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چکيده

زمينه و هدف
دانشجویان به عنوان ارکان اساسی دانشگاه در آینده، پیکره اصلی سازمان ها و ارگان های مختلف جامعه را تشکیل می دهند و دیدگاه شان 
نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات آموزشی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان 

دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی انجام شد.
مواد و روش ها

در پژوهش مقطعی حاضر که در اسفند  ماه 1390 بین کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور صورت گرفته است، ابزار جمع آوری 
داده ها پرسشنامه ای خود ساخته شامل 34 سؤال بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي اسکور و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS v.16 تجزیه 

و تحلیل شد.
یافته ها

میانگین سني دانشجویان1/24±20/54 سال بود که 61 درصد ایشان مؤنث بودند. میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی 
و آینده شغلی به ترتیب 5/96±44/18 و 1/93±46/85 بدست آمد. با توجه به میانگین نمرات کسب شده، 67/5 درصد از دانشجویان نسبت 
به رشته تحصیلي و 98 درصد نسبت به آینده شغلي خود، نظر مثبت داشتند. همچنین بین سن دانشجویان با دیدگاه آنها نسبت به رشته 

تحصیلی (P=0/024) و آینده شغلي (P=0/032) رابطه آماري معنی داري مشاهده شد.
نتيجه گيری

با توجه به نتایج، نگرش اکثریت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی شان مثبت می باشد. آشنایی 
کامل تر افراد با رشته های تحصیلی دانشگاهی قبل از انتخاب رشته و دادن مشاوره خوب به آنها می تواند در تقویت هر چه بیشتر این نوع 

نگرش ها نقش بسزایی داشته باشد.
کليدواژه ها

نگرش، دانشجویان، رشته تحصیلی، آینده شغلی 
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■ مقدمه
رسالت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه ها تربیت نیروي انساني 
متخصص جهت واگذاری مسئولیت های جامعه به ایشان می باشد. 
و  است که در حرفه  نیرویی  کارآمد،  و  انسانی متخصص  نیروی 
ایفاي نقش کند و گام مؤثری در جهت  به خوبی  تخصص خود 
فراهم آوردن سالمت افراد و به طبع آن سالمت جامعه بردارد )1(. 
یکی از مؤلفه های مهم برای تحقق این هدف آن است که افراد 
بصورت آگاهانه و همچنین با عالقه و انگیزه  باال رشته  مورد نظر 
خود را انتخاب کرده باشند و الزمه  ایجاد این انگیزه، داشتن نگرش 
مناسب نسبت به رشته و آینده  شغلی آن می  باشد. نگرش مثبت فرد 
نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، نه تنها سبب ایجاد رضایت 
شغلی و موفقیت میگردد، بلکه مي تواند سبب پیشرفت جامعه ای 
که در آن خدمت می کند شود )2(. با توجه به اهمیت رشته های 
رشته  به  نسبت  دانشجویان  صحیح  نگرش  بهداشتی-درماني، 
تحصیلی و آینده شغلی می تواند با بروز صفاتی چون دلسوزی و 
عالقه مندی زمینه ساز  سالمتی جسمی، روحی و روانی انسان ها باشد 
)3(. نتایج حاصل از مطالعات مختلف مي تواند راهنمای مناسبی 
جهت اصالح خط مشی ها و ایجاد تغییرات مناسب در برنامه های 
آموزشی گردد. لذا به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی 

نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نسبت به رشته 
تحصیلی و آینده شغلی انجام شده است.

■ مواد و روش ها
مطالعه مقطعی حاضر در اسفند ماه 1390 انجام و در آن جامعه 
پژوهش از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سه رشته  
)کل  نفر   225 نمونه  حجم  با  هوشبری  و  اتاق عمل  پرستاری، 
دانشجویان دانشکده( تشکیل شده بود. از 225 پرسشنامه  توزیع 
شده، 200 پرسشنامه  تکمیل و برگشت داده شد. ابزار جمع آوری 
داده ها پرسشنامه ای خودساخته مشتمل بر سه بخش و 34 سؤال 
بود که بخش اول شامل سؤاالت مربوط به اطالعات دموگرافیك )8 
سؤال(، بخش دوم سؤاالتی در رابطه با رشته تحصیلی )14 سؤال( و 
بخش سوم سؤاالت مرتبط با آینده شغلی دانشجویان )12 سؤال( بود.

