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. 1-13صفحات 95و زمستانپاییزدومشماره سوم، دوره راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکیمجله 

چکیده
شدهمنجرویژهاهدافباانگلیسیجهانیتقاضايبهتکنولوژيوعلمحوزهدرالمللیبینزبانیکبهروزافزوننیاز:و هدفمقدمه
این مطالعه با این هدف که تا. استشدهدانشگاهیسطحدرزباناینیادگیريبرايتقاضاافزایشسببانگلیسینیاز به زباناست و

وپزشکیمداركپزشکی،کتابداريدرمانی،بهداشتیخدماتمدیریتيهارشتهدانشجویانونیازهاي زبان انگلیسی شاغلینحدچه
دارند در دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی دانشگاه بقتمطاهمباتحصیلمحیطوکارمحیطدرفن آوري اطالعات سالمت

.انجام شد93- 92علوم پزشکی اصفهان سال 
پزشکیرسانیاطالعومدیریتدانشکدهدر این پژوهش توصیفی پیمایشی کاربردي، جامعه پژوهش شامل دانشجویان: هاروش

اینيهارشتهالتحصیالنفارغچنینهموگذرانده بودندراخودزبانواحدهايبودند که)نفر82(اصفهان پزشکیعلومدانشگاه
روش گردآوري اطالعات در . بودند و هر دو گروه به طور تصادفی وارد پژوهش شدندمشغولکارمحیطدرکه) نفر32(دانشکده

تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار . مورد استفاده قرار گرفتاین تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی وپایایی 
.توصیفی و استنباطی انجام شد

معنیطوربه)71.8±10.6(دانشجویان دیدگاهازانگلیسیزبانآموزشینیازنمرهمیانگینپژوهشهايیافتهبامطابق:هایافته 
نیاز کم و خیلی کم به زبان انگلیسی توسط دانشجویان و شاغلین . )Pvalue>001/0(است بوده)59.7±9.3(شاغلین ازبیشترداري

هم چنین بین رشته تحصیلی دانشجویان و نیاز آموزشی زبان انگلیسی آنها رابطه معنی . اعالم نشد ونیازها متوسط به باال اعالم شد
و بیشترین نیاز را ) 65.2±12.6(پزشکی کمترین نیاز به زبان انگلیسی را دانشجویان کتابداري. )>004/0Pvalue(دار وجود داشت 

.اعالم کردند) 77.2±8.5(دانشجویان مدیریت 
.نتایج این پژوهش نشان داد نیازهاي آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان و شاغلین تا حدودي با هم مطابقت داشتند:گیرينتیجه
و گفتاريمهارتوشنیداريمهارتشاملارتباطینیازهايونشدخواندنمهارتبهمحدودتنهادانشجویانزبانیواقعینیازهاي

آنها هم چنین مهارت ترجمه از انگلیسی به فارسی را از نیازهاي مهم خود می . بودندبرخوردارخاصیاهمیتازنوشتاري نیز
ترجمه از انگلیسی به خود و مهارت رشتهاصطالحاتدانشبهشدتبهکارمحیطدرمختلفيهارشتههم چنین شاغلین. دانستند

داشتند که الزم است در این زمینه برنامه ریزي هاي مناسب انجام شود و بازنگري و اصالحات الزم در برنامه درسی فارسی نیاز
.زبان انگلیسی براي رفع نیازهاي آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان و شاغلین هر رشته انجام شود

نیازسنجی، پیراپزشکی شاغلین،دانشجویان،انگلیسی،زبانآموزشی،نیازهاي:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
24/7/95: پذیرش مقاله19/7/95: اصالح نهایی16/1/95:دریافت مقاله

.1-13):2(3؛1395راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی .از دیدگاه دانشجویاناصفهانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانانگلیسیزبانآموزشیبررسی نیازهاي. اکبري زهرا: ارجاع
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مقدمه
استاد، دانشجو و ارکان اصلی آموزش در هر دانشگاه 

حیات و بقاء هر سیستم آموزشی . باشدمحیط آموزشی می
تا حدود زیادي به دانش و مهارت اعضاي کلیدي آن بستگی 

از طرف دیگر، برنامه ریزي بر اساس نیاز مخاطبان . دارد
از این رو، . دهدمیآموزشی را ارتقاء سیستماثربخشی

یک نظام شناخت و بررسی نیازهاي آموزشی پیش نیاز 
بنابراین، یکی از مراحل تدوین . آموزشی موفق است

هاي آموزشی، نیازسنجی فراگیران دخیل در برنامه برنامه
تواند نیازهاي آموزشی شناخته شده می. باشدآموزشی می

داد آموزشی در تعیین و فراهم سازي اهداف، تهیه درون
ن مناسب، کاربرد سودمند منابع و توانمند سازي فراگیرا

.)1(نقش مهمی ایفا کند 
ایرانبهداشتوپزشکیعلومآموزشنظامدرنیازسنجی

درمفقودهحلقهیافته،توسعهکشورهايسایربهنسبت
نظام،اینسطوحتمامیدر. استآموزشیهايبرنامه

وتدویندرعاملترینکنندهتعیینآموزشینیازهاي
بطورودرسیموضوعاتآموزشی،هايدورهطراحی

).2(هستندبهداشتوآموزشفرایندکلی،
دانشجویان،نیازهايشناسایینیازسنجیاصلیکاربرد

آینده نظامنیازهايتعیینوخدمتضمنآموزشنیازهاي
اکثریت). 3(باشد ملی میوايمنطقهمحلی،آموزش

نیازهايجهت شناختکهمعتقدندنیازسنجیصاحبنظران
وتجاربیادگیري می توان به بررسیوآموزشیواقعی
).4(پرداختذهنیهايپدیده

ي هارشتهامروزه در نظام آموزش عالی ما تقریبا تمام 
تحصیلی در دوره هاي کاردانی و کارشناسی در برگیرنده 

) ESP(چند واحد درسی انگلیسی براي اهداف ویژه 
که البته این دروس بیشتر با عنوان زبان . باشندمی

