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 چکیده
تحصیلی یكی از  ینگرش نسبت به رشته به اینكهو با توجه  تحصیلی و افت پیشرفت در آن تاثیر و دانشجو نگرش ه به اهمیتبا توج :زمینه و هدف

تحصیلی خود و رابطه آن با  یحاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشته یعوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه
 انجام گرفت.افت تحصیلی 

ها با استفاده تجزیه و تحلیل دادهگیری آسان وارد مطالعه شدند. دانشجو با روش نمونه 313تعداد . بود تحلیلی-یتوصیف مطالعه نوع این روش بررسی:
 .در نظر گرفته شد 90/9سطح معناداری  از آزمون آماری کای اسكوئر، تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی انجام شد

(. اختالف نگرش بین >90/9pمعنادار داشت ) یمعدل وسال دریافت دیپلم با نگرش رابطه دانشجو در مطالعه شرکت کردند. 313تعداد  ها:یافته
های ترین نگرش مربوط به رشتهپزشكی و دندان پزشكی و منفی یکه مثبت ترین نگرش مربوط به رشتههای مختلف معنادار بود به طوریرشته

افت برخی از عوامل درکل  .(P=93/9) نیز با نگرش ارتباط داشت  هیزان تحصیالت پدر و واحدهای گذرانده شدم (.>991/9pبهداشت بود )
 (=991/9p<،33/9- r)تر، افت تحصیلی کمتر بود که هرچه نگرش مثبتکل نگرش ارتباط داشت به طوری یتحصیلی با نمره

وط به ـترین نگرش مربپزشكی و دندان پزشكی و منفی یرین نگرش مربوط به رشتهنتایج حاصل از این پژوهش مثبت ت با توجه به نتیجه گیری:
های مدونی برای لذا ضروری است که برنامه با برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است، ارتباط نگرش نیز باشد وهای بهداشت می رشته

 .اجرا گردد شود تدوین وتقویت نگرش نسبت به رشته و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی می

 .تحصیلی، افت تحصیلی ینگرش، رشته :واژگان کلیدی
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:

Momenyan S, Abedinipoor A, Seddighian T, Taheri L. Evaluation of Attitude of Students toward Their Discipline and 

Its Relationship with Some Factors of Academic Failure in Students of Qom University of Medical Sciences in 2015. J 

Med Educ Dev. 2019; 11 (32) :68-78 
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 مقدمه
نگرش  نوعی نیازمند هدف به رسیدن و کار هر در موفقیت   

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

یك  به نسبت عمل رایآمادگی ب و هااحساس ها،شناخت

اگر  . گویندمی مساله آن به نسبت شخص ا نگرشر مساله

و  کننده خسته کاری ادامه نباشد، عالقمند خود شغل به فردی

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

 پیدا را تغییر بیشترین دانشجویی امكان دوران در هانگرش که

 انگیزش شغلی، یآینده به نسبت مثبت (. نگرش1کنند)می

نیز موجب موفقیت  آن و داشت خواهد به همراه را شغلی

 (.2شغلی خواهد شد )

اصلی  ارکان از یكی عنوان به دانشجویانلذا باتوجه به اینكه 

های مختلف ارگان و هاسازمان اصلی یپیكره دانشگاه، در

و ونوع نگرش  دـدهنمی تشكیل آینده در را اجتماعی

عامل  خود تحصیلی یرشتهی زمینه در آنان مندیضایتر

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

بنابراین برنامه ریزی در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار 

 باشد.می

 دانشجویان، توسط رشته دالیل انتخاب ترینمهم از یكی

 شغلی، یآینده از نگرانی .است هاآینده آن شغل و اشتغال

 لذا نیست، ما کشور به صـو مخت ودهـب انیـجه ایمقوله

 چگونگی از آگاهی برای ایو منطقه ملی مطالعات انجام

 خود تحصیلی یرشته و شغلی یبه آینده دانشجویان نگرش

 مفید تواندمی آنان اجتماعی پیش بینی رفتارهای برای

  .(4باشد)