پرسشنامه پژوهش با توجه به روش کار چند مقاله  انجام شده در 
رغم سنجش پایایی و روایی  ایران تهیه شده است )2،4،5( و علی�
آن در مطالعات مذکور، جهت اطمینان بیشتر از نظرات اساتید و 
مطالعه پایلوت نیز استفاده شد. مقدار آلفا کرونباخ برای سؤاالت 
پرسشنامه رشته تحصیلی 0/691 و برای سؤاالت پرسشنامه آینده 

شغلی 0/727 بدست آمد. 
هر یك از سؤاالت پرسشنامه مذکور بر اساس مقیاس لیکرت تهیه 
و بر حسب پاسخ کامالً  مخالف تا کاماًل موافق به ترتیب از 1-5 
امتیازگذاري شده است. براي ارزیابي وضعیت نگرش دانشجویان 
با میانگین آزمون  نسبت به رشته تحصیلي، میانگین نمرات آنها 

دانشجویان  نگرش  وضعیت  ارزیابي  براي  و   ])70+14(/2[  42
آزمون میانگین  با  آنها  نمرات  میانگین  شغلی،  آینده  به   نسبت 

36]2/)12+60([ مقایسه گردید. نمرات کمتر از میانگین به عنوان 
نگرش منفي و نمرات بیشتر یا مساوي میانگین به عنوان نگرش 
مثبت در نظر گرفته شده است )2،4(. در این بررسی جهت تجزیه و 
تحلیل اطالعات جمع آوری شده از نرم افزار SPSSv.16 استفاده شده 
است. برای تعیین اهداف توصیفی مطالعه، محاسبه فراوانی، درصد، 
دامنه تغییرات، میانگین و انحراف معیار بر حسب نوع متغیر بکار 
رفته است. از آزمون های آماری کای اسکور و آزمون دقیق فیشر و 
آنالیز واریانس، جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد و سطح 
معني داري آزمون ها 0/05 در نظر گرفته شده است. شرکت در 
مطالعه و پاسخگویي به سؤاالت، منوط به موافقت شفاهی و آگاهانه 
شرکت کنندگان بوده و گروه تحقیق متعهد به حفظ و نگهداری 

محرمانه اطالعات افراد در جریان مطالعه و انتشار نتایج بودند.

■ یافته ها
میانگین سنی افراد مورد بررسي 1/24±20/54 سال بود. 199 نفر 
)39 درصد( مذکر بودند. 173 نفر )86/5 درصد( از نمونه ها مجرد 
و 95نفر )47/5 درصد( در رشته پرستاری مشغول به تحصیل بودند 

)جدول شماره1(.
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جدول شماره 1- مشخصات دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور
درصد فراوانی متغير

53 106 20≤
سن

47 94 20>

39 78 مذکر
جنس

61 122 مونث

47/5 95 پرستاری

29رشته تحصيلی 58 اتاق عمل

23/5 47 هوشبری

88 176 مجرد
وضعيت تاهل

12 24 متاهل

51/5 103 ملکی
محل سکونت

48/5 97 اجاره ای

تحصیلی  رشته  به  نسبت  دانشجویان  نگرش  نمره  میانگین 
5/96±44/18 بدست آمد که از میانگین نمره آزمون آنها [42] 
 .(P>0/001) بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود

توزیع فراواني نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلي بر حسب 
آیتم هاي مختلف آن در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

جدول شماره 2- توزیع فراوانی )درصد( نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی

کاماًل سؤاالت
نظری موافقمموافقم

کاماًل مخالفمندارم
مخالفم

)15(30)18/5(37)31(62)26/5(53)9(18متناسب بودن نمرات برای انتخاب این رشته

)3(6)12(24)22/5(45)43(86)19/5(39من از انتخاب این رشته راضی هستم

)1/5(3)8/5(17)20/5(41)43/5(87)26(52ارزش بيشتر این رشته در مقاطع باالتر

)2(4)19/5(39)26/5(53)41/5(83)10/5(21نظر مناسب سایر دانشجویان نسبت به این رشته

)6(12)17/5(35)24(48)35(70)17/5(35دید مثبت جامعه نسبت به این رشته

)3/5(7)11/5(23)27/5(55)44/5(89)13(26وجود سيستم آموزشی مشوق ومحرک

)5/5(11)14(28)35(70)32(64)13/5(27با آگاهی این رشته را انتخاب کردم

)6/5(13)17/5(35)21/5(43)40(80)14/5(29وجود اعضای هيات علمی مجرب و کافي

)13/5(27)12(24)46(92)23/5(47)5(10تأثير دوری از خانواده

)7/5(15)12(24)41(82)33/5(67)6(12حجم مطالب درسی ارائه شده

)6/5(13)10(20)37/5(75)33(66)13(26امکان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر

)4(8)19/5(39)29/5(59)39(78)8(16متناسب بودن دروس ارائه شده با نيازها و انتظارات دانشجویان

)4(8)15/5(31)32/5(65)40/5(81)7/5(15کسب درآمد کافی و مناسب با تحصيل در این رشته

)4(8)15(30)35(70)40/5(81)5/5(11نداشتن فرصت کافی برای رسيدن به بقيه امور روزمره با تحصيل در این رشته

میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی 46/85±1/93 
بدست آمد که از میانگین نمره آزمون آنها [36] بیشتر بود و از نظر 
آماري معنی دار بود (P>0/001(. توزیع فراواني نگرش دانشجویان 

آینده  شغلي بر حسب آیتم هاي مختلف آن در جدول  نسبت به 
شماره 3 آمده است. 
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جدول شماره 3: توزیع فراوانی )درصد( نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی

کاماًل سؤاالت
کاماًل مخالفمنظری ندارمموافقمموافقم

مخالفم

)1(2)7/5(15)23/5(47)51/5(103)16/5(33خوشبين بودن نسبت به بازار کار

)1(2)10/5(21)20/5(41)57(114)11(22آگاهی کافی از انتظارات و نيازمندی های این شغل

)5(10)9(18)24/5(49)50(100)11/5(23دیدگاه مثبت جامعه 

)2/5(5)10/5(21)25(50)49(98)13(26موقعيت اجتماعی خوب 

)1(2)7/5(15)26(52)46/5(93)19(38عالقه به شغل

)2/5(5)5/5(11)18/5(37)54/5(109)19(38تأثير مطلوب این شغل روی سالمت جامعه

)1/5(3)5/5(11)25(50)53/5(107) 14/5(29وجود امنيت شغلی و بازار کار مناسب درآینده

)2/5(5)4/5(9)28(56)45(90)20(40امکان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر با اشتغال در این شغل

)2/5(5)9(18)27(54)45/5(91)16(32برخورد منفی مسئولين و کارکنان بيمارستان نسبت به شاغلين در این شغل

)3/5(7)11(22)23/5(47)42/5(85)19/5(39وجود امکانات آموزشی کافی برای موفقيت 

)9(18)16(32)4/5(9)31(62)39/5(79استفاده از مهارت های آموخته شده در این شغل

)10(20)15/5(31)12(24)36(72)26/5(53کسب درآمد مناسب 

در این مطالعه مشاهده شد که 67/5 درصد از دانشجویان نسبت به 
رشته تحصیلي و 98 درصد نسبت به آینده شغلي خود نگرش مثبت 
داشتند. پس از استفاده از آزمون کاي اسکور، بین سن دانشجویان 
آماري معنی داري  رابطه  تحصیلي  به رشته  نسبت  آنها  نگرش  و 

مشاهده شد (P=0/024) به نحوي که دانشجویان جوان تر نگرش 
مثبت تري نسبت به رشته تحصیلي داشتند )نمودار شماره 1(، ولي 