اي پیشرفت هاي علمی گسترده. شودمیتخصصی شناخته 
که در نیمه دوم قرن بیستم در سطح دنیا و در کشور ما 
حاصل شد، ضرورت توجه به این عنوان درسی را پیش از 

در نتیجه، برنامه ریزان آموزش عالی این . پیش روشن نمود
هاي کاردانی هاي درسی دورهدر برنامهموضوع درسی را

هايمهارتو کارشناسی گنجاندند تا بدین وسیله به کسب 

الزم جهت استفاده بهینه از متون زبان انگلیسی مربوط در 
).5(هاي مختلف درسی کمک نمایندرشته
امروزه بخش ، هاي آموزشی انگلیسی با اهداف ویژهدوره

هاي ایران را ر دانشگاهقابل توجهی از آموزش انگلیسی د
ها پرکردن خال بین هدف اصلی این دوره. تشکیل می دهد 

توانایی خواندن انگلیسی عمومی دانشجویان و مهارت 
ي تخصصی هارشتهمتون واقعی مربوط به نخواند

در این دوره ها سیاستگزاران از مرز بیان اما . باشدمی
ر چنین فضاي د. اهداف کلی و جاه طلبانه فراتر نرفته اند

اي همراکز آموزش زبان انگلیسی و گروه، مبهم آموزشی
ها در تخصصی مربوطه به عنوان مجریان مستقل این دوره

هاي تدریس و ارزیابی اتفاق نظر اصول ، اهداف ، روش
رسد یکی از دالیل این امر عدم به نظر می). 6،7(ندارند

اینکه توجه به نیازهاي زبانی زبان آموزان می باشد و
اهداف اعالم شده با توجه به نیازهاي زبانی زبان آموزان 

.باشددر محیط تحصیل و محیط کار آینده آنها نمی
در آموزش زبان هاي تخصصی سنجش نیازها و عالیق 

درك این نیازها در انتخاب . دانشجویان اهمیت وافري دارد
هاي هاي تخصصی، روشو تدوین کتابهاي آموزشی زبان

سازي بی شک موثر ریزي درسی و آزمونبرنامهآموزش،
). 8(خواهد بود 

سنجش نیازهاي دانشجویان، هدف آنها را از یادگیري زبان 
نماید و به برنامه ریزي و طراحی میانگلیسی مشخص 

نیازهاي دانشجویان به . بخشدمیآموزشی دقت بیشتري 
زبان تخصصی به دو گروه نیازهاي دانشگاهی ونیازهاي 

شود که در صورت بر آورده نشدن فه اي تقسیم میحر
شودمیاي نیز برآورده ننیازهاي دانشگاهی، نیازهاي حرفه

سو و هماهنگ و از طرف دیگر، نیازهاي شغلی باید هم). 9(
ریزي هم زمان با نیازهاي دانشگاهی و تحصیلی با برنامه

دقیق به طور مناسب و کاربردي در طی دوران تحصیل 
.ده شوندپوشش دا

هاي روزافزونی در بین رهبران صنایع وجود دارد نگرانی
الزم براي ورود به هايمهارتکه فراگیران ممکن است 

به منظور . بازار کار را در طی دوران تحصیل کسب ننمایند
الزم هايمهارتدرك شکاف احتمالی موجود بین مجموعه 

طالعه براي فارغ التحصیالن آماده ورود به بازار کار م
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پیمایشی صورت گرفت تا نظرات فراگیران و شاغلین را در 
نتایج بررسی نشان . زمینه آمادگی هاي شغلی بررسی نماید

داد که هم شاغلین و هم دانشجویان به انفصال بین آموزش 
هاي اکادمیک و عدم آمادگی الزم و کافی براي ورود به 

که توسط در مطالعه دیگري ). 10(بازار کار اشاره نمودند 
YuوChuryk انجام شده است اهمیت گذراندن دوره هاي

الزم براي ایجاد آمادگی در محیط کار با ذکر مستندات 
نیز نشان ) 12(Raoهاي یافته). 11(کافی مطرح شده است 

داد که تعامل و همکاري موثري باید بین صنایع، دانشکده 
ها، دانشجویان و موسسات آموزشی وجود داشته باشد تا 

الزم و مورد هايمهارتبتوان برنامه هایی تهیه نمود که 
. نیاز فراگیران را در اختیار آنها قرار دهد

کلیهدیدگاسهESPدرآموزانزباننیازباارتباطدر
وتخصصیبراي واژگانکلیدينقشاولگروه.داردوجود

کهباورنداینبردومگروه). 13،14(اندقائلزباندستور
موردبایدساختار،وبر واژگانافزونزبانی،فرامسائل
بهمهارتیدیدگاهیکلیطوربهگروهاین. گیردقرارتوجه

خواندنمعتقدند که درودارندESPدرزبانآموزش
هايمهارتزبان،دستوروواژگانآموزشبرعالوهمتون،

گروه). 9،15(گیرندقرارخاصتوجهخواندن نیز باید مورد
بهبایدESPهايدورهطراحیکهباورنداینبرسوم

راهبردهايوشناختیرواننظرازآموزانزبانهايویژگی
داشته خاصتوجهیادگیريکلیفرآیندبهنیزویادگیري

).16،17(باشد
هاي پزشکی و پیراپزشکی تقاضاي روزافزونی در رشته

این . زبان انگلیسی وجود داردهايمهارتبراي تسلط بر 
ها و نیاز به داشتن تعامالت امر به دلیل ماهیت این رشته

بنابراین دانشجویان و . باشدها میبین المللی در این رشته
ارتقاء بنیه علمی خود، به اشتراك ها برايشاغلین این رشته

گذاشتن دانش رشته خود و ارتقاء کیفیت شغلی خود نیاز 
).18(وافري به دانش زبان انگلیسی دارند

هاي هاي زبان انگلیسی با اهداف ویژه براي رشتهدوره
ها و مراکز آموزش عالی تحصیلی مختلف در دانشگاه

تا نیازهاي زبان شودمیعموما با این هدف برگزار 
ها را مرتفع نماید و انگلیسی دانشجویان در این رشته

