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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اهمیت نگرش دانشجو و تاثیر آن در پیشرفت و افت تحصیلی و با توجه به اینكه نگرش نسبت به رشتهی تحصیلی یكی از
عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است .مطالعهی حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشتهی تحصیلی خود و رابطه آن با
افت تحصیلی انجام گرفت.
روش بررسی :نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بود .تعداد  313دانشجو با روش نمونهگیری آسان وارد مطالعه شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از آزمون آماری کای اسكوئر ،تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی انجام شد سطح معناداری  9/90در نظر گرفته شد.
یافتهها :تعداد  313دانشجو در مطالعه شرکت کردند .معدل وسال دریافت دیپلم با نگرش رابطهی معنادار داشت ( .)p<9/90اختالف نگرش بین
رشتههای مختلف معنادار بود به طوریکه مثبت ترین نگرش مربوط به رشتهی پزشكی و دندان پزشكی و منفیترین نگرش مربوط به رشتههای
بهداشت بود ( .)p<9/991میزان تحصیالت پدر و واحدهای گذرانده شده نیز با نگرش ارتباط داشت ( .)P=9/93درکل برخی از عوامل افت
تحصیلی با نمرهی کل نگرش ارتباط داشت به طوریکه هرچه نگرش مثبتتر ،افت تحصیلی کمتر بود ()r= -9/33،p<9/991
نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مثبت ترین نگرش مربوط به رشتهی پزشكی و دندان پزشكی و منفیترین نگرش مربـوط به
رشته های بهداشت میباشد و ارتباط نگرش نیز با برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است ،لذا ضروری است که برنامههای مدونی برای
تقویت نگرش نسبت به رشته و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی میشود تدوین و اجرا گردد.
واژگان کلیدی :نگرش ،رشتهی تحصیلی ،افت تحصیلی.
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مربوطه به رشتهی تحصیلی خود به کار گماشته شوند وبا

موفقیت در هر کار و رسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرش

ارایهی خدمات مربوط در حیطه وظایف خود به رفع

مثبت به آن عمل یا هدف میباشد .به طور کلی ترکیب

مشكالت جامعه و ارایه خدمات بهداشتی درمانی بپردازند()0

شناختها ،احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یك

لذا بدیهی است که با توجه به اهمیت رشتههای بهداشتی در

مساله را نگرش شخص نسبت به آن مساله میگویند  .اگر

پیشگیری و درمان ،درمیان پژوهشهای بهداشتی اطالع از

فردی به شغل خود عالقمند نباشد ،ادامهی کار خسته کننده و

نگرش دانشجویان این رشتهها نسبت به آیندهی شغلی

حتی غیر ممكن خواهد بود .بیشتر تحقیقات حاکی از آن است

وارتباط آن با عملكرد تحصیلی ارزشمند است بنابراین الزم

که نگرشها در دوران دانشجویی امكان بیشترین تغییر را پیدا

است این نگرشها وعوامل مرتبط با آن را شناخت ودر جهت

میکنند( .)1نگرش مثبت نسبت به آیندهی شغلی ،انگیزش

ارتقا حرف پزشكی و در تنظیم برنامهها وسیاست گذاریها

شغلی را به همراه خواهد داشت و آن نیز موجب موفقیت

بكار بست.

شغلی خواهد شد (.)2

افت تحصیلی نیز بهعنوان یكی از معضالت نظامهای آموزش

لذا باتوجه به اینكه دانشجویان به عنوان یكی از ارکان اصلی

در کشورهای جهان باعـث به هـدر رفتن بسیاری از منابع

در دانشگاه ،پیكرهی اصلی سازمانها و ارگانهای مختلف

میشود .این مساله در عرصهی دانشگاه به طور محسوس

اجتماعی را در آینده تشكیل میدهنـد ونوع نگرش و

مشاهده میشود( .)1در مورد افت تحصیلی تعابیر و تعاریف

رضایتمندی آنان در زمینهی رشتهی تحصیلی خود عامل

متفاوتی ارائه شده است ،که وجه مشترک همه آنها ناتوانی و

مؤثری در ایجاد انگیزش و ارتقای کیفیت دانش میباشد (.)3

شكست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دورهی تحصیلی

بنابراین برنامه ریزی در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار

رسمی است( .)1افت تحصیلی دانشجویان یكی از مشكالت

میباشد.

