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بررسي ميزان عالقه مندي دانشجويان وبرخي عوامل مؤثربرآن نسبت به رشته تحصيلي 
خوددردانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهوازدرسال 1384

خدابخش كرمي*، تينوش سلطانى**،حامد تابش***

چكيده
مقدمه: اصوال براي مبادرت به يك انتخاب رشته آگا هانه اولين قدم، عالقه به آن رشته است. يكي از  مواردي كه يادگيري وآموزش 
را مؤثر وتكامل بخش مي سازد همسويي آن با استعداد وعالقه آموزش گيرنده است. با توجه به اين موضوع، ميزان عالقه دانشجو به 
عالقه  ميزان  بررسي  هدف  با  حاضر  مطالعه  اساس  برهمين  دارد.  وي  موفقيت  و  تحصيلي  پيشرفت  بر  زيادي  بسيار  تاثير  اش  رشته 

دانشجويان دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اهواز نسبت به رشته خود و عوامل مؤثر برآن درسال 1384 انجام شده است.
روش بررسى: مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي-مقطعي است كه بر روي 281نفر از دانشجويان دختر وپسر دانشكده بهداشت 
شاغل به تحصيل در ترمهاي 3و4 مقاطع كارداني و كارشناسي رشته بهداشت انجام گرديد. ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه اي 
بود كه اعتبار و روايي آن توسط متخصصين مربوطه تاييد شد. پس از توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها، داده ها وارد كامپيوتر گرديد 

و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: طبق نتايج بدست آمده ميزان عالقه مندي دانشجويان نسبت به رشته خود60 درصدخوب تاعالي،40درصدمتوسط تاكم بود، 
77 درصداز دانشجويان مهم ترين عامل افزايش عالقه  به رشته خود را آشنايي وآگاهي از آن با استفاده از راهنمايي اساتيد عنوان 
كرده اند، 12/5 درصد از دانشجويان نسبت به رشته خودكاهش عالقه داشته اندكه مهمترين  عامل آن را راضي نبودن به روش تدريس 

وعدم تضمين آينده شغلي ذكركردند .بين ميزان عالقه دانشجويان ومقطع تحصيلي آنها رابطه معنا داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: ابتداي تحصيل در زمينه رشته بهداشت عالقه و شناختي نداشته اند و اغلب به دليل قبول نشدن در رشته هاي دلخواه يا 
صرف اخذ مدرك دانشگاهي  وارد اين رشته  شده اندكه بعد از ورود به دانشكده با راهنمايي اساتيد مربو طه نسبت به نوع و كارايي 
رشته خود آگاهي يافته اند لذا به نظر مي رسدكه در سيستم آموزشي مي بايست داوطلبان ورود به دانشگاه براي انتخاب رشته افراد 

آگاه را بزاي مشورت در دسترس داشته باشند .
كلمات كليدى: عالقه مندي، بهداشت، رشته تحصيلي، دانشجويان 

* دانشيار- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز-دانشكده بهداشت – گروه بهداشت عمومي (نويسنده مسئول)
** كارشناس دانشكده بهداشت- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز-دانشكده بهداشت

*** مربي- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز-دانشكده بهداشت

مقدمه
دانشگاه  در  تحصيل  ادامه  به  عالقه  ميزان  ما  كشور  در 
درسالهاي اخير افزا يش چشمگيري داشته است به طوري 
كه خا نواده هاي ايراني نياز به تحصيل دردانشگاه را براي 
پردا خت  وبا  دانند  مي  ومهم  بسيار ضروري  فرزندانشان 
هزينه هاي گـزاف مي كوشند راه را براي ادامه تحصيالت 
دانشگاهي فرزندانشان هموارسازند. در اين ميان اين سؤال 
پيش مي آيد كه چرا تحصيالت دانشگاهي اينقدراهميت 
يافته است وكدام انگيزه قدرتمندي خانواده هاي ايراني و 
فرزندانشان را به تحمل مشقات اين راه ترغيب مي نمايد ؟ 
آيا ارزش اجتماعي مدرك تحصيلي يا نياز شغلي و مالي 
و يا ساير عوامل باعث چنين انگيزه اي درجوانان گرديده 
است (1). هجوم فارغ التحصيالن دبيرستاني براي ورود به 

