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ه رشته ی کرمانشاه نسبت بدانشگاه علوم پزشکمندی دانشجویان بررسی میزان عالقه

 9311تحصیلی و آینده شغلی خود در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

-هدف از آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی تربیت دانش   

آموختگان متعهد و ماهری است كه بتوانند پاسخگوی نیازهای 

سیستم سالمت و انتظارات مردم باشند و برای تحقق اين مهم توجه 

به اهداف، انگیزه ها و انتظارات دانشجويان از اهمیت شايانی 

-زیريهای معتبر اين عوامل در برنامهبرخوردار است و در دانشگاه

ترين لوازم و مقتضیات ازابتدايی .1ها در نظرگرفته می شود

. در واقع عالقه مركب 7يادگیری عالقه و رغبت به آموزش است

از انگیزش وكنجکاوی است و فرد برانگیخته برای دستیابی به 

 های بیشتر وكسب موفقیت پافشاری و ممارست بیشتری آگاهی

 
 

ان شمندی فراگیران نسبت به رشته تحصیلیخواهدكرد. لذا عالقه

های آموزشی و نهايتاً بازدهی و ز عوامل مهم پیشرفت برنامها

مسئولیت پذيری آتی آنان می باشد و بايد همواره به آن توجه 

–یبهداشت یهاهدف عمده از آموزش حرفه. 3كافی مبذول گردد

ين نابراباشد. ب یمراقبت از بیماران م یو كم یبهبود كیفدرمانی 

 دانشجو پس شود كه یانجام مآموزش دانشجويان به اين منظور 

از فراغت از تحصیل توانايی و مهارت الزم را درجهت انجام حرفه 

در دو دهه اخیر، با  .4ای كه به او واگذارشده است،كسب نمايد

توجه به گسترش نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی، سیاست 

 

 ،2محمد رسول توحیدنیا، 9 روژین همتی

 1*فرشته جاللوندی ،3نصراله سهرابی

 

 گروه راديولوژی، عضو كمیته تحقیقات دانشجويی ، .1

دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی 

 ،ايرانكرمانشاه

اه دانشگ،دانشکده پیراپزشکی ، راديولوژیگروه . 7

 ، ايران  هعلوم پزشکی كرمانشا

دانشکده پیراپزشکی  گروه علوم آزمايشگاهی،.  3

 ،ايراندانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه،

وم دانشگاه عل،دانشکده پیراپزشکی  ،گروه اطاق عمل.1

 ،ايرانپزشکی كرمانشاه

 

 

م انشگاه علود، كرمانشاهايران،  * عهده دار مکاتبات:

ه اطاق گرو، دانشکده پیراپزشکی، كرمانشاهپزشکی 

 عمل
  
 

Email: fjalalvandi@kums.ac.ir 

   

 

 چکیده

عالقه مندی دانشجويان نسبت به رشته تحصیلی شان از مهمترين عوامل پیشرفت تحصیلی زمینه: 

مهارت حرفه ای آنان در آينده خواهد شد. افزايش پذيرش دانشجو و محدوديت جذب نیروی وكسب 

انسانی، منجر به بهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار كار، بی ثباتی شغلی،كاهش انگیزه و همچنین 

 است.  شجويان شدهاسترس دان

ه علوم دانشگامندی دانشجويان اين مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف تعیین میزان عالقه ها:روش

انجام گرديد. ابزار  1334ی كرمانشاه نسبت به رشته تحصیلی و آينده شغلی خود در سالپزشک

رفت. استفاده قرار گ موردها پرسشنامه استاندارد بود كه پس از تأيید روايی و پايايی گردآوری داده

. ازشاخصهای فراوانی برای انجام شد 11نسخه   SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار  لتجزيه و تحلی

و آزمون مجذوركای دو برای تحلیل استنباطی داده آزمون فیشر توصیف داده ها و از روشهای آماري

 .در نظر گرفته شد >50/5pسطح معنی دار  .ها استفاده شد

دانشجوی پسر ( %44)نفر 131دانشجوی دختر و( %06) نفر 162پرسشنامه تکمیل شده 731از  ها:یافته 

كارشناسی پیوسته و بقیه دكترای  نمونه های مورد پژوهش نفر 162سال بودند. 77±6/3با میانگین سنی 

ناراضی بودند.  از دانشجويان از رشته و آينده شغلی خود %6/16حرفه ای وكارشناسی ناپیوسته بودند.

