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هـاي اصـلي دفـاتر مشـاوره و راهنمـايي در هـر        يكـي از ماموريـت  مقدمه: 

هاي پيشگيرانه ثانويـه اسـت كـه     دانشگاهي اجرا و به انجام رساندن سياست

ناسايي و درمان افراد مبتال به اختالالت حـاد و مـزمن روانپزشـكي    در آن ش

هـاي   هاي علوم پزشكي به دليـل ماهيـت آمـوزش    ضروري است. در دانشگاه

بـا  » حادثـه ديـدگان  «و » بيمـاران «باليني و ضرورت ارتباط دانشجويان بـا  

ـ   هاي باز و خونريزي، نيـاز بـه آگـاهي از تعـداد، نسـبت جنسـيتي       جراحت

كننده دانشـجويان در هنگـام    و شناسايي و درمان اختالالت ناتوانجمعيتي 

 مواجهه و خدمت رساني به موقع و مؤثر به اين بيماران صد چندان است.

ادرار "،  "جراحـت -تزريـق -خون"اختالل هراس (فوبياي) اختصاصي از نوع 

از انواع اخـتالالت روانپزشـكي اسـت     "سرايت بيماري"و  "نجاست-مدفوع–

ايد با موارد گفته شده هايي كه در آن ب مبتال را از مواجهه با موقعيتكه فرد 

يـابي و   سـازد لـذا در ايـن تحقيـق اقـدام بـه زمينـه        رودررو شود ناتوان مـي 

غربالگري دانشجويان جهت شناسايي افراد مبتال در بدو ورود به دانشـگاه از  

رجاع آنها بـراي  طريق استفاده از ابزارهاي روانسنجي استاندارد غربالگري و ا

 هاي عملي و باليني، گرديد. انجام مداخالت ضروري پيش از شروع آموزش

يابي است روش ايـن تحقيـق    از آنجا كه اين تحقيق از نوع زمينهروش كار: 

هاي حاصل از اين پژوهش به صورت نمودار، درصد و  ، دادهباشد ميتوصيفي 

مايش داده و با درصـد و  تعداد مبتاليان و همچنين نسبت جمعيتي آنها را ن

كليـه   ها و آمار جهاني مبتاليان مقايسه كرده اسـت. لـذا   هاي پژوهش نسبت

ته علـوم آزمايشـگاهي   رشـ  92 – 93دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 

 _ FSSنسـخه سـوم   (يـابي تـرس    نفر) با استفاده از آزمون زمينه 16(تعداد 

III( هـاي آنهـا،   جود، نوع و شدت تـرس و همورد ارزيابي قرار گرفتند تا دربار 

 به دست آيد. ها توصيفي براي مقايسه با ديگر پژوهش هاي كمي و داده

نفـر   2نفر دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي تعـداد   16از تعداد ها:  يافته

جراحت بودند كه براي درمان به  -تزريق -دختر مبتال به اختالل فوبي خون

اكنـون در حـال درمـان و همزمـان ادامـه      مركز مربوطه ارجاع شدند و هـم  

تركيـب   هاي توصـيفي ديگـري از قبيـل:    باشند و همچنين داده تحصيل مي

 نفر مؤنث به دست آمد. 11نفر مذكر به  5جنسيتي 

هاي موجود درباره تعداد مبتاليان بـه   با توجه به دادهگيري:  بحث و نتيجه

ــتالء در دانشــجويان هــر دو س،ااخــتالالت هــر ــراي احتمــال اب ره جديــد ب

دانشجويان دختر و پسر وجود دارد و با توجه به اثرات اين نوع اختالالت در 

كيفيت تحصيل و همچنين به مخاطره افتادن آينده شغلي اين دانشـجويان  

كننـده بــه ايـن متخصصـين پيشــنهاد     ديـد سـالمت جمعيــت مراجعـه   هو ت

 انجام گيرد.مطالعات تكميلي در اين خصوص  گردد مي

 دانشجو ،يغربالگر ،يابي نهيزم ،يفوبليدي: كلمات ك
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ديدگاه دانشجويان پزشكي در مورد بيشترين 

هاي مورد استفاده جهت درك متون انگليسي  استراتژي

 1392در دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

 ، صديقه فالح*سيده انسيه ميرحجتي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن، دانشگاه علوم پزشكي گيالن

s_e_mirhojjati@yahoo.com 

درك مطلب به عنوان يك فرايند در ارتباط متقابل خواننـده مـتن،   مقدمه: 

دسـت آمـده از   ه دريافت معنا از متون و بكارگيري دانش قبلي و اطالعات بـ 

هـا و   مهـارت  . درك مطلب به واسـطه بكـارگيري يكسـري از   باشد ميمتون 

. بر اساس تحقيقـات بـه عمـل آمـده     گردد ميهاي خواندن حاصل  استراتژي

هاي خواندن يك ارتباط قوي و مؤثر با درك متون انگليسـي دارد.   استراتژي

شوند  دانشجويان پزشكي كه براي اولين بار با يك متن انگليسي مواجهه مي

گيرند. با توجـه   ميهاي مختلفي جهت درك متون انگليسي به كار  استراتژي

به اهميت درك متون انگليسي در رشته پزشكي هدف ايـن مطالعـه درصـد    

هاي بكار گرفتـه شـده توسـط دانشـجويان      تعيين بيشترين ميزان استراتژي

 اين رشته در دانشگاه علوم پزشكي گيالن بوده است.

گيــري  در ايــن مطالعــه توصــيفي مقطعــي، بــه طريــق نمونــه روش كــار: 

نفر از دانشجويان رشته پزشكي كه واحدهاي زبان عمـومي   115سرشماري 

ها  و تخصصي را گذرانده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده

بخـش اول شـامل    ؛يك پرسشنامه اسـتاندارد شـامل دو بخـش بـوده اسـت     

هـايي كـه    مشخصات دموگرافيك دانشجويان و بخش دوم شـامل اسـتراتژي  

 focusing( سي توسط دانشـجويان در چهـار حيطـه   جهت درك متون انگلي

،questioning ،monitoring ،summarizing(  بوده اسـت.   شود ميبكار گرفته

هـاي آمـاري توصـيفي (توزيـع فراوانـي،       آوري شده بـه روش  اطالعات جمع

مـورد   SPSSافـزار   اسـتفاده از نـرم   درصد) و استنباطي (مجذور خي دو) بـا 

 ت.تجزيه و تحليل قرار گرف

هاي مـورد اسـتفاده در حيطـه     بر اساس نتايج حاصله از استراتژيها:  يافته

focusing  6/62%     دانشجويان به خط كشيدن زير مطالـب مهـم، در حيطـه

questioning  9/73      درصد مراجعـه بـه ديكشـنري، در حيطـهmonitoring 

درصد به تامل و توجه بيشتر در خواندن قطعات مشـكل و همچنـين    5/63

درصد به مرور سـريع مـتن اشـاره داشـتند.      summarizing 3/58حيطه  در

هـا رابطـه    همچنين بين دانشجويان دختـر و پسـر در بكـارگيري اسـتراتژي    

 داري وجود نداشت. معني

هـاي درك مطلـب توسـط     گيري اسـتراتژي بكـار گيـري:   بحث و نتيجـه 

. در باشد ميدانشجويان پزشكي جهت درك بهتر متون انگليسي بسيار مؤثر 

ها و آمـوزش آن بـه دانشـجويان از     اين راستا نياز به يادگيري اين استراتژي

سوي اساتيد متون تخصصي امري الزامي است كه بايد بيشـتر مـورد توجـه    

 قرار گيرد.
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