دانشگاه داليل مختلف اجتماعي و فرهنگي دارد. برخي 
كثرت داوطلبان كنكور سراسري را نگران كننده و بعضاً 
منفي و نا مناسب تفسير مي كنند. اما بايد به اين نكته اشاره 
داشت كه حضور چشمگير تعداد داوطلبان براي ورود به 
آموزش عالي مبين جنبه هاي مثبتي است كه از آن نبايد 
ادامه  به  آنها  اهتمام داوطلبان و خانواده  بود. مساله  غافل 
تحصيالت تا آخرين مرتبه رسمي دانشگاهي يك مؤلفه 
مثبت و غني فرهنگي  مي باشد. ازطرفي در شرايط فعلي 
دانشگاه  طريق  از  جز  مدارج  باالترين  تا  تحصيل  ادامه 
امكان پذيرنيست شايد اين امر طبيعي و يا گريزناپذيرتلقي 
انبوه داوطلبان ورود به آموزش عالي درايران،  شود ولي 
راههايي هدايت كند كه  به طراحي  را  ريزان  برنامه  بايد 
در  كه  را  علمي  پيچيده  مطالب  بتوانند  مند  عالقه  افراد 
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مراكز دانشگاهي مطرح مي شود، به صورت غيررسمي فرا 
گيرند و عمًالَ پاس داشتن آن ارزش فرهنگي فوق االشاره 
را عينيت بخشند. عالقه مندي به رشته تحصيلي خاصي مي 
تواند انگيزه اي قوي براي ورود به دانشگاه ايجاد كند ولي 
بهتر  با هم دارند،  تنگاتنگي  ارتباط  گرچه عالقه وانگيزه 
است دراين ميان مسايل حساسي مانند انتخاب رشته كه به 
آينده فرد مربوط مي شود را ناديده نگيريم (1). تار يخچه 
توسعه و تحول جوامع نشان ميدهد كه نيروي انساني ماهـر 
وتعلـيم يـافته در پيشر فت جامعه تاثير انكار ناپذيري دارد 
هر فردي سعي ميكند در رشته اي تحصيل نمايد كه عالوه 
و  ارضاء گردد  نيز  رواني  نظر  از  مادي،  نيازهاي  برتأمين 
هاي  زمينه  در  هرفرد  رشد  در  را  كليدي  نقـش  عـالقه 
انگيزه  و  مندي  ميزان عالقه   .(2) كـند  مـي  فراهم  علمي 
دانشجويان براي كسب اين رشته ها و مهارتهاي بهداشتي 
مي  علـمي  هاي  رشته  ساير  موازات  بـه  كـه  است  امري 
برخي  كه  آنجا  از  قرارگيرد(3).  توجه  مورد  بايست 
وشناخت  رشته  نوع  به  توجه  بدون  كنكور،  ازداوطلبان 
كافي از آن مبادرت به انتخاب رشته مي نمايند و عواقب 
اين انتخاب نا آگاهانه درنهايت منجر به شكست دانشجو 
درتحصيالت دانشگاهي و اكثر موارد منتهي به تغيير رشته 
توسط دانشجو مي گردد و با توجه به نقش مثبتي كه رشته 
هاي مختلف بهداشت مي تواند درتوسعه و سالمت جامعه 
داشته باشند و از آنجائي كه ميزان عالقه مندي دانشجو در 
موفقيت  و  دارد  بسزايي  نقش  وي  تحصيلي  موفقيت 
تحصيلي موضوعي است كه بستري مناسب جهت توفيق 
دانشجويان را پس از فراغت از تحصيل و در زمان اشتغال 
آنان فراهم مي نمايد(4). اهميت و ضرورت انجام پژوهش 
حاضر مشخص مي شود. در پژوهشي كه توسط ماكسول1 
گرديد  انجام  استراليا  در   2000 سال  در  وي  همكاران  و 
دستيا بي به بهترين شغل و درآمد باالتر، از مهمترين انگيزه 
گزارش شده  دانشگاه  به  ورود  براي  آموزان  دانش  هاي 
است. دومين انگيزه مهمي كه آنها در مطالعه خود به آن 
اشاره كرده اند يادگيري بيشتر در زمينه هاي مورد عالقه 
توسط  كه  ديگري  پژوهش  در  است(1).  دانشگاه  در 
نولندر2 در سال 1999 در ايالت تنسي آمريكا انجام شد 
بين  در  دانشگاه  به  ورود  براي  تصميم  كه  دريافت  وي 
اهداف  و  است  اقتصادي  بيشترتصميمي  آموزان  دانش 
دهد(1).  مي  راتشكيل  داوطلبان  انگيره  بيشترين  شغلي 
رئيسيان زاده و همكاران در سال 1372 طي تحقيقي تحت 
تحصيلي چنين  و  و عاليق شغلي  بررسي گرايشها  عنوان 
سبب         به  دانشجويان  از  درصد   62 كه  گرفت  نتيجه 

