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  چكيده

  .اين مقاله عوامل موثر در نگرش و انگيزه ي دانشجويان پزشكي  در فراگيري  زبان انگليسي را بررسي مي كند: زمينه و هدف
در خصوص فاكتور هاي مرتبط با انگيزه  از يك سو و براي جمع آوري داده ها . دانشجو شركت داده شدند 100در اين مطالعه تعداد:روش بررسي

  .نگرش دانشجويان به زبان انگليسي از سوي ديگر ،  از پرسشنامه ي تركيبي انگيزه و نگرش  گاردنرو فليتس   استفاده شد 
براي موفقيت در  درصد 97شغل بهتر و  از دانشجويان زبان انگليسي را براي به دست آوردن  درصد 99يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه :  هايافته
از خانواده هاي دانشجويان آنان را به يادگيري زبان انگليسي  درصد 29همچنين در ارتباط با نقش خانواده فقط . آموخته اندي تحصيل ميادامه

وزش زبان انگليسي تعامل و ايجاد ارتباط با از دانشجويان اعالم نمودند كه انگيزه ي اصلي آنان از آم درصد 93عالوه، هب. اندنمودهتشويق مي
  . هاستانگليسي زبان

موفقيت در فراگيري و آموزش زبان دوم تا .استار داشتن انگيزه و نگرش مثبت از اهميت ويژه اي در امر يادگيري زبان دوم بر خورد: گيرينتيجه
   .حدي به ميزان انگيزه ي زبان آموز و نگرش او به زبان بستگي دارد

  نگرش ، انگيزه، دانشجويان پزشكي:  ژگان كليديوا

  
  مقدمه

اجباري زبان انگليسي  بسياري از دانشجويان آموزش در ايران   
كنند ولي فقط تعداد كمي سال سپري مي 7را به مدت  حداقل 

اين عامل را شايد بتوان به .آموزندآن را در حد مطلوب مي
 4در . يادگيري استانگيزه ربط داد انگيزه فاكتور مهمي در 

نقش بين  زيادي در مورد ارتباط ي گذشته تحقيقاتدهه
مطالعات اخير انواع . آموزش زبان انجام شده است انگيزه در

  شود را مورد هايي كه باعث بهبود يادگيري زبان مي هانگيز
  
  
  
  

ترين تحقيقاتي كه نقش از مهم.)1و2(.قرار داده است بررسي
ان دوم براي نخستين بار بررسي نموده انگيزه را در آموزش زب

انواع .)2(  ده استبو 1985در سال  گاردينر است تحقيق
كلي  دو نوع هب به طور كليزبان خارجي  آموزشدر  هانگيز

 يهانگيز. دروني يهبيروني و انگيز يهانگيز است شدهتقسيم 
روني يب ه ياست ولي انگيز شخصيدروني ناشي از عاليق 

  . )3(شغل خوب است كپيدا كرن يمواردي مانند 
  
  
  
  

  آموزش زبان انگليسي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي زنجاندكتراي  -1



  ESPي دانشجويان ميزان انگيزهبررسي          90

 92 زمستان ،12 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

دانش به دنبال ارتقاي  و داراي انگيزه دانشجوي عالقه مند
چنين دانشجويي همچنين .آموزش زبان است خود از طريق

مداوم  يادگيري درفعاالنه و خود محور  نقشبا دتمايل دار
بيشتر تئوري هاي مربوط .)4( دانش خود را تقويت نمايد زبان

گيرند  و توجه اندكي ي بيروني را در نظر ميگيزهان ،به انگيزه
دروني دارند يا به طور كلي انگيزه ي دروني را  يبه انگيزه

ترين عامل انگيزه را مهم كارشن ).5و6(گيرندناديده مي
  . )7(داند مداخله گر در يادگيري ناخودآگاه زبان مي

بين نگرش و انگيزه و تسلط بر  المبرت بر اساس مطالعات
بر اين اساس موفقيت . زبان دوم ارتباط مستقيم وجود دارد