 مندی دانشجويان نسبت به رشته تحصیلی و آينده شغلی آنها ارتباطبین مقطع تحصیلی و میزان عالقه

 . (=557/5p)معنادار

بیشتر دانشجويان مشغول به تحصیل، به رشته تحصیلی خود عالقه نداشته و از آينده  گیری:نتیجه

ائه راهکارهای مناسب، موجبات معرفی كامل رشته كاری خود ناراضی بودند. لذا مسئوالن بايد با ار

 های تحصیلی را برای دانشجويان فراهم آورند.

 انگیزه تحصیلی، آينده شغلی ،دانشجو کلید واژه:
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وزارت بهداشت و درمان بر اساس افزايش ظرفیت پذيرش 

پزشکی بوده است تا بر اساس آن بتواند نیروی  دانشجو در حرف

. متأسفانه اين سیاست امروزه 0انسانی موردنیاز خود را تأمین كند

بدلیل عدم توجه به واقعیتهای جامعه و نیازهای موجود، مسايل و 

معضالت متعددی در سطح نظام بهداشت و درمان بخصوص برای 

د دانشجويان موختگان ايجاد نموده است، افزايش تعدادانش

پزشکی و رشته های وابسته با آن و محدوديت ظرفیت پذيرش و 

جذب نیروی انسانی در نظام كنونی بهداشت و درمان منجر به بهم 

خوردن عرضه و تقاضا در بازار كار،كاهش درآمدزايی حرفه 

ین ثباتی شغلی و همچنپزشکی و عدم تأمین اقتصادی آنان، بی

نتیجه اين روند جزكاهش انگیزه است.  استرس دانشجويان شده

دركادر درمانی و كاهش بازده اين افراد درسیستم بهداشتی و 

. در صورت ادامه، اين روند سبب افزايش 4و6درمانی نبوده است

گرايش  به حرف غیرپزشکی در دانشجويان و فارغ التحصیالن 

رشته های پزشکی و رشته های وابسته با آن می شود كه سبب 

اين رشته ها و اتالف هزينه های باالی آموزشی و  كاهش منزلت

آموختگان اين رشته ها خواهد سرخوردگی دانشجويان و دانش

. عالقه به شغل و رشته تحصیلی، ريشه در عوامل مختلفی 6و2شد

كه می تواند سبب عالقه و نگرش مثبت نسبت به رشته 1دارد

اامیدی از نتحصیلی و يا برعکس منجر به خستگی و دلزدگی يا 

ادامه تحصیل شوند كه از جمله می توان به جنس، سن و رشته 

تحصیلی اشاره كردكه عوامل مؤثری در ايجاد انگیزش می 

درصد دانشجويان از عدم امنیت  23. در مطالعه ای در بابل 3باشند

. بر اساس نتايج حاصل از پژوهشی شش 4شغلی شکايت داشتند

ايرانی به رشته تحصیلی خود  از دانشجويان %14/13ساله تنها 

. در مطالعه ای ديگر در دانشگاه علوم پزشکی 15مند بوده اندعالقه

كه به بررسی نگرش دانشجويان سال اول  1315شیراز در سال 

از  % 2/64پزشکی نسبت با اين رشته و آينده آن پرداخته است 

ا بدانشجويان با شناخت كافی اين رشته را انتخاب كرده اند و تقري

(، اعتقاد داشتند كه اين رشته سبب رفاه آنان %1/41نیمی از آنها)