عالقه مندي دست به انتخاب رشته زده اند و 5/ 64 درصد 
يا فعاليت علمي در زمينه رشته خويش  هيچ گونه تحقيق 
انجام نداده اند(5).  محمودي در پژوهشي كه تحت عنوان 
دانش  توسط  تحصيلي  رشته  انتخاب  وضعيت  بررسي 
آموزان پسرمستعد سال اول دبيرستان در شهر مشهد انجام 
اين كه  از جمله  است  يافته  نتايجي دست  به   ، است  داده 
آگاهي  و  شناخت  جهت  تحصيلي  مشاوران  از  استفاده 
و  است  ضروري  تحصيلي  هاي  رشته  از  آموزان  دانش 
همچنين درآمد خانواده، سطح تحصيالت والدين، توصيه 
مشاور، عالقه، جذبه هاي شغلي و منزلت اجتماعي آينده 
رشته تحصيلي در انتخاب رشته دانش آموزان تاثيردارد و 
و  اوليا  همكاري  جلب  گروهي،  هاي  رسانه  از  استفاده 
دانش آموزان، دفترچه وكتابچه هاي حاوي اطالعات در 
از  شغلي  بروشورهاي  و  متوسطه  دوره  هاي  رشته  مورد 

عواملي هستند كه در انتخاب رشته مؤثرند (6).
روش بررسى

هدف  با  است  مقطعي  ـ  توصيفي  ازنوع  كه  مطالعه  اين 
بهداشت  دانشكده  دانشجويان  مندي  عالقه  ميزان  بررسي 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 1384 و عوامل مؤثربر 
آن انجام گرديد. جامعه مورد پژوهش را كليه دانشجويان 
كارداني  مقاطع  شبانه،  و  ،روزانه  4و3  ترم  پسر  و  دختر 
وكارشناسي رشته هاي مختلف بهداشت كه در زمان انجام 
طرح درحال تحصيل بودند، تشكيل مي دادند. اين مطالعه 
انجام  اهواز  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشكده  در 
شد كه رشته هاي مختلف بهداشت در مقاطع كارداني و 
آوري  ابزارگرد  گردد.  مي  تدريس  آن  در  كارشناسي 
اطالعات پرسشنامه اي شامل دو بخش بود، كه بخش اول 
شامل اطالعات كلي و بخش دوم شامل10سؤال درمورد 
موضوع تحقيق بود. پرسشنامه شا مل متغير هايي مثل سن، 
سكونت،  محل  تاهل،  وضيعت  تحصيلي،  رشته  جنس، 
دانشگاه  به  مقطع تحصيلي، رشته مورد عالقه، سال ورود 
ميزان  بود و10 سؤال بخش دوم شامل سؤاالتي در مورد 
عالقه دانشجو به رشته خود قبل و بعد از ورود به دانشگاه، 
نظر دانشجو درمورد عوامل مؤثر برافزايش يا كاهش عالقه 
رشته  انتخاب  در  كه  عواملي  تحصيلي،  رشته  به  وي 
در  نظردانشجو  اند،  بوده  مؤثر  دانشجو  توسط  بهداشت 
مورد ميزان افزايش معلومات وي در دانشكده بهداشت بود 
اين  بود.  باز  سؤال   3 و  بسته  سؤال   7 شامل  سؤالها  كه 
توسط  اعتبارآن  تاييد  و  تنظيم  و  تهيه  از  پس  پرسشنامه 
توسط           نهايي  تاييد  و  بهداشت  دانشكده  پژوهشي  شوراي 
مرحله  به  اهواز  پزشكي  علوم  دانشگاه  پژوهشي  معاونت 

بررسي ميزان عالقه مندي دانشجويان...
9



��ی، سال اول،�ماره اول،ز��تان 1388 �ص�نا�ه ع��ی - �و��ی ع�وم �ھدا

آموزش  واحد  از  شده  گرفته  آمار  طبق  شد.  گذاشته 
دانشكده بهداشت، حجم نمونه مور دنظر 290 نفر بود بر 
اين اساس290پرسشنامه تهيه و تكثيرگرديد جهت توزيع 
پرسشنامه ها نماينده هركالس درتمامي رشته ها انتخاب و 
بعد از اين كه آموزشهاي الزم در مورد توزيع پرسشنا مه 
مورد  انجام طرح  اهميت  مورد  در  دانشجويان  بين  در  ها 
بودن  محرمانه  طرح،  اين  در  داوطلبانه  مشاركت  نظر، 
اطالعات فردي به افراد توزيع كننده داده شد پرسشنامه ها 
از اين طريق توزيع و از همان طريق جمع آوري گرديد از 
مجموع 290 پرسشنامه توزيع شده 281 پرسشنامه عودت 
راكد  آنها  ها  پرسشنامه  آوري،  جمع  از  بعد  شد.  داده 
گذاري كرده و داده ها وارد كا مپيوترگرديد و با استفاده 
    Chi- ازآزمونهاى  استفاده  با  و   SPSS افزار   ازنرم 
Square وMann-Witheny داده ها مورد تجزيه و 

