آمار
ي سهيمقا يمستقل برا t يآمار يهاآزموناز ، 3 نيانگيم
  دو گروه استفاده شد. انيشجودان
  

  نتايج
، انيدانشجو نيشده در ب عيپرسشنامه توز 600 نياز ب

كرده  ليرا تكم هانفر به صورت ناقص پرسشنامه 220
شد.  ليتحل ماندهي) پرسشنامه باق%63( 380نيبنابرا، بودند

به طور كامل عودت  ديداده شده به اسات يهاپرسشنامه
 ديو اسات انيدانشجو دگاهيد يبررس جينتا 1جدول  شد.

كه در پنج ترم اول  يمطالب زبان تخصص ددر مور
 اصفهان ارائه يدانشگاه علوم پزشك يپزشكي دانشكده

  دهد.مي را نشان شودمي

  
  يپزشك يزبان تخصص ينسبت به برنامه درس انيدانشجو دگاهيدي نمره اريو انحراف مع نيانگيم: 1 جدول

  اساتيد )سال هفت( دانشجويان )سال سه( دانشجويان  كل دانشجويان
 نوع دروس 17/1±٨٣/٢ 92/0±٧٨/١ 12/1±٩٩/١ 1±٩/١

 هاترمتواتر 82/0±٣٣/٢ 05/1±١٨/٢ 07/1±٤٤/٢ 1/1±٣/٢

 مطالبارتباط 03/1±٣٣/٣ 96/0±٤٣/٢ 06/1±٤٥/٢ 1±٤/٢

 مطالببودنعلمي 05/1±٥٠/٢ 95/0±١٦/٢ 03/1±٠٢/٢ 1±١/٢

 به روز بودن مطالب 84/0±٥٠/١ 79/0±٥٣/١ 1±٧٢/١ 9/0±٦/١

 قابل بحث بودن مطالب 37/1±٣٣/٢ 89/0±٩٣/١ 01/1±١٦/٢ 1±١/٢

 تصاوير آورده شده 84/0±٥٠/١ 87/0±٤٩/١ 95/0±٥٩/١ 9/0±٦/١

 مورد بيماري مناسب 17/1±٨٣/١ 1±٨٤/١ 03/1±٠٣/٢ 1±٩/١

 ترمينولوژي 03/1±٦٧/٢ 98/0±١٤/٢ 13/1±٤١/٢ 1/1±٣/٢

 حجم مطالب كتب ٢±١٠/١ 94/0±٩٥/١ 17/1±٣٧/٢ 1/1±٢/٢

 وسئواالت هاتمريننوع 52/1±٥٠/٢ 89/0±٩٠/١ 10/1±٣٦/٢ 1±٢/٢

3/1±٤/٣ 22/1±٤٧/٣ 27/1±٣٤/٣ 75/0±١٧/٤ 
 مطالب درس بر اساس

ICM  
 رضايت از مطالب 82/0±٦٧/١ 03/1±٨٣/١ 04/1±٩٥/١ 1±٩/١

 ارائه كتاب به شكل رنگي 22/1±٥٠/٣ 28/1±٣٠/٣ 24/1±٢٩/٣ 3/1±٣/٣
  

 ICMبراساس  ديبا هاكتاب"به  نيانگيمي نمره نيباالتر
ي نمره نيتركمو  شودمي مربوط "و ارائه شوند هيته
بودن  ديبه روز بودن مطالب و مف" در مورد نيانگيم

نمرات ي سهيبود. مقا "چاپ شده در كتاب يهاعكس
 نيانگيمي با نمره هاآيتم نيبه دست آمده از ا نيانگيم
 نيب يتفاوت قابل توجهي نشان دهنده، )3( كرتيل اسيمق

 سؤالبود. فقط در  )>05/0p() 3( كرتيل نيانگيمي نمره
نمرات به  نيانگيم "در درك مطالب يرنگ يهاكتاب تأثير"

 انيدانشجو، نيبود. بنابرا 3از  تربيش يشكل قابل توجه
بودند. البته  موافقدو مورد  نيبا ا يبه طور قابل توجه

جمالت مخالف بودند. همان ي هيذكر است كه با بق انيشا
  شد. سهيمقا زين كنندهدو گروه شركت نيجمالت ب