. متأسفانه يکی از مشکالت شايع نظام آموزشی در 11خواهد شد

بسیاری از كشورها، پايین بودن سطح انگیزه تحصیلی در بین 

فراگیران می باشد كه سالیانه زيان های علمی، فرهنگی واقتصادی 

نواده ها می كند و لذا نظام آموزشی زيادی را متوجه كشور و خا

. نداشتن آگاهی و عالقه به 17را با افت تحصیلی مواجه می سازد

وجود آمدن عدم تطابق بین آينده شغلی رشته تحصیلی موجب به

گردد و عواقب سوء ناشی از اين مساله افراد با نیازها و انتظارات می

ارايه  گردد. لذامتوجه نظام آموزشی و سیستم سالمت می

راهکارهای مؤثر برای افزايش رغبت دانشجويان به رشته تحصیلی 

موجب ارتقای سیستم آموزشی، بازدهی باالی نیروی انسانی در 

بیمارستانها و مراكز درمانی و همچنین ارايه خدمات بهینه به 

شناخت رشته ها و عالقه به رشته تحصیلی حس . گرددبیماران می

ه همراه خواهد داشت و اين خود نیز منجر مسئولیت پذيری باال را ب

با  13گرددبه باال رفتن كارايی افراد در ارايه خدمات مربوطه می

بود مقاطع ن و یبازار كار ناكاف نامناسب اشتغال و یتتوجه به وضع

 ینه همادام یناًكه ع یمقطع كارشناس یاز رشته ها یباالتر در برخ

در  لیمجبور به ادامه تحص رشته ها ينا يانرشته ها باشند دانشجو

ه ب ياندانشجو يلاز تما یباشند لذا آگاه یم يگرد یرشته ها

ج و ارائه نتاي یحضور در مراكز درمان ياها  شتهر يندر ا یلتحص

تواند به يافتن راهکارهايی برای برطرف به مسئولین مربوطه می

یین تع"كردن مشکالت مربوطه منجر شود. مطالعه حاضر با هدف

اه ی كرمانشدانشگاه علوم پزشک ياندانشجو یمندعالقه یزانم

انجام   "1334خود در سال  یو آينده شغل یلینسبت به رشته تحص

 گرفته است.

  :هاواد و روشم  

در اين مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی جامعه پژوهش تمامی       

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه در سال تحصیلی 

 314مشغول به تحصیلی بودند كه از بین آنها تعداد  1330-1334

نتخاب ايی تصادفی اگیری طبقهنفر به عنوان نمونه به روش نمونه

پرسشنامه تکمیل شد.. شركت دانشجويان در مطالعه  731كه شدند

امل ی استاندارد شداوطلبانه بود. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه

 ی( و يک پرسشنامه محققسوال) پرسشنامه رضايت تحصیل 14

سوال كه روايی آن توسط هشت نفر از اعضای  3ساخته شامل 

هیئت علمی مورد تأيید قرار گرفت و پايايی آن پس از انجام 

محاسبه گرديده، استفاده شد.  26/5آزمون آلفای كرونباخ برابر 

 یهانمونه  یکبخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات دموگراف
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مقطع تحصیلی، سال  هل،أتوضعیت نس، ج هدف شامل سن،

. برای ودبورود، وضعیت بومی و غیر بومی بودن و وضعیت اشتغال 

سوال از پرسشنامه كه  14 مندی دانشجويانتعیین میزان عالقه

مندی دانشجويان به رشته تحصیلی خود مربوط به بررسی عالقه

 یبه منظور نمره گذاری سؤاالت، برا. می باشد نمره گذاری شد

، مخالفم 3، نظری ندارم امتیاز4 ، موافقم امتیاز0 كامالً موافقم امتیاز

درنظرگرفته شد. حداقل و حداكثر  1وكامالًمخالفم امتیاز 7امتیاز

بر . بود 25 و 14 امتیاز تخصیص يافته برای كل سؤاالت به ترتیب

:  مندیاين اساس درصورتی كه امتیازكل هرنمونه درمورد عالقه

( زياد)06-25و( متوسط) 47-06 ،بین( كم) 71-47 و 14-71. بین

سوال پرسشنامه خود ساخته به منظور تکمیل  3. محسوب گرديد

اطالعات درباره آينده شغلی و ارتباط شغل با رشته تحصیلی فرد 

بوده است. جمع آوری داده ها با مراجعه حضوری پرسشگران 

های مختلف، پس همکار طرح در زمان های مختلف در دانشکده

از تشريح اهداف پژوهش و تمايل دانشجويان به شركت در مطالعه 

مراكز هدف پرسشنامه توزيع و پس از تکمیل پرسشنامه توسط 

با استفاده از نرم ها آوری اطالعات، آنالیز دادهدانشجويان و جمع

كه شامل دو بخش آمار توصیفی شامل 11نسخه  SPSSافزار 

-گین و انحراف معیار و آمار استنباطی با آزمونتوزيع فراوانی، میان

بود، انجام  >p 50/5دو با سطح معنی دار های فیشر و مجذور كای

 گرديد. 

 نتایج: 
پرسشنامه تکمیل شده توسط  731 در اين مطالعه از بین   

مرد مورد مطالعه ( %44)نفر 131زنو( %06) نفر 162 دانشجويان،

سال )میانگین سنی  77±6/3دانشجويانقرارگرفتند. میانگین سنی 

( از %2/1نفر ) 0سال(بود.  77 ±2/3و در مردان71±0/3در زنان

 نفر 13، 13( ورودی %3/1) نفر 11،4دانشجويان ورودی سال 

( %7/72) 11و 31( ورودی سال %1/11) 04و  35( ورودی 4/4%)

( %1/75) 67و 33( ورودی سال %0/76) 23و 37ورودی سال 

كارشناسی ( %06)نفر 162 ازاين تعدادبودند.  34ورودی سال 

( %1/1)نفر74 ای ودكترای حرفه( %3/30) نفر152پیوسته،

 نفر 134 اغلب پاسخگويان .شدندكارشناسی ناپیوسته شامل می

متأهل و ( %4/11)نفر 34 دراين میان فقط. بومی بودند( 0/60%)

نفر بیشترين  61با  دانشجويان رشته پزشکی .بقیه مجرد بودند

طلق پاسخ منسبی وتوزيع فراوانی فراوانی را در بین رشته ها داشتند.