ف بهداشت ودرمان نقش بسزایی های مختلکه رشتهازآنجائی 

نیروهای ، کنندرا در ارتقای سطح بهداشت جامعه ایفا می

های مختلف ارایه دهندگان خط بهداشتی متخصص در رشته

باشند که مقدم خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه می

های سازمانی باید پس از فارغ التحصیل شدن بتوانند در پست

ی خود به کار گماشته شوند وبا تحصیل یمربوطه به رشته

خدمات مربوط در حیطه وظایف خود به رفع  یارایه

 (0)ارایه خدمات بهداشتی درمانی بپردازند مشكالت جامعه و

های بهداشتی در لذا بدیهی است که با توجه به اهمیت رشته

های بهداشتی اطالع از درمیان پژوهش درمان، پیشگیری و

شغلی  یها نسبت به آیندهنگرش دانشجویان این رشته

الزم  بنابراینوارتباط آن با عملكرد تحصیلی ارزشمند است 

ها وعوامل مرتبط با آن را شناخت ودر جهت است این نگرش

ها ها وسیاست گذاریارتقا حرف پزشكی و در تنظیم برنامه

 بكار بست.

 آموزش هایمعضالت نظام از یكی عنوانبه تحصیلی نیز افت

 منابع بسیاری از رفتن درـه به ثـباع جهان یکشورها در

محسوس  طور به دانشگاه یعرصه در مساله این د. شومی

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

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

 تحصیلیی دوره آمیز موفقیت اتمام انجام و در شكست

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

عمده مراکز آموزشی عالی کشور است که نه تنها باعث اتالف 

شود بلكه باعث ایجاد ای جاری این مراکز میهوقت و هزینه

 اجتماعی و خانوادگی روانی، –مسائل ومشكالت روحی 

مطالعات انجام شده  یگردد بر پایهنیز می دانشجویان برای

ای که ل هر ساله در حال افزایش بوده به گونهاین مشك

توانند از عهده محتوی آموزشی بسیاری از دانشجویان نمی

ها را در موعد مقرر مدون )دروس دانشگاهی( برآمده ویا آن

 (. 2به اتمام رسانند)

برخی از های متعددحكایت ازآن دارند که مطالعات وپژوهش

که شود  ر دانشجویاندبه افت تحصیلی منجرتواند می عوامل

توان به عوامل شخصیتی، نگرشی، انگیزه ها میترین آناز مهم

رایط مندی، احساس تنهایی، شوعالقه، احساس رضایت

نتایج  (.0توان اشاره کرد)می خانواده وسالمت روانی وجسمی
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مهدیون و همكاران با عنوان بررسی میزان افت  یمطالعه

از دیدگاه دانشجویان ی و عوامل مرتبط با آن ـتحصیل

سال اول -پرستاری و مامایی در کرمانشاه در نیم یدانشكده

های این مطالعه حاکی نشان داد که یافته 09-01سال تحصیلی 

از اثرات منفی مشكالت خانوادگی، مذکر بودن، زندگی در 

ونگرش منفی به خوابگاه دانشجویی، عدم برنامه ریزی درسی 

فت تحصیلی دانشجویان پرستاری ا میزان شغلی بر یآینده

 (24بود.)

نتایج مطالعه نامادها وهمكاران با عنوان بررسی ارتباط بین 

نگرش دانشجویان سال دو نسبت به علم ویادگیری ودستیابی 

های نمونه در بین رشته 422ها به تحصیالت عالیه که روی آن

نسبت به یادگیری در مختلف انجام شد نشان داد که نگرش 

باشد ومشخص گردید که تر میها نسبت به پسرها مثبتدختر

یك ارتباط معنی دار ومثبت بین نوع نگرش به یادگیری و 

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

آن با موفقیت  ینگرش نسبت به علوم و رابطهبا عنوان  وعالی

دانشجویان در کسب علم در دروس فیزیك ،شیمی، زیست 

دانشجو سال دو انجام شد  1220سی و ریاضی که روی شنا

نشان داد که نوع نگرش تاثیر مهم وبسزایی در فراگیری علوم 

عوامل اجتماعی  (.زاپاال در پژوهشی تحت عنوان تاثیر10دارد)

