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  مقدمه

مین سالمت افراد جامعه نقش احفظ و ت که ییآنجااز     

ی جوامع داشته و ـاقتصادي، اجتماعبخصوصی در توسعه 

ی از عوامل مهم در ـدرمان -کیفیت خدمات بهداشتی يارتقا

ود، توجه به چگونگی ـشوب میـکشور محس یافتگی توسعه

 هیـارات اداره و ـجه ازین موردی ـتربیت نیروي انسان

 )1.(تـت اسـاهمی زـیحای ـی و درمانـدمات بهداشتـخ

ش ـد، نقـد و متعهـمنهـعالقد، ـارآمـروي انسانی کـنی

همچنین . کندود سطح سالمتی جامعه ایفا میـی در بهبـاساس

مندي و رضایت از رشته با عنایت به این نکته که عالقه

وزش ـر آمـدر ام رـثومل ـترین عواممـی از مهـی یکـتحصیل

 است؛ توجه به این موضوع باید در و موفقیت دانشجویان

قرار  ها دانشگاهآموزشی  يزیر هبرنامهاي صدر اولویت

  ) 2.(گیرد

ها و آمادگی براي عمل نسبت به ها، احساسترکیب شناخت

- نگرش. یک شی معین را نگرش شخص نسبت به آن گویند

هاي فرد در دوران مختلف زندگی هماهنگ با محیط اطراف، 

بیشتر تحقیقات حاکی از آن است که . شوددستخوش تغییر می

دوران دانشجویی امکان بیشترین تغییر را پیدا ها در نگرش

 امنش نگرشها تا کنون، از زمان تاسیس دانشگاه) 3.(کنندمی

 انیدانشجو و هاي گوناگون بودهتحوالت جامعه در زمینه

و  هاسازمان یاساس ساختار ،هادانشگاه یارکان اصل عنوان به

 معموالً )4.(داد خواهند لیتشک را جامعه مختلف التیتشک

داشتن  ازمندین ،یبه هر هدف دنیو رس يدر هر کار تیموفق

نگرش ) 3.(هدف است اینگرش مثبت به آن عمل  ینوع

احساس مثبت فرد نسبت به شغلش است و  ینوع یشغل

شغل،  یکار، نظام سازمان طیمح طیهمچون شرا یعوامل دهییزا

. است یعوامل فرهنگ ریثاکار و ت طیروابط حاکم بر مح

ثر از عوامل ااست که مت یاحساس روان یشغل تیدرواقع رضا

است که، اگر انسان  نیا تیز اهمینکته حا) 5.(است یاجتماع

  و  آور تـماللاشتغال  يبه شغل خود نباشد، ادامه دـمن عالقه

  ) 6.(خواهد بود رممکنیغ یحت

در . ستیمختص به کشور ما ن يا مقوله ،یشغل ندهیاز آ ینگران

در مورد افت  یپزشک انی، اکثر دانشجو)1986( یهاف يمطالعه

 رییول يدر مطالعه) 7.(نگران بودند یو درآمد پزشک تیموقع

که  ندمعتقد بود یپزشک انی، شصت درصد از دانشجو)1990(

در  مقابل در )8.(جامعه است ازین از شیب یپزشک يروین

نسبت  يداروساز انیر دانشجوـ، اکث)2014( ارمـدمیب يمطالعه

در ) 9.(داشتند یرش مثبتـو محل کار خود نگ یشغل ندهیبه آ

 يرشته انید از دانشجوـدرص 75، )1394( يقادر يمطالعه

خود  یشغل ندهیآ به نسبت ینگرش منف ،یشگاهیعلوم آزما

 يمطالعه جیت که نتاـاس یدر حال نیا) 10.(داشتند

نسبت  انیوـاست که دانشج نیا يدهنده  نشان يآباد مبارك

 یـرش مثبتـخود نگ یـشغل دهـنیو آ یـلیتحص يبه رشته

 بهنام ياهـه در مطالعـمشاب طور به و )11. (ندـداشت

 يهادانشکده انیدانشجو از درصد 7/18، )1390(پور

-رشته از گلستان یپزشک علوم دانشگاه بهداشت و یراپزشکیپ

  ) 2.(داشتند کم تیرضا خود یلیتحص ي

بدون شک سبب  ان،ینسبت به مشکالت دانشجو یتوجه کم

 یروح لیمسامشکالت آنان و به وجود آمدن  یتجمع شیافزا

 نیچن. خواهد شد انیدانشجو يف براـمختل یآموزش بالطبعو 

و از طرف  ،یسبب اتالف منابع انسان طرف کیاز ییهاغفلت

-دانشگاه) 3.(شودیم یانسان يروین تیفیسبب افت ک گر،ید

در جهت آموزش  یانتقال يرایپذ دیبا تریسنت و تریمیقد يها

 ریدر مس تر جوانو  دیجد يهافرهنگ باشند و دانشگاه

 در و ما کشور در ،حال نیباا. )12(گام بردارند یآموزش تعامل

که  رودیم انتظار د،یجد و یمیقد يهادانشگاه تمام

همچون  یو تحول یبه سمت رشد تعامل انیدانشجو

و  يتفکر انتقاد ،یشناخت يهامهارت رشد ،يریپذ تیولومس

 باقدرتخالق  يو افراد شوند داده وقـس  لهاحل مس

 پرورش کشور يتوسعه يهايزیرهـباال در برنام يریگ میتصم

 يریادگی طیمح وانـعن به ،یعلوم پزشک يهادانشگاه .ابندی



 27و همکاران         هدیه حسنلو

 96 بهار ،25 ي شماره ،10 ي دوره زنجان، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