آمادگی الزم جهت استفاده از زبان انگلیسی در محیط کار 

اما اینکه این هدف تا چه حد در عمل . را در آنها ایجاد نماید
اي است که نیاز به بررسی باشد مسئلهقابل حصول می

. دارد
هنوز در محیط کار دانشجویانایندهدمیها نشان بررسی

با مشکالت و ضعف هاي زبانی مواجه می باشند که در 
دوران تحصیل زمان کافی صرف رفع آنها نشده است یا تا 

به طور کلی ). 18(اند حدود زیادي نادیده گرفته شده
تحقیقات مختلف نشان داده است که شکاف عمیقی بین زبان 

و زبان شودیمانگلیسی که سر کالس آموزش داده 
در نظام آموزش شودمیانگلیسی که در محیط کار استفاده 

). 18،19( زبان انگلیسی وجود دارد 
از این رو در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا براي رفع این 
شکاف احتمالی در مورد آموزش زبان انگلیسی در 

آوريفنپزشکی،رسانیاطالعوهاي کتابداريرشته
ودرمانیبهداشتیخدماتمدیریتسالمت،اطالعات

پزشکیرسانیاطالعومدیریتدانشکدهپزشکیمدارك
اصفهان به بررسی میزان مطابقتپزشکیعلومدانشگاه
کار محیطوتحصیلمحیطدرآنهازبان انگلیسینیازهاي
بزرگسالیافرادESPدرآموزانزباناز آنجا که. بپردازیم

دانشگاهی، زبان عمومی و زبان هستند و دروس زبان پیش 
کهداشتاظهارتوانمیتخصصی را پشت سر گذاشته اند،

با تجربه هارشتهآموزان و هم چنین شاغلین این زباناین
مطالبتهیهاندکاراندستقادرندتحصیلی و شغلی خود

ESPیافتندرو تهیه برنامه هاي درسی زبان انگلیسی را
کنند و در نهایت بتوان فراگیران کمکصحیحراهپیمودنو

الزم و کافی در زمینه زبان هايمهارتها و را با آمادگی
انگلیسی راهی محیط کار نمود و از اتالف وقت، انرژي و 

.هزینه مجدد براي رفع نیازهاي زبانی آنها جلوگیري نمود

روش کار
جامعه . این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی کاربردي بود

دانشکده مدیریت و ) نفر82(شامل دانشجویان پژوهش 
رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اطالع
يآورفن، کتابداري و اطالع رسانی پزشکیهاي رشته

ویدرمانیبهداشتخدماتتیریمد،سالمتاطالعات
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ی بودند که واحدهاي زبان انگلیسی خود را پزشکمدارك
32(ها التحصیالن همین رشتههم چنین فارغ . گذرانده اند

هاي تحت پوشش که دوران طرح خود را در بیمارستان) نفر
گذرانند و حداقل شش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می

ماه از طرح آنها گذشته بود یا حداقل شش ماه از شروع به 
نفر 82در کل به . کار  آنها در رشته خود گذشته بود

ور تصادفی انتخاب شده نفر شاغل که به ط32دانشجو و 
به . بودند، پس از کسب رضایت آنان پرسشنامه داده شد

شرکت کنندگان در این پژوهش اطمینان داده شد تمامی 
ماند و از درج نام و نام اطالعات آنان محرمانه می
.خانوادگی آنها اجتناب گردید

روش گردآوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محقق 
منظور تدوین پرسشنامه، ابتدا مشکالت به . ساخته بود

زبانی فراگیران در محیط تحصیل و محیط کار آموزي آنها 
هاي انگلیسی هر رشته و استفاده مانند مراجعه به رفرنس

هاي از اصطالحات تخصصی رشته و استفاده از دستگاه
وابزارهاي موجود در محیط بیمارستان مورد بررسی قرار 

بر اساس نظرات افراد مطلع در ايسپس پرسشنامه. گرفت
که این پرسشنامه به هر یک از . زمینه نیازسنجی تدوین شد

پرسشنامه داراي . دو گروه دانشجویان و شاغلین داده شد
بخش اول آن داراي سواالت زمینه اي سن، . دو بخش بود

64جنس، رشته تحصیلی و مدت زمان اشتغال و بخش دوم 
انی شرکت کنندگان در محیط سوال در زمینه ي نیازهاي زب

سواالت پرسشنامه در بخش دوم . تحصیل و محیط کار بود
خیلی کم، کم، تاحدي، (اي در قالب طیف لیکرت پنج گزینه

ها از یک تا پنج این گزینه. طراحی شد) زیاد و خیلی زیاد
در بخش پایانی پرسشنامه چهارسوال باز . نمره دهی شد

یادگیري زبان انگلیسی، پاسخ در مورد مشکالت و موانع
هايمهارتنوع نیازهاي زبان انگلیسی، ضعف هاي زبانی و 

زبانی مورد نیاز در محیط تحصیل و محیط کار قرار داده 
.شد

به منظور تامین روایی، پرسشنامه در اختیار سه کارشناس 
طراحی پرسشنامه در مرکز مطالعات توسعه و آموزش 

و سه کارشناس زبان پزشکی و دو کارشناس نیاز سنجی 
انگلیسی که دکتراي آموزش زبان انگلیسی داشتند و بیش 

سال سابقه تدریس زبان تخصصی به دانشجویان 15از 

هاي مورد نظر در این تحقیق را داشتند قرار گرفت و رشته
هم چنین روایی پرسشنامه در . نظرات آنها اعمال گردید
5هر رشته و نفراز دانشجویان 5تحقیق پایلوتی که روي 

نفراز شاغلین هر رشته غیر از واحدهاي پژوهش انجام شد 
مورد بررسی قرار گرفت و از نظر محتوایی و ساختاري 

پایایی پرسشنامه در این تحقیق . اشکاالت آن برطرف شد
بدست /. 94پایلوت براساس فرمول آلفاي کرونباخ برابر 

SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار .  آمد
درصد، (ها از آمار توصیفی و جهت توصیف داده21نسخه 

یفیتوصيآزمونها. استفاده شد) میانگین و انحراف معیار
Tورشتههریآموزشيازهایننیانگیمنییتعيبرا