نگرش و انگيزه آن  يطور وسيعي مرتبط با نحوههفراگيران ب
   ).8(هاست

همچنين فاكتورهاي مداخله كننده در ميزان انگيزه مورد 
ها عالقه به زبان مطالعه قرار گرفته است  كه از ميان آن
يد و دوري از زبان خارجي،فرهنگ مردم ، ميل به گسترش د

محلي ، ميل به رقابت جديد عوامل مهم در ميزان موفقيت در 
مطالعات بعدي ).  9(انديري  زبان خارجي گزارش شدهگياد

 ياين مطالعه بر پايه .)10(اين يافته ها را تاييد نمودند
اين دو محقق  )5(است) 1972( المبرت و گاردنر تحقيقات

عنوان شاخص هو انگيزه ب گذار  تحقيقات نقش نگرشپايه
زبان خارجي به شمار  فراگيريهاي موفقيت يا شكست در 

  .روندمي
  

  بررسيروش 
روه ـگ يوـدانشج 100شركت كنندگان در اين مطالعه    

 مشغول به تحصيل در  ساله 21تا  18سني  يرده در پزشكي
در كالس زبان دانشگاه علوم پزشكي زنجان بودند كه 

 .كردندمي شركتساعت در هفته  2به مدت  انگليسي
فليتز و  )2001(گاردنر يي  تركيبي اصالح شدهپرسشنامه

در اين مطالعه براي جمع آوري اطالعات مورد ) 6( )1988(
اي از سواالت نگرش و مجموعه كه شامل استفاده قرار گرفت

اين .تنظيم شد ليكرت مقياس يكه بر پايه بودانگيزش 
شامل  ت ـش نخسـكه بخ ودـبمت داراي دو قسپرسشنامه 

جنس و بخش دوم شامل  و سن اطالعات جمعيتي مانند
  .بود و نگرش سواالت مربوط به انگيزه

  
  يافته ها

  انگيزهي نتايج پرسشنامه
 دانشجوياناز جمع آوري اطالعاتبه منظوردر اين راستا و    

اصلي تقسيم ي طبقه 5به  پرسشنامه سواالت پزشكي هايگروه
  .كرديمبندي 

يادگيري زبان "مبني بر اينكه 1شماره ي  سوالدر پاسخ به 
دست آوردن شغل مناسب هبروز در  مي تواند يك انگليسي

مخالف درصد  4موافق . درصد  75"باشد و كمك كننده مفيد
گفت مي توان . نظري نداشتند درصد 22، بودندبا اين سوال 

كردند كه  با جواب هاي خود اعتراف شركت كنندگاناكثريت 
ك ـوب به آن ها كمـل خـيادگيري زبان در پيدا كردن شغ

يادگيري زبان انگليسي به من   " 3پاسخ به سوال  در. كندمي
بيشتر و متفاوت تري تعامل  با افرادتا  فرصتي خواهد داد

دانشجويان به بعد  و ندموافق بوددرصد 72 "داشته باشم
و اينكه زبان  هبود اشتهد اعتقاد اجتماعي زبان انگليسي

 افزايش عاملتواند عنوان زباني است كه ميهانگليسي ب
از اين  4 سوالدرپاسخ به . باشدي جهاني در دهكده ارتباطات

توانايي  صحبت كردن به زبان انگليسي "يعني  دسته بندي
 82(ها منفي بوداغلب نگرش"تحصيالت عالي است ينشانه
د مخالفت قابل توجهي بود كه موراين تنها موردي  و )درصد

خانواده ام اصرار دارند كه من "11شمارهسوال  .قرار گرفت
 20(تعداد موافقان بسيار اندك بود  "زبان انگليسي را بياموزم

و TOEFLقصد دارم مدرك " 12شماره سوال . )درصد
IELTSبر  زياد دليلي  )درصد 89( تعداد موافقان "را بگيرم
ت يها موفقدليل اينكه آنهت ، بابزاري دانشجويان اس ه يانگيز

  . خود را در يادگيري زبان جستجو مي كنند
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   پرسشنامه نگرشبخش نتايج 
اغلب قريب به اتفاق .بودسوال6 اين پرسشنامه شامل

 زبان عالقه مند يادگيري ،اظهار نمودند)درصد 73(دانشجويان 
شتر وقت يدهند بهستند و همچنين اكثريت آن ها ترجيح مي