مثبت و اثرگذار در  راتییتغ يامکانات الزم را برا ستیبایم

و  قیو تشو بیکنند تا با ترغ يگردآور انینگرش دانشجو

ماندگار و  يریادگی يریـگ شکلب ـسب ر،ـشتیب شـیگرا جادیا

اطالعات  دـازمنیذار، نـاثرگ راتییتغ جادیا يبرا. مستمر گردند

 يطهیدر ح یود و آگاهـموج تیورد وضعـدر م یـفیتوص

 دهـنیو آ یلیتحص يهـنسبت به رشت انیوـنگرش دانشج

 دهـآم تـدس بهات ـاده از اطالعـبا استف. مـیخود هست یـشغل

الح ـبر آنان و اص اـاتکت و ـل مثبـعوام تـیبا تقو توانیم

 انیوـدانشج ترـشیهر چه ب تیب رضاـمسب یـعوامل منف

   )1.(شد یشغل ندهیو آ یلیتحص ينسبت به رشته

اشتغال در  يبرا زهیدم انگـو ع یـاس سرخوردگـبروز احس 

 در یـعلم يزـیرهـدان برنامـت فقـبه عل انـیوـدانشج

 در یشغل يهاتیظرف به توجه دمـع و وـدانشج رشیپذ

 که است مبرهن و واضح. ادـافت دـخواه اقـاتف جامعه

 نگرش تیـوضع نـییتع يراـب ياهـمنطق و یـمل اتـمطالع

 ودـخ یـلیتحص يتهـرش و یــشغل دهـنیآ به انیوـدانشج

 ثمرر ـمثم دـتوانیم یاعـاجتم يارهاـرفت ینیبشـیپ يبرا

سنجش نگرش  يهـنیزم در یـمطالعات دـهرچن. باشد

علوم  ازجمله یوم پزشکـعل يها هـرشتاز  یـبرخ انـیدانشجو

 یپزشک ،)1،5( یـپزشکدندان ،)4(یـیماما ،)10( یـشگاهیآزما

 )2،15( تـبهداش  دهـدانشک ،)14(طـیمح  تـبهداش ،)3،13(

در خصوص سنجش  یـاست، تاکنون پژوهش شده  انجام

 علوم دانشگاه يهاهـرشت یدر  تمام انـینگرش دانشجو

خود  یـشغل يدهـنیآ و یـلیتحص هـرشت به نسبت یپزشک

وع، ـموض تیـه به اهمـوجـبا ت لذا. تـاس نشده انجام

 نـییدف تعـبا ه يا هـمطالعگران بر آن شدند تا پژوهش

 به تـنسبان ـزنج یـدانشگاه علوم پزشک انیرش دانشجوـنگ

 دـیام. دـانجام دهن انـاش یـشغل يندهیو آ یـلیتحص يهـرشت

 يهیت اراـم در جهـمه یحاضر، گام قـیتحق جـیت نتاـاس

ور، و ـکش یوزشـو آم یـنشیگز ياـه هـبرنامدر  يرـبازنگ

  ف ـمختل يها رشته انیدانشجو یـشغل زشـیود انگـبهب اـتینها

  . شود یعلوم پزشک

  