عمده مراکز آموزشی عالی کشور است که نه تنها باعث اتالف

یكی از مهمترین دالیل انتخاب رشته توسط دانشجویان،

وقت و هزینههای جاری این مراکز میشود بلكه باعث ایجاد

اشتغال و شغل آینده آنها است .نگرانی از آیندهی شغلی،

مسائل ومشكالت روحی – روانی ،خانوادگی و اجتماعی

مقولهای جهـانی بـوده و مختـص به کشور ما نیست ،لذا

برای دانشجویان نیز میگردد بر پایهی مطالعات انجام شده

انجام مطالعات ملی و منطقهای برای آگاهی از چگونگی

این مشكل هر ساله در حال افزایش بوده به گونهای که

نگرش دانشجویان به آیندهی شغلی و رشتهی تحصیلی خود

بسیاری از دانشجویان نمیتوانند از عهده محتوی آموزشی

برای پیش بینی رفتارهای اجتماعی آنان میتواند مفید

مدون (دروس دانشگاهی) برآمده ویا آنها را در موعد مقرر

باشد(.)4

به اتمام رسانند(.)2

ازآنجائیکه رشتههای مختلف بهداشت ودرمان نقش بسزایی

مطالعات وپژوهشهای متعددحكایت ازآن دارند که برخی از

را در ارتقای سطح بهداشت جامعه ایفا میکنند ،نیروهای

عوامل میتواند منجربه افت تحصیلی در دانشجویان شود که

بهداشتی متخصص در رشتههای مختلف ارایه دهندگان خط

از مهمترین آنها میتوان به عوامل شخصیتی ،نگرشی ،انگیزه

مقدم خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه میباشند که

وعالقه ،احساس رضایتمندی ،احساس تنهایی ،شرایط

باید پس از فارغ التحصیل شدن بتوانند در پستهای سازمانی

خانواده وسالمت روانی وجسمی میتوان اشاره کرد( .)0نتایج
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مطالعهی مهدیون و همكاران با عنوان بررسی میزان افت

روش بررسی

تحصیلـی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان

نوع مطالعه مقطعی بود و حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای

دانشكدهی پرستاری و مامایی در کرمانشاه در نیم-سال اول

با توجه به مطالعات همبستگی و با توجه به مقدار خطای نوع

سال تحصیلی  09-01نشان داد که یافتههای این مطالعه حاکی

اول  ،9/90توان آزمون  9/0و مقدار ضریب همبستگی بدست

از اثرات منفی مشكالت خانوادگی ،مذکر بودن ،زندگی در

آمده  9/2در یك نمونه پایلوت  39نفره تعداد  399نفر تعیین

خوابگاه دانشجویی ،عدم برنامه ریزی درسی ونگرش منفی به

شد .جامعهی پژوهش را کلیهی دانشجویان شاغل به تحصیل

آیندهی شغلی بر میزان افت تحصیلی دانشجویان پرستاری

در دانشگاه علوم پزشكی قم که حداقل یك ترم تحصیلی را

بود)24(.

گذرانده باشند تشكیل میداد .تعداد  313دانشجو با روش

نتایج مطالعه نامادها وهمكاران با عنوان بررسی ارتباط بین

نمونهگیری آسان وارد مطالعه شدند که از این میان دانشجویان

نگرش دانشجویان سال دو نسبت به علم ویادگیری ودستیابی

پزشكی  49نفر ،دندانپزشكی  21نفر ،پرستاری 19نفر،

آنها به تحصیالت عالیه که روی  422نمونه در بین رشتههای

فوریتها  21نفر  ،علوم آزمایشگاهی  34نفر ،اطاق عمل 13

مختلف انجام شد نشان داد که نگرش نسبت به یادگیری در

نفر ،هوشبری  32نفر ،بهداشت  44نفر و مامایی  21نفر بودند.