 هايآموزش زبان انگليسي به جاي آموزشصرف خود را 

 آموزش كه اعالم نمودند درصد 2/58. )درصد 69(ديگر بكنند
موضوع  اين  .هاستتحصيلي آن يمهمي در دوره هدفزبان 

منعكس ها ، علي رغم كمبودهاي مشاهده شده در دانشگاه
در پاسخ . براي دانشجويان است آموزي زبان ي اهميتكننده

يعني اينكه  ؛ي وجود داشتادهمخالفت عم 6ماري ش به سوال
وقت وجه يچهبه زبان انگليسي را  آموزشدرصد 9/99 كه

پرسشنامه نتيجه ي  اين .كنندو يا بيهوده تلقي نميتلف كردن 
كلي نگرش سازنده ي دانشجويان را در امر آموزش زبان 

 نشانآينده  براي آنان در مفيد بودن زبان انگليسي انگليسي و
  . دهدمي

  هاي خانوادهنقش تشويقبخش نتايج 
هاي خانواده در افزايش انگيزه ي شاگردان براي تشويق

 دارد اظهار مي) 1987(گاردنر . يادگيري زبان بسيار مهم است
خانواده را در روند يادگيري خود  حمايتاگرچه دانشجويان 

هاي قها در يادگيري با تشويولي اشتياق آن ؛دانندميتاثير بي
  . يابدافزايش مي توجهيصورت قابل هخانواده ب مناسب از سوي

من سعي دارد در يادگيري ي خانواده "در پاسخ به سوال اول
اين ارزيابي كمترين ميزان موافقت   " .زبان به من كمك كند

عدم آگاهي خانواده را در آموزش  . )درصد 29(نشان دادرا 
من بر  ي خانواده"بخش اين  دوم سوال .دهدنشان مي زبان

را  )درصد 30( پاييني امتياز نيز ،. "كند اهميت زبان تاكيد مي
خانواده در  يعدم عالقه ياين امر نشان دهنده. كسب كرد 

ها شايد نشانگر عدم توانايي آن ونيست  فرزندانشانكمك به 
  . باشد اين نوع حمايت هادر 

   انگليسيي دانشجويان به آموزش زبان ميزان انگيزه
  اي رب ويانـبخش پنجم پرسشنامه شامل ميزان انگيزه ي دانشج

كه  بودگزينه اي  3 سوال 9فراگيري زبان انگليسي و حاوي 
 زبان انجام تكاليفبه دانشجويان  ميزان عالقه و تعهد شامل

 دانشجويان اعالم كردند كه ، 1 سوال پاسخ بهدر.انگليسي بود
 63(كنندموارد درسي مطالعه مي يرا مانند بقيه انگليسي  زبان

اظهار نمودند كه با دانشجويان  درصد  71همچنين .  ) درصد
اين نشانگر اهميت  كنندومي مطالب كالسي را مطالعه دقت
  .باشدانگليسي براي آن ها مي گيري زبانافر

را به خود  موارد موافقتبيشترين در اين قسمت   5 سوال 
دانشجويان عالقمند به  كهبدان معناست  كهاختصاص داد 

هاي جواب.)درصد 80( باشندانجام تكاليف زبان انگليسي مي
باالي ي ي انگيزه، بيان كننده 8و  7 سواالتداده شده به 

براي كسب نمرات باال در درس زبان انگليسي  دانشجويان 
  . )درصد 78و  درصد 69( بود
  

  بحث 
ن ، نگرش و از ديدگاه بسياري از متخصصين آموزش زبا   

انگيزه . كنندانگيزه در يادگيري زبان دوم نقش مهمي راايفا مي
به عنوان ميزان تالش يك فرد براي فراگيري يك زبان 
خارجي به خاطر ميل باطني خود فرد و نيز به علت اظهار 

بدين .  باشدرضايت خود فرا گير  از آموزش زبان خارجي مي
اس اين ديدگاه تقسيم ترتيب انگيزه به دو نوع عمده بر اس

ي دروني و انگيزه ي  بيروني  يا شود كه شامل انگيزهمي
ي بيروني يا ابزاري ي اين ديدگاه انگيزهبر پايه. ابزاري است