تحليل قرارگرفت.
يافته ها

 64 كه  دهد  مي  نشان  مطالعه  اين  از  حا صل  هاي  داده   
درصد از جمعيت مورد مطالعه زن و 36 درصد مرد بوده 
اند از اين تعداد 91 درصد مجرد، 56/2 درصد در مقطع 
روزانه  درصد  بومي66  غير  درصد   69/4 كارشناسي، 
شت  بهدا  با  مرتبط  غير  هاي  رشته  به  درصد   63 بودند. 
تغييررشته  يا  مشروطي  سابقه  درصد   95 داشتند،  عالقه 
و  پدرشان  تحصيالت  دانشجويان  از  درصد   61 نداشتد. 
تا  ديپلم  از  تر  پايين  مادرشان  تحصيالت  درصد   68/2
 60 حدود  آمده  بدست  نتايج  طبق  است.  بوده  بيسواد 
درصد از دانشجويان عالقه به رشته خود را خوب تا  عالي 

ذكركردند (نمودار شماره1 ).
نمودار1-توزيع فراوانى ميزان عالقه دانشجويان نسبت به رشته تحصيلى 

قبل  به  نسبت  را  خود  رشته  به  عالقه  درصد   82 حدود 
اين  از  شده،كه  بيشتر  يا  است  نكرده  تفاوت  ازتحصيل 
از  درصد   77 است.  شده  بيشتر  نسبتاَ  درصد   39/9 تعداد 
دانشجويان مؤثرترين عامل افزايش عالقه به رشته خود را 
اساتيد  راهنمايي  و  كمك  با  آن  از  آگاهي  و  آشنايي 
ذكركرده اند. 47 درصد از دانشجويان در هنگام انتخاب 
درصد   27/8  ،  60-100 اولويت  بهداشت  رشته  به  رشته 
اولويت 60-30 ، 17/8  درصد اولويت10-30 و فقط 8/6 
از  درصد   29/9 اند.  داده  را   1-10 اولويت  درصد 
دانشجويان به صورت تصادفي رشته خود را انتخاب كرده 
قبولي،  احتمال  بودن  باال  دليل  به  درصد   29/2 اند 
به  درصد  دوستان،9/3  و  بستگان  توصيه  با  12/1درصد 
در  رشته  بودن  موجود  دليل  به  درصد   8/5 عالقه،  علت 
دليل  به  درصد   4/6 زندگي،  محل  دانشگاه  نزديكترين 
را  موارد  ساير  درصد   3/6 رشته،  استخدامي  وضيعت 

ذكركرده اند (نمودار شماره 2).