 يمطالب كتب علم"از  ريتمام جمالت به غ نيانگينمرات م
 نيدر ب "يرنگ شكل بهو مناسب است و ارائه كتاب 

 سال هفتم انياز دانشجو تربيشسال سوم  انيدانشجو
سال  انيدانشجو نيانگينمرات م، جمالت ني. در ااست

تر نييپا يكم، سال هفتم انيبا دانشجو سهيسوم در مقا
جمالت  نيآنها با ا تركمموافقت ي نشان دهندهبود كه 

سال  انينمرات دانشجو، گريجمالت د ياگرچه برا است.
سال سوم بود كه نشان  انيهفتم باالتر از نمرات دانشجو

 نيجمالت است. با ا نيآنها با ا تركمموافقت ي دهنده
مستقل نشان داد  t يآمار يهاآزمون يهانمونه، وجود
، يپزشك يزبان تخصص يواحدها تيكفا يبرا"كه 

 يزبان تخصص يواحدهاي ارائه يمناسب بودن توال
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، يپزشك يودن مطالب زبان تخصصبه روز ب، يپزشك
لزوم وجود ، يكالس يگفتگو يمناسب بودن مطالب برا

سر فصل  يطراح، هر فصل يبرا ياصطالحات پزشك
و قدرت ، در آن ترم افتهيمطالب طبق ساعات اختصاص 

 تيتقو ييهر فصل و توانا ييانتها هاتمرين يابيارز
دو گروه  نيا نيب يمعنادار يهاتفاوت "آنها يريادگي

  .)>05/0p(وجود دارند 
ي نمره نيباالتر، شد دهيپرس زين ديت از اساتسؤاال نيهم 
به دست  "ICMمطالب درس بر اساس " يبرا نيانگيم

زبان  يهاتعداد واحد" نيانگيمي نمرهترين نييآمد و پا

به روز است و  يمطالب كتب از لحاظ علم، يسيانگل
به  "دكنميكمك  يريادگيآورده شده دركتب به  ريتصاو

 نيبه دست آمده از ا نيانگينمرات مي سهيدست آمد. مقا
 )>05/0p( يتفاوت معنادار، )3( نيانگيبا نمره م تسؤاال

  ت به دست آمد. سؤاال نيا يبرا
در  ديو اسات انينظرات دانشجو حاصل از جينتا 2جدول 
جهت  ينيتكو يهاآزمونو  يتراكم يهاآزمونمورد 

 را نشان يپزشك يزبان تخصص يواحدها يابيارز
دهد. مي

  
  يدرس زبان تخصص يابينسبت به ارز ديو اسات انيدانشجو دگاهينمره د اريو انحراف مع نيانگيم :2 جدول

سال سه  كل دانشجويان سال هفت اساتيد
2/1±٩/١  22/1±٨٤/١  13/1±٨٧/١  52/0±٣٣/١  پايان ترمتنها امتحان  

2/1±٩/٢  21/1±٠٦/٣  21/1±٢±٧٩  82/0±٦٧/٢  امتحان ميان ترم و پايان ترم 

4/1±٧/٢  41/1±٨٥/٢  40/1±٥٥/٢  89/0±٤  چندين امتحان 

   17/1±٨٣/٢   سؤاالت تشريحي 
   05/1±٥٠/٢   غير از سؤاالت چند گزينه اي 

  
ترم و  انيامتحان م"مربوط به  نيانگيمي نمره نيباالتر

 يكاف يدروس زبان تخصص يابيارزش يترم برا انيپا
مربوط به جمله  نيانگيمي نمرهترين نييبود و پا "ستا
دروس زبان  يابيارزش يترم برا انيامتحان پا كيتنها "

به دست  نيانگينمرات مي سهي. مقا"ستا يكاف يتخصص
 يرا برا يتفاوت معنادار چيه، كرتيل 3 اسيآمده با مق

  .)>05/0p(دوم نشان نداد  سؤال
امتحان در  نيچند به صورت يابيارزش"ت سؤاالنمره 

ترم  انيترم و پا انيطول ترم مناسب است و امتحان م
باالتر از ، سال سوم انيدانشجو يبرا "هستند يكاف