 بررسی روش

 که. استتحلیلی -یفیتوص يا مطالعه حاضر، پژوهش   

 يها رشته يهیکل از انیدانشجو يهیکل آن، يآماري جامعه

 بهداشت ،يداروساز ،یدندانپزشک ،یپزشک( یپزشک علوم

 يتکنولوژ ،ياحرفه بهداشت ط،یمح بهداشت ،یعموم

 عمل، اتاق ،ییماما ،يپرستار ،یشگاهیآزما علوم ،یپرتودرمان

 مقطع چهار هر از و) یپزشک خدمات تیفور ،يهوشبر

 به مشغول ،يدکتر ارشد، یکارشناس ،یکارشناس ،یکاردان

 یلیتحص سال در زنجان یپزشک علوم دانشگاه در لیتحص

 یتصادف يرـیگ هـنمون روش از ادهـاستف با که بودند 95-94

 انتخاب یلـیتحص عـمقط و تهـرش و تیجنس برحسب ياطبقه

 نمونه حجم ولـفرم از ادهـاستف با ونهـنم حجم شدند،

% 95 اطمینان حـسط، %50 شیوع نـگرفت نظر در با و یفیتوص

 n= z2pq/d2( 384( فرمول از استفاده با% 5 خطاي و

 به توجه با. دـش گرفته رـنظ در فـمختل يها رشته يدانشجو

 رشته هر از موجود، يهارشته تعداد و ازیموردن نمونه تعداد

 نسبت است ذکر به مزال. دـشدن هـمطالع وارد دانشجو 25

 توجه با یلیتحص يرشته هر در پسر و ترـدخ نمونه تیجمع

 یلیتحص يرشته هر در موجود پسران و دختران تعداد به

 آنان تیرضا مطالعه به انیدانشجو ورود اریمع. شدند محاسبه

 يهیکل از منظور نیا يبرا. بود حاضر مطالعه در شرکت به

 اخذ یکتب آگاهانه تیرضا شدند مطالعه وارد که یانیدانشجو

 . شد

 ساخته محقق امهـپرسشن اتـاطالع يآور عـجم ابزار

 يبرا یاالتوس ،امهـپرسشن اول متـقس .بود یـدوقسمت

 و بود الوس 10 بر مشتمل که فردي اتـخصوصی شـسنج

 انیدانشجو نگرش سنجش جهت امهـپرسشن دوم قسمت

 که بود شده میتنظ یشغل دهـنیآ و یلـیتحص يرشته به نسبت

 الوس 6 و یلیتحص يهـرشت مورد در الوس 9( الوس 15يدارا
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 یره دهـنم اسـیـمق. ودـب )یـشغل دهـنیآ وردـم در

ه در ـک ايهـینگز 5 رتـیکل اسـیاس مقـه بر اسـامـپرسشن

 يرـنظ از،ـیامت 4م ـوافقـم از،ـیامت 5وافقم ـم اـکامل فـیط

 ازـیامت 1م ـمخالف الـکام از،ـیامت 2م ـمخالف از،ـیامت 3دارم ـن

داقل ـانه حـنش 15ره ـاس، نمـاس نـیر اـب. دـداده ش

و  منديیتاـر رضـحداکث یانگرب 75و نمره  ديـمنیترضا

 نـیانگیم. ودـب یلیو رشته تحص یـشغل دهـیننگرش مثبت به آ

) 75+15معدل ( 45 هنمر دانشجویان یکل رشـنگرات ـنم

 30نمره  و حداقلنشانه  6نمره  تر،یجزئ ورتـص به. بود

 نمره یانگینو م یشغل یندهمثبت به آ یشگرا حداکثر رـیانگب

 صورت ینا به. بود) 30+6معدل ( 18 یشغل یندهنگرش به آ

و  یمنف نگرشکسب کردند،  را 6- 13نمرات  که يافراد که

نگرش متوسط و  ،اند کردهرا کسب  14-21 نمراتکه  افرادي

به  عالی نگرش ،اند کردهرا کسب  22-30که نمرات  يافراد

نگرش  یتوضع یابیارز يبرا. خود داشتند یشغل یندهآ

 نـیانگیم ز،ـین یـیلتحص يهـت به رشتـنسب یانوـدانشج

معدل ( 27آزمون، که نمره  نـیانگیبا م یانوـرات دانشجـنم

 عنوان به 9-20 ینب نمراتد و ـش هـیسمقا ود،ـب) 9+45

ط و ـرش متوسـنگ وانـعن به 21- 32نمرات  یف،نگرش ضع

. دـشدن یـتلق یـرش عالـنگ وانـعن به 33-45 راتـنم

 يرهـل نمـثر و حداقـداکـت که حـر اسـذک به الزم ینـهمچن

 از لـقب. ودـب 9و 45 یببه ترت یلیتحص ياز رشته یترضا

 وو ـدانشج 10ط ـتوس يصور ییروا نظر از ، پرسشنامهعیتوز

. دـش دـییات صـمتخص 10 طـتوس واـمحتی ـاظ روایـبه لح

  کرونباخ ياـآلف بـیضر از ،یـیایپاور سنجش ـبه منظ

 اـهداده یلـوتحل  هـیتجزت ـجه .)=0α /73(استفاده شد 

 عـیداول توزـج( یـیفار توصـاز آم ها،نوع داده سبـرحـب

 ايـکون ـآزم( یـاطـاستنبار ـو آم) یبـق و نسـمطل یـفراوان

 اـه داده. دـاده شـاستف) ل و زوجـمستق یـت ونـآزم ر،ـاسکوئ

 لـوتحلی یهزـتج spss ver 16 يارـآم زارـاف رمـن قـیاز طر

   .دـشدن

 يکمیته ایـن مقـاله برگـرفتـه از طـرح پژوهشـی با کـد

  .باشدمی ZUMS.REC.1395.169اخالق  

  