واقتصادی در عملكرد تحصیلی دانشجویان در استرالیا که 

-ادهدانشجو بیان کرد کسانی که از خانو 3999روی بیش از 

 کنند وهای سطح پایین اقتصادی هستند کمتر مطالعه می

زودتر ترک تحصیل  نسبت به تحصیل نگرش منفی دارند و

 (13کنند)می

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

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

یلی خود و تحص ینگرش دانشجویان نسبت به رشتهتعیین 

آن با افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشكی قم در  یرابطه

 انجام شد. 1304سال 
 

  روش بررسی

حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای  و نوع مطالعه مقطعی بود   

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

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

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

 تحصیل به شاغل دانشجویان یکلیه را پژوهش یجامعه شد.

 را ترم تحصیلی یك حداقل قم که پزشكی دانشگاه علوم در

دانشجو با روش  313تعداد داد. می تشكیلباشند  گذرانده

یان دانشجویان که از این م گیری آسان وارد مطالعه شدندنمونه

، نفر 19، پرستارینفر 21 پزشكی، دنداننفر 49 پزشكی

 13 ، اطاق عملنفر 34 لوم آزمایشگاهینفر ، ع 21 ها فوریت

. بودندنفر  21 و مامایینفر  44 ، بهداشتنفر 32 هوشبرینفر، 

 بخش، دو بر مشتمل محقق ساخته ایپرسشنامه پژوهش، ابزار

 یرشته و ك : مقطعسؤاالت دموگرافیبخش اول شامل 

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

-دوم شامل سؤاالتی درمورد نگرش دانشجویان نسبت به رشته

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

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

 تحصیلی یشتهر تأثیر ، سئوال( 4تحصیلی) یرشته اجتماعی

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

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

 شده تهیه کارشناسان نظر و علمی رـمعتب ابعـمن اده ازـاستف

 دیدگاه دانشجویان سنجش گردید. معیار بود، جمع آوری

، 1 =ی کم خیل( لیكرت قسمتی 0 اسـمقی ه،ـمطالع مورد

 یاست و نمره (0 =، خیلی زیاد4=، زیاد3=، متوسط2 =کم

 صوری روایی باشد.متغیر می 29تا  29پرسشنامه بین 

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

 استفاده  (Item Impact Method)آیتم تأثیر روش از صوری

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

 به محتوا روایی بررسی برای .گردندمی حفظ هاعبارت باشد

 شاخص و محتوا روایی نسبت ضریب دو از کمی یشیوه
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 و اساتید از نفر 19 منظور بدین. شد استفاده امحتو روایی