، نيسال هفتم بود. بنابرا انيدانشجو نيانگينمرات م
 يموافق بودند. برا هابا آن تركمسال هفتم  انيدانشجو
 نيانگيمي نمره، "است يان ترم كافيتنها امتحان پا" سؤال

ي باالتر از نمره يسال سوم كم انيدانشجو يحاصله برا
معنا كه  نيبه ا، سال هفتم بود انيدانشجو نيانگيم

سال سوم با  انياز دانشجو تربيشسال هفتم  انيدانشجو

 t يآزمون آمار جينتا، موافق بودند. اگرچه سؤال نيا
 تسؤاالفقط به  عنادارمستقل مشخص كرد كه تفاوت م

ترم براي ارزشيابي كافي  ترم و پايان امتحان ميان"
ارزشيابي به صورت چند امتحان در طول " و "هستند

 ديمربوط به اسات جيمربوط است. نتا "ترم مناسب است
ارزشيابي به " يبرا نيانگيمي نمره نينشان داد كه باالتر

و  "صورت چند امتحان در طول ترم مناسب است
تنها امتحان پايان " مربوط به نيانگيمي نمرهترين نييپا

  بوده است.   "ترم براي ارزشيابي كافي است
زبان را استاد زبان  ي(دروس تخصص 15و  14ت سؤاال
زبان را  يدروس تخصص، دكنمي سيبهتر تدر يسيانگل
 سيبهترتدر يسيزبان انگل ريغ يرشته پزشك دياسات
 يپزشك يدرس زبان تخصص دي) مربوط به اساتدكنمي

 ديبا يچه كس ديو اسات انياز نظر دانشجو اين كهبود و
 دياسات، كند سيتدر ار يپزشك يزبان تخصص يواحدها

   .زبان گروه دياسات اي يپزشك يگروه تخصص
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  درس زبان دينسبت به انتخاب اسات ديو اسات انيدانشجو دگاهينمره د اريو انحراف مع نيانگيم: 3 جدول
   اساتيد سال هفت سال سه  كل دانشجويان

2/1±٨/٢  24/1±٨٦/٢  21/1±٦٣/٢  82/0±٣٣/٤  استاد زبان انگليسي 

3/1±٤/٢  29/1±٥٨/٢  24/1±٢١/٢  55/0±٥٠/١  اساتيد رشته پزشكي 

  
 نيانگينمرات م شودمي مشاهده 3كه در جدول  طورهمان

  . )>05/0p(بود  3از  تركم يبه شكل معنادار، سؤالهر دو 
، تسؤاال نيا يسال سوم برا انيدانشجو نيانگينمرات م

سال هفتم بود. با  انيدانشجو نيانگياز نمرات م تربيش
، مستقل t يبه دست آمده از آزمون آمار جينتا، وجود نيا

). >05/0pاول تفاوت معنادار نشان داد ( سؤال يفقط برا
جمله به شكل  نيسال هفتم با ا انيدانشجو، نيبنابرا
به دست آمده  يهاجواب ليمخالف بودند. تحل يارمعناد

 نينشان داد كه باالتر يپزشك يزبان تخصص دياز اسات
ترين نييبه دست آمد و پا 14 سؤال يبرا نيانگيمي نمره
ي انهيمي سهيبود. مقا 15 سؤالمربوط به  نيانگيمي نمره

 يبرا انهيم نينشان داد كه ا كرتيل 3 اسينمرات با مق
، 15 سؤال يباالتر و برا يشكل قابل توجه به، 14 سؤال

، نيبوده است. بنابرا 3از تر نييپا يبه شكل معنادار
  گروه زبان موافق بودند. نيمدرس سيبا تدر دياسات

  
  بحث

زبان  يبرنامه درس يبررس، حاضري هدف مطالعه
دانشگاه علوم  يپزشكي دانشكده يپزشك يتخصص
بود. بر  ديو اسات انيدانشجو دگاهياصفهان از د يپزشك

معتقد  ديو اسات انيدانشجو، به دست آمده جياساس نتا
 يپزشك يبودند كه بهتر است مطالب زبان تخصص

 يزبان تخصص لبمطا اين كهشوند و هيته ICMبراساس 
به  يكمك، ارائه شده در كتاب ريو تصاو ستنديبه روز ن