وشاغلین وانیدانشجونمرهنیانگیمسهیمقايبراتقلسم
ANOVAنیبوهارشتهداخلارتباطنییتعيبرا

ارتباطنییتعيبراcorrelationآزمونومختلفيهارشته
هاي نمره نیازهاي آموزشی و هر یک از ویژگینیب

.شداستفادهدموگرافیک 

هایافته
ي پرسشنامه32پرسشنامه ي دانشجویان و 82از 

. شاغلین، همگی آنها را تکمیل نمودند و تحویل دادند
ها این بود که درصد پرسشنامه100علت بازگشت 

شد و براي هر رشته سواالت پرسشنامه خوانده می
در . دادنددانشجویان هم زمان به سواالت پاسخ می

مورد شاغلین هم براي هر کدام از آنها در حضور 
شد و هم  زمان به سواالت محقق سواالت خوانده می

درصد از دانشجویان مرد و بقیه 25.6. دادندپاسخ می
آزمون. قیه زن بودنددرصد شاغلین مرد و ب25زن و 
دوبینجنسفراوانیتوزیعکهدادنشانکايمجذور

نداشتوجودداريمعنیتفاوتگروه
)946/0=Pvalue.( و 25.04میانگین سنی دانشجویان

مستقلتیآزمون. بود34.6میانگین سنی شاغلین 
معناداريطوربهشاغلینسنمیانگینکهدادنشان
. )Pvalue>001/0(استدانشجویانسنازبیشتر

دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند و 
.شاغلین نیزمدرك کارشناسی داشتند
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توزیع فراوانی و میانگین نمره نیاز آموزشی - 1جدول 
زبان انگلیسی از دیدگاه دانشجویان و شاغلین

شاغلیندانشجویانمیزان نیاز

درصد/تعداددرصد/تعداد

0/00/0)20- 0(خیلی کم 

0/00/0)40-20(کم 

10/12.216/50)60- 40(تا حدي 

52/63.416/50)80-60(زیاد 

20/24.40/0)100- 80(خیلی زیاد 

82/10032/100جمع

100/71.8/59.7میانگین نمره نیاز از 

انحراف معیاز نمره نیاز 

100از 

/10.6/9.3

کم و ازینشان داده شد نکیهمانطور که در جدول 
ضمنا . متوسط به باال بودازهایکم اعالم نشد و نیلیخ

ازینمره ننیانگیمستقل نشان داد که میآزمون ت
به طور انیدانشجودگاهیاز دیسیزبان انگلیآموزش

).>004/0Pvalue(بود نیاز شاغلشتریبيداریمعن
نیانگیمستقل نشان داد که میآزمون ت2در جدول 

دگاهیاز دیسیزبان انگلیآموزشيازهاینمره ن
انیاز آقاشتریبيخانم به طور معنا دارانیدانشجو

ازیننیبگریبه عبارت د). Pvalue=001/0(بود 
.رابطه وجود داشتانیو جنس دانشجویآموزش

یسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیانگیم- 2جدول
جنسکیبه تفکانیدانشجو

جنس
نمره نیاز آموزشی زبان انگلیسی

انحراف معیارمیانگین

65.212آقا

74.19خانم

یسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیانگیم- 3جدول 
یلیرشته تحصکیبه تفکانیدانشجو

نمره نیاز آموزشی زبان تعدادرشته تحصیلی

انگلیسی

انحراف میانگین

معیار

1365.212.6کتابداري

2077.28.5مدیریت

HIT4971.49.8و مدارك پزشکی

طرفه نشان داد کیانسیوارزیآزمون آنال3در جدول 
از یسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیانگیمنیکه ب

دار یمختلف تفاوت معنيهارشتهانیدانشجودگاهید
رشته نیبگریدبه عبارت . )Pvalue=004/0(داشت 

دار وجود یآنها رابطه معنازیو نانیدانشجویلیتحص
را یسیدانش زبان انگلهبازیننیکمتر. داشت

انیرا دانشجوازیننیشتریو بيکتابدارانیدانشجو
.اعالم کردندتیریمد

سن و ترم و نیبیهم بستگبیضرا- 4جدول 
ازیو نمره نانیدانشجويتعداد ترم کار آموز
یسیزبان انگلیآموزش

نمره نیاز آموزشی زبان متغیر

انگلیسی

r

pvalue

6/0سن

58/0

-1/0ترم

38/0

18/0تعداد ترم کار آموزي

11/0
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نینشان داد که برسونیپیهمبستگبیضر4در جدول 
با نمره انیدانشجويسن و ترم و مدت زمان کار آموز

آنها رابطه معنادار وجود یسیزبان انگلیآموزشازین
.نداشت

یسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیانگیم- 5جدول
جنسکیبه تفکنیشاغل

نمره نیاز آموزشی زبان انگلیسیجنس

انحراف معیارمیانگین

7/592/12آقا

8/595/8خانم

نیانگیمستقل نشان داد که میآزمون ت5در جدول 
خانم و آقا با نیشاغلیسیزبان انگلیآموزشازینمره ن

. )Pvalue=99/0(هم تفاوت معنا دار نداشت
ازیجنس و نمره ننیبنیدر شاغلگر،یبه عبارت د

.رابطه معناردار وجود نداشتیسیزبان انگلیآموزش
نشان داد که رسونیپیهم بستگبیضر6در جدول 

یآموزشازیبا نمره ننیسن و سابقه کار شاغلنیب
.آنها رابطه معنا دار وجود نداشتیسیزبان انگل
طرفه نشان داد کیانسیوارزیآزمون آنال7در جدول

و نیشاغلیسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیکه ب
آنها رابطه معنادار وجود نداشت یلیرشته تحص

)86/0=Pvalue.(

سن و سابقه کار نیبرسونیپیهم بستگبیضرا- 6جدول
یسیزبان انگلیآموزشازیو نمره ننیشاغل

نمره نیاز آموزشی زبان انگلیسیمتغیر

rPvalue

19/029/0سن

13/046/0سابقه کار

یسیزبان انگلیآموزشازینمره ننیانگیم- 7جدول 
یلیرشته تحصکیبه تفکنیشاغل

نمره نیاز آموزشی زبان انگلیسیرشته تحصیلی

MSDتعداد

113/587/10کتابداري

103/592/9مدارك پزشکی

114/618/8مدیریت

نیبایآ"پژوهش که نیایپاسخ به سوال اصلدر
هر رشته انیدانشجویسیزبان انگلیآموزشيازهاین