 به رشته و یمندهعالقمربوط به سؤاالت بـه  مورد مطالعهافراد 

 .آورده شده است 1شماره جدول  در، ينده شغلیآ

ازدانشجويان از رشته و آينده نفر( 701) %6/16نتايج نشان داد  

رضايت متوسطی نفر( 33)%1/11نبودند و  شغلی خود راضی

آنان از رشته و آينده شغلی خود نفر( 2) %3/7داشتند و فقط

 .رضايت كاملی داشتند

مندی در بین میزان عالقه اگر چه 7با توجه به جدول شماره      

ر از اما بین دانشجويان دختر و پس .دانشجويان پسر بیشترديده شد

ها به رشته تحصیلی و آينده شغلی آنمندی نسبت نظر میزان عالقه

. (= 161/5p)وجود نداشت 30% ارتباط معناداری با فاصله اطمینان

ی آنان منداز طرفی بین مقطع تحصیلی دانشجويان و میزان عالقه

نسبت به رشته تحصیلی و آينده شغلی آنها ارتباط معناداری وجود 

 بطوری كه دانشجويان دوره كارشناسی( = 557/5p)داشت

-د. هممندی بیشتری نشان دادنها عالقهپیوسته نسبت به بقیه دوره

چنین باتوجه به آزمون آماری می توان گفت ارتباط معناداری بین 

ه مندی نسبت به رشتدانشجويان مجرد و متأهل از نظر میزان عالقه

-. اما عالقه(= 114/5p)تحصیلی و آينده شغلی آنها وجود نداشت

 .ان مجرد نسبت به متأهلین بیشتر ديده شدمندی دربین دانشجوي

چنین ارتباط معناداری بین دانشجويان بومی و غیربومی از هم.

مندی نسبت به رشته تحصیلی وآينده شغلی آنها نظرمیزان عالقه

  .(= 067/5p)وجود نداشت

ت به مندی نسببین رشته تحصیلی دانشجويان و میزان عالقه     

شغلی آنها ارتباط معناداری وجود رشته تحصیلی و آينده 

و بیشترين عالقه مندی مربوط به دانشجويان ( = 556/5p)داشت

 .رشته راديولوژی بود

( از دانشجويان غیر بومی درجايی غیر از %1/77نفر) 73      

خوابگاه سکونت داشتند. ازنظر وضعیت اشتغال تنها 

دانشجويان شاغل بودند. دانشجويانی كه  ( از%1/17نفر)32

كارآزاد داشتند نسبت به كسانی كه فقط دانشجو و كارمند بودند، 
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هر  .مندی بیشتری نسبت به رشته تحصیلی خود نشان دادندعالقه

 3 فقط .(= 726/5p) چند اين رابطه از نظرآماری معنادار نبود

یلی درتحصیالت تکمنفر( از دانشجويان تمايل داشتند 72درصد )

تنها  .مرتبط با رشته تحصیلی فعلی خود ادامه تحصیل دهند

نفر( ازدانشجويان تمايل داشتندكه رشته تحصیلی 13درصد )4/4

نفر( 33درصد )77/11.شان با هم مرتبط باشندو شغل آينده

 %1/2.شان را با عالقه انتخاب كردندازدانشجويان رشته تحصیلی

از ادامه تحصیل در رشته خود رضايت نفر( از دانشجويان 71)

ال مندی دانشجويان با سنتايج نشان داد بین میزان عالقه داشتند.

در .(= 301/5p)داری ديده نشدیمعنارتباط آماری  هاآنورود 

بررسی عالقه دانشجويان به اشتغال به كار يا ادامه تحصیل، 

( %3/01)نفر141نفربه سؤال پاسخ داده بودندكه از اين میان720

ين مورد كه ا. ادامه تحصیل را نسبت به اشتغال ترجیح داده بودند

تر از ای وكارشناسی ناپیوسته بیشدرباره دانشجويان دكترای حرفه

از  (%45)نفر 115. (p < 551/5)دانشجويان كارشناسی پیوسته بود

 05 دانشجويان، اشتغال را در اولويت قراردادند كه از اين تعداد

ترجیح دادند در صورت اشتغال در بیمارستانها ( %6/42) نفرشان

مشغول به كار شوند كه امنیت شغلی و دستمزد مناسب ازداليل 

چنین بین جنسیت با ادامه تحصیل يا اشتغال هم. اين موضوع بود

( 3)جدول شماره ( = 553/5p)تفاوت معنی داری مشاهده شد

تران در دخبطوری كه دانشجويان پسر، ادامه تحصیل را نسبت به 

حال آنکه دانشجويان دختر اشتغال را درالويت . اولويت قراردادند

 خود قرار داده بودند.