معتقد بودند كه  انيدانشجو نيا نيد. همچنكنمين يريادگي
، ستندين يارائه شده كاف يزبان تخصص يتعداد واحدها
مطالب به ، ستنديمرتبط ن يبه علم پزشك هامطالب كتاب

 ريتصاو ،ستنديمطالب در كالس قابل بحث ن، نيستندروز 
و اصطالحات  يمطالعات مورد، ستندين ديارائه شده مف

، ستيموجود ن يزبان تخصص يهاكتابدر  ديمف يپزشك
، نيستندمطابق ساعات ارائه شده در هر ترم  هاسرفصل

 يهاكتابو در كل از  نيستند مؤثرارائه شده  يهاتمرين
  نداشتند.  تيرضا يپزشك يزبان تخصص يفعل

، يدرس زبان تخصص يابيبا نحوه ارزش ابطهدر ر
ترم  انيو پا انيبا داشتن امتحانات م ديو اسات انيدانشجو

ترم به  انيباور بودند كه امتحان پا نيموافق بودند و بر ا
  .نيست مناسب يواحد درس يابيارز يبرا ييتنها

 نشان يتراكم يابيمربوط به ارز يپژوهش اتيمرور ادب
 يهادر نظام يمختلف يكاربردها يابيارز نيدهد كه امي

مطالعه نشان داده  كيدر ، دارد. به عنوان مثال يآموزش
 رانيفراگ شرفتيپ يبه شكل كل يتراكم يابيشد كه ارز

 يگزارش و مرور واحدها يد و براكنمي گيرياندازه
كه  يي). از آنجا10(است ازيمورد ن يتخصص زبان
د كنمين تيخوب را تقو يريادگي شهيهم يتراكم يابيارز

 مورد انتقاد قرار گرفته است چرا كهاي به شكل گسترده
 يريادگي نديو فرآ انيبر دانشجو يبد اتتأثيرد توانمي

محققان متوجه شدند كه  يگريداشته باشد. در مطالعه د
مهارت و  تيتقو يبرا يمناسب بزارا يتراكم يابيارز
 نيا جي). نتا11(ستين يريادگيدر امر  انيدانشجوي زهيانگ

نشان داد كه  يگريمطالعه د جينتا نيمطالعه و همچن
دو  اي كيمثال به صورت ، يتراكم يابيارز يريبكارگ

را به  انيدرس خواندن دانشجو، امتحان در طول ترم
بر عملكرد آنها  ينفم ياتتأثيراندازد و مي قيتعو
  ).12(دارد
مشكالت  ني). ا13(ستياز مشكل ن يخال يتراكم يابيارز

مسائل مربوط ، از حد بر امتحانات شيب تأكيدعبارتند از 
 يريادگي بيو ترغ قيعم يريادگيارتقا عدم ، به اعتبار

. به عنوان انيدانشجو نياسترس در ب شيو افزا يسطح
، رفانهط يتا حد امكان ب ديبا يابياعتبار در ارز، مثال
 يابي). اعتبار در ارز14(باشد نانيو قابل اطم، حيصح
ممكن است  يمربوط به زبان تخصص يتراكم
حداكثر  اي باريكفقط  انيدانشجو رايز ،رسان باشدبيآس
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. به رنديگمي قرار يابيمورد ارز، دو بار در طول ترم
 يامتحان كتباز معموالً  دياسات، يتراكم يابيدر ارز، عالوه

خود  ياصل يابيبه عنوان ارزاي نهيت چند گزسؤاالو 
در مورد سطح  ياطالعات كاف، نيند. بنابراكنمي استفاده

نخواهند داشت. به  اريدر اخت انيعملكرد دانشجو يواقع
 يابيارز ازمندين يمانند زبان تخصص يموضوع، عالوه

 مانند صحبت كردن و گوش يزبان يهامهارتجامع تمام 
 يهاآزموندر  توانمين را ييهامهارت نيدادن است و چن

است كه  نيا گريكرد. مشكل د گيرياندازه يكتب
آنها  امر متعاقباً نيامتحان دارند و ا كيفقط  انيدانشجو

كه در  يدر صورت رايدهد زمي قرار ياديرا تحت فشار ز
جبران  يبرا يگريشانس د چيه، ن موفق نباشنداامتح