همان رشته نیشاغلیسیزبان انگلیآموزشيازهایو ن
حاصله از جیبا توجه به نتا"مطابقت وجود دارد؟

يمطابقت تا حدودنیتوان گفت که ایمکیجدول 
تا حد یسیانگلبانوجود دارد و هر دو گروه به دانش ز

سوال که نیاما با توجه به جواب ا. دارندازینيزباد
نشان داد که جینتا"دارد؟یزبانيازهایهر گروه چه ن"

یبه منظور به روز نگه داشتن اطالعات علمانیدانشجو
رشته خود به هر چهار مهارت زبان یو تخصص

طیآنها در محازینیاصلتیدارند اما الوازینیسیانگل
و یسیمهارت خواندن ودرك مطلب زبان انگللیتحص

نیشاغل. باشدیمیبه فارسیسیمهارت ترجمه از انگل
انجام يرا برایسیتسلط بر چهار مهارت زبان انگلزین

تیآنها الو. دانندیميضروریشغلفیوظاحیصح
به ازیکار، نطیخود را در محیزبانيازهاینیاصل

خود و مهارت ترجمه شتهریدانش اصطالحات تخصص
.  اعالم کردندیبه فارسیسیاز انگل

ازینمره ننیانگیکه مقیتحقافتهینیانیچنهم
به طور انیدانشجودگاهیاز دیسیزبان انگلیآموزش

دییتواند تایباشد، میمنیاز شاغلشتریبيداریمعن
طیدر محانیمشاهدات باشد که دانشجونیکننده ا

به يشتریو الزام بازیکار نطینسبت به محلیتحص
به خصوص هنگام یسیلاستفاده از دانش زبان انگ

رشته یخواندن و درك مطلب و ترجمه مطالب تخصص
مواجهه آنها  با زانیکار مطیخود دارند اما در مح

و الزام آنها به استفاده از ازینزانیو میسیزبان انگل
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مراتب بهلیتحصطینسبت به محیسیدانش زبان انگل
. باشدیکمتر م

، از 3حاصله از جدول جیبا توجه به نتاگر،یطرف داز
یو اطالع رسانيرشته کتابدارانیدانشجوکهییآنجا

شیدو واحد زبان پ(یزبانيواحدهانیشتریبیپزشک
ژهیواحد زبان و8،یسه واحد زبان عموم،یدانشگاه

چهار واحد , یتا چهارهر کدام دو واحد درسکی
در دو یدو واحد درسرتبه صوهیاصطالحات علوم پا

به ینیواحد اصطالحات علوم بال4و یترم متوال
و سه واحد یدر دو ترم متوالیصورت دو واحد درس

را در دوره ) یو بهداشتیمارستانیبیاصطالح شناس
مشکالت نیگذارند با کمتریپشت سر میکارشناس

مطابقت جهیدر نت.شوندیکار مواجه مطیدر محیزبان
آنها مشاهده لیکار وتحصطیمحيازهایننیبيشتریب

تیریرشته مدانیدانشجوگریاز طرف د. شودمی
نیکمترنکهیبا توجه به ایدرمانیخدمات بهداشت

سه ،یدانشگاهشیدو واحد زبان پ(یزبانيواحدها
به یچهار واحد زبان تخصص،یواحد زبان عموم

درس کیو یدر دو ترم متوالیصورت دو واحد درس
را در دوران ) یاصطالحات پزشکيدو واحد
در يشتریبیگذرانند با مشکالت زبانیمیکارشناس

يمطابقت کمترجهیدر نت. باشندیکار مواجه مطیمح
. شودمیآنها مشاهده لیکار وتحصطیمحيازهایننیب

در یزبانيازهایکه با توجه به مطابقت نيگریدسوال
ایآ"بود که نیبه آن پرداخته شد الیکارو تحصطیمح

دوران یدر طنیکار شاغلطیمحیزبانيازهاین
ارائه شده به یزبانيآنها در قالب واحدهالیتحص

نیانهیزمنیمهم در اافتهی"؟شودمیآنها، پوشش داده 
دارد که افراد نیبه ایبستگالسونیبود که جواب ا

مشغول به یطیدر هر رشته در چه محلیفارغ التحص
گاهیتا چه حد به جاطیمحنیانکهیشوند و ایکار م

فیتعرالنیفارغ التحصنیايکه در ابتدا برایشغل
.باشدیمکیشده است نزد

یرشته مدارك پزشکلیفارغ التحصنیمثال، شاغليبرا
مشغول يآمار و کدگذاررش،یپذ،یگانیبايدر واحدها

ازینيآنها در بخش کدگذارنیباشند که از بیبه کار م

بر گرفته از دوران یبه استفاده از دانش زبانيشتریب
اطالعات سالمت يفن آورانیدانشجو. دارندلیتحص

پست کهییکار نشده اند اما از آنجارهنوز وارد بازا
رسد ینشده است به نظر مفیآنها تعريبرایسازمان

در ،یمدارك پزشکنیشاغليکاريهاطیعالوه بر مح
به . به کار گرفته شوندزینوتریو کامپمهیبيواحدها 
وتریآنها واحد کامپیاصلگاهیرسد جاینظر م

باشد و اگر در یدرمانیو مراکز بهداشتمارستانهایب
به استفاده يشتریبازینرندیخود قرار گیاصلگاهیجا

النیفاارغ التحص. داشته باشندیسیاز دانش زبان انگل
توانند در یمیپزشکیواطالع رسانيرشته کتابدار

کتابخانه مدارس مشغول ایشهر یعموميکتابخانه ها
یم. نداردازینيادیزیبه کار شوند که به دانش زبان

مشغول به کار شوند که یسیتوانند در دفتر مجله انگل
یمقاالت به دانش زبانشیرایويصورت برانیدر ا