دخترها نسبت به پسرها مثبتتر میباشد ومشخص گردید که

ابزار پژوهش ،پرسشنامهای محقق ساخته مشتمل بر دو بخش،

یك ارتباط معنی دار ومثبت بین نوع نگرش به یادگیری و

بخش اول شامل سؤاالت دموگرافیك  :مقطع و رشتهی

دستیابی به تحصیالت عالیه وجود دارد (.)14پژوهش آوان

تحصیلی ،جنس ،محل سكونت و وضعیت تأهل و ، ....بخش

وعالی با عنوان نگرش نسبت به علوم و رابطهی آن با موفقیت

دوم شامل سؤاالتی درمورد نگرش دانشجویان نسبت به رشته-

دانشجویان در کسب علم در دروس فیزیك ،شیمی ،زیست

ی تحصیلی شان است .که شامل  11سؤال اصلی در چهار

شناسی و ریاضی که روی  1220دانشجو سال دو انجام شد

حیطه :ارتباط رشته با آیندهی شغلی( 4سئوال) ،جایگاه

نشان داد که نوع نگرش تاثیر مهم وبسزایی در فراگیری علوم

اجتماعی رشتهی تحصیلی( 4سئوال)  ،تأثیر رشتهی تحصیلی

دارد(.)10زاپاال در پژوهشی تحت عنوان تاثیر عوامل اجتماعی

در شكل گیری شخصیت و نگرش دانشجو ( 4سئوال) و

واقتصادی در عملكرد تحصیلی دانشجویان در استرالیا که

همچنین موقعیت رشته در بین سایر رشتهها ( 4سئوال) که با

روی بیش از  3999دانشجو بیان کرد کسانی که از خانواده-

استفـاده از منـابع معتبـر علمی و نظر کارشناسان تهیه شده

های سطح پایین اقتصادی هستند کمتر مطالعه میکنند و

بود ،جمع آوری گردید .معیار سنجش دیدگاه دانشجویان

نسبت به تحصیل نگرش منفی دارند و زودتر ترک تحصیل

مورد مطالعـه ،مقیـاس  0قسمتی لیكرت )خیلی کم = ،1

میکنند()13

کم=  ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=  )0است و نمرهی

حال با توجه به اهمیت نوع نگرش دانشجو و تاثیر آن در

پرسشنامه بین  29تا  29متغیر میباشد .روایی صوری

پیشرفت و افت تحصیلی در آموزش ،لذا این مطالعه با هدف

پرسشنامه اولیه به روش کمی تعیین شد .در تعیین کمی روایی

تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشتهی تحصیلی خود و

صوری از روش تأثیر آیتم( )Item Impact Methodاستفاده

رابطهی آن با افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشكی قم در

شد که در این روش اگر نمرهی تأثیر مساوی و یا بشتر از 1/0

سال  1304انجام شد.

باشد عبارتها حفظ میگردند .برای بررسی روایی محتوا به
شیوهی کمی از دو ضریب نسبت روایی محتوا و شاخص
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روایی محتوا استفاده شد .بدین منظور  19نفر از اساتید و

حضوری در دانشكدهها حضور یافته و با هماهنگی آموزش و

اعضای هیات علمی هر یك از سواالت را بررسی کردند و

رضایت اساتید ودانشجویان در ابتدای جلسات کالس درس،

آنها را بر اساس طیف سه قسمتی ضروری است ،مفید است

اهداف مطالعه برای دانشجویان کامال و به روشنی شرح داده

ولی ضروری نیست ،ضرورتی ندارد طبقه بندی کردند .برای

شد و از دانشجویان خواسته شد نظرات واقعی خود را با دقت

محاسبه ضریب نسبت روایی محتوای هر سوال تعداد

و حوصله در مقابل هر سؤال پرسشنامه با عالمت مشخص

متخصصانی که گزینـهی ضروری را پاسخ دادهاند بر 19

نمایند و نهایتا بعد از تكمیل نمودن ،پرسشنامهها توسط خود

تقسیم شد .بر اساس جدول الوشه مقدار قابل قبول برای این

پژوهشگر جمع آوری گردید.

