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 مقدمه 

های ترین سرمایهاز مهم اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری

ای حرفه ی. توجه به توسعه(1)آیند به شمار میو جامعه  هاانسانی دانشگاه

 ی برایاحرفهشغلی و فعالیت  یفراهم آوری زمینه اعضا هیات علمی و

دانشگاه  آموزشی خدماتحفظ و ارتقای نشجویان از عوامل مهم برای دا

و  تموفقیعوامل از شغلیانگیزش و تحصیلی  یعالقه به رشتهباشد. می

در گرو کارتمایل به انجام  ،شغلیانگیزش  .هستندافراد  ایپیشرفت حرفه

توانایی فرد است که موجب حرکت وبه تکاپو درآوردن فرد در راستای 

دهند که در کشور مطالعات نشان می(. 2) گردداهداف فردی و سازمانی می

 هایبه ظرفیت توجه بدونو علمی ریزی برنامه بدون دانشجو ما پذیرش

 عدم و سر خوردگی احساس شود که باعثانجام می جامعه در شغلی

شغلی،   . برای موفقیت(3) شده است آموختگان دانش در شغلی انگیزش

که آن متاثر از شرایط محیط،  کار مهم است آن به  انگیزش مثبتداشتن 

 عالقمند فرد، اگر. (4)باشد. نظام سازمانی و روابط حاکم بر محیط کار می

بود.  خواهد ممکن غیر حتی و آور ماللت اشتغال ادامه نباشد، خود شغل به

 خواهد همراه به را شغلی انگیزش شغلی،ی آینده به نسبت مثبت نگرش

 .(5)گردید  خواهدفرد  شغلی موفقیت موجب که داشت

ها وجود دارد و گروه علوم در اکثر حرفهامروزه  شغلی  از آینده  نگرانی

 مینه دانشگاه در ایمطالعه . درباشدنیز از این قاعده مستثنی نمیپزشکی 

 و موقعیت افت مورد در پزشکی دانشجویان اکثر آمریکا انجام شد، سوتا

در علمی زن  هیاتاعضای همچنین  .(0)اندبوده نگران پزشکی درآمد

( و 1) اندنداشته کافی اطمینان خود شغلی یآینده ازهای پزشکی دانشکده

 میزان از بیش پزشکی نیروی که بودند معتقد پزشکی دانشجویاناغلب 

 (. 8) است جامعه نیاز مورد

 دسترسی آزاد                                   مقاله پژوهشی اصیل

 یلیتحص ی¬همدان  نسبت به رشته یدانشگاه علوم پزشک یمقطع دکتر انینگرش اعضای هیئت علمی و دانشجو نییمطالعه با هدف تع نیا زمینه و هدف: 

 انجام شد 1330-1331در سال  ای¬و پیشرفت حرفه

– ای¬بودند که به روش طبقه یمقطع دکتر انیو دانشجو یعلم اتیه ینفر از اعضا 133بود. افراد نمونه   یمقطع قیپژوهش تحق نیاروش بررسی: 

 شرفتیو پ یلیتحص ی¬رشته ،یگرینگرش نسبت به عملکرد مرب ،یخودکارآمد ک،یانتخاب شدند.  با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگراف نسبتی

 شدند. لیو تحل هیتجز 10نسخه   SPSS. اطالعات توسط نرم افزار شدند یبررس  ای¬حرفه

در حد  یرفه اح شرفتیبه  پ انینگرش دانشجو یدر سطح مطلوب بود ول یلیتحص ی¬نسبت به رشته انیو دانشجو دیاسات تینگرش اکثر یافته ها: 

نسبت به رشته  انینگرش دانشجو نی(. بP<05/0افراد مرتبط بود ) یاستخدام رسم تیبا وضع یحرفه ا شرفتیمطلوب نبود. نگرش مثبت نسبت به پ

با نگرش  نسبت  انیدانشجو ی(. خودکارآمدP<05/0وجود داشت) یدار یارتباط معن یحرفه ا شرفتیو پ یخودکارآمد ،یگر یربو عملکرد م یلیتحص

 یلیتحص ی¬ه رشتهنسبت ب انیو دانشجو دینگرش اسات نیب نیداشت. همچن  یدار یمثبت معن  یشان همبستگ ای¬حرفه شرفتیو پ یلیتحص ی¬به رشته

 (.P<05/0دار وجود داشت ) یمعن طارتبا ای¬حرفه شرفتیو پ

 های¬شاخص یریتوانند با بکار گ یم  دیآنان موثر است. اسات یحرفه ا شرفتیو پ یلیبه رشته تحص انیبر نگرش دانشجو دیعملکرد اساتگیری: نتیجه

آنان را ارتقا  یرفه اح شرفتیو پ یلیشوند و نگرش به رشته تحص یدر نظر گرفته م انیدانشجو یبرا ییبعنوان الگو یو فرهنگ ییاجرا ،ی، پژوهش یآموزش

 .  خشندب

 .یخودکارآمد ،یگر یدانشجو، استاد، دانشگاه، شغل، آموزش، مرب :واژگان کلیدی

 39 تا 97 صفحات ،79تابستان ،93شماره ،61 یدوره و همکاران.پارسا 
 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی



 یاحرفه شرفتیدر مورد پ یدکتر انیو دانشجو یعلم ئتیه ینگرش اعضا     04

 89تابستان  ،40 یشماره ،21 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

واند تمناسب می یهای شغلی مثل داشتن الگو، حمایتمحیطی، عوامل فردی

  . (11و  10)  شغل شودنگرش مثبت به باعث 

ه رود کعنوان محیط یادگیری و آموزش دانشجویان انتظار میهب دانشگاهدر 

یجاد ابر نگرش دانشجویان  یتغییرات مثبت و موثری فراهم شود که شرایط

 کهاست ت علمی ااعضای هی امر توجه بههای این . یکی از الزمه(1) شود

بیشتر  یزهانگیموجب دانشگاه عالوه بر تاثیرات مثبت بر ارتقای سطح علمی 

-خدمت رسانی به جامعه نیز میسالمت و باالتر بردن سطح و  دانشجویان

ای در واقع، بخشی از برنامه ریزی توسعه منابع ارتقا و رشد حرفه. (3)شود

منظم برای استفاده منطقی از استعدادهای افراد در انسانی است که کوششی 

ابی شرایط برای دستی یهه تقاضای محیط و فراهم کردن زمینپاسخگویی ب

 . (10) به اهداف سازمان است

ـود که شسازمانی اطالق میپست  ، سمت وشغلای به توالی حرفهپیشرفت 

ت علمی اهییابد. در شغل ها دست میفـرد در طول زنـدگی خویـش به آن

طی کردن مراحل پیشرفت یا رسیدن به مراتب باالتر به نوعی ارتقای عمودی 

عضای ای اشود. یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی حرفهدر این شغل تلقی می

های رشد و ت علمی میزان فراهم بودن و برخورداری آنان از فرصتاهی

 یهارتقای مرتبای و ای و طی کردن مراحل پیشرفت حرفهحرفه یهتوسع

توسعه و  ی.در ایران مطالعات محدودی در زمینه(11هاست )علمی آن

هند دها نشان میت علمی انجام شده و نتایج آناای اعضای هیپیشرفت حرفه

 ای افرادکه عوامل فردی، سازمانی، محیطی و فرهنگی در پیشرفت حرفه

 دانشجویان اتید ونگرش اس عوامل موثر بر(. شناخت 3-11) باشندموثر می

فیت تواند جهت تغییرات در ظرای میتحصیلی و پیشرفت حرفه یبه  رشته

ن از ایهای جدید بکار گرفته شود. پذیرش دانشجو، حذف یا ایجاد رشته

 انیو دانشجو یعلم تایه ینگرش  اعضاتعیین این مطالعه با هدف رو، 

اه علوم دانشگای در و پیشرفت حرفه یلیتحص ینسبت به رشته یدکتر

  نجام شد.ا 1330-31همدان در سال یپزشک

   بررسی  روش
-31 یلی تحص سالبود که در تحلیلی  -توصیقی  یک تحقیق مطالعهاین    

با استفاده از فرمول کوکران در جوامع  تعداد نمونه .آمدبه اجرا در 1330

 . محدود محاسبه شد

𝑛 =
𝑁 𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑧2𝑝𝑞 
 

نفر بود که  15اساتید که دانشجو دکتری داشتند  یجامعهحجم از آنجا که 

حجم نمونه مورد نیاز 80/8d=    z=1/96, p=q=0/5با احتساب خطا 

در رشته که نفر برآورد گردید. حجم جامعه دانشجویان دکتری  50اساتید 

نفر بود که که با احتساب  150تحصیل می کردند  های علوم پایه و بالینی

حجم نمونه مورد نیاز دانشجویان دکتری  ،  ,z=1/96, p=q=0/5/08خطا 

 عدم پاسخ دهی کامل سواالتبا در نظر گرفتن احتمال  .نفر برآورد گردید 15

 30پرسشنامه در بین اساتید و  00ها نمونه یدرصد 20 ریزشو  پرسشنامه

روش نمونه گیری در این مطالعه توزیع شد. دانشجویان در بین پرسشنامه 

جویان و دانش ت علمیاکه اعضای هیبود. بطوری تصادفی نسبتی بصورت

توانست بیشتر از یک دانشجو دکتری ت علمی میاها )یک فرد هیآن دکتری

در لینی علوم پایه و باهای تحصیلی رشتهز انسبتی داشته باشد(  بصورت 

ساتید و . انتخاب شدنداداشتند Ph.Dیی که دانشجو دکتری هادانشکده

اوت در تف های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی بدلیلدانشجویان رشته

ی هانمونه گیری در دانشکده .وارد مطالعه نشدندمحیط آموزشی و بالینی 

ل های علوم پایه شامرشتهپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی انجام شد.

ای، آموزش بهداشت، آمار زیستی، : مهندسی بهداشت محیط، بهداشت حرفه

ارگونومی، انگل شناسی، باکتری شناسی، بیوشیمی بالینی، پزشکی مولکولی، 

های علوم بالینی شامل پرستاری و علوم زیست فن آوری بودند و رشته

دول با استفاده از ج ،هر دانشکدهافراد ر اساس لیست اسامی باعصاب بودند. 