نمودار2- توزيع فراوانى دانشجويان براساس انگيزه آنها در انتخاب رشته 
بهداشت

 36 درصد بالفاصله بعد از اخذ ديپلم، و بقيه يك تا سه 
سال بعد از اخذ ديپلم دردانشگاه پذيرفته شده اند. حدود 
80 درصد از دانشجويان ميزان افزايش معلوماتشان را در 
دانشكده بهداشت از متوسط تا عالي عنوان كرده اند. بين 
طريق  از  تحصيلي  مقطع  و  دانشجويان  عالقه  ميزان 
آزمون(من –ويتنى) رابطه مثبت معناداري به وجود آمد و 
خودعالقه  تحصيلي  رشته  به  كه  دانشجوياني  داد  نشان 
كردند  مي  تحصيل  كارشناسي  مقطع  در  داشتند  بيشتري 
بين  اسكوار)  (كاى  آزمون  از  استفاده  با   .(P<0.05)
انگيزه دانشجويان در انتخاب رشته و مقطع تحصيلي آنها 
رابطه مثبت معناداري نشان داد نتيجه اين آزمون نشان داد 
كه فراواني دانشجوياني كه باعالقه رشته خود را انتخاب 
است.  بوده  بيشتر  كارشناسي  مقطع  در  اند  كرده 
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است.  بوده  بيشتر  كارشناسي  مقطع  در  اند  كرده 
افزايش  و  دانشجويان  عالقه  ميزان  بين   (P<0.01)
معلوماتشان دردانشكده بهداشت رابطه مثبت معناداري به 
به  بيشتري  دانشجوياني كه عالقه  داد  نشان  و  آمد  وجود 
افزايش  دردانشكده  معلوماتشان  داشتند،  خود  رشته 
به  اولويت  با  ارتباط  (P<0.01)در  است.  داشته  بيشتري 
افزايش  ميزان  و  رشته  انتخاب  زمان  در  بهداشت  رشته 
به  معناداري  مثبت  رابطه  بهداشت  دردانشكده  معلومات 
رشته  انتخاب  كه  دانشجوياني  داد  نشان  و  آمد  وجود 
بهداشت جزء اولويتهاي اول آنها بوده به نسبت بقيه افراد 
ديگر افزايش معلومات بيشتري داشته اند(P<0.01)بين 
افزايش معلومات و سالهاي انتظار براي ورود به دانشگاه 
داد  نشان  و  آمد  وجود  به  معناداري  مثبت  رابطه 
دانشگاه  وارد  اخذديپلم  از  بعد  بالفاصله  كه  دانشجوياني 
انتظاربيشترجهت  سالهاي  با  ديگرافراد  به  نسبت  اند  شده 
داشته  بيشتري  معلومات  افزايش  دانشگاه  به  ورود 
وميزان  افـراد  جنسيت  بيـن  همچـنـين   .(P<0.01)اند
به وجود  به رشته خود رابطه  مثبت معناداري  عالقه آنها 
آمد(P<0.05)و نشان داد كه دختران بيشتر از پسران به 
ميزان  با  والدين  تحصيالت  بين  دارند.  عالقه  خود  رشته 
مثبت  رابطه  فوق  ازآزمون  استفاده  با  دانشجويان  عالقه 
معناداري به وجود آمد(P<0.05) و نشان داد كساني كه 
والدين آنها داراي تحصيالت ديپلم و باالتر هستند عالقه 
كه  افرادي  در  تمايل  اين  دارند  خود  رشته  به  بيشتري 
والدين آنها تحصيالت پايين تر از ديپلم دارند كمتر است. 
بين وضعيت تاهل دانشجويان و ميزان عالقه به رشته رابطه 
مثبت معناداري به وجود آمد و نشان داد دانشجويان مجرد 
بين سن،   .(P<0.05)دارند بيشتري  رشته خود عالقه  به 
رابطه  رشته  به  عالقه  ميزان  و  دانشجويان  سكونت  محل 

معنادري به  وجود نيامد.
بحث ونتيجه گيري

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه 77 درصد از 
دانشجويان مؤثرترين عامل در  افزايش عالقه خود نسبت 
به رشته را آشنايي و آگاهي از آن با كمك و راهنمايي 
اند و عواملي مانند مفيد بودن رشته در  اساتيد ذكركرده 
ديگر  عواملي  و  رشته  تنوع  خصوصي،  زندگي 
مي  اين  كه  اند  داده  اختصاص  به خود  را  درصدكمتري 
تواند با يافته هاي پژوهش زاهدي اصل در دانشگاه شاهد 
آگاهي  و  شناخت  در  مهمي  نقش  اساتيد  اينكه  بر  مبني 
داشته  همخواني  دارند  خود  رشته  به  نسبت  دانشجويان 
باشد(7 ). وهمچنين بانتيجه اي كه مك دونالد وگاليمور 
طي پژوهشي در رابطه با نقش مهم خدمات مشاوره اي در 

