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شان عوامل بسیار مهمی در انگیزش شغلی يتحصیلی و آینده يرشته يانتظارات و نگرش دانشجویان در زمینه: چکیده

 در شغلی يآیندهتحصیلی و نگرش نسبت به  يانتظارات از رشته يبررسی رابطهاین مطالعه با هدف . باشدمی هاآن

 يمطالعه این در .انجام شد 1392 در سال شاپور اهوازپزشکی جنديم علو دانشگاه بهداشت يدانشکده دانشجویان

 ابزار .شدند انتخاب تصادفی طورهب بهداشت يدانشکده در تحصیل به مشغول دانشجویان از نفر 242 تحلیلی تعداد_توصیفی

ال ؤس 13 و فردي براي مشخصاتال ؤس 13 .بودال ؤس 26 شامل ،ساختهمحقق اينامهپرسش پژوهش هايداده ريگردآو

 بررسی مورد را فردي اطالعات با آنها ارتباط و شغلی يآینده به نسبت نگرش و تحصیلی يرشته از انتظارات سنجش براي

از دانشجویان  %6/68 .شد تحلیل و تجزیهSPSS افزار نرم 17ي نسخه در تحلیلی و توصیفی آمار با هاداده. دادمی قرار

دوار بسیار امی ي شغلی خود امیدوار واز دانشجویان به آینده %3/79چنین تحصیلی خود انتظار باالیی داشتند و هم يرشته

بسیار مناسب این دانشجویان پژوهش کنونی، نشانگر دیدگاه . دو متغیر ارتباط معناداري با یکدیگر نشان دادند بودند و این

    هاي آتیریزيتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق در برنامه. شان بودشغلی يتحصیلی و آینده يبه انتظارات از رشته

  .ها قرار دهدشغلی از نظر بازار کار و اشتغال پیش روي دانشجویان این رشته يتري از آیندهتواند افق روشنمی
  

 .شغلی يتحصیلی، آینده يدانشجو، نگرش، رشته :کلیدي واژگان
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  مقدمه