 دندانتخاب شاساتید و دانشجویان  های مورد نیازاعداد تصادفی تعداد نمونه

 .(1)جدول 
 

 2481-89اساتید و دانشجویان دکتری در دانشگاه علوم پزشكی همدان در سال تحصیلی : نمونه گیری 2جدول 

 دانشجویان اساتید دانشکده 

نسبت نمونه به  تعداد جامعه آماری

 جامعه

نسبت نمونه به  تعداد جامعه آماری تعداد نمونه

 جامعه

 تعداد نمونه

 41 %50 35 23 %00 35 بهداشت

 24 %50 41 20 %00 30 پزشکی

 4 %50 8 1 %00 10 پرستاری و مامایی

 15 %50 150 50 %00 15 جمع 
 

داشتن دانشجو عبارت بودند از:  مطالعه در بخش اساتید  معیارهای ورود 

یا  رسمی، پیمانی ستخداماکاری، سال سابقه  2داشتن حداقل دکتری، 

شامل تحصیل در ترم دوم و باالتر معیار های ورود دانشجویان . قراردادی

شامل عدم تکمیل یا تکمیل مطالعه  معیارهای خروج . بود در مقطع دکتری

 ناقص اطالعات پرسشنامه بود.



 02           و همكارانپارسا 

 89تابستان  ،40 یشماره ،21 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

های آموزشی توسط امور آموزشی ها و بیمارستانها در دانشکدهپرسشنامه

ن و دانشجویاعلمی  هیاتهر دانشکده و بیمارستان درون پاکت بین افراد 

در  .ندشد توزیعبودند  که مایل به شرکت در مطالعهواجد شرایط  دکتری

صورت عدم تمایل افراد به تکمیل پرسشنامه از افراد جایگزین در همان 

هفته دو شد که در عرض میفرصت داده افراد  بهگروه استفاده شد. 

ته های در بسها در پاکتپرسشنامه را تکمیل نمایند. بعد از آن پرسشنامه

شد و توسط یکی از پژوهشگران اطالعات داده میامور آموزشی  به مجددا 

درصد و   80در اساتید  هاشد. میزان  بازگرداندن پرسشنامهجمع آوری می

د نکمیل شده بودها ناقص تپرسشنامهدرصد  5. وددرصد ب 34در دانشجویان 

 81نفر ) 133  هایاطالعات پرسشنامه. در نهایت که از مطالعه حذف شدند

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علمی( هیاتعضو  52دانشجو و 

 د.شابرازی تکمیل می خود بود که بصورت رسشنامهپ آوری اطالعاتابزار گرد

 مربیکارکرد خودکارآمدی، این پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک، 

. بود یاو پیشرفت حرفه شغلی یتحصیلی و آینده یبه رشته نگرش، گری

و  لیتحصی یبه رشتهنسبت خودکارآمدی افراد در موفقیت آنان و نگرش 

طرح معنوان الگویی برای دانشجو هستاد باتواند موثر باشد. شغلی آنان می

تواند در نگرش دانشجویان نسبت به باشد و عملکرد مربی گری او میمی

 اطالعات دموگرافیکشغلی آنان موثر باشد.  یتحصیلی و آینده یرشته

شامل جنس، سن، قومیت، وضعیت تاهل، تعداد افراد خانواده، موقعیت 

 .کار بود یشغلی و سابقه

 & Schwarzerای گویه 10خودکارآمدی با استفاده از پرسشنامه  

Jerusalem    بشدت 1ای ) مقیاس لیکرت پنج گزینهبا که  2010در سال =

نمرات پرسشنامه بین . (21)= بشدت موافق ( سنجیده شد5مخالف تا      

خودکارآمدی باالتر است  یدهندهباالتر نشان یباشد که نمرهمی 50الی  10

مطلوب در نظر  31متوسط و باالتر از  30تا  21ضعیف،  20زیر  یو نمره

روانسنجی این پرسشنامه را در  2013گرفته شد. دالور و همکاران در سال 

. (13) ش شدگزار 81/0اخ آن نجام داددند که الفا کرونباکارکنان دانشگاه 

پارسا و همکاران نیز در و  2014حسینی دولت آبادی و همکاران در سال 

االتر از لفا کرونباخ بآن با آاند و پایایی ایران از این پرسشنامه استفاده کرده

حاضر  یپایایی این پرسشنامه در مطالعه. (15, 14) تایید شده است 10/0

 باشد. بود که قابل قبول می 18/0

  &  Pellegriniمربیگری با نه سوال که از تحقیق نگرش نسبت به عملکرد 

Scandura)   (. 10اقتباس شده مورد بررسی قرار گرفت ) 2005در سال

(، حمایت روانی 3تا1های بعد حمایت شغلی )گویه 3این پرسشنامه دارای 

 هایگویه) باشدمی نقش از برداری الگو و(  0 تا 4 هایگویه) اجتماعی –

 مخالف شدیدا= 1)  لیکرت ایگزینه پنج مقیاس با پرسشنامه این( .  3 تا1

باشد و می 45الی  3. محدوه نمرات از شد دهی نمره(  موافق شدیدا= 5 تا

ضعیف  18زیر  یباشد و نمرهدهنده عملکرد بهتر مربی مینمرات باالتر نشان

مطلوب در نظر گرفته شد. روایی و پایایی  28متوسط و باالتر از  21الی  13، 

این مقیاس با آلفای کرونباخ در تحقیقات خارجی و داخلی مورد تایید قرار 

بود  83/0حاضر  ی. پایایی این پرسشنامه در مطالعه(11-18گرفته است )