و   (8  ) دارد  مطابقت  رسيدند  آن  به  دانشجويان  موفقيت 
همخواني   ( محمودي(6  پژوهش  هاي  يافته  با  همچنين 
بدون  دانشجويان  اكثريت  كه  دهد  مي  نشان  نتايج  دارد. 
شناخت كافي از رشته بهـداشـت مبـادرت بـه انـتخاب آن 
كرده اند با توجه به نتايج تحقيق نيمي ازدانشجويان، رشته 
ند و  ا  نموده  انتخاب  از60  باالتر  اولويت  بهداشت را در 
بهداشت  رشته  به  رشته  انتخاب  زمان  در  معدودي  تعداد 
اولويتهاي كمتر از60  اختصاص داده اند. پس به نظر مي 
اين  وارد  واقعي  انگيزه  و  عالقه  با  آنها  اكثريت  رسدكه 
رشته نشده ا ند بلكه به دليل پذيرفته نشدن در رشته هاي 
اين  وارد  دانشگاهـي  مـدرك  اخذ  صرف  به  يا  دلخواه 
و  كمك  بـا  تـحصـيل،  از  بعـد  و  انـد  شـده  رشته 
راهنـمايـي اسـاتـيـد دانـشكده بـا نوع وكاربـرد آن آشـنا 
شـده و بـه آن عالقه مند گرديده ا ند و اين نتيجه با يافته 
همخواني  پيشه(11)  فالحت  و  بختياري  پژوهش  هاي 
دارد. در مورد انگيزه دانشجويان از انتخاب رشته بهداشت 
نتايج نشان داد كه اكثريت دانشجويان به صورت تصادفي 
اين رشته را انتخاب كرده اند و بعد از آن باالبودن احتمال 
اين  انتخاب  از  آنها  انگيزه  باالترين  رشته  اين  در  قبولي 
رشته بوده است و درصد كمي از دانشجويان عواملي مانند 
از اعضاء  عالقه مندي، بومي بودن، تحصيل كردن يكي 
خانواده در اين رشته، وضعيت استخدامي در اين رشته را 
ذكر نموده اند اين نتيجه با يافته هاي نصر (1) و چايچي و 
رئيسيان تطابق ندارد(3). درتبيين اين يافته مي توان گفت 
رشته  انتخاب  اساسي  ركن  دو  كه  انگيزه  و  عالقه  كه 
تحصيلي است در زمان انتخاب رشته در دانشجويان مورد 
مطالعه وجود نداشته است ازآنجاييكه هيچ داوطلبي بدون 
انگيزه دركنكور شركت نمي كند پس دانشجويان مورد 
در  را  بهداشت  رشته  رشته،  انتخاب  زمان  در  بررسي 
هاي  رشته  در  نشدن  قبول  احتمال  با  و  باال  اولويتهاي 
دلخواه انتخاب  كرده اند و صرفاً براي ورود به دانشگاه و 
بدون هيچ عالقه و شناختي ازآن وارد اين رشته شده اند. 
از  درصد   95 كه،  بود  اين  پژوهش  اين  ديگر  نتيجه 
را  تحصيل  دوران  در  شدن  مشروط  سابقه  دانشجويان 
نداشته اند در تبيين اين يافته مي توان گفت از آنجائيكه 
اكثريت دانشجويان اساتيد راهنما را به عنوان منبع شناخته 
منابع  نياز در مورد  براي كسب اطالعات و رفع  شده اي 
آموزشي و علمي و امور انتخاب واحد و موفقيت در طول 
تحصيل مي شناسند و از آنجايئكه در بسياري از مطالعات 
مشخص گرديده كه فراواني دانشجويان مشروطي در يك 
دانشكده ارتباط مستقيم با بى توجهي اساتيد آن دانشـكده 
نـسبت به وضـعيت آموزشي دانشجويان آن دانشكده دارد 
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لذا دانشكده بهداشت در اين زمينه موفق عملكرده است. 
بيردن3 و همكارانش نيز طي پژوهشي به اين نتايج دست 
يافته اند(12). در اين مطالعه تعداد معدودي از دا نشجويان 
مهمترين  و  اند  داشته  عالقه  خودكاهش  رشته  به  نسبت 
شغلي  آينده  تضمين  عدم  و  تدريس  روش  را  آن  عامل 
توان گفت كه گرچه  مي  رابطه  اين  در  اند  عنوان كرده 
مي  داده  آموزش  دانشجويان  به  كه  مهارتهايي  و  دانش 
شود يكي از انگيزه هاي بنيادي آنان را تشكيل مي دهد اما 
همه به يك نسبت از اين انگيزه ها برخوردار نيستند زيرا 
مدرك  اخذ  صرفاً  فراگيران،  از  تعدادي  هدف 
تحصيلي،گذراندن وقت و به طوركلي مسائل جنبي به غير 
از تحصيل است بنابراين نمي توان انتظار داشت كه همه 
فرآيندهاي  و  آموزشگاهي  هاي  فعاليت  تمام  فراگيران 
به  بودن و كمك  ازلحاظ آموزنده  را  آموزشي مدرسين 
ارزيابي  درسي  محتواي  و  آموزشي  هدفهاي  يادگيري 
كنند(13). از طرفي طبق مطالعات انجام شده شاخص هاي 
تدريس اثربخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان متفاوت 
است به اين صورت كه  از نظر اساتيد مهمترين شاخص 
ديدگاه  از  و  پژوهشي  دانش  جنبه  اثربخش  تدريس 
اين تحقيق  ارتباط دارد(14). در  دانشجويان جنبه قدرت 
همچنين بين ميزان عالقه دانشجويان به رشته خود و مقطع 
وسيله  بدين  شد.  مشاهده  معناداري  رابطه  آنها  تحصيلي 
مشخص گرديدكه دانشجويان مقطع كارشنا سي با عالقه 
بيشتري وارد رشته بهداشت مي شوند و دانشجويان مقطع 
رشته  اين  در  تحصيل  به  نسبت  كمتري  عالقه  كارداني 
دارند. نتيجه ديگر اين پژوهش اين است كه دختران بيشتر 
از پسران به رشته خود عالقه دارند و انگيزه قوي تري براي 
تحصيل دراين رشته دارند اين نتيجه بايافته هاي پژوهش 
سازمان ملي جوانان همخواني دارد(15). مطالعات در اين 
ادامه  به  بيشتري  عالقه  دختران  كه  دهد  مي  نشان  زمينه 
تحصيل دارند و انگيزه اصلي آنها براي ورود به دانشگاه 
ارتقاء معلومات وكسب علم و منزلت اجتماعي است. در 
به جنبه معيشتي و  بيشتر  ادامه تحصيل  براي  مقابل پسران 
نظر مي  به  اين تحقيق  آينده شغلي آن توجه دارند و در 
رسد كه پسران نگران آينده شغلي خود هستند و باتوجه به 
افزايش بيكاري جوانان تحصيل كرده عالقه و انگيزه آنها 
درآينده  كه  چرا  است  شده  كم  تحصيل  ادامه  به  نسبت 
بر عهده خواهند داشت مسلماً  را  مسئوليت يك خانواده 
عالقه به رشته ازديدگاه آنان منوط به تضمين آينده شغلي 
زمينه  در  دردانشجويان  كه  تعارضي  و  است  رشته  آن 
شدن  كم  باعث  آيد  مي  پيش  درآينده  شغلي  موفقيت 