یاصلگاهیاما اگر در جا.  باشندیوالزم مجهز نمیکاف
قات،یمراکز تحق،یدانشگاهيکتابخانه هایعنیخود 

يو کتابخانه هایو علم سنجیمراکز اطالع رسان
به عنوان کتابدار ایو یفارسمجلهدفتر مارستانها،یب

ران دویزبانيمشغول به کار شوند واحدهاینیبال
آنها را تا حد یزبانیشغليازهایتواند نیملیتحص

مقطع النیباالخره، فارغ التحص. دیمرتفع نمايادیز
یمیدرمانیخدمات بهداشتتیریرشته مدیکارشناس

یبهداشتویدرمان،یبانیپشتيتوانند در معاونتها
يدر معاونتهاکهیو در صورت. مشغول به کار شوند

توانند یمشغول به کار شوند میو بهداشتیدرمان
خود در دوران یزبانياز آموخته هايشتریبهره ب

ینیدو معاونت با کادر بالنیدر ارایز. ببرندلیتحص
فهم کیداشتن يباشند و برایدر ارتباط ممارستانهایب

است که با اصطالحات ازینینیبالرسنلمشترك با پ
.آنها آشنا باشندیتخصص

نیايهمه النیفارغ التحصکهییاز آنجایطور کلبه
یسرو کار دارند و زبان پزشکنیبالطیبا محهارشته

باشد، یمیسیبا دانش زبان انگلنیاجیپزشکرایو پ
به گذراندن ازیداشتند که ندینکته تاکنیبر ایهمگ

به منظور لیدر دوران تحصيشتریبيواحدها
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رشته خود را ازینموردیادگیري اصطالحات تخصصی 
رهیدالیالزم است در دوران تحصن،یهم چن. دارند

افزایش زیو دانش گرامر خود را نیتخصصریلغات غ
الزم براي ورود به یمهارت هاي زبانهیداده و کل

توان به یصورت منیدر ا. ندیمحیط کار را کسب نما
کار و طیمحیزبانيازهایننیبيشتریمطابقت ب

.تافیل دست یتحص
يازهاینمره ننیانگیم،يانهیزميرهایمتغیبررسدر

خانم به انیدانشجودگاهیاز دیسیزبان انگلیآموزش
دیتفاوت شانیا. بودانیاز آقاشتریبيطور معنا دار

یاز آن باشد که زنان نسبت به مسائل آموزشیناش
کردیرودیدارند و شايشتریبتیتوجه و حساس

انیاز دانشجوشتریبپسرانیدانشجویسطحيریادگی
.باشدیدختر م

يضعف هاانیدانشجو"سوال که نیپاسخ به ادر
آنها به ضعف "دانند؟یميخود را در چه مواردیزبان

به خصوص یسیخود در چهار مهارت زبان انگل
و نوشتن به زبان دنیصحبت کردن و شنهايمهارت

بودن دانش یناکاف،یسیبه انگلیترجمه فارس،یسیانگل
لغات رهیدارشته و محدود بودن یاصطالحات تخصص

در پاسخ به زیننیشاغل. خود اشاره نمودندیسیانگل
.داشتندانیمشابه دانشجویسوال جوابنیا

جهت ریبه موانع زانیدانشجوگر،یپاسخ به سوال ددر
بودن یناکاف: خود اشاره نمودندیزبانيازهایرفع ن

،یاعم از زبان عمومیسیزبان انگليتعداد واحد ها
رشته در طول یاصطالحات تخصص،یزبان تخصص

یسیبر چهار مهارت زبان انگلدیعدم تاکل،یدوره تحص
به یسیدرس زبان انگلدنبه طور هم زمان، ارائه نش

و یعدم هماهنگل،یطور مستمر در طول دوره تحص
و گروه یتخصصیآموزشيگروههانیالزم بيهمکار

جهت ارتقاء دانش زبان ینبود وقت کاف،یسیبان انگلز
زباد در هر ترم، یدرسيبه علت ارائه واحدهایسیانگل

در بدو ورود به دانشگاه، یسیزبان انگلفیضعهیپا
موارد ذکر شده در سرفصل دروس هینشدن کلیعمل

اختصاص یساعات ناکافزانیبه علت میسیزبان انگل
ادیدر هر ترم، تعداد زیسیداده شده به درس زبان انگل

و نداشتن یسیزبان انگليدر کالسهاانیدانشجو
زبان يریادگیيبرایپشتکار و صبر و حوصله کاف

. یسیانگل
خود یزبانيازهایجهت رفع نریبه موانع زنیشاغلاما

زبان يبازآموزيبرگزار نشدن دوره ها: اشاره نمودند
هر فرد، استفاده یشغليازهایمتناسب با نیسیانگل

کار، عدم وجود طیدر محیسیاز زبان انگلیناکاف
عدم ،یسیجهت ارتقاء دانش زبان انگلیشغلازاتیامت

در یسیارتقاء دانش زبان انگليبرایکافزهیوجود انگ
يبه جایشغلاتیاز حد بر تجربشیبهیکار و تکطیمح

اعم از دانش يرشته انیبيهايه توانمندمجهز بودن ب
رشته به طور یتخصصيهايو توانمندیسیزبان انگل
.همزمان

و نتیجه گیريبحث
زبان یآموزشيازهایتا نمیمطالعه بر آن شدنیدر ا
یزبانيازهایو نلیتحصطیرا در محانیدانشجویسیانگل

یتا پس از بررسمیینمایکار بررسطیرا در محنیشاغل
جهت ارتقاء میبتوانشتریآنها هرچه بنیمطابقت بزانیم

يازهایننیا. مییتالش نمایسیزبان انگلیبرنامه درس
به همراه یسیزبان انگلیهر چهار مهارت اصل،یآموزش

و برعکس، دانش یبه فارسیسیدو مهارت ترجمه از انگل
زانیرشته، میرتخصصیو غیگرامر و واژگان تخصص

و لیتحصطیدر محیسیمواجهه و نوع مواجهه با زبان انگل
. کار را در بر داشتطیمح
نیبینشان داد که با وجود مطابقت نسبقیتحقنیاجینتا