 باشد. که قابل قبول می

تحصیلی با استفاده از پرسشنامه هدایتی و همکاران که  ینگرش  به رشته 

مقیاس نمره دهی پرسشنامه بر اساس  (.13)عبارت بود سنجیده شد 3شامل 

 یهرشت نگرش به برای ای بود . محدوه نمرات مقیاس لیکرت پنج گزینه

متوسط  21الی  13ضعیف ،  18بود. نمرات پایینتر از  45الی  3تحصیلی از 

پایایی پرسشنامه با استفاده از مطلوب در نظر گرفته شد.  28ز و باالتز ا

. پایایی این پرسشنامه در (13) تایید شد  0/ 13ضریب آلفای کرونباخ 

 باشد. بود که قابل قبول می 11/0حاضر  یمطالعه

سوال پنج  15ای با پرسشنامه با استفاده از اییشرفت حرفهپ نسبت به نگرش

از تحقیق ونگ و که = شدیدا موافق ( 5= شدیدا مخالف تا 1ای ) گزینه

پرسشنامه . این (20)بررسی شد اقتباس شده است 2008 همکاران در سال

 های تخصصی، سرعت پیشرفت، بهبودای، توسعه تواناییاهداف حرفه تحقق

 یمحدوهسنجد. های ارتقای شغلی را میوضعیت مالی و درک فرصت

دهنده نگرش مثبت به باشد و نمرات باالتر نشانمی 15الی  15نمرات از 

 40ضعیف ،  45تر باشد. نمرات پایینشغلی می یتحصیلی و آینده یرشته

روایی این مقیاس مطلوب در نظر گرفته شد  50متوسط و بیشتر از  55الی 

 براساس آلفایارسا و همکاران بررسی شد و پدر ایران توسط پرسشنامه 

 . (21)/. تایید شد83کرونباخ 

توصیف متغیرهای مورد بررسی از  و برای توصیف وضعیت دموگرافیک

مون های کمی از آزدادهتوزیع نرمال برای بررسی . آمار توصیفی استفاده شد

 نرمال توزیع هاداده که داد نشان نتایج که شد استفاده اسمیرنف–کولموگرو 

 T- TEST گروهها از آزمون هایمیانگین برای مقایسه . (P>05/0)داشتند

)بیشتر از دو گروه(  ANOVA  آنالیز واریانس یک طرفه  )دو گروه( و

ها برای بررسی تفاوت بین گروه   post hoc. از آزمون تعقیبی شداستفاده 

رهای کمی ارتباط متغیبررسی از آزمون همبستگی پیرسون برای استفاده شد. 

ای تجزیه و تحلیل اطالعات بر 21نسخه  SPSSاز نرم افزار  استفاده شد. 

 استفاده شد. 

 

 هایافته

 8/80درصد( و متاهل) 1/51) ، اکثر اساتید، زن2ها جدول یافتهبر اساس    

ی علوم پایه بودند هارشتهو از درصد(  8/53رسمی ) استخدام، و درصد(

درصد(  1/53درصد( و متاهل) 3/53. اکثر دانشجویان، زن )بودند (5/01%)

اکثر اساتید سطح مطلوبی از  (.%4/31های علوم پایه بودند)از رشتهو 
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ای و پیشرفت حرفه(%81حصیلی )ت ی(، نگرش به رشته%30خودکارآمدی )

 ی( ، نگرش به رشته%88) (. در دانشجویان سطح خودکارآمدی%18داشتند )

در  ایبه پیشرفت حرفهاغلب آنان ( مطلوب بود ولی نگرش %80تحصیلی )

 (. %55حد متوسط بود )

در اساتید گروه علوم دهد که نشان می 3نتایج آزمون تی مستقل در جدول 

 048/0) تحصیلی یدیدگاه به رشتهپایه و بالینی تفاوت معنی داری از نظر 

P=( و خودکارآمدی )001/0 > P )تفاوت معنی .  همچنین وجود دارد

 دیدگاه رشته از نظربالینی و پایه   علوم  دانشجویان دو گروه بینداری 

رسی بر  وجود دارد.( =P 01/0( و خودکارآمدی )=P 003/0تحصیلی  )

بین بر اساس جنس در اساتید و دانشجویان نشان می دهد که  متغیرها

 عملکرد مربیگرینگرش به نظر تفاوت معنی داری از دانشجویان زن و مرد 

 دهدوضعیت تاهل نشان میاز نظر بررسی متغیرها . (>001/0Pوجود دارد)