 وگاهي عدم عالقه به رشته تحصيلي آنها مي شود(16). 
نتيجه ديگري كه از اين مطالعه بدست آمد نشان مي دهد 
كه وضعيت تاهل دانشجويان با ميزان عالقه آنها به رشته 
مجرد  دانشجويان  و  دارد  معناداري  مثبت  ارتباط  خود 
عالقه بيشتري نسبت به رشته خود دارند كه به نظرمي رسد 
دانشجويان متاهل به دليل مشكالت خانوادگي، مسؤليت 
زندگي  درگيري  اقتصادي،  مشكالت  خانواده،  اداره 
انگيزه كمتري براي درس خواندن دارند و اين خود باعث 
عدم پيشرفت تحصيلي آنها مي شود و دانشجويان مجرد با 
ذهني آزادتر و با فراغ بال بيشتري به درس خواندن  مي 
و  فكرمي كنند  مسائل تحصيلي خود  به  بيشتر  و  پردازند 
هاي  يافته  با  اين  ندارند.  ديگري  فكري  مشغله  معموالً 
اين  در  همچنين  دارد(17).  تطابق  همكاران  و  رودباري 
به  عالقه  ميزان  با  دانشجو  والدين  تحصيالت  بين  تحقيق 
رشته تحصيلي وي ارتباط مثبت معناداري به وجود آمده 
است و نشان داد سطح تحصيالت والدين ارتباط مستقيم 
والدين  كه  افرادي  و  دارد  دانشجويان  عالقه  ميزان  با 
به  بيشتري  عالقه  ديگران  به  نسبت  دارند  كرده  تحصيل 
رشته خود دارند شايد اين تفاوت به آگاهي بيشتر والدين 
اصول  رعايت  و  رشته  انتخاب  به  نسبت  كرده  تحصيل 
عاليق  و  رواني  وضعيت  به  توجه  و  صحيح  پرورش 
فرزندان مربوط باشد چرا كه باال بودن ميزان تحصيالت 
به مسائل فرهنگي  نسبت  افق ديد  والدين عامل گسترش 
زمينه  در  قادرند  مادرتحصيلكرده  و  پدر  است.  اجتماعي 
انتخاب رشته متناسب براي فرزند خود راهنماييهاي الزم 
را ارائه نمايند ولي در انتخاب رشته هيچ فشاري بر فرزند 
نمي آورند چون به اين نكته واقفندكه تحميل رشته اي كه 
مورد عالقه وي نباشد نهايتاَ باعث عدم موفقيت فرزند مي 
ايجاد  به  منجر  آموزشي  هاي  برنامه  ضعف   .(16) گردد 
اشكاالت ناشي از عدم شناخت و انتخاب صحيح داوطلب  
احساس  و  مندي  عالقه  عدم  رشته  انتخاب  هنگام  در 
لذا  شود.  مي  آن  از  ناشي  عوارض  و  رشته  از  رضايت 
دانشجو  و سيستم گزينش  آموزشي  نظام  در  نظر  تجديد 
ضروري به نظر مي رسد. بايد روش هايي اتخاذ گردد تا 
داوطلب قبل از انتخاب رشته تحصيلي بتواند آگاهي الزم 
را در زمينه رشته مورد عالقه خودكسب كند دستيابي به 
پايه  بر  بايد  اي  حرفه  مشاغل  و  آموزش  مختلف  انواع 
دانش توانايي ها و شايستگي هاي افراد باشد و نبايد نتيجه 
ميزان  و  مدرسه  در  آمده  بدست  معلومات  بندي  طبقه 
شخصي  مطالعات  يا  حرفه  طريق  از  كه  باشد  اي  تجربه 
در  اساسي  دگرگونيهاي  تاكنون  است  گرديده  حاصل 