  ندارند.
 شيب تأكيدكه در آن بر نمرات  يتراكم يابيبرخالف ارز

 يريادگيبه  ينيتكو يابيدر ارز، شودمي ياز حد
 يابيارز ني). ا15(شودمي بازخورد داده انيدانشجو
) 16(شودمي مداوم شناخته يابيارز كيبه عنوان  نيهمچن

د توانمي د وكنمي گيريرا اندازه انيدانشجو يريادگيكه 
). اصل 19تا17(قرار دهد شرفتيپ ريدر مس اآنها ر
 انيدانشجو يريادگيكمك به ، ينيتكو يابيدر ارز يمحور
). 20(اطالعات در مورد عملكردشان استي ارائه قياز طر
د به توانمي ينيتكو يابيمشخص شد كه ارز نيهمچن

 يگريتر منجر شود.در مطالعه دفعال يكالس جاديا
در راه بهبود  ينيتكو يابيمحققان متوجه شدند كه ارز

، شرفتيپ، كار آنها تيفيك، انيدانشجوي زهيو انگ يريادگي
  ).21(تمركز و رفتار موفق بوده است، يريادگي يهامهارت

به ، انيحاضر نشان داد كه دانشجوي مطالعه يهاافتهي
 ينيتكو يهاآزمونبا داشتن ، سال هفتم انيدانشجو ژهيو

 دايشد، ترم انيترم و پا انيموافق نبودند و با امتحانات م
فقط ، واحد يابيارز يند برادادمي حيمخالف بوده و ترج

 افتهي نيا لياز دال يكيترم داشته باشند.  انيآزمون پا كي
كه ، يتراكم يهاآزمون يباشد كه تمركز اصل نيد اتوانمي

بر ، هستند هادانشگاهموجود در  يابيتنها شكل ارز
 امر نيآنها. ا يريادگياست نه  انيعملكرد دانشجو

 يواقع يهاشايستگينشدن براساس  يابيد به ارزتوانمي
 يليميد حس بتوان، ميخودي آنان منجر شود كه به نوبه

  به حضور در امتحانات متعدد را به وجود آورد. نسبت
 ياز واحدها ياريدر بس يتراكم يابيارز تيماه، به عالوه

در امتحانات  انيمشاركت دادن دانشجو، يزبان تخصص
است  يخال يو پر كردن جاهااي نهيچند گز ژهيبه و، يكتب

 امر نيكه فاقد تبادل نظر در مورد درس زبان است. ا
نوع از امتحان را  نيكند تا ا بيرا ترغ انيد دانشجوتوانمي
دارد.  ازين يكم يزبان يهاييدهند چرا كه به توانا حيرجت

 رايعادت دارند ز يابينوع ارز نيبه ا انيدانشجو، به عالوه
 اند.شده يابيارز وهيش نيبه هم ليدر تمام طول تحص

دارند و  يتربيش ييآشنا يابينوع ارز نيبا ا، نيبنابرا
، و امتحانات متعدد ينيتكو يابيبه سمت ارز ريمس رييتغ
  است. يرعاديغ شانيبرا

مطالعه به  نيدر ا يدرس زبان تخصص دياسات، برعكس
ترم  انيترم و پا انيبا داشتن امتحان م يشكل قابل توجه

موافق بودند. آنها  رانيفراگ شرفتيپ يابيارز يبرا
نسبت به ، ينيتكو يابيباور بودند كه ارز نيبر ا نيهمچن
 امر ني. ااست يابيارز يبرا يروش بهتر، يتراكم يابيارز
 يزبان تخصص ديخاطر رخ دهد كه اسات نيد به اتوانمي

د استفاده از توانمي ينيتكو يابياطالع دارند كه ارزكامالً 
و به  را ارتقا بخشد يريادگيي زهيانگ، كند تيزبان را تقو
كمك كند. آنها معتقدند  سيدر تدر يارتباط كردياعمال رو
بلكه  ،پردازدنميدهي فقط به نمره ينيتكو يابيكه ارز

د توانمي د وكنمي را ادغام يريادگيو  سيتدر يندهايفرآ
واحد  يكه هدف اصل، انيدانشجو يازهايبرآوردن ن يبرا