در نیشاغلن،یو شاغلانیدانشجویسیزبان انگليازهاین
در يمختلف عالوه برتوانمنديهاکار در عرصهطیمح

يارشتهنیبيهايتوانمندریخود به سایرشته تخصص
موفق به لیهستند که در طول دوران تحصازمندینزین

ها، دانش زبان يتوانمندنیاز ایکیاند که شدهکسب آنها ن
. باشدیمیشغلفیوظایقیو کحیانجام صحيبرایسیانگل

در رشته يعالوه بر توانمندزینانیدانشجوگر،یاز طرف د
دارند ازینيرشته انیبيهايخود، به توانمندیتخصص
خود یدر رشته تخصصيآنها بتوانند توانمندلهیکه بوس
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نیبيهاياز آن توانمندیکیروز ارتقاء بخشند و بهرا روز 
. باشدیدر ابعاد مختلف آن میسیدانش زبان انگليرشته ا

شک، اطالع از نظرات و ویژگیهاي فراگیران، بر بدون
تعیین موضوع، محتوا و تمامی ریزي آموزشی، برنامه
یبررس). 20(هاي آموزشی تاثیري انکار ناپذیر دارد فعالیت

مطالعه هماهنگ با نیدر ایسیزبان انگلیآموزشيازهاین
دیباانیاست که نشان داد دانشجوسنایمطالعه مزداجینتا

دانش عمومی زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند و عمالً 
در شروع دوره ایاین کار باید قبل از ورود به دانشکده و 

این عمل به دانشجویان کمک . تخصصی صورت گیرد 
کند که موضوعات درسی خود را از طریق منابع می

زبان آموزان ). 21(انگلیسی و فارسی آموزش ببینند 
با اهداف یسیدارند که انگلیمتفاوتیانزبيازهایمختلف ن

یو تخصصیدروس زبان عموم. رفع آنهاستیدر پژهیو
انیدانشجويبرارانیايهامدتهاست که در دانشگاه

انجام يهاپژوهشجینتا. شودمیمختلف ارائه يهارشته
). 22(است یدرسيواحدهانیايناکارآمدانگریشده ب

تنها محدود به مهارت ویاننیازهاي واقعی زبانی دانشج
يهاخواندن نشده و نیازهاي ارتباطی شامل مهارت

یخاصتیاز اهمزیو گفتاري نيشنیداري، نوشتار
قیتحقيهاافتهیهم سو با جینتانیا. باشندیبرخوردار م

انیفر است که نشان داد دانشجوییو صابر و بنایروانیا
مهارت زبان اربه هر چهیراپزشکیو پیپزشکيهارشته

). 23،24(دارند ازین
کار به شدت به دانش طیمختلف در محيهارشتهنیشاغل

است ازیبه خصوص ن. دارندازیاصطالحات رشته خود ن
هم سو جینتانیا. آنها را بدانندحیوتلفظ صححیصحيامال

واژگان ،یبود که واژگان عمومياریاسفندقیتحقجیبا نتا
یسیدوزبانه انگلیعموميو استفاده از فرهنگهایتخصص
انیدانشجوندهیآيازهایننیرا به عنوان مهمتریبه فارس

). 25(نشان داد 
دایکار سر و کار پطیدر محیبا افراد خارجکهییاز آنجا

در زیندنیاست مهارت صحبت کردن و شنازیکنند، نیم
یخارجنیمکاتبه با متخصصيشود و براتیآنها تقو

نیو به ادبه تسلط به مهارت نوشتن دارنازیرشته خود ن
سر وکار یدر مقطع کارشناسیسیعلت که با پروژه نو

و خواندن و یبه فارسیسیدارند به مهارت ترجمه از انگل
. دارنديشتریبازیدرك مطلب ن

هیپاتیبه تقوازینلیتحصطیدر محانیضمن، دانشجودر
به لیخود دارند تا بتوانند پس از فراغت از تحصیزبان
یوستگیآنها به پ. ندیخود برآیزبانيازهایاز پس نیخوب

يبه صورت سطح بندیآموزش زبان در مقطع کارشناس
کنند یاشاره میشده و منسجم در سراسر دوره کارشناس

در اثر وقفه در ،یسیفرار بودن زبان انگللیبه دلنکهیتا ا
صورت، زمان نیدر ا. سپرده نشودیبه فراموشآموزش،

یسیزبان انگلیچهار مهارت اصلتیتقويبرایکاف
در یآنها دچار ضعف دانش زبانرایوجوددخواهد داشت ز

يمحمدقیهمانگونه که تحق. باشندیهر چهار مهارت م
در انینشان داده است دانشجوزینو همکاران یرکعت

يسخن گفتن، خواندن و نوشتن باالدن،یشنهاي¬مهارت
مطابق با ).  26(رو هستند حد متوسط با مشکل روبه

یسی، دانش زبان انگل)27(ینیو حسيکواريهاافتهی
طیآنها در شرا. باشدیمانیتر از دانشجونییپانیشاغل

به ضرورت ارائه ،خودیزبانهیبه علت ضعف پایفعل
متناسب با یسیضمن خدمت آموزش زبان انگليهادوره

کنند تا یاشاره ميکار در ساعات ادارطیمحيازهاین
.ندیخود را به نحو احسن برطرف نمایزبانيازهایبتوانند ن

بودند که دهیعقنیبر انیاز شاغلیمیاز نشیب،یطور کلبه
الزم جهت پرکردن خالها و يگذارهیسرمادیکار باطیمح

نیبه ا. آنها را انجام دهدیو مهارتیدانشيهاضعف
يهاالزم و فرصتزهی، انگیشغلازاتیصورت که امت

يمناسب براطیو در شرایبه صورت عملیکافیآموزش
به زینانیاز دانشجویمیاز نشیب. دینماراهمآنها ف

لیتحصنیدر حيکارآموزيهاضرورت داشتن دوره
یسیزبان انگلیعمليهاکاربرداشاره نمودند تا بتوانند با

زهیآشنا شوند تا انگلیدوران تحصیکار در ططیدر مح
شود و جادیدر آنها ایسیزبان انگليریادگیيبرايشتریب