اي براي رسيدن به تالش  براي ياد گرفتن زبان به عنوان وسيله
اهدافي نظير به دست آوردن يك شغل خوب يا قبولي در يك 

كه انگيزه ي دروني  تالش ز است و در حاليامتحان آينده سا
براي ايجاد ارتباط با دنيايي ديگر و با مردمي با فرهنگ 

ي نوع دوم شود مردمي كه داراي انگيزهگفته مي. متفاوت است
 .)2(باشند در آموزش زبان موفق ترند ي ابزاري مييا انگيزه
 هايدهد كه يكي از انگيزهنشان مي دست آمدهنتايج به

دانشجويان براي يادگيري زبان انگليسي به دست آوردن شغل 
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همان طور كه در قسمت قبل اشاره شد . مناسب در آينده است
 .از دانشجويان به اين سوال جواب مثبت دادند درصد 75

ي دانشجويان ايجاد تعامل با همچنين از ساير عوامل انگيزه
ي خود را از تعدادي از دانشجويان انگيزه. انگليسي زبانان بود

 TOEFLو  IELTSآموختن زبان انگليسي به اخذ مدارك 
نسبت دادند تا در آينده امكانات ادامه ي تحصيل خود را 

 29فقط همچنين در ارتباط با نقش خانواده .  تسهيل نمايند
اي دانشجويان در امر تشويق آنان به هاز خانواده درصد

شايان ذكر است كه .يادگيري زبان انگليسي نقش مثبت داشتند
تعداد زيادي از دانشجويان اعالم داشتند كه تكاليف درسي را 

هاي اين تحقيق موافق با تحقيق يافته. دهندبا عالقه انجام مي
وي در تحقيق خود اظهار .انجام شده توسط زهرا واعظ است 

ي باال و نگرش اشت كه دانشجويان ايراني داراي انگيزهد
باشند نوع هاي آموزش زبان انگليسي ميمثبت به كالس

ي وي بيشتر نوع ابزاري ي دانشجويان مورد مطالعهانگيزه
كه بر  رهنماهمچنين در مطالعه ي ديگري توسط .)11(بود

ساله در دانشگاه آمريكايي در  23تا 19دانشجوي  94روي 
ي جه حاصل شد كه انگيزهياين نت ؛گالدش انجام گرفته استبن

مطابق اين تحقيق . دانشجويان بيشتر از نوع ابزاري بوده است
دانشجويان آن  انگيزه در مشكالت ذكر شده براي ايجاداز

زبان اول يعني زبان بنگالي  ازاست كه اساتيد در كالس بيشتر 
همچنين در طي  . نمودندبه جاي زبان انگليسي استفاده مي

اين تحقيق اظهار شده است كه دانشجويان بنگالي داراي 
 در بر عكس بودندها نفرصتي براي تعامل با انگليسي زبان

چنين فرصتي براي دانشجويان  وستانهند ي مانندكشور
سعيد رحمان . عالقمند به آموزش زبان انگليسي فراوان است

براي ايجاد انگيزه  ها خود عوامليدارد كه اين فرصتاظهار مي
مشابه تحقيق ما، در . )12(تواند باشدي باال در دانشجويان مي

دانشجويان داراي انگيزه ي  شامزي انجام گرفته توسط مطالعه
ي و انگيزه به فراگيري زبان انگليسي بودند  بروني بااليي

 دانشجويان پسر از دانشجويان دختر به آموزش زبان انگليسي

از دانشجويان اعالم نمودند كه  درصد 93نين همچ. بود بيشتر
ي اصلي آنان از آموزش زبان انگليسي تعامل و ايجاد انگيزه

از   درصد 99در اين تحقيق .هاستارتباط با انگليسي زبان
دانشجويان زبان انگليسي را براي به دست آوردن شغل بهتر و 

بر خالف . ي تحصيل بودبراي موفقيت در ادامه درصد 97
ي قبلي و نيز مشابه تحقيق ما دانشجويان دختر داراي العهمط