ر دگری که فقط در دانشجویان نگرش مثبت نسبت به عملکرد مربی 

 (.>001/0Pدانشجویان مجرد بیشتر از افراد متاهل بود )

 تفاوتدهد که نشان میرا نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  4جدول 

ه بنسبت های دیدگاه حیطهمعنی داری بین وضعیت اسخدامی اساتید با 

وجود (=P 04/0ای )( و پیشرفت حرفه=P 01/0تحصیلی  ) یرشته

بین افراد با استخدام رسمی نسبت به سایر که آزمون تعقیبی نشان داد .دارد

 (. =01/0P)دوجود دار تفاوت معنی داری هاگروه

 یدهد که بین دیدگاه دانشجویان نسبت به رشتهشان مین 5 نتایج جدول

ربی گری م عملکردتحصیلی ،  یتحصیلی بادیدگاه اساتید نسبت به رشته

یم و ارتباط مستقآنان ای و پیشرفت حرفهدانشجویان  اساتید، خودکارآمدی

با یان خودکارآمدی دانشجو . همچنین(>P 001/0)دارد وجود  معنی داری 

رتباط ا آنانای پیشرفت حرفهنسبت به  نگرشو  حیطه مربی گری اساتید

ی تحصیل یاساتید به رشتهنگرش (. >P 001/0)مستقیم و معنی داری دارد. 

 001/0) ای آنان ارتباط مستقیم و معنی داری داردآنان با پیشرفت حرفه

P<) . 

 نفر( 21نفر، هیات علمی،  92: جدول اطالعات دموگرافیک افراد نمونه )دانشجو 1جدول 

 درصد فراوانی سطوح  متغیر

 1/51 30 زن هیات علمی جنس

 3/42 22 مرد

 3/53 48 زن دانشجو

 1/40 33 مرد

 2/13 10 مجرد هیات علمی وضعیت تاهل

 8/80 42 متاهل

 1/53 43 متاهل دانشجو

 3/40 38 مجرد

 3/33 25 سال 30کمتر از  دانشجو سن

 1/00 50 سال 40-31

 8/53 28 رسمی هیات علمی وضعیت استخدامی 

 2/13 10 قراردادی

 5/11 0 پیمانی

 4/15 8 طرحی

 5/01 32 علوم پایه هیات علمی گروه شغلی

 5/38 20 علوم بالینی

 4/31 14 پایهعلوم  دانشجو

 0/8 1 بالینی
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 هدر افراد مورد مطالعنوع رشته، وضعیت تاهل و جنس ای بر حسب خودکارآمدی و پیشرفت حرفهمربیگری، عملكرد ، تحصیلی یدیدگاه به رشته: مقایسه 4جدول 

 Sig آماره معیار انحراف ±میانگین    متغیر

 تحصیلی  یدیدگاه به رشته

 

 علوم پایه نوع رشته هیات علمی

 علوم بالینی

34/0±00/31 

50/4±00/34 

03/4 048/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

41/4±00/32 

54/5±24/33 

033/0 53/0 P= 

 زن جنس

 مرد

08/5±80/33  

10/4±31/31 

03/2 10/0 P= 

 علوم پایه نوع رشته دانشجو

 علوم بالینی

01/1±23/24 

15/3±43/30 

08/1 003/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

41/8±35/22  

45/0±31/20 

33/3 012/0 P= 

 زن جنس

 مرد

1/8±58/24 

88/0±03/52  

51/0 45/0 P= 

 علوم پایه نوع رشته هیات علمی عملکرد مربیگری

 علوم بالینی

15/10±14/30 

05/1±21/30 

551/0 40/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

41/10±00/23 

30/1±50/30 

402/0 84/0 P= 

 زن جنس

 مرد

53/8±54/28  

03/1±88/32 

82/0 31/0 P= 

 علوم پایه نوع رشته دانشجو

 بالینیعلوم 

40/0±3/13 

53/0±43/21 

01/1 31/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

50/0±53/18  

32/0±12/21 

08/2 04/0 P< 

 زن جنس

 مرد

43/0±42/21 

30/0±15/11  

30/3 001/0 P< 

 علوم پایه نوع رشته هیات علمی خودکارآمدی

 علوم بالینی

11/4±44/30 

12/2±41/38 

14/23 001/0 > P 

 مجرد   وضعیت تاهل

 متاهل 

38/4±20/31 

10/3±30/31 

151/0 31/0 P= 

 زن جنس

 مرد

08/2±13/38  

80/3±45/30 

82/2 040/0 P= 

 علوم پایه نوع رشته دانشجو

 علوم بالینی

34/5±05/32 

44/2±43/31 

01/0 01/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

53/5±42/33  

2/0±14/32 

05/0 81/0 P= 

 زن جنس

 مرد

13/0±10/33 

51/5±00/33  

04/0 84/0 P= 
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 مطالعه در افراد موردنوع رشته، وضعیت تاهل و جنس ای بر حسب مربیگری، خودکارآمدی و پیشرفت حرفهعملكرد ، تحصیلی یدیدگاه به رشته: مقایسه 4جدول ی ادامه