 و کردند بررسی را سواالت از یك هر علمی هیات اعضای

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

 برای. کردند بندی طبقه ندارد ضرورتی نیست، ضروری ولی

 تعداد سوال هر محتوای روایی نسبت ضریب محاسبه

 19 بر اندداده پاسخ را ضروری یهـگزین که متخصصانی

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

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

 هر به متخصصین نیز محتوا روایی شاخص ضریب محاسبه

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

 و دادند نمره قسمتی 4 لیكرتی طیف اساس بر بودن شفاف

 و سوم گزینه که افرادی تعداد نسبت از استفاده با سپس

 شاخص این سوال هر برای بودند کرده انتخاب را چهارم

تمامی سواالت طراحی شده نمره تأثیر بیشتر از  .شد سبهمحا

بررسی کمی روایی محتوا تمامی  همچنین در. داشتند 0/1

بیشتر  CVIو مقدار نمره  12/9بیشتر از  CVRسواالت مقدار 

 داشتند.  2/9از 

و   1/9باز آزمون مقدار  روش آزمون ها باپرسشنامه پایایی

ده از ضریب آلفای کرونباخ، با استفا همسانی درونی پرسشنامه

 /. تایید شد.29مقدار با 

هم از پرسشنامه محقق ساخته دو  مورد افت تحصیلیدر 

که بخشی استفاده شد که شامل اطالعات تحصیلی است 

 عوامل با رابطه در سوال13 سئوال است.) 30متشكل از 

 در سوال 14 خانوادگی، عوامل با رابطه در سوال 2 فردی،

 0 نوع از و لیكرت معیار طریق از که امل آموزشی(عو با رابطه

 خیلی صورت به امتیازاتی هاپاسخ از کدام هر برای ای،گزینه

 نظر در 0 زیاد= خیلی و4  زیاد= ،3 =متوسط ،2=، کم1کم=

مراحل روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز . شد گرفته

 آمد.  مانند پرسشنامه نگرش انجام و پرسشنامه نهایی بدست

بعد از تصویب طرح، مجوز اجرای طرح از دانشگاه گرفته و 

گر به صورت ها ارائه گردید. پژوهشبه تك تك دانشكده

 با هماهنگی آموزش و ها حضور یافته وحضوری در دانشكده

درس،  کالس جلسات ابتدای در رضایت اساتید ودانشجویان

شرح داده اهداف مطالعه برای دانشجویان کامال و به روشنی 

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

 مشخص عالمت با سؤال پرسشنامه هر مقابل در حوصله و

ها توسط خود و نهایتا بعد از تكمیل نمودن، پرسشنامه نمایند

 گر جمع آوری گردید. پژوهش

 spssوارد نرم افزار  هاداده یبه منظور آنالیز کلیه دراین مطالعه

آماری های گردید وبا استفاده از آمار توصیفی وآزمون  18

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

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

 نظر گرفته شد.
  

 هایافته

نفر از دانشجویانی که در این طرح  313از مجموع    

نفر مونث بودند.  102نفر مذکر و  111مشارکت نمودند تعداد 

نفر متاهل بودند. سایر  11نفر نیز مجرد و  291تعداد 

نشان داده شده است.  1مشخصات افراد مطالعه در جدول 

های توصیفی دو متغیر افت تحصیلی و نگرش در شاخص

شود نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 2جدول 

خانوادگی کمترین مقدار و در  عوامل یافت در حیطه ینمره

عوامل آموزشی بیشترین مقدار را داشت. نگرش نیز  یحیطه

در حیطه ارتباط رشته با شغل آینده کمترین مقدار و در 

گیری های جایگاه اجتماعی رشته و تاثیر آن در شكلحیطه

شایان ذکر است که در شخصیت بیشترین مقدار را داشت. 

تحصیلی  یتاثیر رشته موردبه  متیازاپرسشنامه نگرش باالترین 

 یخدمت به جامعه ومیزان تاثیر محتوی رشته یدر ارائه

داده شده ومی و تخصصی ـتحصیلی در افزایش دانش عم

تغییر  فرد جهتتمایل  مولفه بهمربوط  امتیازو کمترین  است

زان تضمین امنیت شغلی در آینده ـلی و میـتحصی یهـرشت

 .باشدمی
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 نفر( 212) مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه: 1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 جنسیت
 زن

 مرد

299 

113 

0/13 

1/31 

 وضعیت تاهل
 مجرد

 متاهل

291 

13 

4/13 

1/21 

 معدل دیپلم

10-19 

11-10 

29-11 

10 

41 

222 

4/0 

1/14 

0/10 

 سال دریافت دیپلم

<1319 

1329-1319 

1309-1329 

1309< 

2 

21 

10 

124 

2/2 

4/1 

0/24 

2/10 

 تحصیلی یرشته

 پزشكی

 داندانپزشكی

 پرستاری

 فوریت پزشكی

 علوم آزمایشگاهی

 اتاق عمل

 هوشبری

 بهداشت

 مامایی

42 

21 

19 

21 

30 

13 

32 

44 

21 

0/13 

2/1 

0/22 

1/2 

3/11 

2/4 

3/19 

1/14 

1/2 

 

 شغل پدر

 کارمند

 آزاد

 غیره

04 

21 

12 

2/20 

1/41 

0/32 

 شغل مادر

 کارمند

 خانه دار

 غیره

22 

100 

11 

4/14 

0/10 

1/0 
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 : میانگین و انحراف معیار متغیر افت تحصیلی و نگرش3جدول 