  ها افتهی

که  یانیدرصد از دانشجو 51 ،آمده دست به جینتا بر اساس   

از . درصد زن بودند 49مرد و  ،شرکت کردند قیتحق نیدر ا

 9/3مجرد و  موردمطالعهدرصد از افراد  1/96تعداد،  نیا

 20درصد افراد سن کمتر از  4/48. بودند هلامتدرصد از افراد 

 يدرصد افراد سن باال 9/2، 25-21درصد سن  7/48سال، 

درصد در  3/41 موردمطالعه انیکل دانشجو از. سال دارند 26

 درصد 5/6 ،یدرصد در دانشکده پزشک 3/9دانشکده بهداشت،

 ،یدرصد در دانشکده دندانپزشک 5/6 ،يدر دانشکده داروساز

 و نیانگیم .بودند ییماما ،يدرصد در دانشکده پرستار 4/36

 10/22 بیترت به یلیتحص رشته از افراد تیرضا اریمع انحراف

. است کمتر، )27(قبول قابلنمره  نیانگیبود، که از م ،27/5و 

 ندهیمطالعه نشان داد حداقل نمره نگرش به آ جینتا که،یبطور

نگرش  اریمع انحراف و نیانگیم. بود 41 نیشتریب و 14 یشغل

نمره  نیانگیکه از م بود 77/14 ±68/3 یشغل ندهیافراد از آ

بوده  26 نیشتریو ب 6حداقل نمره  ،است کمتر)18( قبول قابل

  . است

 فیضع نگرش افراد از درصد 3/38 ،1اساس جدول شماره  بر

 ،یشغل ندهیدرصد نگرش متوسط به آ 9/58 ،یشغل ندهیآ به

. خود داشتند یشغل ندهیبه آ یدرصد از افراد نگرش عال9/2

درصد  3/51نسبت به رشته،  فیدرصد از افراد نگرش ضع 44

درصد از افراد  7/4از افراد نگرش متوسط نسبت به رشته، 

 بیضر .داشتند خود یلیتحص رشته به نسبتنگرش خوب 

 رشته به انیدانشجو نگرش يهانمره یپراکندگ عیوزت یچولگ

 یمثبت بودن کج گرانیب که است، 93/0 با برابر یلیتحص

به  .)10/22<21<20: نیانگیم <انهیم <مد(نمره است  عیتوز

 یشغل ندهیبه آ ها آنکه نگرش  يعبارت بهتر، درصد افراد

   نیانگیکه کمتر از م يبا افراد سهیبود، در مقا نیانگیاز م شتریب
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  .مشاهده شد شتریبود، ب