را با هم  يريادگيو  سيتدر، است يدرس زبان تخصص
 نيدر ا كنندهشركت ديكه اسات يي). از آنجا11(هماهنگ كند

و  انيم اتبا داشتن امتحان يمطالعه به شكل قابل توجه
زبان  يواحدها يبرا ينيتكو يابيترم و ارز انيپا

كه  ديرس جهينت نيبه ا توان، ميموافق بودند يتخصص
د انتخاب توانمي ينيو تكو يتراكم يهايابياز ارز يبيترك
 يابيو ارز انيدانشجو يازهايبرآورده شدن ن يبرا يخوب

  معتبر باشد.
 نياز ا يحاك نيمطالعه همچن نيبه دست آمده از ا جينتا

موافق بودند كه  يبه شكل قابل توجه انيبود كه دانشجو
ند توانمي يرشته تخصص ديزبان بهتر از اسات دياسات

 ليدل ديكنند. شا سيرا تدر يزبان تخصص يواحدها
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 ييواحدها، گذشته يهاترمباشد كه در  نيا ينظر نيچن
رشته  ديو توسط اسات يسيزبان انگل هكه باند داشته

 سيند تدرتوانمي نيو بنابرااند شده سيتدر يتخصص
 ديكنند. اسات سهيمقا دياسات نيگروه زبان را با ا دياسات

گروه زبان بهتر  ديمعتقد بودند اسات زين يزبان تخصص
زبان  يند واحدهاتوانمي يرشته تخصص دياز اسات
  كنند.  سيرا تدر يتخصص

در  ياديمباحث متضاد ز، هر رشته يدر زبان تخصص
، مدرس بهتر است در آن موضوع خاص ايآ اين كه مورد

از  ياري). بس22(وجود دارد، ريخ ايمهارت داشته باشد 
پاسخ ، آل دهيباور هستند كه به شكل ا نيمتخصصان بر ا

 يمدرسان نيمثبت است چرا كه چن يپرسش نيچن
و  يچگونگ، يستينسبت به چ يند درك بهترتوانمي
قرار دهند.  انيدانشجو ارياستفاده از زبان در اخت ييچرا

ندارد ممكن است نتواند به  يدانش نيكه چن ياستاد زبان
مختلف استفاده از زبان را در  يايزوا يشكل مناسب

، يواقع ياي). در دن23(كند سيموضوعات خاص تدر
 لبه خاطر عواممعموالً مختلف  يهامتخصصان رشته

روند. مي طفره يزبان تخصص يواحدها سيمتعدد از تدر
 سيتدر يبرا يكاف يسيانگل يهامهارتافراد  نيا، والا

آنها ، ). به عالوه24(را ندارند يزبان تخصص يواحدها
 اين كه ايهستند  گريد يهاكالسمشغول امور و معموالً 

، تيندارند. در نها يواحد زبان تخصص سيبه تدر يليتما
 يمناسب يسيانگل يهامهارتمتخصصان  نياگر ا يحت

 يزبان تخصص يواحدها سيبه تدر ليداشته باشند و ما
  ).22(ستنديبه هر حال متخصص رشته زبان ن، باشند زين

 زين ياز نقطه نظر روش شناس ينقش استاد زبان تخصص
 نيب ديبا يريادگي). اهداف 25(شده است يبررس

و زبان به بحث گذاشته  يمتخصصان رشته تخصص
 ديبا يتخصصمتخصص رشته ، لحاظ نيشوند. از ا

 ديو اسات رديبگ يريادگيرا در مورد اهداف  يينها ميتصم
مربوط به  يريادگيمورد اهداف  رد ديبا يزبان تخصص

 ميبه اهداف تصم يابيدست يبرا ازيروش و منابع مورد ن
اهداف  يزبان برا دياساتبرخي معتقد هستند . رنديبگ

به  گريد يهامتخصص رشته ديخاص مانند اسات
حرفه  كيبلكه مانند ، ندستيدانش عالقه مند ن آوريجمع

دهد كه مي نكته نشان نيدهد. امي ارائه يخدمات عمل، يا
را  يريادگيهستند كه  يافراد يزبان تخصص دياسات
زبان  "كه دهيا نيمحققان با ا، به عالوه، دكنمي ليتسه