 بحث: 

در اين پژوهش ،اكثردانشجويان ازرشته و آينده شغلی خود      

آنان  %3/7رضايت متوسطی داشتند و تنها %11.1 راضی نبودند و

ه مطالعدر .از رشته و آينده شغلی خود رضايت كافی داشتند

 آموختگان بیانامیدوار در دانشگاه بابل نیز، اكثريت دانش

كردند،درصورتی كه فرصتی مجدد برای انتخاب رشته داشتند، 

نمودند، و قريب به اتفاق آنها، علت رشته مامايی را انتخاب نمی

آن را عدم وجود آينده شغلی و جايگاه مشخص برای حرفه 

روانی در جهرم، دانشجويان درمطالعه اي .مامايی عنوان كردند

پزشکی اعالم نمودندكه درصورت شركت مجدد درآزمون 

 .14سراسری،رشته ديگری بجز پزشکی را انتخاب خواهندكرد

میزان عالقه مندی به رشته ی تحصیلی در بین زنان كم بیان      

شده بود و اين در حالی است كه دانشجويان مرد دانشگاه علوم 

اد و مندی زيپزشکی كرمانشاه نسبت به رشته خود دارای عالقه

متوسط بوده اند. مطالعات انجام شده در اين زمینه هم نتايج 

ی عمانی دانشجويان هوشبری  مشابهی را اعالم نمودند. در مطالعه

مندی خود را به رشته خود در حد متوسط در هر دو جنس عالقه

. در مطالعه حاجیان و همکارانش زنان و مردان 10بیان نموده بودند

هردو به رشته پزشکی عالقه ی زياد و خیلی زياد را نشان داده 

ز يو اما در مطالعه ی میراحدی در دانشکده پیراپزشکی تبر 4بودند

میزان عالقه در قبل از ورود به دانشگاه در مردان و زنان كم و اما 

در پژوهش  .16پس از ورود به دانشگاه در زنان افزايش يافته بود

اديب در دانشگاه كاشان، میزان عالقه دردانشجويان مرد نسبت به 

. میزان عالقه مندی در 12دانشجويان زن اندكی بیشتربود

ع وسته به رشته خود باالتر از ساير مقاطدانشجويان كارشناسی پی

ای ونه عالقهگبود بطوری كه دانشجويان كارشناسی ناپیوسته هیچ

را به رشته تحصیلی خود و آينده شغلی خود نشان نداده بودند و 

ینی ای نیز از میزان پاياين میزان عالقه در دانشجويان دكترای حرفه

در مطالعات پیش از  برخوردار بود.اين موضوع در حالی است كه

اين كه توسط حاجیان در رشته پزشکی صورت گرفته بود میزان 

در  .4عالقه به رشته تحصیلی باال و بسیار باال بدست آمده بود

مطالعه صدر در دانشگاه اصفهان میانگین نمرات نگرش 

دانشجويان پزشکی مورد مطالعه نسبت به آينده شغلی خود پايین 

ودكه نشان می داد اكثر دانشجويان نگرش تر از حد قابل قبول ب

مطلوبی نسبت به آينده شغلی خود ندارند لیکن نسبت به رشته 

 .11تحصیلی خود نگرش مثبتی داشتند
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 ینده شغلی خودآمندی به رشته وه: توزیع فراوانی نسبی و مطلق دانشجویان به سؤاالت عالق9 شماره جدول

کامالموافقمفراوانی سواالت ردیف
(%) 

 موافقم

 (%) فراوانی

 نظری ندارم

 (%) فراوانی

 مخالفم

 (%) فراوانی

کامالمخال

 فم

 فراوانی

(%) 
 (3/91)47 (7/42)946 (2/98)41 (9/7)29 (7/2)8 در هنگام پرداختن به فعالیت های درسی لذت می برم 9

اوقات فراغت لذت ام در های مرتبط با رشتهاز مطالعه کتاب 2

 برممی

93(1/1) 27(9/1) 77(4/23) 934(3/14) 43(8/97) 