 تیپدر، شغل پدر، وضع التیسطح تحص يرابطه یبررس

و  یلیتحص يبا نگرش به رشته ياقتصاد تیو وضع هلات

توجه  با ).≥p 001/0(. بود دار یمعن يآمار ازنظر یشغل يندهیآ

دانشجو از  تیرضا نیب يدار یمعن تفاوت T-TESTبه آزمون 

 نیب یول) =12/0P(وجود داشت تیو جنس یلیرشته تحص

 يدار یمعنتفاوت  تیو جنس یشغل ندهینگرش دانشجو به آ

 نیب ANOVA آزمون جینتا بر اساس). =93/0P(مشاهده نشد 

ارتباط  یشغل ندهیبه آ انیو نگرش دانشجو یسن يهاگروه

و  یسن يهاگروه نیب اما). p>0.05(مشاهده نشد  يدار یمعن

  ).p≤0.05(آمد  دست به يدار یمعن ارتباط یلیتحص رشته از تیرضا

 یلیاز رشته تحص تیو رضا یمشروط نیب گر،ید یطرف از

 يافراد که يطور به ،)p≤0.001(مشاهده شد  يدار یمعنارتباط 

 بودندکه مشروط شده  یانیاز دانشجو بودندکه مشروط نشده 

 نیب اما .داشتند خود یلیتحص رشته به يبهتر و مثبت نگرش

 مشاهده يدارارتباط معنا یشغل ندهینگرش به آ و یمشروط

از  تیرضا نیب نشان داد، آمده دست به جینتا ).p>0.05( نشد

 دارد وجود يدار یمعن ارتباط یلیبا مقطع تحص یلیرشته تحص

)p≤0.001.( نیشتریارشد ب یکارشناس انیدانشجو که يطور به 

 انیو دانشجو داشتندخود  یلیرشته تحص بهنگرش مثبت را 

. داشتندخود  یلیرشته تحص بهرا  ینگرش منف نیشتریب يدکتر

ارتباط  یلیتحص مقطع و یشغل ندهیآ به نگرش نیب اما

  .)p>0.05( نشد افتی يدار یمعن

 یلیتحصرشته  نیاسکوئر، ب يکا يآزمون آمار جینتا بر اساس

). p≤0.001( شد دههامش يدار یمعنارتباط  آناز  تیرضا و

 يبرا یلیاز رشته تحص تیرضا زانیم نیشتریب که،یبطور

مربوط  تیرضا زانیم نیو کمتر یبهداشت عموم انیدانشجو

درصد از  20 که يطور به. بود یرشته دندانپزشک انیبه دانشجو

 یلیبه رشته تحص ینگرش عال یبهداشت عموم انیدانشجو

از رشته  یدندانپزشک انیدرصد از دانشجو 76خود داشتند و 

 ندهینگرش مثبت به آ نیشتریب. بودند یخود ناراض یلیتحص

آن به رشته  نیو کمتر طیرشته بهداشت مح يبرا یشغل

درصد از  3/14 که  يطور به. بود یـپزشک يها تـیفور

 ندهیرش مثبت به آـنگ طـیت محـبهداش يهـرشت انیوـدانشج

 رشته انیجوـانشد از دـدرص 8/70و   خوددارند یـشغل

خود  یشغل ندهیبه آ ینگرش منف یپزشک خدمات تیفور

  .داشتند

 منفی و مثبت نگرش بر رـثوم واملـع عـتوزی 2 دولـج

نشان  را شغلی آینده و لـتحصی هـرشت به ویانـدانشج

 رشته بیشتر ارزش نـداشت ،لیـتحصی رشته به عالقه .دهد یم

 لهـازجم هـجامع تـمثب دید و رـباالت یـتحصیل  عـمقاط در

 ،طرفی از. بود یـتحصیل يرشته ابـانتخ بر رـثوم لـعوام

 مرتبط کار به مندي هـعالق ته،ـرش باالتر مدـدرآ رـنظی عواملی

 ثیرات واملـع وانـعن به تر بـمناس شغلی تـموقعی و تهـرش با

 آنان رشته شغلی آینده به تـنسب وـدانشج رشـنگ بر ارذگ

 .بود

  

  یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به افراد نگرش درصد: 1 جدول

  خوب نگرش                   متوسط         نگرش                   ضعیفنگرش                                              

  تعداد) درصد(                          تعداد) درصد(                   تعداد) درصد(                                             

   19) 7/4(                                196) 3/51(                           169) 44(                       یلیتحص رشته سازه

  11) 9/2(                                226) 9/58(                         147) 3/38(                         یشغل ندهیآ سازه
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 خود یلیتحص رشته به انیدانشجو نگرش بر موثر عوامل عیتوز: 2 جدول

  مخالفم کامال  مخالفم  ندارم ينظر  موافقم  موافقم کامال  سواالت

  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  یلیتحص رشته

    51)2/13(  113) 3/29(  82)5/21(      10)6/27(   32)3/8(  .کردند توصیه من به آنرا دیگران چون کردم انتخاب را رشته این

  7) 7/1(   22) 7/5(   56) 7/14(  152) 5/39(  147) 4/38(  .هستم راضی رشته این انتخاب از من

 دانشجویان انتظارات و فردي نیازهاي با شده ارائه دروس اهداف

  .است متناسب

)7/10 (41  )0/48 (184  )1/22 (85   )6/17 (68  )5/1 (6    

 پیدا ام رشته به نسبت بیشتري عالقه رشته این در تحصیل از پس من

  .کردم

)3/24 (93  )6/43 (167  )5/21 (83    )0/7 (27  )6/3 (14  

  9) 4/2(  12) 1/3(  24) 2/6(  105) 4/27(  234) 9/60(  .میکند پیدا بیشتري ارزش باالتر مقاطع در من رشته من نظر به

 ام رشته به نسبت مناسبی نظر هارشته دیگر دانشجویان من نظر به

  .دارند

)3/42 (162  )6/25 (98  )6/22 (87    )9/4 (19  )6/4 (18  

 دید رشته این به نسبت میکنم زندگی آن در که ايجامعه من نظر به

  .دارند مثبتی

)3/36 (140  )6/32 (125  )2/14 (55  )0/10 (38  )8/6  (26    

  36) 5/9(    79) 7/20(  84) 8/21(  114) 7/29(  71) 4/18(  .کردم انتخاب آن به عالقه دلیل به صرفاً را رشته این

 رشته کردن پیدا براي دانشجویان ترغیب باعث رشته این اساتید

  .شوند یم مناسب تخصصی

)3/12 (47  )0/17 (65  )5/37 (144  )8/20 (80  )5/12(48  

           یشغل ندهیآ

 سایر به نسبت آینده در آن درآمد چون کردم انتخاب را رشته این

 .است بیشتر هارشته

)3/18 (70  )1/25 (96  )6/16 (64  )0/24 (92  )0/16(62  

  20) 2/5(  30) 9/7(  88) 0/23(  160) 5/41(  86) 5/22( .میباشد مناسب رشته دراین اشتغال حقوقی مزایاي من نظر به

  32) 4/8(  63) 4/16(  87) 6/22(  120) 1/31(  82) 4/21(  .ندارم نگرانی رشته دراین کار بازار به نسبت من