.)P<0/05( رابطه آماري معنی داري با سایر متغیر ها مشاهده نشد

نمودار شماره 1- نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلي بر حسب سن



غالمی و همکاران
نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 1 / بهار 1395

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 13

همچنین پس از استفاده از آزمون دقیق فیشر، بین سن دانشجویان 
(P=0/032)، سال ورود به دانشگاه (P=0/005) و ترم تحصیلي 

آماري  رابطه  آینده شغلي  به  نسبت  آنها  نگرش  با   (P=0/005)

معنی داری مشاهده شد، بدینصورت که دانشجویان جوانتر نگرش 

آینده  به  نسبت  مسن تر  دانشجویان  با  مقایسه  در  مثبت تري 
شغلي شان داشتند )نمودار شماره 2(، ولي این رابطه آماري معنی دار 

.(P <0/05) در سایر متغیرها مشاهده نشد

نمودار شماره 2- نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلي بر حسب سن

■ بحث
در مطالعه حاضر نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. 
اکثر دانشجویان مورد بررسی مؤنث بودند که به نظر می رسد به 
خاطر افزایش تعداد شرکت کنندگان مؤنث در مقایسه با جنس مذکر 
در کنکور سراسری و پذیرش بیشتر ایشان  باشد. بر اساس یافته ها 
نگرش دانشجویان مورد بررسی نسبت به رشته تحصیلی شان مثبت 
می باشد، بطوریکه اکثریت آنها معتقد بودند رشته تحصیلی شان در 
مقاطع باالتر از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. در مطالعه اي که 
به منظور بررسي نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه 
شغلي  آینده  و  تحصیلي  رشته  به  نسبت  همدان  پزشکی  علوم 
به رشته تحصیلی شان  اکثر دانشجویان نسبت  انجام شده است، 
آینده شغلی  به  نسبت  آنها  اکثر  نگرش  ولي  دارند  نگرش مثبت 
خود منفي مي باشد )2(. همچنین در مطالعه  ستاري نزدیك به 
.)6( می باشند  خود  شغلی  آینده  نگران  دانشجویان  درصد   50

در مطالعه ای که در مورد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان انجام شده است مشاهده شد که میانگین نمرات نگرش 
 ایشان نسبت به رشته تحصیلی کمتر از میانگین نمره آزمون مي باشد

و این مطلب نشان دهنده نگرش منفی اکثریت آنها نسبت به آینده 
شغلی است )7(. ولی در مطالعه دیگری که در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در مورد دانشجویان دانشکده بهداشت در سال 1387 انجام 
شده است، مشاهده شد دانشجویان مورد بررسی نسبت به رشته 

تحصیلی شان نگرش مثبتی دارند )5(.
از  درصد   83 /8 که  می کند  بیان  مهرابیان  مطالعه  یافته های 
دانشجویان مورد بررسی اعتقاد داشتند که رشته تحصیلی شان در 
مقاطع تحصیلی باالتر از ارزش بیشتری برخوردار است و اکثریت 
دانشجویان مورد بررسی نسبت به آینده شغلی خود نگرش مثبتی 
داشتند )4(. در مطالعه حاضر، نمرات نگرش نسبت به آینده شغلی 
باالتر از میانگین نمره آزمون است که این مطلب حاکی از وجود 
نگرش مثبت نسبت به آینده شغلی است. در مطالعه رجالي که با 
هدف مطالعه نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکي اصفهان نسبت به رشته تحصیلي و آینده شغلي انجام شده 
است مشاهده شد که 87/4 درصد دانشجویان مورد بررسي نسبت 

به آینده شغلي خود نگرش مثبت دارند )2(.
در مطالعه صدر ارحامي میانگین نمرات نگرش دانشجویان مورد 
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بررسي نسبت به آینده شغلی کمتر از میانگین نمره آزمون بدست 
آمد که نشان از نگرش منفی اکثریت دانشجویان مورد بررسي نسبت 
به آینده شغلی دارد )7(. باریکاني و همکاران نیز نگرش 88/6 درصد 
دانشجویان مورد بررسي را نسبت به آینده شغلي خود منفي گزارش 
نمودند )8(. در چندین مطالعه دیگر انجام شده در ایران، نگرش 
اکثر دانشجویان مورد بررسي نسبت به آینده شغلی خود منفي بود 