 انحراف معیار میانگین 

 متغیر افت تحصیلی

 4/19 1/31 حیطه عوامل فردی در افت تحصیلی

 0/2 0/10 حیطه عوامل خانوادگی در افت تحصیلی

 1/12 4/40 حیطه عوامل آموزشی در افت تحصیلی

 1/20 2/192 مره کل افت تحصیلین

 تحصیلی  یمتغیر نگرش نسبت به رشته

 91/4 0/11 شغلی در نگرش یحیطه ارتباط رشته با آینده

 12/3 2/13 حیطه جایگاه اجتماعی رشته در نگرش

 0/3 3/13 گیری شخصیت در نگرشحیطه تأثیر رشته در شكل

 91/3 91/12 شها در نگرحیطه موقعیت رشته در بین سایر رشته

 12/11 0/09 نمره کل متغیرنگرش

 

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

ورود به دانشگاه، بومی وغیربومی بودن، وضعیت مسكونی 

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

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

اما میزان  .(<p 90/9)  گرش ارتباط معنی داری نداشتن

تحصیلی  یتحصیلی، آگاهی از بازارکار رشته یعالقه به رشته

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

که هرچه به طوری (.>991/9p)با نوع نگرش ارتباط داشت 

رش میزان عالقه بیشتر و بازار کار بهتر باشد نوع نگ

 تر بود.تحصیلی مثبت یدانشجویان هم نسبت به رشته

(. >991/9pمعدل دیپلم با نگرش ارتباط معناداری داشت )

معنادار شد  با نگرشسال دریافت دیپلم نیز، درضمن ارتباط 

(93/9=pو نتایج به این شكل بود که مثبت ) ترین نگرش برای

لم ـبه بعد دیپ 09ال ـافرادی گزارش شده است که از س

های مختلف شامل هـالف نگرش بین رشتـاند. اختگرفته

های پزشكی، دندانپزشكی، پرستاری، فوریت، علوم رشته

آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت و مامایی طبق 

ترین نگرش مربوط که مثبتآزمون آنوا معنادار بود به طوری

وط ترین نگرش مربپزشكی و دندانپزشكی و منفی یبه رشته

(. ارتباط تحصیالت پدر >991/9pبهداشت بود ) یبه رشته

 (. p=93/9) نیز با نوع نگرش معنادار شد

در مورد افت تحصیلی متغیر میزان واحدهای گذرانده، ارتباط 

که هرچه میزان به طوری(p <90/9) داری وجود داشت معنی

واحدهای گذرانده افزایش یابد میزان افت تحصیلی کاهش 

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

که میانگین نمره افت در افراد مجرد به طور معناداری طوری

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

(920/9=p( معدل دیپلم ، )991/9=pو رشته )تحصیلی  ی

(912/9=pنیز با افت تحصیلی رابطه )معنادار داشت.  ی

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

 یوغیربومی بودن، وضعیت مسكونی خانواده، سابقه

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

 تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، درآمد خانواده و نوع سهمیه

 . (<p 90/9) معنادار نداشت  یبا افت تحصیلی رابطه

افت  برخی از عوامل دادسون نشان ضریب همبستگی پیر

ی شغلی نگرش ارتباط رشته با آینده یبا چهار حیطه تحصیلی



 تحصیلی افت عوامل برخی با آن رابطه و خود تحصیلی یرشته به نسبت دانشجویان نگرش بررسی       77

 97 زمستان ،23 یشماره ،11 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

(991/9p< ،21/9- r=جایگاه اجتماعی رشته ،)ی 

تحصیلی در  ی(، تاثیر رشته=991/9p< ،20/9- rتحصیلی)

 -991/9p< ،21/9)گیری شخصیت و نگرش دانشجوشكل

r=)991/9ها )، موقعیت رشته در بین سایر رشتهp< ،22/9- 

r=که هر چه ( به طور معناداری ارتباط معكوس دارد به طوری

تر، افت تحصیلی کمتر تها مثبنگرش در هر یك از حیطه

 (. 3باشد )جدول می

 
 های آن با افت تحصیلیتحصیلی و حیطه ی: بررسی رابطه متغیر نگرش نسبت به رشته2جدول 

حیطه 

 نگرش

 