معیار با توجه به تعداد  19متخصص  9/12است .برای

دراین مطالعه به منظور آنالیز کلیهی دادهها وارد نرم افزار

spss

محاسبه ضریب شاخص روایی محتوا نیز متخصصین به هر

 18گردید وبا استفاده از آمار توصیفی وآزمونهای آماری

آیتم ابزار در خصوص سه معیار مربوط بودن ،ساده بودن و

کای اسكوئر ،تی مستقل و آنوا و رگرسیون چند متغیره مورد

شفاف بودن بر اساس طیف لیكرتی  4قسمتی نمره دادند و

تجزیه وتحلیل قرار گرفت .در ضمن سطح معناداری  9/90در

سپس با استفاده از نسبت تعداد افرادی که گزینه سوم و

نظر گرفته شد.

چهارم را انتخاب کرده بودند برای هر سوال این شاخص
محاسبه شد .تمامی سواالت طراحی شده نمره تأثیر بیشتر از
 1/0داشتند .همچنین در بررسی کمی روایی محتوا تمامی
سواالت مقدار  CVRبیشتر از  9/12و مقدار نمره  CVIبیشتر
از  9/2داشتند.
پایایی پرسشنامهها با روش آزمون باز آزمون مقدار  9/1و
همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،
با مقدار  ./29تایید شد.
در مورد افت تحصیلی هم از پرسشنامه محقق ساخته دو
بخشی استفاده شد که شامل اطالعات تحصیلی است که
متشكل از  30سئوال است13 (.سوال در رابطه با عوامل
فردی 2 ،سوال در رابطه با عوامل خانوادگی 14 ،سوال در
رابطه با عوامل آموزشی) که از طریق معیار لیكرت و از نوع 0
گزینهای ،برای هر کدام از پاسخها امتیازاتی به صورت خیلی
کم= ،1کم= ،2متوسط = ،3زیاد= 4و خیلی زیاد=  0در نظر
گرفته شد .مراحل روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز
مانند پرسشنامه نگرش انجام و پرسشنامه نهایی بدست آمد.
بعد از تصویب طرح ،مجوز اجرای طرح از دانشگاه گرفته و
به تك تك دانشكدهها ارائه گردید .پژوهشگر به صورت
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یافتهها
از مجموع  313نفر از دانشجویانی که در این طرح
مشارکت نمودند تعداد  111نفر مذکر و  102نفر مونث بودند.
تعداد  291نفر نیز مجرد و  11نفر متاهل بودند .سایر
مشخصات افراد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است.
شاخصهای توصیفی دو متغیر افت تحصیلی و نگرش در
جدول  2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
نمرهی افت در حیطهی عوامل خانوادگی کمترین مقدار و در
حیطهی عوامل آموزشی بیشترین مقدار را داشت .نگرش نیز
در حیطه ارتباط رشته با شغل آینده کمترین مقدار و در
حیطههای جایگاه اجتماعی رشته و تاثیر آن در شكلگیری
شخصیت بیشترین مقدار را داشت .شایان ذکر است که در
پرسشنامه نگرش باالترین امتیاز به مورد تاثیر رشتهی تحصیلی
در ارائهی خدمت به جامعه ومیزان تاثیر محتوی رشتهی
تحصیلی در افزایش دانش عمـومی و تخصصی داده شده
است و کمترین امتیاز مربوط به مولفه تمایل فرد جهت تغییر
رشتـهی تحصیـلی و میـزان تضمین امنیت شغلی در آینده
میباشد.
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه ( 212نفر)

متغیر
جنسیت

وضعیت تاهل

معدل دیپلم

سال دریافت دیپلم

رشتهی تحصیلی

شغل پدر

شغل مادر

تعداد

درصد

زن

299

13/0

مرد

113

31/1

مجرد

291

13/4

متاهل

13

21/1

19-10

10

0/4

10-11

41

14/1

11-29

222

10/0

<1319

2

2/2

1319-1329

21

1/4

1329-1309

10

24/0

<1309

124

10/2

پزشكی

42

داندانپزشكی

21

پرستاری

19

فوریت پزشكی

21

علوم آزمایشگاهی

30

اتاق عمل

13

هوشبری

32

بهداشت

44

مامایی

21

کارمند

04

20/2

آزاد

21

41/1

غیره

12

32/0

کارمند

22

14/4

خانه دار

100

10/0

غیره

11

0/1
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار متغیر افت تحصیلی و نگرش
میانگین