 تخصصی مقطع بهتراز دکتري مقاطع براي اشتغال وضعیت من نظر به

  .است

)6/21 (83  )5/24 (94  )6/31 (121  )1/18 (70  )2/4 (16  

  10) 5/2(  23) 9/5(  64) 7/16(  131) 3/34(  156) 7/40( .دارم دوست را خودم رشته زمینه در کردن کار من

 می خطر به را آن شغلی آینده رشته این در دانشجو پذیرش افزایش

 .اندازد

)1/38 (146  )3/28 (109  )2/19 (74  )4/11 (44  )0/3 (11  

  

  بحث

 دانشگاه انیدانشجو نگرش نییتع حاضر پژوهش یاصل هدف

 یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به تنسب زنجان یپزشک علوم

 تحصیلی، رشته ازجمله مختلف غیرهايمت نقش تا بود آنان

 هل،ات تیوضع سن، جنسیت، شدن، مشروط ،تحصیلی مقطع

 انتخاب در پدر التیتحص زانیم و شغل ،ياقتصاد تیوضع

 آنان یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به يمندعالقه زانیم و رشته

  .کند یبررس را

خصوص سنجش نگرش  در اندکیات مطالع تاکنون

رشته  به نسبت کشور یعلوم پزشک يها رشته هیکل انیدانشجو

 کهیبطور. است گرفتهصورت  آنها یشغل ندهیو آ یلیتحص

علوم  يها رشتهاز  یکیاکثر مطالعات به سنجش نگرش 

داد که  نشان حاضرمطالعه  جینتا. است محدودشده یپزشک

 یشغل ندهینسبت به آ موردمطالعهنمرات نگرش افراد  نیانگیم

 انیدانشجو اکثر کهیبطور است قبول قابلاز حد  ترنییپا اشان

 جینتاکه با  نداشتند خود یشغل ندهیآ به نسبت یلوبمط نگرش
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-هم )10( يقادر و )14( يصمد )13( یصدر ارحام مطالعات