 (9/94)14 (3/38)991 (4/21)73 (9/96)18 (7/4)97 ام مطالعه آزاد دارمدر موضوعات مرتبط با رشته تحصیلی 3

 (4/98)44 (6/36)978 (9/24)71 (6/93)17 (9/6)98 ام ارتباط دارمبا اساتید مرتبط با رشته تحصیلی 1

 (4/22)66 (3458)974 (27)71 (1/1)21 (8/1)91 نمکبا تحصیل در این رشته تحصیلی احساس آرامش می 4

 (1/92)38 (3/32)14 (3/37)81 (7/96)11 (8/7)23 شومبا اشتیاق در کالس درس حاضر می 6

 (2/23)61 (1/31)991 (2/26)78 (7/6)27 (1)92 ام جالب و ارضا کننده استرشته تحصیلی 7

 (2/26)77 (1/13)921 (7/98)44 (8/7)23 (1/3)97 ام عالقه زیادی دارمبه رشته تحصیلی 8

-تمایل دارم در تحصیالت تکمیلی مرتبط با رشته تحصیلی فعلی 1

 ام ادامه تحصیل دهم

93(1/1) 91(7/1) 47(3/91) 997(3/37) 979(2/31) 

 (7/37)19 (1/19)921 (1/27)62 (7/1)91 (7/9)4 ام لذت می برماز فهم مطالب جدید در دامنه رشته تحصیلی 97

 (2/96)17 (2/21)84 (9/36)974 (7/92)37 (8/4)97 ند سازممام عالقهتالش می کنم دیگران را به رشته تحصیلی 99

 (4/13)928 (2/12)921 (1/1)21 (1/2)7 (2)6 تمایل دارم رشته تحصیلی و شغلم مرتبط باشند 92

 (1/37)999 (9/13)928 (4/91)13 (7/3)99 (3/9)1 دهمیام اهمیت مبرنامه ریزی برای آینده به رشته تحصیلیدر  93

 (8/34)976 (2/17)991 (1/96)47 (7/3)99 (1/3)97 از ادامه تحصیل در این رشته رضایت دارم 91
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مندی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی وآینده شغلی آنها بر حسب متغیرهای عالقهنی نسبی اوافرو نی اوایع فرز: تو2جدول شماره

 دموگرافیک

 مندیمیزان عالقه  

مندی عالقه متغیرها

 کم

مندی عالقه

 متوسط

مندی عالقه

 زیاد

 p-value کل

 تعداد زن جنسیت

 درصد

947 

9/48% 

91 

1/12% 

3 

1/12% 

967 

977% 

969/7 

 تعداد مرد

 درصد

978 

1/19% 

91 

6/47% 

1 

9/47% 

939 

977% 

 تعداد هکارشناسی پیوست مقطع تحصیلی 

 درصد

934 

3/42% 

26 

8/78% 

6 

7/84% 

967 

977% 

772/7 

کارشناسی  

 ناپیوسته

 تعداد

 درصد

27 

8/7% 

1 

9/92% 

7 

7 

21 

977%  

 

 دکتری

 حرفه ای

 تعداد

 درصد

973 

1/31% 

3 

9/1% 

7 

3/91% 

976 

977%  

 

 تعداد مجرد وضعیت تأهل

 درصد

228 

1/88% 

37 

1/17% 

6 

7/84% 

261 

977% 

891/7 

 تعداد متاهل

 درصد

37 

6/99% 

3 

9/1% 

9 

3/91% 

31 

977%  

 

 تعداد بومی وضعیت بومی بودن

 درصد

977 

1/66% 

91 

6/47% 

4 

1/79% 

911 

977% 

462/7 

 تعداد غیربومی

 درصد

86 

6/33% 

91 

1/12% 

2 

6/28% 

972 

977%  

 

 

 

 

 



     

 همکارانو  حسینی                                                                          قابلیت....ارتباط مدت زمان استفاده از پروتز كاشت حلزون و سمعک بر بررسی                 

   

 
 

 743        9316 تابستان، دوم ، شمارهمشش، سال پیراپزشکیدر علوم  مجله تحقیقات بالینی

 

 

 اولویت های دانشجویان بعد از اتمام دوره تحصیلینینسبیاوافرونیاوایعفرز: تو 3جدول شماره 