 .)2،9-11(
بین نگرش دانشجویان مورد بررسی نسبت به رشته تحصیلي شان 
بین  آماري معنی داري مشاهده شد. همچنین  رابطه  آنها  با سن 
به  ورود  سال  و سن،  شغلي  آینده  به  نسبت  دانشجویان  نگرش 
دانشگاه و ترم تحصیلي رابطه معنی داري وجود داشت، ولی رابطه 
معنی داری با سایر متغیر ها مشاهده نشد. در مطالعه رجالی بین سن 
دانشجویان مورد بررسی با نگرش آنها به رشته تحصیلی و آینده 
شغلی رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد ولی در این مطالعه 
بین نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی با 
عضویت در کانون های فرهنگی رابطه آماری معنی داری مشاهده 
شد )5(. در مطالعه صدر ارحامی بین سن دانشجویان و نگرش آنها 
نسبت به آینده شغلی رابطه آماری معنی داری مشاهده شد ولی این 
رابطه معنی دار بین متغیر های جنسیت و وضعیت تأهل با نگرش 

دانشجویان نسبت به آینده شغلی مشاهده نشد )7(. 

■ نتيجه گيری
با توجه به نتایج اکثریت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی شان نگرش مثبتی دارند و 
عوامل مختلفی از جمله سن، سال ورود به دانشگاه و ترم تحصیلي 
در این نوع نگرش تأثیرگذار بودند. نگرش مثبت و عالقه به رشته 
تحصیلی می تواند یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در آینده شغلی فرد 
باشد. با توجه به تنوع زیاد رشته های دانشگاهی ضرورت مشاوره های 
تخصصی و جامع قبل از انتخاب رشته با افراد احساس می شود تا 
فرد با شناخت کامل و نگرش مثبت نسبت به انتخاب رشته اقدام 
کند. ممکن است متغیر های مختلفی در نگرش دانشجویان نسبت 
به رشته تحصیلی و آینده شغلی تأثیرگذار باشد که جهت بررسی 
تعداد دانشجوی  با دقت و  به مطالعات  نیاز  این موضوع  دقیق تر 
بیشتری می باشد تا بتوان با اتکا به نتایج بدست آمده نسبت به بر 
طرف کردن عوامل زمینه ساز نگرش منفی اقدامات الزم را انجام 
داد و همچنین آموزش الزم بصورت هدفمند به گروه های مدنظر 

داده شود. 

■ تشکر و قدرداني
بدینوسیله از تمامي دانشجویان دانشکده علوم پزشکي نیشابور و 
افرادي که در انجام این مطالعه به ما یاری رساندند کمال تشکر و 

سپاسگزاری را داریم.
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Abstract

Introduction and Aims

The students as key elements of university make the main bodies of the various society organizations. Students’ attitudes 

towards field of study and future career are one of the factors influencing on quality of educational services. Therefore this 

study was conducted with the aim of the survey of the students’ attitude of the Neyshabur University of Medical Sciences 

toward their field of study and future career.

Materials and Methods

This cross sectional study conducted in Feb 2012. The population of the study is comprised of all the students of the Ney-

shabur University of Medical Sciences. The data collection tool was a self-made questionnaire including 34 questions. Data 

were analyzed using Chi-square and Fisher’s exact by SPSS v.16.

Results

The student’s average age was 20.54±1.24 and 61% of them were female. Average score of student’s attitude towards field of 

study and future career estimated 44.18±5.96 and 46.85±1.93 respectively. Also in this study age of students has significant 

relationship with field of study (P=0.024) and future career (P=0.032).

Conclusion

According to the results, major of students have positive attitude towards their field of study and future career. People’s 

complete familiarity with the academic fields and good counsel can play significant role for further strengthened attitudes.
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