 مخالف، "در تضاد هستند يبا زبان عموم يتخصص
اساسا  يكه زبان تخصص دنكنمي تأكيد). آنها 24(دهستن

و مشكل بتوان گفت  شودنمي مربوط يخاصي به رشته
شوند و مي تمام يزبان تخصص يكه كجا واحدها

  شوند.مي آغاز يعموم يسيانگل يواحدها
 يزبان تخصص يكه واحدهااند محققان نشان داده، ضمنا

بر استفاده  تربيشهستند و  يمشابه آموزش زبان عموم
ند. تفاوت واضح مربوط به كانون كنمي تأكيداز زبان 

 يبه اهداف كل يزبان عموم حالي كه). در 26(توجه است
 يزبان تخصص يواحدها، دكنمي تأكيد يزبان يهامهارت

خارج از  يزيبر چ، زبان به عنوان ابزار ازبا استفاده 
در  يصصزبان تخي برنامه، نيند. بنابراكنمي تأكيدزبان 

 يابيرا ارز ييو عملكردها، ازهاين، تالش است تا اهداف
. دكنمي فايرا ا يديدر آن نقش كل يسيكند كه زبان انگل

گروه زبان  ديرسد كه حضور اساتمي به نظر، نيبنابرا
روش  كي و الزم است يزبان تخصص يواحدها يبرا

 نيهر چند ا شودمي شنهاديپ يميت سيو تدر يمشاركت
  ). 27(بر است نهيهز، از لحاظ زمان و پول، نهيگز
حاضر هماهنگ ي مطالعه جيبا نتا يگريدي مطالعه جينتا

گروه  ديمعتقدند كه اسات انيبود و نشان داد كه دانشجو
 يرشته تخصص دينسبت به اسات يزبان عملكرد بهتر

را با  يزبان تخصص يدهند تا واحدهامي حيدارند و ترج
 نيآنها بر ا، ). اگرچه28(گروه زبان بگذارنند دياسات

رشته  ديمحور كه هم از اسات ميت سيتدر هباورند ك
به ، گروه زبان ديبرد و هم از اساتمي سود يتخصص

ند كه كنمي هيتوص نيرسد. آنها همچنمي يبهتر جينتا
 يزبان تخصصي نهيرا در زم يمتخصصان، هادانشگاه

 يزبان تخصص ديآموزش دهند. البته اگر وجود اسات
، نبود سريم يمشاركت سيتدر يهاروش اي دهيآموزش د

  شوند.مي داده حيگروه زبان ترج دياسات
زبان  دياسات، يدر دانشگاه علوم پزشك زيناي مطالعه
 ديبا اسات، درك مطالب سيتدري نهيرا در زم يتخصص

 ييهاآنها متوجه تناقض). 29(كرد سهيمقا يرشته تخصص
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دو گروه  نيمورد استفاده در كالس ا يدر راه كارها
درك مطلب  سيشدند كه مربوط به تفاوت در روش تدر

 يرشته تخصص ديآنها نشان داد كه اساتي بود. مطالعه
 درك مطلب نشان يزبان يهابه جنبه يتركمتوجه 

دهند. مي زبان ادامه قيمحتوا از طر سيدهند و به تدرمي
درك مطلب را  يراه كارها، گروه زبان دياسات، اگرچه
را  يسيزبان انگل، درك مطلب قيند و از طركنمي سيتدر
  ند.كنمي سيتدر
از  ينظرسنج توانميمطالعه  نينقاط قوت ا از

مورد نظر  يدر دوره آموزش ليدر حال تحص انيدانشجو
ر ام نيپس از آن دوره نام برد. ا انيدانشجو نيو همچن
ارائه شده در  يبودن برنامه درس يكاربرد دنيدر فهم

داشت.  يمؤثرنقش  انيدانشجو نيا ليطول دوران تحص
ارائه شده فقط از  يدرس برنامه، در اكثر مطالعات نيهمچن

 يمورد بررس يدرس اننويسبرنامهو  انيدانشجو دگاهيد
امر از  نيدر مطالعه حاضر ا حالي كهقرار گرفته است در 

 زين ،ندكنمي سيدروس را تدر نيكه ا يدياسات دگاهيد
مطالعه حاضر  يهاتياستفاده شده است. از محدود