داشته یسیهدفمند زبان انگليریادگیجهت يشتریتالش ب
.باشند

بودن یتوان به طوالنیپژوهش منیايهاتیمحدوداز
در پاسخ به تک تک انیپرسشنامه و کمبود وقت دانشجو

ها پرسشنامهيهاپرسشادیتعداد ز. سواالت آن اشاره کرد
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که بر مقدار دقت دیآن انجاميشدن زمان اجرایبه طوالن
رفع يبرا. نبوده استریتاثیشرکت کنندگان بيهاپاسخ

آنها خوانده شد و يسواالت پرسشنامه براتیحدومنیا
نیچنکار همنیا. هم زمان به سواالت پاسخ دادند یهمگ

در فهم سواالت وجود داشت هنگام یباعث شد اگر ابهام
نیاگریدتیمحدو. به هر سوال برطرف شودیپاسخ ده

نبود کار مشابه در این زمینه بود که با وجود تالش ق،یتحق
ی که به طور موفق به پیدا کردن پژوهشققبسیار، مح

. مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، نشد
اطالعات از يپژوهش، به منظور جمع آورنیدر ا

از یممکن است برخجهیدر نت. دیپرسشنامه استفاده گرد
ریکرده و پاسخ غيخودداریافراد از ارائه پاسخ واقع

يهااز روشمکانبهتر بود در صورت ا. داده باشندیواقع
شرکت هیاطالعات مانند مشاهده کليجمع آورگرید

به طور هم زمان زیکنندگان در پژوهش و مصاحبه با آنها ن
.شدیاستفاده م

یسیزبان انگلیآموزشيازهاینشان داد نقیتحقنیا
. مطابقت دارندگریکدیبا يتا حدودنیو شاغلانیدانشجو
مهارت انیدانشجویسیزبان انگلیآموزشازیننیمهم تر

به یسیو ترجمه از انگلیسیخواندن ودرك مطلب زبان انگل
یوارتقاء دانش تخصصیاهداف پژوهشيبرایفارس

دنیازجمله شنگریدهايمهارتبه ازینرچهاگ. رشته است
آنها قرار يبعديتهایجزء الوزیو صحبت کردن و نوشتن ن

ازیننیمهمترکهیدر حال. از آنها غفلت نموددیو نباردیگیم
یسیو ترجمه از انگلیبه دانش لغات تخصصازینن،یشاغل

ارتباط با يبرقراريکار براطیاست که در محیبه فارس
فیوظاحیو جهت انجام صحمارستانیو پرسنل بانهمکار

. ردیگیمورد استفاده قرار میشغل
و انیدانشجويتوانمندسازيدر راستادیبان،یبنابرا
مناسب انجام شود و اصالحات يهايزیبرنامه رنیشاغل

يازهایرفع نيبرایسیزبان انگلیالزم در برنامه درس
. انجام شودنیو شاغلانیدانشجویسیزبان انگلیآموزش

انیدانشجويازهایکه بر اساس نیحیصحيزیبا برنامه ر
که یاساسي، خالء هاشودمیهر رشته انجام نیو شاغل

و به طور جیباشد به تدریمدر دانش زبان آنها موجود
ورود يبراریفراگستینيازیو نشودمیبرطرف یاصول

زبان را از يریادگیکار، طیورود به محایبه مقاطع باالتر 
يبار به علت اضافه شدن مشغله هانیو اردیابتدا از سر بگ

يریگیپيزبان را با استرس و وقت کمتريریادگیگر،ید
بر اساس مطابقت یو اصالح برنامه درسيبازنگر. دینما

طیو محلیتحصطیمحیسیزبان انگلیآموزشيازهاین
یلیتحصزهیارتقاء انگ،یآموزشتیفیکار منجر به ارتقاء ک

خدمات تیفیرشته و کیارتقاء دانش تخصص،یو شغل
.شودمیکار طیارائه شده در مح

سپاسگذاري
که در یکسانهیو کلزیعزنیمحترم و شاغلانیاز دانشجو
داشتند کمال تشکر را يپژوهش همکارنیادنیبه ثمر رس

.دارم
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Abstract
Introduction: The emergence of ever-growing need for a lingua franca of science and technology has led
to the global demand of English for Specific Purposes (ESP). The researcher investigated to what extent the
needs in educational context are congruent with the needs in professional context. The students and those
who worked in the work place were studying or finished their studies in the fields of medical librarianship,
health information technology, medical records and management of healthcare services. The congruity of
the needs was discussed from the viewpoints of the graduates working in the hospitals affiliated with
Isfahan University of Medical Sciences and university students in 1392-1393.

Methods: The population of this applied descriptive survey method included the students of the faculty of
Management and Medical Informatics (82) who passed their English courses as well as the graduates from
this faculty who were working in the hospital (32). Both groups were selected randomly. Data collection
instrument was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. The
collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics tests.

Results: According to the findings of the study, the mean of English educational needs from the students'
viewpoints (71.8±10.6) was meaningfully (Pvalue<0.001) more than that from the employees' viewpoints
(59.7±9.3). Low need and very low need to English knowledge was not mentioned by the students and
employees and the need to English knowledge was mentioned beyond average. There was a meaningful
relationship between the students' field of study and their English educational needs (Pvalue=0.004).
Students in the field of medical librarianship mentioned the lowest need to English (65.2±12.6) and the
students in the field of management of healthcare services mentioned the highest need to English
(77.2±8.5).

Conclusion: The findings revealed that the students' needs and the employees' needs had overlap to some
extent. Students' needs in the related fields of study were not limited to reading comprehension and the
students in different fields of study also mentioned listening, writing and speaking skills as their priorities.
They also referred to the urgent need to translate texts from English to Persian. The employees in different
fields of study expressed their urgent need to medical terminology in their field of study to work more
efficiently. They also referred to the frequent need to translate texts from English to Persian. There must be
necessary planning in this regard and the required review and modifications must be done in the English
educational curriculum to satisfy the English educational needs of the students and the employees.

Key words: Educational Needs, English, Students, Employees, Need Assessment, Para-Medicine.
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