 کل اولویت ها بعد از اتمام دوره تحصیلی  جنسیت 

 هیچکدام کنکور دوباره اشتغال ادامه تحصیل   

 946 2 1 72 78 تعداد زن 

 %977 %3/9 %6/2 %2/16 %47 درصد%

 991 97 8 38 63 تعداد مرد

 %977 %1/8 %7/6 %1/39 %1/42 درصد%

 274 92 92 997 919 تعداد کل

 %977 %1/1 %1/1 %17 %3/49 درصد%

مندی نسبت به رشته تحصیلی و آينده در اين مطالعه عالقه     

رديده شد در بیشتشغلی در بین دانشجويان مجرد نسبت به متأهلین 

پژوهش اديب در كاشان میزان عالقه به رشته تحصیلی درافراد 

متأهل و مجرد با هم برابر بود ولی با افزايش ترم تحصیلی میزان 

. در مطالعه بخشنده در اهواز 12يافتعالقه دانشجويان كاهش می

بین تأهل و انگیزه ارتباط آماری معنی دار لیکن بین انگیزه و ترم 

 .17تحصیلی ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد

ت به مندی نسبدر مطالعه ما بین رشته تحصیلی و میزان عالقه    

رشته تحصیلی و آينده شغلی آنها ارتباط معناداری وجود داشت 

مندی در دانشجويان راديولوژی مشاهده و بیشترين میزان عالقه

ا تحصیلی خود را بشد. درمطالعه اديب، اكثردانشجويان رشته 

آگاهی و عالقه انتخاب كرده بودند. بیشترين نمرات عالقه مربوط 

های پزشکی و دندانپزشکی، وكمترين عالقه به دانشجويان رشته

مربوط به دانشجويان رشته های علوم آزمايشگاهی وتغذيه و بعد 

از آن، رشته های مامايی و فناوری اطالعات سالمت بود. میزان 

جويان به رشته خود تا حد زيادی با رشته تحصیلی و نیز عالقه دانش

. مطالعه ديگری 12جايگاه اجتماعی و بازاركار رشته در ارتباط بود

درصد  00نشان داد حدود1322دردانشگاه ارومیه در سال 

دانشجويان دارای نظر منفی نسبت به آينده شغلی خود بودند و از 

عیت اجتماعی شغل، میان عوامل مؤثر براين نگرش منفی، موق

نگرش جامعه نسبت به شغل، درآمد وعالقه به شغل، مهمترين علل 

درصد دانشجويان نسبت به آينده  16همچنین اعالم نگرانی. بودند

 (.21ص  11شغلی خود از ديگرنتايج اين مطالعه بود)

ه نشان داد كمولوی در اردبیل نتايج به دست آمده از مطالعه      

متغیر امید به آينده  0ر مورد مطالعه به ترتیب، متغی 11از مجموع 

، كیفیت عوامل  (17/5)(، میزان عزت نفس 35/5)با ضريب

( و میزان درآمد خانواده 45/5(، وضعیت تاهل )11/5آموزشی )

( می توانند علل كاهش انگیزه تحصیلی 25/5)با ضريب 

متغیر جنسیت، میزان  6دانشجويان را تبیین كنند. در حالی كه 

 -تحصیالت، فوت والدين، جو عاطفی خانواده، سالمت جسمی

روانی و میزان يادگیری خود تنظیمی، تاثیر معنی داری در انگیزه 

در مطالعه بخشنده در دانشگاه اهواز  .13تحصیلی دانشجويان ندارند

بیشترين عواملی كه در افزايش انگیزه تحصیلی دانشجويان تأثیر 

خدمت به همنوع، فراهم سازی  داشت به ترتیب: نائل شدن به

موقعیت های بیشتر برای كمک به خانواده و دستیابی به يک 

مندانه بودند در مقابل عواملی همچون واگذاری زندگی شرافت

امور محوله سطح پايین به دانشجويان در بالین، ديدگاه پزشکان، 

و نحوه برخورد پزشکان نیز به عنوان مهم  73 ديدگاه جامعه و 

 .17عوامل كاهش دهنده انگیزه تحصیلی مشخص شدندترين 

در مطالعه ما نیمی از دانشجويان مورد مطالعه ادامه تحصیل را      

به اشتغال ترجیح داده بودند كه اين موضوع در دانشجويان پسر 

بارزتر بود. نتايج مطالعه مولوی نیز حاكی از آن بود كه اطمینان 
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امه تحصیل و به دست آوردن داشتن از آينده از جمله امکان اد

جايگاه اجتماعی و اقتصادی مناسب در میزان انگیزه تحصیلی 

. درمطالعه اديب در كاشان، دانشجويان 13دانشجويان مؤثر است

راديولوژی، مامايی و فناوری اطالعات سالمت، سطح تحصیالت 

ند، دانستخانواده را مهمترين عامل مؤثر برعالقه به رشته خود می 

انشجويان پزشکی و دندانپزشکی جايگاه رشته در جامعه و ولی د

آينده و بازار كار مناسب را مهمترين عوامل مناسب وجامعه 

كه با يافته های 12مؤثربرعالقه به رشته تحصیلی برشمردند

 سايرمطالعات هم خوانی داشت.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه بیشتر دانشجويان با ناآگاهی       