   مختلف هاي دوره تمام تحوالت جامعه در منشأ    

را ان اصلی دانشگاه رکانیز و دانشجویان هستند ها دانشگاه

 يرشته ازن دانشجویاو انتظارات نگرش . آورندمی به وجود

ی هستند که با از عوامل نتحصیلی و آینده شغلی آنا

 جنس، :باشد و عوامل مختلفی چونتحصیل آنان مرتبط می

در ایجاد انگیزش  مؤثرامل وعاز  غیره سن، رشته تحصیلی و

 دنبررسی قرار گیر تحقیق و باید موردکه  د،نباشمی نآنا

م آموزش نظا فیاز وظایکی  .)2008 ،رجالی و همکاران(

بهداشت  ت دانشجویانشناخت مسائل و مشکال کشور یعال

 واست  شان یشغل يندهیآ تحصیلی و يرشته نسبت به

این نظام  ياز اهداف ویژه ها آنرفع جهت در  يزیربرنامه

تحقیقات ). 2008 ،و همکاران رجالی(آید می حساب به

هاي بهداشتی درمانی دهد، در حال حاضر سیستمنشان می

هاي اجتماعی و مسائل و مشکالت از قبیل رگیر بحراند

له اشتغال و أتوزیع غیر عادالنه و غلط نیروي انسانی، مس

التحصیالن دانشگاهی، فارغ ژهیو بهشغلی جوانان  يآینده

ریزي و ضعف کمبود تسهیالت و تجهیزات، عدم برنامه

آموزش پزشکی و غیره هستند و الزم است براي مشکالت 

 ؛2008 ،و همکارانصمدي ( شوددابیري اندیشیده مذکور ت

 ،و همکارانو فراهانی  ؛2010، و همکارانسنایی نسب 

2006.(  

دهند که عملکرد تحصیلی هاي زیادي نشان میپژوهش     

ي آموزشی هاي مرتبط با آن، در دورهدانشجویان و فعالیت

دانشجویان . دانشگاهی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست

کنند و استفاده نمی یخوب بههاي خود د از تواناییمستع

. گیردیبرداري مطلوب از امکانات دانشگاهی، صورت نمبهره

ي کافی ندارند و ي علمی و انگیزهدانشجویان روحیه اکثر

توجه به ارتقاي سطح علمی خود به ارتقاي  يجا بهمعموالً 

ادي علل زی. اندیشندمی) اخذ مدارج باالتر(سطح تحصیلی 

توان به عدم براي این وضعیت مطرح شده است که می

عدم  علمی، يو تقویت روحیه جادیدر ا ها دانشگاهتوفیق 

هاي فردي و تحصیلی و ویژگی يدرست رشته ابانتخ

 ،یینو قلعهو  جمالی( شخصیتی دانشجویان اشاره کرد

تمام  متعهد درو  مند عالقهکارآمد،  یانسان يروین ).2013

براي اینکه بهترین  مربوط به بهداشت و درمان، يهارشته

 جغرافیایی، نظر ازمناسب  طور بهباید  ،اثر را داشته باشند

وند، این نیرو نقش نوع حرفه و تخصص و جنسیت توزیع ش

 کنددر ارتقاي سطح سالمت جامعه ایفا میسزایی هب

انتظارات هر فرد از  ).2010 ،و همکاران سنایی نسب(

شغلی خود  يی و نگرش او نسبت به آیندهتحصیل يرشته

هایی است که فرد در آینده آرزو دارد به برخاسته از خواسته

  توان گفت انتظارات برآنان دست یابد، بنابراین می

ها و ویژگی. باشدها و امیال فرد استوار میخواست

ي نظري و خصوصیات فردي که بیشترین توجه را در زمینه

ه خود جلب کرده است مفهوم نیازها یا پژوهشی انگیزه ب

یک حالت عدم تعادل درونی  عنوان بهنیاز . انتظارات است

شود افراد براي بازگرداندن تعریف شده است که سبب می

    .تعادل درونی خود دست به یک رشته کارها بزنند

این مفهوم  »سوناتکین«و  »کلندمک«، »مازلو«هاي نظریه

یکی . برندکار میهواحد اساسی تحلیل بیک  عنوان بهنیاز را 

سلسله مراتب نیازهاي  يها، نظریهترین نظریهاز معروف

مشاهدات بالینی ثابت کرد که  ياو بر پایه. مازلو است

بیشترین افراد با شدت و ضعف مختلف به تربیت نیازهاي 

فیزیولوژیکی، امنیتی، تعلق، احترام و خود شکوفایی را 

یکی از  عنوان بهبنابراین از آنجا که اشتغال . کننددنبال می

هایی است که براي اي از فعالیتضروریات حیات، مجموعه

 نیتأمافراد حائز ارزش و اهمیت باالیی است و با  يهمه

شود و چنانچه در نیازها و تحقق اهداف زندگی محقق می

هاي ها و همکاريسالم و با کنش یشناخت روانشرایط 

دگی کافی انجام پذیرد، منجر به باال رفتن متعادل و آما

کیفیت زندگی، رشد و بروز نوعی احساس مثبت به کار و 

شود که تحت عنوان رضایت شغلی از آن یاد محیط آن می

نیازها و تحقق  نیتأمید، أیاین احساس عالوه بر ت. شودمی

اهداف فردي و سازمانی، باعث سالمتی جسمی و روانی، 

باالخره باال رفتن اثربخشی و کارآیی تعهد، وفاداري و 

  ).2006 ،و همکارانفراهانی ( شودسازمانی نیز می

 راًیاخاي است که شغلی مقوله ينگرانی در مورد آینده     

هاي وابسته به آن رو به فزونی گذاشته است در مورد رشته

شک، بسیاري از داوطلبان بی). 2012 ،و همکارانهدایتی (

نند شغل بهتري پیدا کنند یا اینکه احتمال براي آنکه بتوا

 يهمه. شونداشتغال آنان افزایش یابد، به دانشگاه وارد می

هاي تحصیلی از وضعیت شغلی یکسانی برخوردار رشته

است، از  شده اشباع ها آنبعضی از نیستند؛ بنابراین، بازار کار 

شغلی مناسبی  يهاي تحصیلی زمینهطرفی، بعضی از رشته

در  ها آننیستند یا ضرورت  شده شناختهیا  چراکهند؛ ندار

بینی و دوري از واقع. تحال حاضر احساس نشده اس

مناسبی  يکند تا رشتهتعصب، داوطلبان را یاري می

هاي التحصیالن رشتهافزایش رو به رشد فارغ. دانتخاب کنن

منجر به  ،یک نگرانی عمده در جامعه عنوان بهعلوم پزشکی 

ي تحصیلی و امیدي دانشجویان نسبت به رشتهنا اضطراب و

انجام مطالعات ملی  که بدیهی است. شودشغلی می يآینده

اي براي آگاهی از چگونگی نگرش دانشجویان به و منطقه

ینیب شیپتحصیلی خود، براي  يشغلی و رشته يآینده
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چنین براي تفسیر پس از وقوع آن رفتارهاي اجتماعی و هم 