3- bearden
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شيوه هاي سنتي انتخاب نظارت بر معلومات و انطباق آن با 
اما هنوز هم براي  درجات تحصيلي صورت گرفته است 
ارتقا دوره اي به دوره ديگر بايد از موانع بسيارگذشت و 
از مجاري از پيش ايجاد شده عبور نمود به هر حال برخي 
بر  تحصيلي  رشته  به  عالقه  ميزان  ،تاثير  مانند  عوامل  از 
موفقيت شغلي آينده و در پي آن  ارا ئه خدمات ارزنده تر 
ايجاب مي كند كه فرايند انتخاب دانشجو دگرگون گردد 
مورد  رشته  به سوي  را  داوطلبان  كه  شود  اجرا  طوري  و 
اي  رشته  بودن   موثر  خود  بطوريكه  دهد  ياري  عالقه 
تحصيلي را ارزيابي كنند. و به رشته هايي كه عالقه دارند 
سوق داده شوند(9). از آنجائيكه در ايران ساليانه دانشگاه 
ها پذيراي تعداد زيادي ازجوانان، به منظور ادامه تحصيل 
باشند  مي  بهداشت  بخش  ازجمله  مختلف  هاي  رشته  در 
منابع زيادي از طرف دولت و خانواده ها صرف آموزش، 
ايجاد مهارت، امور رفاهي و هزينه تحصيلي اين افراد مي 
گردد و هزينه هاي هنگفتي براي ساخت و ساز فضاهاي 
فضاهاي  ايجاد  كارگاهي،  آزمايشگاهي،  فيزيكي، 

خوابگاهي، ورزشي و نظاير آن به  مصرف مي رسند.

باشند  نخبگان جامعه مي  از  اين جوانان كه حسب مورد 
 7 بين  زماني  مدت  دانشگاهي  تحصيالت  دوران  طي 
محيط  در  را  عمرخود  مفيد  سالهاي  بهترين  از  -3سال 
ميان  اين  نمايند در  به تحصيل علم سپري مي  دانشگاه و 
عدم عالقه به رشته تحصيلي به عنوان يك عامل تنش زا 
و  دهد  قرار  تاثير  تحت  را  جامعه  و  فرد  سالمت  ميتواند 
مدرك  اخذ  در  دانشجويان  موفقيت  عدم  برآن  عالوه 
وقت  اتالف  باعث  رشته  از  انصراف  دليل  به  دانشگاهي 
بين  از  و  ،شكست  ،ياس  نااميدي  احساس  دانشجويان، 
رفتن منابع مادي و انساني مي شود(9). لذا مسيله انتخاب و 
به رشته تحصيلى در آينده جوانان و جامعه  عالقه مندى 
بسيار موثر است و مى بايست در طرح و برنامه ريزى هاى 
مربوط به جوانان به عنوان يك موضوع مهم مد نظر قرار 

گيرد.
سپاسگزاري 

اهواز  شاپور  جندي  دانشگاه  پژوهشي  محترم  معاونت  از 
و  شده  متقبل  را  طرح  اين  اجرايي  و  مالي  پشتيباني  كه 
همچنين از همكاري صميمانه دانشجويان عزيز در انجام 

اين طرح تقدير و تشكر مي گردد.
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The  study  on  the  interests  rate  of   health   faculty  students  of   Ahwaz  
Medical Sciences  University  in  their  course  of   study  and   factors affect  it

Karami K*, Soltani T**, Tabesh H***

Introduction:One of the factors that makes learning perfect and effective is the convergence 
between the learners’ interest and learning itself.Therefors the students’ interest  affects their  
progress and success greatly. The purpose of the present research is to investigate  the healh  
faculty  students’ interest in their courses and the effective factors which influence this interest. 
Methods:The present study is a sectional _ descriptive research. 281 male and female health 
faculty students took part in study. They are undergraduate and associates degree students having 
different health field courses and they are also in their third or forth semester. A questionnaire was 
used to gather information. It’s credit was confirmed by related specialists. The information was 
analyzed by SPSS. 
Result: The results show  that  60% are interested to their course , well to excellent and 40% 
medium  to low. 77% of students proponed that one of the important actor that increased their 
interest was their teachers in getting more information about their courses. 12/5% of  students cited 
that the poor teaching and not having any guarantee in getting a job in future decrease  thier interest 
.
Conclusion:The results shows that most of the healh students had no interest or awarenss at the 
first stages  so they choose this cours only to get a univercity degree but their intest were  increased  
afterward  by  their teachers,guidances. It recomonded that students should consult with univercity  
before  choosing  their course.

Key words :  Students, University, Interest, Course , Field study
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