گیری تاثیر رشته در شكل جایگاه اجتماعی رشته ارتباط رشته با آینده شغل

 شخصیت

موقعیت اجتماعی رشته 

 هادر بین سایر رشته

 کل نگرش ینمره

ضریب  

 همبستگی

ضریب  مقدار آزمون

 همبستگی

ضریب  مقدار آزمون

 همبستگی

ضریب  مقدار آزمون

 همبستگی

مقدار 

 آزمون

ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 آزمون

افت 

 تحصیلی

21/9- 991/9> 20/9- 991/9> 21/9- 991/9> 22/9- 991/9> 32/9- 991/9> 

 

متغیر  یدرنهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطه

نگرش روی افت تحصیلی بررسی شد بدین منظور متغیرهایی 

که به صورت تك متغیره با افت تحصیل رابطه داشتند وارد 

افت تحصیلی با تعدیل  یشدند تا اثر نگرش رو سیونرگر مدل

نشان داد  4طور که نتایج جدول این متغیرها بدست آید. همان

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

 
 روی افت تحصیلیتحصیلی بر  ینتایج رگرسیون خطی در مورد میزان تاثیر متغیرهای دموگرافیک و نگرش نسبت به رشته: 7جدول 

 مقدار آزمون β SE(β)مقدار  متغیر

 77/7 22/9 32/9 نگرش

 1/9 02/0 -12/2 وضعیت تأهل

 29/9 21/4 21/1 معدل دیپلم

 10/9 13/2 40/3 سال دریافت دیپلم

 02/9 01/9 90/9 تحصیلی یرشته

 11/9 93/1 -39/9 تعداد واحد گذرانده شده

 

 بحث

ویان نسبت به ـی نگرش دانشجدر این مطالعه به بررس   

افت  برخی از عوامل آن با یتحصیلی خود و رابطه یرشته

پرداخته 1304تحصیلی در دانشگاه علوم پزشكی قم در سال 

های داد که در بین حیطهها نشان بررسی یافتهشده است. 

افت در حیطه عوامل  ینمره مربوط به افت تحصیلی

عوامل آموزشی  یهخانوادگی کمترین مقدار و در حیط

همكاران  نجیمی و ی. که با مطالعهبیشترین مقدار را داشت

تحت عنوان عوامل موثر بر افت تحصیلی از دیدگاه 

 (.11دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان همخوانی دارد)

بین متغیرهای مربوط به نوع نگرش باالترین نمره به  در ضمن

خدمت به جامعه ومیزان تاثیر  یارائه تحصیلی در یتاثیر رشته
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تحصیلی در افزایش دانش عمومی وتخصصی  یمحتوی رشته

داده شده است وکمترین نمره را برای تمایل به تغییر رشته 

تحصیلی ومیزان تضمین امنیت شغلی در آینده رشته قائل 

فتاحی وهمكاران با عنوان  یاند. که با نتایج مطالعهشده

یان دندانپزشكی دانشگاه علوم مندی دانشجوبررسی رضایت

تحصیلی خود وبرخی عوامل  یپزشكی کرمان نسبت به رشته

 (. 11مرتبط با آن مطابقت دارد )

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

تحصیلی قبل از  یتحصیلی و بازارکار رشته یعالقه به رشته

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

ارزیابی "حاجیان و نصیری تحت عنوان  یکه با مطالعه شد.