 علوم پایه نوع رشته هیات علمی ایپیشرفت حرفه

 علوم بالینی

83/3±83/50 

14/0±05/51 

33/1 10/0 P= 

 مجرد وضعیت تاهل

 متاهل

83/3±83/50 

14/0±05/51 

43/1 10/0 P= 

 زن جنس

 مرد

43/1±41/58 

08/8±31/55 

03/0 80/0 P= 

 علوم پایه نوع رشته دانشجو

 علوم بالینی

08/13±43/40 

58/1±11/53 

11/1 13/0 P= 

 مجرد   وضعیت تاهل

 متاهل

2/13±81/38  

0/12±88/43 

011/0 83/0 P= 

 زن جنس

 مرد

22/12±11/42 

02/14±10/40  

14/3 08/0 P= 

 

 ساتیدوضعیت کاری استخدامی اای بر حسب ، خودکارآمدی و پیشرفت حرفهتحصیلی یدیدگاه به رشته : مقایسه0جدول 

 F Sig معیار انحراف ±میانگین وضعیت استخدام  متغیر

 لی تحصی یدیدگاه به رشته

 

 رسمی هیات علمی

 قراردادی

 پیمانی

 طرح

04/5±51/30  

31/3±4/33  

03/4±33/24  

04/5±5/32  

31/4 01/0 P= 

 خودکارآمدی

 

 

 

 رسمی هیات علمی

 قراردادی

 پیمانی

 طرح

08/1±51/33 

08/1±02/38 

30/5±00/34 

11/1±05/38 

3/1  

 

14/0 P= 

 رسمی هیات علمی ایپیشرفت حرفه

 قراردادی        

 پیمانی

 طرح

41/0±23/02 

30/1±10/58 

11/1±01/40 

10/4±25/55 

3  

 

04/0 P= 

 

 در دانشجویان و اساتیدای ، عملكرد مربی، خودکارآمدی و پیشرفت حرفهتحصیلی یرشتههای نگرش به حیطه: ضرایب همبستگی بین 2جدول 

نگرش اساتید به  

  ایپیشرفت حرفه

نگرش اساتید به 

 تحصیلی یرشته

نگرش دانشجو به  

 ایپیشرفت حرفه

خودکارآمد 

 دانشجو

 به دانشجو  نگرش

 عملکرد مربی 

به  دانشجو  نگرش

 تحصیلی یرشته

 

 تحصیلی ینگرش دانشجو به رشته 1     

    1 325/0* 

015/0 

 به عملکرد  مربیدانشجو  نگرش

   1 432/0** 

001/0 

331/0** 

003/0 

 خودکارآمدی دانشجو

  1 234/0* 

045/0 

030/0 

833/0 

035/0** 

000/0 

 اینگرش دانشجو به پیشرفت حرفه

 1 304/0** 

001/0 

034/0 

405/0 

-108/0 

428/0 

513/0** 

000/0 

 تحصیلی ینگرش اساتید به رشته

1 001/0** 

000/0 

124/0 

503/0 

153/0 

455/0 

111/0 

018/0 

130/0 

352/0 

 اینگرش اساتید به پیشرفت حرفه

*p<0.05; **p<0.01 
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 بحث 

علمی و دانشجویان مقطع دکتری  هیاتنگرش اعضای در این مطالعه    

ای ت حرفهیشرفپو  تحصیلی یرشتهدانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به 

و ات بی ثببا وضعیت اسخدامی  نتایج نشان داد که اساتید .بررسی شد

نگرش ین ب خود نگران بودند.ای پیشرفت حرفه دانشجویان دکتری نسبت به

وجود  ساتید و دانشجویان ارتباطادر ای و پیشرفت حرفهتحصیلی  یبه رشته

ای اساتید و عملکرد مربی گری آنان با بین پیشرفت حرفه. همچنین شتدا

  دانشجویان ارتباط وجود داشت.ای پیشرفت حرفهنگرش مثبت به 

ی های عالنقش را در بهبود کیفیت آموزش اعضای هیات علمی بزرگترین

ه های اخیر باعضاء هیات علمی در سال یکنند به همین دلیل توسعهایفا می

نتایج این تحقیق نشان یک موضوع مهم در آموزش عالی تبدیل شده است. 