انحراف معیار

متغیر افت تحصیلی
حیطه عوامل فردی در افت تحصیلی

31/1

19/4

حیطه عوامل خانوادگی در افت تحصیلی

10/0

2/0

حیطه عوامل آموزشی در افت تحصیلی

40/4

12/1

نمره کل افت تحصیلی

192/2

20/1

متغیر نگرش نسبت به رشتهی تحصیلی
حیطه ارتباط رشته با آیندهی شغلی در نگرش

11/0

4/91

حیطه جایگاه اجتماعی رشته در نگرش

13/2

3/12

حیطه تأثیر رشته در شكلگیری شخصیت در نگرش

13/3

3/0

حیطه موقعیت رشته در بین سایر رشتهها در نگرش

12/91

3/91

نمره کل متغیرنگرش

09/0

11/12

نتایج تحقیق نشان داد که جنیست ،تأهل ،سن ،نوع دیپلم ،سال

به رشتهی پزشكی و دندانپزشكی و منفیترین نگرش مربوط

ورود به دانشگاه ،بومی وغیربومی بودن ،وضعیت مسكونی

به رشتهی بهداشت بود ( .)p<9/991ارتباط تحصیالت پدر

خانواده ،سابقه مشروطی ،نوع سكونت دانشجو ،شغل مادر،

نیز با نوع نگرش معنادار شد (.)p=9/93

شغل پدر ،تحصیالت مادر ،درآمد خانواده و نوع سهمیه با

در مورد افت تحصیلی متغیر میزان واحدهای گذرانده ،ارتباط

نگرش ارتباط معنی داری نداشت (  .)p> 9/90اما میزان

معنیداری وجود داشت ( )p >9/90به طوریکه هرچه میزان

عالقه به رشتهی تحصیلی ،آگاهی از بازارکار رشتهی تحصیلی

واحدهای گذرانده افزایش یابد میزان افت تحصیلی کاهش

در آینده و وضعیت بازار کار رشتهی تحصیلی در حال حاضر،

مییابد ( .)p=9/93تأهل نیز با افت تحصیلی ارتباط داشت به

با نوع نگرش ارتباط داشت ( .)p<9/991به طوریکه هرچه

طوریکه میانگین نمره افت در افراد مجرد به طور معناداری

میزان عالقه بیشتر و بازار کار بهتر باشد نوع نگرش

بیشتر از افراد متأهل بود ( .)p=9/920سال دریافت دیپلم

دانشجویان هم نسبت به رشتهی تحصیلی مثبتتر بود.

( ، )p=9/920معدل دیپلم ( )p=9/991و رشتهی تحصیلی

معدل دیپلم با نگرش ارتباط معناداری داشت (.)p<9/991

( )p=9/912نیز با افت تحصیلی رابطهی معنادار داشت.

درضمن ارتباط سال دریافت دیپلم نیز ،با نگرش معنادار شد

جنسیت ،سن ،نوع دیپلم ،سال ورود به دانشگاه ،بومی

( )p=9/93و نتایج به این شكل بود که مثبتترین نگرش برای

وغیربومی بودن ،وضعیت مسكونی خانواده ،سابقهی

افرادی گزارش شده است که از سـال  09به بعد دیپـلم

مشروطی ،نوع سكونت دانشجو ،شغل مادر ،شغل پدر،

گرفتهاند .اختـالف نگرش بین رشتـههای مختلف شامل

تحصیالت مادر ،تحصیالت پدر ،درآمد خانواده و نوع سهمیه

رشتههای پزشكی ،دندانپزشكی ،پرستاری ،فوریت ،علوم

با افت تحصیلی رابطهی معنادار نداشت ( .)p> 9/90

آزمایشگاهی ،اتاق عمل ،هوشبری ،بهداشت و مامایی طبق

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد برخی از عوامل افت

آزمون آنوا معنادار بود به طوریکه مثبتترین نگرش مربوط

تحصیلی با چهار حیطهی نگرش ارتباط رشته با آیندهی شغلی
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( ،)r= -9/21 ،p<9/991جایگاه اجتماعی رشتهی