شغلی خود در  ینگرش دانشجویان پزشكی نسبت به آینده

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

بهداشت  ینگرش دانشجویان دانشكده" عنوان تحت همكاران

تحصیلی  یبه رشته دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نسبت

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

حاضر سال دریافت دیپلم با متغیر  یمطالعه براساس .دارد

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

تری نسبت به بودند و وارد دانشگاه شده بودند نگرش مثبت

مربوط به افرادی بود که بین  بقیه داشتند ومنفی ترین نگرش

دیپلم گرفته بودند که احتماال به دلیل  19-10های سال

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

ها کاسته شده بوده است سن وکاهش انرژی از میزان انگیزه آن

چون گرفتن مدرک هم شاید چندان تاثیری بعد از گذشت این 

 نداشته باشد.ها نآهمه سال در زندگی 

حاضر معنا دار  یارتباط معدل دیپلم با نگرش در مطالعه

اما در  ای یافت نشد.گردیده است که در این زمینه مطالعه

پیشرفت  ینوحی و همكاران با عنوان بررسی انگیزه یمطالعه

های آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته یرابطه و

 انی دانشگاه بقیه ا...)عج(ات درمپزشكی، پرستاری وخدم

مثبت و معنی داری بین معدل دیپلم  یرابطه ،انجام شد

 وموفقیت تحصیلی ونمرات انگیزه پیشرفت به دست آمد

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

بیشتری هم نسبت به درس  یمعدل باالتری دارند انگیزه

 دهند. یل هم بیشتر اهمیت میخواندن دارند و از ابتدا به تحص

تحصیلی و بازار کار که  یدر مورد میزان عالقه به رشته

حاضر با نگرش مثبت گردید که با  یارتباطشان در مطالعه

مطالعه میراخوری و نتایج  مطالعات انجام شده همخوانی دارد 

مروری بر مطالعات انجام شده در "تحت عنوان  همكاران

 یان دندانپزشكی نسبت به رشتهنگرش دانشجوی یباره

نشان دادکه  "1302شغلی خود در ایران یآینده تحصیلی و

ترین پزشكی مهمموقعیت اجتماعی و امنیت شغلی رشته دندان

-دندان یموجب دیدگاه مثبت نسبت به رشته که عواملی هستند

همچنین  (.10شغلی این رشته گردیده است) یپزشكی وآینده

نگرش دانشجویان  عنوان با" وهمكاران صمدی یمطالعه هاییافته

بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكی همدان نسبت  یرشته

نشان داد که میانگین  "شغلی یتحصیلی وآینده یبه رشته

 شغلی خود ینمرات نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به آینده

حد قابل قبول بوده است یعنی اکثر دانشجویان  تر ازپایین

-اند. مثبتشغلی خود نداشته یمطلوبی نسبت به آیندهنگرش 

-پزشكی ودندان پزشكی ومنفی یترین نگرش مربوط به رشته

 (.19باشد)بهداشت می ینگرش مربوط به رشته ترین

 13کنند که خود بیان می یو همكارانش در مطالعه  آوراموا

درصد از دانشجویان دندانپزشكی کشور بلغارستان از انتخاب 

-عنوان شغل آینده خود راضی بودند وآن را بهین رشته بها

(.همچنین بررسی 29دانستند)اجتماعی می عنوان یك پرستیژ

( انجام شده 2990دیگری که در دانشگاه پنسیلوانیا آمریكا )

درصد از دانشجویان پزشكی از  09است نتایج نشان دادند که 

شغلی  یدهبه آین های آموزشی تحصیلی خود رضایت وبرنامه

خمرنیا وهمكاران با عنوان  یدر مطالعه(. 21خود امید دارند)

بهداشت زاهدان نسبت  یبررسی نگرش دانشجویان دانشكده"

نتایج  "1304شغلی در سال یآینده تحصیلی و یبه رشته
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رش مثبت دانشجویان نسبت به ـکاهش نگ ینشان دهنده