بر  یطرف از .بود متفاوت )15( یمطالعه رجال جینتاو با  راستا

 یلیبه رشته تحص انینگرش دانشجو درمجموع ج،ینتا اساس

 بهنام بامطالعه جیبود که نتا تر نییپا قبول قابل نیانگیاشان از م

 یتیهدا ،)13(یارحام صدر مطالعات با اما )2(،بود سو همپور 

 95از  شیکه ب )15(یو رجال )14( يصمد )1( یفتاح ،)5(

خود  یلیبه رشته تحص یاز نگرش مثبت انیدرصد از دانشجو

عوامل  دستهدو  ،بلو هیطبق نظر بر. نداشت یخوانداشتند، هم

گروه اول : دارند يدینقش کل افراددر انتخاب شغل 

و گروه  یو روان کیولوژیعوامل ب لیاز قب يفرد اتیخصوص

 همچون ردیگ یدربرمرا  یو اجتماع ياقتصاد تیدوم، موقع

 يامکان تحرك و ارتقا ،یمنافع اجتماع ،ییایجغراف تیموقع

 ترمهم نقشبرد که  نام توان یمو بازار کار را  یفرهنگ طیشرا

 افرادانتخاب شغل  در ينسبت به عوامل فرد يترحساس و

  )14،13(.کند یم فایا

در پاسخ به  انیاز دانشجو يادیحاضر، درصد ز يمطالعه در

 به را هاآن یشغل ندهیدانشجو آ رشیپذ شیکه افزا سؤال نیا

 جیموافق و موافق داشتند که با نتا کامالپاسخ  اندازدیم خطر

 انیاز دانشجو يادیتعداد ز. دارد یخوانهم )5(یتیمطالعه هدا

 جینتا بانداشتند که  ینگران یشغل ندهیبه آ نسبت موردمطالعه

 یگروه پزشک انیدانشجو يبر رو شده انجام مطالعات

و  )14و154( یبهداشت يها رشته انیو دانشجو) 16،13،5(

 البته .داشت رتیمغا )10(یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو

مختلف  يها رشته انیحاضر که نگرش دانشجو جینتا يسهیمقا

است با  دهیسنج یشغل ندهیرا نسبت به آ یعلوم پزشک

قرار  یموردبررسچند رشته را  ای کی صرفاکه  یمطالعات

مشکالت  رایز ،نباشد یحیکار صح یعلم ازنظر دیشا اند داده

مختلف  يها رشته یاز همه آموزش تر مهمو  یاجتماع ياقتصاد

در  لیمشغول به تحص انیدانشجو يکه از سو یعلوم پزشک

نگرش آنان را  تواند یمبوده و  متفاوت ،شود یم انیآن رشته ب

  . قرار دهد ریثاتاشان تحت  یشغل ندهیبه آ

 ،یشغل ندهیو نگرش به آ تیجنس نیخصوص ارتباط ب در

 و )5(یتیهدا مطالعه جینتا با متفاوتمطالعه حاضر  جینتا

 يصمدو  )15( یرجال مطالعه جیبا نتا راستا هم و )17( دالمنز

و  تیجنس نیکه ب بود مطلب نیا انگریب کهیبطور. بود )14(

 در. وجود ندارد يدار یمعنارتباط  یشغل ندهینگرش به آ

و  تیجنس نیب يدار یمعنوجود رابطه  دهنده نشان جیمقابل، نتا

 شتریدختران ب تیرضا يطور به .بود یلیاز رشته تحص تیرضا

 راستا هم )3( يقادر بامطالعه جهینت نیا. شد مشاهدهاز پسران 

 يبه رابطه نکهیا رغم یعل يمطالعه در )2(پور  بهنام. بود

در دو  یلیاز رشته تحص تینمره رضا نیانگیم نیب يدار یمعن

نمره  نیانگیکه م دیرس جهینت نیبه ا افت،ین دستجنس 

 نیا کهاز مردان است  شتریدر زنان ب یلیاز رشته تحص تیرضا

 جینتا درکه  طور همان. ندارد یخوانهم حاضرمطالعه  جهیبا نت

 یشغل ندهیو نگرش به آ یسن يهاگروه نیب ،شد گزارش

 و )15(یرجال مطالعه جینتانشد که با  افتی يدار یمعنارتباط 

 )13(یصدر ارحام مطالعه باداشت، اما  یخوانهم) 5(یتیهدا

 يهاگروه نیبمطالعه نشان داد  جینتا یطرف از. بود سو ناهم

 وجود يدار یمعنارتباط  یلیاز رشته تحص تیو رضا یسن

  . دارد رتیمغا )2( پور بهنامو  )5(یتیهدا مطالعه باکه  داشت

 التیتحص زانیمپدر،  شغل يرهایمتغ نیبحاضر  يمطالعه در

 ارتباط یلیتحصاز رشته  تیرضا ومشروط شدن  وپدر 

همسو  )2(پور  بهنام بامطالعهکه  داشتوجود  يدار یمعن

از رشته  تیرضا و خانواده ياقتصاد تیوضع نیب یول .است

 که يطور بهشد  مشاهده يدار یمعنارتباط معکوس  یلیتحص

نسبت به رشته  يترفینگرش ضع ياقتصاد تیبا بهبود وضع

 سو ناهمپور  بهنام مطالعه جینتا با کهگزارش شد  یلیتحص

و   )15( یمطالعه حاضر همانند مطالعه رجال جینتا )2(. است

 رابطهوجود  دهنده نشان )13(یصدر ارحام بامطالعه ریمغا

 و یلیاز رشته تحص تیهل و رضاات تیوضع نیب يدار یمعن

 يتر مثبتکه افراد مجرد نگرش  یمعن نیا به. دبو یشغل ندهیآ

  .خود داشتند یشغل ندهیو آ یلیبه رشته تحص
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 جینتا نیب ها تفاوت این از یقسمت رسد یم نظر به طور نیا