= )rبه طور معناداری ارتباط معكوس دارد به طوریکه هر چه

تحصیلی( ،)r= -9/20 ،p<9/991تاثیر رشتهی تحصیلی در

نگرش در هر یك از حیطهها مثبتتر ،افت تحصیلی کمتر

شكلگیری شخصیت و نگرش دانشجو(-9/21 ،p<9/991

میباشد (جدول .)3

= ،)rموقعیت رشته در بین سایر رشتهها (-9/22 ،p<9/991
جدول  :2بررسی رابطه متغیر نگرش نسبت به رشتهی تحصیلی و حیطههای آن با افت تحصیلی
ارتباط رشته با آینده شغل

حیطه

جایگاه اجتماعی رشته

تاثیر رشته در شكلگیری

موقعیت اجتماعی رشته

شخصیت

در بین سایر رشتهها

نگرش
مقدار آزمون

ضریب
همبستگی
-9/21

افت

مقدار آزمون

ضریب
همبستگی

>9/991

-9/20

ضریب

مقدار آزمون

همبستگی
>9/991

-9/21

>9/991

نمرهی کل نگرش

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

همبستگی

آزمون

همبستگی

آزمون

-9/22

>9/991

-9/32

>9/991

تحصیلی

درنهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطهی متغیر

مدل رگرسیون شدند تا اثر نگرش روی افت تحصیلی با تعدیل

نگرش روی افت تحصیلی بررسی شد بدین منظور متغیرهایی

این متغیرها بدست آید .همانطور که نتایج جدول  4نشان داد

که به صورت تك متغیره با افت تحصیل رابطه داشتند وارد

باز هم نگرش با افت تحصیلی رابطه معنادار دارد (.)p=9/94

جدول  :7نتایج رگرسیون خطی در مورد میزان تاثیر متغیرهای دموگرافیک و نگرش نسبت به رشتهی تحصیلی بر روی افت تحصیلی
مقدار β

)SE(β

مقدار آزمون

نگرش

9/32

9/22

7/77

وضعیت تأهل

-2/12

0/02

9/1

معدل دیپلم

1/21

4/21

9/29

سال دریافت دیپلم

3/40

2/13

9/10

رشتهی تحصیلی

9/90

9/01

9/02

تعداد واحد گذرانده شده

-9/39

1/93

9/11

متغیر

بحث

خانوادگی کمترین مقدار و در حیطهی عوامل آموزشی

در این مطالعه به بررسی نگرش دانشجـویان نسبت به

بیشترین مقدار را داشت .که با مطالعهی نجیمی و همكاران

رشتهی تحصیلی خود و رابطهی آن با برخی از عوامل افت

تحت عنوان عوامل موثر بر افت تحصیلی از دیدگاه

تحصیلی در دانشگاه علوم پزشكی قم در سال 1304پرداخته

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان همخوانی دارد(.)11

شده است .بررسی یافتهها نشان داد که در بین حیطههای

در ضمن بین متغیرهای مربوط به نوع نگرش باالترین نمره به

مربوط به افت تحصیلی نمرهی افت در حیطه عوامل

تاثیر رشتهی تحصیلی در ارائهی خدمت به جامعه ومیزان تاثیر
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محتوی رشتهی تحصیلی در افزایش دانش عمومی وتخصصی

وموفقیت تحصیلی ونمرات انگیزه پیشرفت به دست آمد

داده شده است وکمترین نمره را برای تمایل به تغییر رشته

( ،)12که به نظر غیر منطقی هم نمیباشد چراکه کسانیکه

تحصیلی ومیزان تضمین امنیت شغلی در آینده رشته قائل

معدل باالتری دارند انگیزهی بیشتری هم نسبت به درس

شدهاند .که با نتایج مطالعهی فتاحی وهمكاران با عنوان

خواندن دارند و از ابتدا به تحصیل هم بیشتر اهمیت میدهند.