شغلی  ییندهدر کل آ شغلی بود و یتحصیلی وآینده یرشته

 یاز عوامل منفی در نگرش دانشجویان نسبت به رشته

نتایج مطالعه حاضر  (. که این سه مطالعه با22) بهداشت بود

شغلی و وضعیت  یکه هر چقدر آینده چرا همخوانی دارد

  تر است.بازار کار بهتر باشد نگرش هم مثبت

داری درمورد تعداد واحدهای گذرانده، با نگرش، ارتباط معنی 

که هرچه میزان واحدهای گذرانده افزایش وجوددارد به طوری

همسو در این زمینه  یمطالعه یابد.افزایش می یابد نگرش

یافت نشد و نتایج این تحقیق با تحقیق  قادری تحت عنوان 

علوم آزمایشگاهی دانشگاه  یبررسی نگرش دانشجویان رشته

 یی و آیندهتحصیل یعلوم پزشكی کردستان نسبت به رشته

که نتایج این تحقیق نشان داد  شغلی خود همخوانی ندارد چرا

رود های تحصیلی دانشجویان باالتر میکه هر چقدر ترم

رسد دلیل این به نظر می(. 23یابد)ها کاهش میآن یانگیزه

های این تحقیق فقط در مورد رشته اوالً :که تناقضات این باشد

طبق نتایج این  ه است و ثانیاًعلوم آزمایشگاهی صورت گرفت

 یوآینده یتحقیق نگرش دانشجویان در کل نسبت به رشته

شغلیشان منفی بوده است بنابراین هر چقدر به زمان فارغ 

شغلی روشنی در  یشدند چون آیندهتر میالتحصیلی نزدیك

 شده است. تر میها منفیپیش رو نداشتند نگرش آن

 یتحصیلی با چهار حیطهافت برخی از عوامل همچنین 

ی شغلی، جایگاه اجتماعی نگرش ) ارتباط رشته با آینده

گیری تحصیلی در شكل یتحصیلی، تاثیر رشته یرشته

شخصیت و نگرش دانشجو، موقعیت رشته در بین سایر 

که ها( به طور معناداری ارتباط معكوس دارد به طوریرشته

ر، افت تحصیلی تها مثبتهر چه نگرش در هر یك از حیطه

نامادها وهمكاران با عنوان  یباشد نتایج مطالعهکمتر می

بررسی ارتباط بین نگرش دانشجویان سال دو نسبت به علم 

 422ها به تحصیالت عالیه که روی ویادگیری ودستیابی آن

های مختلف انجام شد نشان داد که نگرش نمونه در بین رشته

باشد تر میبه پسرها مثبتنسبت به یادگیری در دخترها نسبت 

مثبت بین نوع  ومشخص گردید که یك ارتباط معنی دار و

 نگرش به یادگیری و دستیابی به تحصیالت عالیه وجود دارد

نگرش نسبت به علوم و با عنوان  (.پژوهش آوان وعالی14)

آن با موفقیت دانشجویان در کسب علم در دروس  یرابطه

 1220اضی که روی فیزیك ،شیمی، زیست شناسی و ری

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

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

عوامل اجتماعی واقتصادی در  پژوهشی تحت عنوان تاثیر

عملكرد تحصیلی دانشجویان در استرالیا که روی بیش از 

های سطح پایین خانوادهدانشجو بیان کرد کسانی که از  3999

نسبت به تحصیل  کنند واقتصادی هستند کمتر مطالعه می

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

 انجام شده همخوانی دارد. ینتایج باال با مطالعه یکلیه

 

 نتیجه گیری

ترین نگرش نتایج حاصل از این پژوهش مثبتبا توجه به    

ترین نگرش پزشكی و دندان پزشكی و منفی یمربوط به رشته

با  باشد وارتباط نگرش نیزهای بهداشت میمربوط به رشته

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

های مدونی برای تقویت نگرش نسبت به است که برنامه

شود تدوین و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی می یرشته

وزشی در های آمبا رفع چالش در نهایتتا بتوان  .اجرا گردد و

 کیفیت ارائه خدمات را ارتقا داد. های گروه پزشكیدانشكده

 

 تقدیروتشکر 

در پایان از دانشگاه علوم پزشكی قم جهت همكاری با     

 ir.muq.rec.1394.51با کد اینجانب جهت این طرح پژوهشی 

 یاز کلیه دین وسیلهب نهایت تشكر وقدر دانی رادارم و 

اساتید وهمكارانی که اینجانب را در طول اجرای طرح یاری 

 نمایم.نمودند صمیمانه قدردانی می
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