ی را اتحصیلی، پیشرفت حرفه یاساتید علوم بالینی عالقه به رشتهداد که 

بیشتر از گروه علوم پایه گزارش کردند. برعکس اعضای هیت علمی مجرد 

ش ای را گزارنگرش به پیشرفت حرفهتری از سطوح پایین غیر رسمیو 

فعالیت  یها به ادامهتواند ناشی از عدم اطمینان آنکردند که این امر می

شان شده نتحقیقات انجام نتایج همسویی از در دانشگاه باشد. استخدامی 

-حرفه یدهند که عوامل فردی و سازمانی و محیطی در نکرش به توسعهمی

 ایهمولفه رستمی و حجازی تحقیق درعلمی تاثیر دارند.  هیاتای اعضای 

 کشاورزی هایدانشکده علمی هیات اعضای ایحرفه توسعه بر تاثیرگذار

 قرار بررسی مورد نمونه 103 تحقیق این در شدند. بررسی تهران دانشگاه

 فرآیند رب تاثیرگذار هایمولفه با ارتباط در شده انجام عاملی تحلیل و گرفتند

 مولفه چهار استخراج به منجر علمی هیات اعضای ایحرفه یتوسعه

 بودند. اجتماعی و فردی، مدیریتی،  سازمانی، عوامل شامل که شد زیربنایی

نتایج  (.10) داد نشان یکدیگر بر را عوامل این متقابل تاثیر همچنین نتایج

نفر از  248که در  1330کمی( پور کریمی در سال -تحقیق ترکیبی )کیفی

 یعلمی جهاد دانشگاهی انجام شد نشان داد که برای توسعه هیاتاعضای 

ه اساسی ک یبایست به شش مولفهای اعضای هیات علمی، حداقل میحرفه

شامل توسعه پژوهش، توسعه خدمات تخصصی، توسعه انتشارات علمی، 

توسعه استفاده از شبکه و فن آوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی، توسعه 

ی نورشاهی در تحقیق. (1) زبان انگلیسی و توسعه تدریس است توجه نمود

های لمی تمام وقت دانشگاهع هیاتای اعضای عوامل مؤثر بر رشد حرفه

نمونه،  نفر 531ازرا بررسی کرد.  وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علمی ناموفق و  هیاتنفر در گروه  51علمی موفق،  هیاتنفر در گروه  53

 ها نشان دادعلمی در حال گذار قرار گرفتند. یافته هیاتنفر در گروه  421

های روابط و علمی موفق و ناموفق از نظر مؤلفه هیاتکه بین اعضای 

 گیری درتصمیم یپذیری سازمانی، شیوهتعامالت علمی و گروهی، جامعه

گروه علمی مربوط و عوامل ساختاری تفاوت معنادار وجود دارد. گروه 

دارای تعامالت و روابط علمی  بیشتر از گروه ناموفق یطور معناداربه موفق

ه توسع عوامل یهای این تحقیق به عدم بررسی کلیهدیتاز محدو .بودند

 ساختارتفاوت در همچنین . توان اشاره کردمیای اعضای هیت علمی حرفه

 یدر نگرش به توسعهتواند های علوم پزشکی و وزارت علوم میدانشگاه

     (.22) موثر باشدها در این دانشگاه علمی هیاتای افراد حرفه

ی خود نگران ااکثر دانشجویان دکتری نسبت به پیشرفت حرفهدر این تحقیق 

یان که در دانشجویا و همکاران خمر ن یمطالعه های یافتهبا این نتایج بودند. 

 یدهتحصیلی و آین یکه با هدف تعیین نگرش به رشته  علوم پزشکی زاهدان

غل ش نیافتنباشد در این تحقیق نیز نگرانی از انجام شده همسو می شغلی

 یترین دغدغه دانشجویان بوده است که در دانشجویان دانشکدهمناسب مهم

ات انجام شده تحقیق .  (23)  بهداشت این مشکل بیشتر گزارش شده است.

رچه اگ هنددزشکی نیز نشان میزنجان در دانشجویان علوم پ یشابور ودر ن

ز تحصیلی مثبت است لیکن نگرانی ا ینگرش دانشجویان نسبت به رشته

الزم (. 24، 25) باشدنان میآهای و نیافتن شغل از نگرانیبازار کار  اشباع

اصالحاتی در میزان جذب هت افزایش انگیزه دانشجویان دکتری، است ج

 بکارگیری این نیروهای جهت مناسب و ایجاد فضاهایی درسی یبرنامه دانشجو،

 در آینده نزدیک تقاضای ورود به بازار کار را دارند صورت گیرد. جوان که

و   تحصیلی یبه رشته های دیدگاهبین حیطهدر اساتید و دانشجویان 

افرادی که در گروه بالینی  وجود داشت.ارتباط گروه شغلی با   خودکارآمدی

ت خودکارآمدی بیشتر و نگرش مثبنسبت به افراد گروه پایه از  ردندککار می

از آنجا که افزایش خودکارآمدی با دیدگاه به آینده شغلی برخوردار بودند. 

همراه است تر به شغلی  یآیندهها و داشتن به تواناییمثبت و انگیزش بیشتر 

 تمهیداتی به عمل آید که حس خودکارآمدی دانشجویان ارتقا یابد.بایستی 

از عوامل تاثیر گذاردر این حیطه اطمینان به توانایی خود در حل مشکالت، 

احساس رضایت از توانایی خود در برابر مشکالت غیرقابل پیش بینی، تالش 

 های شغلی بود. تنظیم اهداف آموزشی متناسب بابرای رسیدن به خواسته

نیاز دانشجویان و هماهنگ با نظر اساتید و اتخاذ راهبردهای کیفی ارزشیابی 

 تواند منجر به ارتقایآموزشی با تأکید بر درک خودکارآمدی دانشجویان می

کاهش خود  بالعکس، .(15گردد )کیفی فرایندهای آموزشی دانشگاهی 

 باط باشدرتتواند با فرسودگی تحصیلی آنان نیز در اکارآمدی دانشجویان می

در تحقیقی که توسط قدمپور و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی . (20)