بررسی رضایتمندی دانشجویان دندانپزشكی دانشگاه علوم

در مورد میزان عالقه به رشتهی تحصیلی و بازار کار که

پزشكی کرمان نسبت به رشتهی تحصیلی خود وبرخی عوامل

ارتباطشان در مطالعهی حاضر با نگرش مثبت گردید که با

مرتبط با آن مطابقت دارد (.)11

نتایج مطالعات انجام شده همخوانی دارد مطالعه میراخوری و

ارتباط تحصیالت پدر ،سال دریافت دیپلم ،معدل دیپلم ،میزان

همكاران تحت عنوان "مروری بر مطالعات انجام شده در

عالقه به رشتهی تحصیلی و بازارکار رشتهی تحصیلی قبل از

بارهی نگرش دانشجویان دندانپزشكی نسبت به رشتهی

شروع به تحصیل و در آینده با نگرش در این مطالعه معنادار

تحصیلی و آیندهی شغلی خود در ایران "1302نشان دادکه

شد .که با مطالعهی حاجیان و نصیری تحت عنوان "ارزیابی

موقعیت اجتماعی و امنیت شغلی رشته دندانپزشكی مهمترین

نگرش دانشجویان پزشكی نسبت به آیندهی شغلی خود در

عواملی هستندکه موجب دیدگاه مثبت نسبت به رشتهی دندان-

دانشگاه علوم پزشكی بابل  )11( "1320و با تحقیق رجالی و

پزشكی وآیندهی شغلی این رشته گردیده است( .)10همچنین

همكاران تحت عنوان" نگرش دانشجویان دانشكدهی بهداشت

یافتههای مطالعهیصمدی وهمكاران"باعنوان نگرش دانشجویان

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نسبت به رشتهی تحصیلی

رشتهی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكی همدان نسبت

وآیندهی شغلی خود در سال  )12(" 1321تقریبا همخوانی

به رشتهی تحصیلی وآیندهی شغلی" نشان داد که میانگین

دارد .براساس مطالعهی حاضر سال دریافت دیپلم با متغیر

نمرات نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به آیندهی شغلی خود

نگرش معنا دارشد و افرادی که بعد از سال  09دیپلم گرفته

پایینتر از حد قابل قبول بوده است یعنی اکثر دانشجویان

بودند و وارد دانشگاه شده بودند نگرش مثبتتری نسبت به

نگرش مطلوبی نسبت به آیندهی شغلی خود نداشتهاند .مثبت

بقیه داشتند ومنفی ترین نگرش مربوط به افرادی بود که بین

ترین نگرش مربوط به رشتهی پزشكی ودندان پزشكی ومنفی

سالهای  19-10دیپلم گرفته بودند که احتماال به دلیل

تریننگرش مربوط به رشتهی بهداشت میباشد(.)19

مشكالتی که در این  29-10سال داشتند و به علت افزایش

آوراموا و همكارانش در مطالعهی خود بیان میکنند که 13

سن وکاهش انرژی از میزان انگیزه آنها کاسته شده بوده است

درصد از دانشجویان دندانپزشكی کشور بلغارستان از انتخاب

چون گرفتن مدرک هم شاید چندان تاثیری بعد از گذشت این

این رشته بهعنوان شغل آینده خود راضی بودند وآن را به-

همه سال در زندگی آنها نداشته باشد.

عنوان یك پرستیژ اجتماعی میدانستند(.)29همچنین بررسی

ارتباط معدل دیپلم با نگرش در مطالعهی حاضر معنا دار

دیگری که در دانشگاه پنسیلوانیا آمریكا ( )2990انجام شده

گردیده است که در این زمینه مطالعهای یافت نشد .اما در

است نتایج نشان دادند که  09درصد از دانشجویان پزشكی از

مطالعهی نوحی و همكاران با عنوان بررسی انگیزهی پیشرفت

برنامههای آموزشی تحصیلی خود رضایت و به آیندهی شغلی

و رابطهی آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشتههای

خود امید دارند( .)21در مطالعهی خمرنیا وهمكاران با عنوان

پزشكی ،پرستاری وخدمات درمانی دانشگاه بقیه ا(...عج)

"بررسی نگرش دانشجویان دانشكدهی بهداشت زاهدان نسبت

انجام شد ،رابطهی مثبت و معنی داری بین معدل دیپلم

به رشتهی تحصیلی و آیندهی شغلی در سال "1304نتایج
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نشان دهندهی کاهش نگـرش مثبت دانشجویان نسبت به

نسبت به یادگیری در دخترها نسبت به پسرها مثبتتر میباشد

رشتهی تحصیلی وآیندهی شغلی بود و در کل آیندهی شغلی

ومشخص گردید که یك ارتباط معنی دار و مثبت بین نوع

از عوامل منفی در نگرش دانشجویان نسبت به رشتهی

نگرش به یادگیری و دستیابی به تحصیالت عالیه وجود دارد

بهداشت بود ( .)22که این سه مطالعه با نتایج مطالعه حاضر

(.)14پژوهش آوان وعالی با عنوان نگرش نسبت به علوم و

همخوانی دارد چرا که هر چقدر آیندهی شغلی و وضعیت

رابطهی آن با موفقیت دانشجویان در کسب علم در دروس

بازار کار بهتر باشد نگرش هم مثبتتر است.

فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی و ریاضی که روی 1220

درمورد تعداد واحدهای گذرانده ،با نگرش ،ارتباط معنی داری

دانشجو سال دو انجام شد نشان داد که نوع نگرش تاثیر مهم

وجوددارد به طوریکه هرچه میزان واحدهای گذرانده افزایش

و بسزایی در فراگیری علوم دارد(.)10زاپاال ()Zappla Gدر

یابد نگرش افزایش مییابد .مطالعهی همسو در این زمینه

پژوهشی تحت عنوان تاثیر عوامل اجتماعی واقتصادی در

یافت نشد و نتایج این تحقیق با تحقیق قادری تحت عنوان

عملكرد تحصیلی دانشجویان در استرالیا که روی بیش از

بررسی نگرش دانشجویان رشتهی علوم آزمایشگاهی دانشگاه

 3999دانشجو بیان کرد کسانی که از خانوادههای سطح پایین

علوم پزشكی کردستان نسبت به رشتهی تحصیلی و آیندهی

اقتصادی هستند کمتر مطالعه میکنند و نسبت به تحصیل

شغلی خود همخوانی ندارد چرا که نتایج این تحقیق نشان داد

نگرش منفی دارند و زودتر ترک تحصیل میکنند( .)13که

که هر چقدر ترمهای تحصیلی دانشجویان باالتر میرود

کلیهی نتایج باال با مطالعهی انجام شده همخوانی دارد.

انگیزهی آنها کاهش مییابد( .)23به نظر میرسد دلیل این
تناقضات این باشد که :اوالً این تحقیق فقط در مورد رشتههای

نتیجه گیری

علوم آزمایشگاهی صورت گرفته است و ثانیاً طبق نتایج این

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مثبتترین نگرش

تحقیق نگرش دانشجویان در کل نسبت به رشتهی وآیندهی

مربوط به رشتهی پزشكی و دندان پزشكی و منفیترین نگرش

شغلیشان منفی بوده است بنابراین هر چقدر به زمان فارغ

مربوط به رشتههای بهداشت میباشد وارتباط نگرش نیز با

التحصیلی نزدیكتر میشدند چون آیندهی شغلی روشنی در

برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است ،لذا ضروری

پیش رو نداشتند نگرش آنها منفیتر میشده است.

است که برنامههای مدونی برای تقویت نگرش نسبت به

همچنین برخی از عوامل افت تحصیلی با چهار حیطهی

رشتهی و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی میشود تدوین

نگرش ( ارتباط رشته با آیندهی شغلی ،جایگاه اجتماعی

و اجرا گردد .تا بتوان در نهایت با رفع چالشهای آموزشی در

رشتهی تحصیلی ،تاثیر رشتهی تحصیلی در شكلگیری

دانشكدههای گروه پزشكی کیفیت ارائه خدمات را ارتقا داد.

شخصیت و نگرش دانشجو ،موقعیت رشته در بین سایر
رشتهها) به طور معناداری ارتباط معكوس دارد به طوریکه
هر چه نگرش در هر یك از حیطهها مثبتتر ،افت تحصیلی

تقدیروتشکر
در پایان از دانشگاه علوم پزشكی قم جهت همكاری با

کمتر میباشد نتایج مطالعهی نامادها وهمكاران با عنوان

اینجانب جهت این طرح پژوهشی با کد

بررسی ارتباط بین نگرش دانشجویان سال دو نسبت به علم

نهایت تشكر وقدر دانی رادارم و بدین وسیله از کلیهی

ویادگیری ودستیابی آنها به تحصیالت عالیه که روی 422

اساتید وهمكارانی که اینجانب را در طول اجرای طرح یاری

نمونه در بین رشتههای مختلف انجام شد نشان داد که نگرش

نمودند صمیمانه قدردانی مینمایم.
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