ا انتخاب نموده اند و اطالعات كمی از آينده شغلی رشته خود ر

خود داشته اند. در میان دانشجويان مورد مطالعه در اين پژوهش 

بیشتر نیمی از آن ها ادامه تحصیل را برای آينده شغلی خود در 

ی و انظر گرفته بودند كه در اين میان دانشجويان دكترای حرفه

ته خود دامه تحصیل در رشكارشناسی ناپیوسته عالقه بیشتری با ا

داشتند. در حالی كه میراحدی و همکارانش در مطالعه ی خود بر 

روی دانشجويان راديولوژی به اين نتیجه رسیدند كه بیشتر اين 

افراد اشتغال را به ادامه تحصیل ترجیح میدهند و همچنین اين 

-میزان در بین دانشجويان كارشناسی ناپیوسته بیشتر به چشم می

مندی و آگاهی . نتايج مطالعات در خصوص میزان عالقه61خورد

دانشجويان مختلف از نوع رشته و آينده كاری نشان داده كه 

سنجش آگاهی و عالقه دانشجويان از رشته تحصیلی خود از 

اهمیت بااليی برخوردار بوده و نقش مهمی در میزان موفقیت و 

ديگر  ز طرفپیشرفت تحصیلی و آينده شغلی دانشجويان دارد. .ا

ت دانشجو وقفه به تربینظام آموزش پزشکی به دلیل نیازكشور، بی

 .دهد و منتظر ايجاد انگیزه و تمايل در فراگیران نمی ماندادامه می

های آموزشی هستندكه بايد برتالش خود افزوده، شرايط اين نظام

آموزشی را ارتقاء بخشیده و برمؤلفه های مرتبط يعنی 

نده و امکانات آموزشی، تأثیرگذاشته و نیروی فراگیر،آموزش ده

 كار ماهرتر به جامعه تحويل دهند.

 : نتیجه گیری

با جمع بندی نتايج به دست آمده و مقايسه مطالعات مختلف      

در مقاطع قبل از انتخاب آموزان دانش پیشنهاد می شود برای

ای ههای دانشگاهی، آموزش های كافی برای آشنايی با رشتهرشته

تحصیلی، آينده شغلی و بازار كار به صورت بازديد از دانشکده 

ها و مراكز درمانی مرتبط برگزار گردد تا شرايط مناسبی برای 

انتخاب درست رشته تحصیلی فراهم شود و با حل اين مشکل، به 

مند نمودن نظام آموزشی كمک می شود و از هدر رفتن هدف

های مادی يان و سرمايههای دانشجومندینیروی ذهنی، توان

جلوگیری می شود. راه كار ديگر در زمینه افزايش عالقه، نحوه 

 تدريس اساتید و نحوه آموزش صحیح به دانشجويان است.

 :تشکر و قدردانی

اين مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب كمیته تحقیقات     

    34065به شماره    دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 

باشد. از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و نیز می 

كمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه وكلیه 

دانشجويانی كه ما را در انجام اين طرح ياری دادند تشکر و 

 .قدردانی می شود
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Abstract 
Introduction: Favorites students to their field of study of the most 
important factors in academic achievement and professional skills 
in the future they will be.Increase the admission of students and 
limits the absorption of manpower ,leads to disorient supply and 
demand in the job market, job instability, reduced motivation and 
as well as students ' stress is. 
Methods: This descriptive analytic study aims to determine the 
extent of Kermanshah University of medical sciences students ' 
interest towards the field of education and the future of his career 
was performing at 2016 year.Data were collected by questionnaire 
standard. Data analysis using SPSS software version 18.The index 
of abundance, for descriptive data analysis and statistical methods 
of the Chi square test, Fisher and two for explanatory data analysis 
were used. A significant level of p<0.05 was considered.  

Results: Of the 298 completed questionnaires 167 people (56%) 
girl student and 131 (44%) the boy student with a mean age of 22 
± 3.6. 167 people BA continuum and the rest of the professional 
Ph.d. and masters were interleaved. 86.6% were dissatisfied 
students of degree and future career.Between the educational level 
and interest of students to the field of study and future career is a 
significant relationship (P = 0.002).  

Conclusion: More students studying in their fields of interest 

were unhappy not the future of your business.The authorities 

should identify problems and provide solutions, leading to the 

introduction of full field of study to provide for students. 
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