 ديكم اسات عدادت و يتصادف ريغ گيريبه نمونه توانمي
 نييبه علت كمبود نمونه در دسترس و پا كنندهشركت

 شنهادياشاره كرد. پ هاپرسشنامهدهي بودن درصد پاسخ
بودن  ريپذ تيعموم يدر راستا، ندهيمطالعات آ شودمي
 تربيش انيو دانشجو ديبا تعداد اسات ييهاگروهدر ، جينتا

حاضر فقط از  العهدر مط ني. همچنرنديانجام پذ
استفاده شد كه  هاداده يپرسشنامه جهت گردآور

همچون  گريد يابزارها يمطالعات بعد شودمي شنهاديپ
   .ندينما گيريبهره زيمصاحبه ن

  
  گيرينتيجه

 ياز محتو ديو اسات انيمطالعه نشان داد كه دانشجو جينتا

نداشتند. در  تيرضا يپزشك يزبان تخصص يهاكتاب
هر دو گروه معتقد بودند ، درس يابيرابطه با نحوه ارزش

 يبرا يمناسب يابيارزش ييترم به تنها انيكه آزمون پا
 حيمتعدد را ترج يهاآزمونو  نيست انيدانشجو ييتوانا
درس  سيتدر يمناسب برا ديند. در مورد اساتدادمي

زبان  ديهر دو گروه معتقد بودند كه اسات، يزبان تخصص
 يهانهيگز يرشته پزشك دينسبت به اسات يسيانگل

  .هستند دروس نيا سيتدر يبرا يترمناسب
رسد كه مي به نظر، مطالعه نيا جيبراساس نتا، نيبنابرا

 يدانشگاه علوم پزشك يزبان تخصص يهاكتاب شيرايو
رسد مي به نظر، گرياست. به عبارت د ياصفهان ضرور

 شيرايو جهيو در نت ازهايجامع ن ليتحل كيكه انجام 
 شنهاديپ نيحاضر الزم است. همچن يدرس يهاكتاب
زبان  يهاكالس مسؤولزبان  هگرو ديكه اسات شودمي

 دياسات، باشند و در صورت لزوم يپزشك يتخصص
 شنهادي. پوندنديبه عنوان همكار به آنها بپ يرشته تخصص

از ، گريوجوامع د هابه رشته، يكه مطالعات بعد شودمي
بپردازند  يتخصص يهاگروه زبان و رشته ديجمله اسات
 يزبان تخصص يدر مورد واحدها يقطع جيتا به نتا
از  يمطالعات آت شودمي شنهاديپ، نيكنند. همچن دايدست پ
 يهاداده ليتكم يهمچون مصاحبه برا يياابزاره

  . نديپرسشنامه استفاده نما
  

  قدرداني
محترم دانشجويان  د ازندانبر خود الزم مي گاننويسند
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Abstract 
 
Introduction: The processes of teaching and learning have changed dramatically over the past decades. The 
present study aimed to evaluate the ESP curriculum of faculty of medicine at Isfahan University of Medical 
Sciences from the perspective of students and faculty members. 
Methods: In this cross-sectional descriptive study, a number of 600 third- and seventh-year students of 
medicine studying in the second semester of 2016-17 academic year and six ESP instructors were selected 
through census method. A researcher-made questionnaire, already checked for reliability and validity, was 
used to collect data. The collected data were analyzed through descriptive statistics, one-way and two-way t-
tests and median test. 
Results: A total of 380 questionnaires were analyzed. The participants were not satisfied with the ESP 
materials and believed that the number of credits offered was inadequate. They also indicated that the 
sequence of the semesters offering the ESP courses was not appropriate. Moreover, the participants believed 
that the ESP courses should be designed while considering their familiarity with the course Introduction to 
Clinical Medicine (ICM), and that the materials should be updated. They also maintained that it was 
necessary to include medical terminology together with case studies in each unit. According to the 
participants, final exam was not an adequate way of evaluating students’ abilities and they preferred 
intermittent quizzes. Moreover, they believed that language instructors were more skillful in teaching ESP 
courses than medical instructors. 
Conclusion: The content of ESP textbooks for medicine need to be changed, and it is suggested that 
language instructors should teach these courses. 
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