دانشجويان دختر در آموزش زبان  به ي بااليي نسبتانگيزه
  .)13(انگليسي بودند

  
  يجه گيرينت
از اهميت و نگرش مثبت به يادگيري زبان دوم ه انگيز    

موفقيت در فراگيري و آموزش زبان .اي برخوردار استويژه
ي فراگير و نگرش او به زبان ميزان انگيزهدوم تا حدي به 

  .بستگي دارد
  : نمود زير خالصهرا به شرح  پژوهشي اين توان يافته هامي

دانشجويان به طور كلي نگرش مثبتي به آموزش زبان نشان 
گسترش يادگيري زبان به  عمدتا معتقد بودند كه..دادند

 ايابطهر. كند آن ها كمك مي تعامالت و ارتباطات اجتماعي 
يكي از . شتقوي ميان انگيزه و حمايت خانوادگي وجود دا

 ايجادزبان  موزشآدر  نيل به موفقيتترين اقدامات براي مهم
بهتر است تالشي باشد يادگيري . دانشجو است  در انگيزه

. براي تبديل كردن آن به يك فعاليت لذت بخش براي دانشجو
دانشجويان  تااشند بايد هدف گرا ب ي آموزشي زبانهافعاليت
  .پردازندي چه به يادگيري زبان ميبرا بدانند

ولي بايد در نظر داشت كه يادگيري زبان خارجي با يادگيري 
بنابر اين آموزش زبان بايد . متفاوت است دروسساير 

موفقيت مانع  مبني بر  ميزان موفقيت و يافاكتورهاي مختلفي 
ي از هويت شخص زبان قسمت. هستند را در نظر داشته باشد

شود مي به كار گرفتهاست وبراي انتقال اين هويت به ديگران 
 تعامل بسزايي درهدر نتيجه يادگيري زبان خارجي تاثير .

  .دارددانشجويان 
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   شودهمچنين پيشنهاد مي
. اساتيد نياز دانشجويان خود را در يادگيري زبان شناسايي كنند

ها هايي كه آند بر فعاليتتواند با تاكيدانشجويان مي يهانگيز
ايجاد شرايط هستند گسترش يابد و نيز اهانجام آنمصمم بر 

دانشجويان با  در و كاهش استرس در كالس درس  مناسب
فعاليت هاي جذاب از  از  با استفاده آناندر  افزايش انگيزه

  .  به شمار مي رودهاي اساتيد  مندي توان
منظور  ايجاد انگيزه در براي اساتيد به  را هاييروشباسون 

  .دانشجويان  ذكر مي كند
  و  دانشجويان يكالسي گذشتهيات تجرب از  اساتيد بايد

  

در بايد  .دنها راجع به يادگيري زبان آگاه شونظرات آن
درسطح تدريس را  ود ناعتماد به نفس ايجاد كن ياندانشجو
مطالب را پيش دانشجويان آغاز كنند و به آرامي  واقعي 

در مورد  دانشجويان هايعاليق و نگراني از آنان بايد .ندببر
  . )14(داشته باشند آگاهي زبان فراگيري

د در فعاليت ـان بايـويـه دانشجـد كـكنيـتاكيد م مكين تاير
ديد و ـد جـار كالسي بايـساخت .دـر شونـي درگيـهاي كالس

ي شركت اجازه ان بايدـويـد و دانشجـاري باشـابتك
ي اين عوامل را وي همه. داشته باشند ت كالسي رادرموضوعا

.)15( كندافزايش انگيزه الزم تلقي مي ودر ايجاد 
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Background and Objectives: This research is an endeavor to study the effect of attitudes and motivation on 
learning English language amongst medical students of different fields.  

Materials and Methods: The participants included 100 students from Zanjan university of Medical Sciences 
attending an English course for two hours per week. A combination of Garneder’s questionnaire of attitudes 
and motivation with  that of Flaitz’s  was used to collect the necessary data.  The collected data were 
analyzed  by means of  SPSS software.  

Results: The results showed that positive attitudes and high motivation have a strong impact on the students’ 
interest in learning.  

Conclusion: Teachers ought to focus on the dynamic process of language learning and act as initiators to 
motivate language learners. The data have also pedagogical implications for teachers of English language 
courses. 

Keywords: Attitudes, Motivation, Students of medicine  

 