 سطحدر  تفاوت به مربوط مطالعات، ریحاضر با سا يمطالعه

 عوامل گرید از .باشد ها دانشگاه آموزشی محیط و ها دانشگاه

 يها برنامه به وجود توان یم ،ها تفاوت این بر رگذاریثات

 و آموزشی يها گروه ،ها دانشکده نقش و ها دانشگاه آموزشی

 يمند تیرضا و یشغل ندهیآ به نسبت نگرش بهبود بر اساتید

 حاضر مطالعه دانشجویان .کرد اشاره تحصیلی رشته از

 با .نداشتند شان یلیتحص رشته از مطلوبی يمند تیرضا

 مشروط دانشجویان در يمند تیرضا که نکته نیا به تیعنا

 دارد احتمال که دانشجویانی ؛شود یم پیشنهاد بوده، کمتر

 شناسایی باشد داشته خود تحصیلی رشته از کمتري رضایت

 به عالقه و رضایتمندي ارتقا جهت الزم مداخالت و شوند

  .شود انجام ها آن يبر رو رشته

 اطالعات بر کردن اتکاحاضر،  يمطالعه يها تیمحدود از

از  یکی. است موردمطالعه انیدانشجو توسط یگزارشخود 

 تیوضع يا دوره یبررس ت،یمحدود نیحل ا يها راه

است که بهتر  یمختلف علوم پزشک يها رشته انیدانشجو

از . ردیقرار گ موردتوجه ها دانشگاه یآموزش ستمیس دراست 

 االتوسپاسخ دادن به  يبرا انیدقت دانشجو زانیم ،یطرف

 نداشتنمکرر از آنان و  یکسب نظرخواه لیبه دلپرسشنامه 

 نیرفع ا يبرا کهباال نبود  یلیاز موارد خ یدر برخ وقت

 ندگانینما نیو همچن تر فعال انیاز دانشجو تیمحدود

 تیدرنهاو اجرا و  یطراح ندیمختلف در فرآ يها رشته

  .استفاده شد یابیارزش

 نیولومس و راهنما استادان مشاوران، شامل تشکل کی جادیا

حل  منظور به یهر گروه آموزش يبرا هادانشکده یآموزش

بهتر  ییگروه در رابطه با شناسا کی انیمعضالت دانشجو

تا  تواند یمخود  یشغل ندهیبا آ ییخود و آشنا یلیرشته تحص

کیفی  يمطالعهانجام . را کاهش دهد یمشکالت کنون يحدود

دانشگاه علوم  انینگرش دانشجو تبیین يبرا يکاربردو 

هر رشته  يخود برا یشغل ندهینسبت به رشته و آ یپزشک

 تريتوجه جد. راهگشا باشد تواند یمجداگانه  صورت به

 انیاشتغال دانشجو يمناسب برا طیشرا جادیامر به ا نیولومس

و به وجود آوردن بازار کار  یدانشگاه علوم پزشک يها رشته

و  یراپزشکیو پ یبهداشت يها رشته يبرا خصباال دیجد

 انیدانشجو یآورنده نگرش منف به وجودبرطرف کردن عوامل 

خود از  یشغل ندهیو آ یلینسبت به رشته تحص یعلوم پزشک

 رشیو پذ یآموزش ستمیدر س يعمده و ضرور راتییتغ قیطر

و  تیبدون نقص در رابطه با خصوص یرسان اطالعدانشجو و 

و بازار کار هر  طیشرا ،یلیتحص يهارشته مختلف يهاجنبه

 در دوره یدانشگاهرشته به داوطلبان ورود به دوره آموزش 

 .بخشدرا بهبود  زشیانگ نیا تواند یم یدانشگاه شیپ

  

  يریگ جهینت

 انیحاضر، نگرش دانشجو يمطالعه يها افتهی بر اساس   

. نشد یابیارز مثبت یشغل يندهیو آ یلیتحص ينسبت به رشته

به افراد جامعه،  یرسان خدمت یکاف زهیاز انگ يبرخوردار

 يرشته لیتحص نیداشتن نگرش مناسب در ح ریثاتتحت 

 يداشتن نگرش مثبت به رشته گر،ید یاز طرف. مربوطه است

خود  یشغل يندهیسبب بهبود نگرش فرد نسبت به آ یلیتحص

 نیجهت حل ا يزیر برنامه و يساز نهیزم نیبنابرا. خواهد شد

 ربط يذتوسط افراد  دیاست که با یمهمله از موضوعات امس

 يروین ییجهت بهبود کارا يزیر برنامه. در نظر گرفته شود

صورت  مند نظام به شکل دیبا یو پزشک یعلوم بهداشت یانسان

 یعلوم پزشک يها دانشگاه یاصالح ساختار آموزش. ردیگ

هاي شغلی براي جلوگیري از ازدیاد افزایش ظرفیت کشور،

  بهامکانات مناسب  جادیا جوانان تحصیل کرده،بیکاري در 

 انیدانشجو يبهبود سالمت از ابعاد مختلف برا منظور

بازار کار  يبرا يساز نهیزم ،یمختلف علوم پزشک يها رشته

و بها دادن به  یمختلف علوم پزشک يها رشتهبهتر 

مختلف از موضوعات  يها رشتهجوان در  النیالتحص فارغ

 . است ملات قابل
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   تقدیر و تشکر

 خانم سرکار شتبهدا دانشکده یآموزش محترم معاونت   

  سارا ها خانم پرسشگر محترم انیدانشجو ،يجعفر فاطمه دکتر

  

 اجاقلو مائده و يطاهر مژگان ،یرمضان الهام ،ياحمد

 بهداشت يدانشکده یعموم بهداشت یکارشناس انیدانشجو

  . میکن یم یقدردان و تشکر زنجان یپزشک علوم دانشگاه
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Background and Objective: Attitude of student toward field of study and future career is an effective factor 
in training that should be noted. Thus, this study aimed to determine the student's attitude in Zanjan 
University of Medical Sciences towards their field of study and own future career in 2016. 

Materials and Methods: In this descriptive cross– sectional study, 384 Zanjan University of Medical 
Sciences students studying in different faculties were selected randomly. The information was gathered 
through a researcher–made questionnaire including 15 questions about the perspective of students toward 
field of study and their future career. The data were analyzed using SPSSV16 software. 

Results: The mean score of the students attitude toward their field of study and own future career 
respectively were (22.10 and 14.77) which was lower than the theoretical mean questionnaires (27 and 18). 
The results showed 44 percent of students had week attitude towards their field of study, and 38.3 percent 
had the negative attitudes towards their future career. No significant difference was observed between future 
careers of students and age groups, sex, and educational level, while there was a significant difference 
between satisfaction from the field of study and those variables. 

Conclusion: The results indicate weak attitude of students towards their field of study and future career. 
Planning to improve the efficiency of human resources in health and medical sciences, reforming the 
structure of University of Medical Sciences, and increasing capacities and feasibility career on future 
planning can be effective in strengthening students' attitude. 

Keywords: Attitude, Field of study, Future career. 