ان دانشجویفرسودگی تحصیلی در داد ایالم انجام شده است نتایج نشان 

ی خودکارآمدعواملی چون  کهشت ااالتر از حد متوسط قرار دعلوم پزشکی ب

عالقگی و خستگی هیجانی دانشجویان با فرسودگی تحصیلی آنان ، بیپایین

فرسودگی تحصیلی بر عملکرد ارتباط معنی داری داشت. از آنجا که 

بهبود هت جکنترل فرسودگی تحصیلی  ،تحصیلی تاثیر منفی بسزایی دارد. لذا

(. 20) ها ضروری استپیشرفت تحصیلی و انگیزش و اشتیاق یادگیری آن
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واند تمیثبات اجتماعی و خانوادگی ، های مناسب آموزشیبکارگیری شیوه

 (.21، 28) دندانشجویان موثر باشو یادگیری  در ارتفای حس خودکارآمدی 

همچنین نشان دادند که بین سبک یادگیری و  و همکاران کاشفی

برای افزایش لذا . (23رتباط وجود دارد )اخودکارآمدی دانشجویان 

های یادگیری سبککه اساتید در مورد است الزم خودکارامدی دانشجویان 

نجام در تدریس دروس و ا تا بتوانندداشته باشند  هر رشته تحصیلی آگاهی

باید  همچنیندانشجویان از آن استفاده کنند. تحصیلی و شغلی  های مشاوره

های تدریس استادان در دانشگاه ها و روشتدابیری اتخاذ کرد تا سبک

تحصیلی باشد تا آموزش  یدگیری خاص هر رشتهمتناسب با سبک یا

 را تخصصی خود یرشتهدروس مطلوب تحقق یابد و دانشجویان بتوانند 

  .ی آنان ارتقا یابدکارآمدیاد گیرند و در نهایت  کاربردیبهتر و بطور 

 مربی گری به نظر دانشجویان عملکردهای این پژوهش نشان داد که یافته

. در دانشجویان زن، نگرش مثبت بیشتری باشددر سطح متوسط می اساتید

یر عوامل تاثبه عملکرد مربی گری اساتید نسبت به مردان وجود داشت. از 

ت ، حمایدر آموختن (مربیاساتید )توانایی توان به میگذار در این زمینه 

 درنیز که اسداللهی و همکاران  .اشاره نمود دانشجویانروانی و اجتماعی از 

را مدرسینی بیان کردند که الگوی انگیزه و عملکرد کم دانشجویان  علتسال 

عنوان الگوهای ها بهتأثیر مربی  ،Balmer   یمطالعه (. 30) مناسبی نبودند

این .  (31) ها نشان دادصحبت کردن و تفکر رزیدنت یبالینی حتی بر نحوه

همی استاد  نقش مای مربی یا دهند که انگیزه و عملکرد حرفهنتایج نشان می

توجه  وای دانشجویان دارند تحصیلی و تشویق به عملکرد حرفه یدر انگیزه

بالینی بیشتر  گروه صوصبخدر آموزش دانشجویان  الگومداری نقش به

ری از آموزش تئو بیشتر خود  مدرساناز عمل و رفتار  دانشجویانو  باشدمی

لذا برای نقش الگو . (32)کنند ها تقلید میاز رفتار آنگیرند و یاد می آنان

های های بالینی ، مهارتصالحیت ازکه مدرس الزم است  مداری مناسب 

 تدوینلذا  (.33) برخوردار باشدهای شخصیتی مناسب تدریس و ویژگی

مداری  الگو یشیوه کردن بهینه برای اصولی و آموزشی  صحیح هایبرنامه

ق تحقیهای این محدودیت. داردیادگیری دانشجویان  توسعه در بسزایی نقش

ر تابرازی افراد بود و با ابزارهای دقیق خود بر اساس پرسشنامه سنجششامل 

مدیران دانشگاه توام نشده بود. انجام تحقیقات  نظراتدیگر مانند بررسی 

ای را رفهح پیشرفت و آینده شغلی یکیفی که درک و تجربه افراد را در زمینه

سهیل عوامل تگردد در تحقیقات آتی پیشنهاد میباشد. نماید الزم می بررسی

 ای نیز مد نظر قرار گیرند.انع پیشرفت حرفهومگر و 

 

 نتیجه گیری
ی او پیشرفت حرفهعملکرد مشخص شد که نگرش،  نتایج بر اساس   

تاثیر ویان دانشج ایتحصیلی و پیشرفت حرفه یرشتهبه نگرش بر اساتید 

و  تحصیلی یبه منظور ارتقای نگرش به رشتهمثبت و معنی داری دارد. 

متاز، تسلط عنوان الگویی مبهاساتید  تربیتی نقشدانشجویان ای حرفه پیشرفت

، در پژوهشاخالق رعایت های اصیل، انجام پژوهشعلم،  تولیداساتید،  علمی

 گردد. میمشارکت در مسائل جامعه توسط اساتید دانشگاه پیشنهاد و  یآگاه
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