که اطالعات الزم را در اختیار  يا گونه بهفید باشد، تواند ممی

هاي گزینشی و والن قرار دهد تا با بازنگري در برنامهؤمس

و صمدي (آموزشی کشور، انگیزش شغلی را ایجاد نمایید 

تحصیلی و اشتغال آینده از  يرشته). 2008 ،همکاران

بخش  اندرکاران دستکه همواره از سوي  است نکاتی

اي که در در مطالعه. مورد توجه بوده است آموزش عالی

توسط کریب و همکاران در سه کشور کانادا،  2007سال 

مشخص گردید که درصد بسیار  ،تایلند و ژاپن  انجام گرفت

پزشکی نگرش مثبتی نسبت به زیادي از دانشجویان دندان

و این  اند داشتهشغلی خود  يتحصیلی و آینده يرشته

کریب و (اند و تمایل شخصی انتخاب کرده عالقه بارشته را 

پژوهشی بر روي انتظارات دانشجویان ). 2007همکاران، 

شغلی خود در سوئد نشان داد که  يپزشکی نسبت به آینده

 يدانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر نگران آینده

در ایران  ).2011اندرسون و همکاران، (شغلی خود هستند 

هاي دي بر روي دانشجویان گروهمتعد يها پژوهشنیز 

در تحقیقی بر روي نگرش . پزشکی انجام یافته است

اي نسبت به هاي بهداشت محیط و حرفهدانشجویان رشته

شغلی در دانشگاه علوم پزشکی  يتحصیلی و آینده يرشته

اکثر دانشجویان بهداشت محیط  که قزوین مشخص شد

ود نگرش شغلی خ يتحصیلی و آینده ينسبت به رشته

 ينگرش دانشجویان رشته که یدرحال. مطلوبی ندارند

جمالی و (قبول بود  حد قابل به اي نزدیکبهداشت حرفه

  ). 2013، یینو قلعه

 يمندي دانشجویان دانشکدهرضایتبررسی       

پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از 

جه رسید به این نتی 1390تحصیلی خود در سال  يرشته

تحصیلی در بین این  يکه میزان رضایت از رشته

، و همکاران زادهحسن(دانشجویان در حد متوسط است 

پزشکی در بررسی دیدگاه دانشجویان دندان). 2006

تحصیلی و  يدانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به رشته

 يشغلی خود دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته يآینده

از  شان یشغل ياما نسبت به آینده ،تحصیلی مثبت بود

رمضانی و همکاران، ( برخوردار بودندتري میانگین پایین

بهداشت  ينگرش دانشجویان رشته يدر مطالعه). 2009

 يمحیط دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به رشته

اکثر  که یحال در ،شغلی مشخص شد يتحصیلی و آینده

قبولی خود  يبه رشته قبولی نسبتدانشجویان نگرش قابل

بین نبودند شغلی خود خوش يداشتند، نسبت به آینده

بررسی نگرش دانشجویان ). 2008صمدي و همکاران، (

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به 

شغلی خود نشان داد که  يتحصیلی و آینده يرشته

تحصیلی و  يدانشجویان مورد مطالعه نسبت به رشته

، و همکاران رجالی(شغلی خود نگرش مثبتی دارند  يندهآی

اهواز  نشان داده  شاپور يجندپژوهش در دانشگاه ). 2008

خود رضایت  يدانشجویان مشروطی از رشتهکه است 

به نظر ). 2008 ،مطلق و همکاران( اند داشتهکمتري 

تحصیلی  يبررسی انتظارات دانشجویان از رشتهکه  رسد یم

به  تواند یمشغلی،  ينسبت به آینده ها آنیا نگرش 

افت تحصیلی دانشجویان کمک کند و عالوه بر  ینیب شیپ

    ریزي بهتر براي آموزش در برنامه يها نهیزمآن، 

این  ،رو نیا از. هاي مورد مطالعه را فراهم نمایددانشکده

 يانتظارات دانشجویان از رشته يمطالعه هدف باپژوهش 

در شغلی  يرش آنان نسبت به آیندهنگ تحصیلی خود و

 شاپور يجندبهداشت دانشگاه علوم پزشکی  يدانشکده

 .اجرا شد 1392در سال  اهواز

  کارروش 

تحلیلی بود که در _توصیفی يهمطالع یکاین پژوهش     

-90ال اول و دوم سال تحصیلی سدانشجویان ورودي نیم

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی يدر دانشکده 1389

 يجامعه. انجام گرفته شد 1392اهواز در سال  شاپور يجند

 يرشته چهاربهداشت در  يپژوهشی، دانشجویان دانشکده

اي، بهداشت محیط و بهداشت عمومی، بهداشت حرفه

. درمانی در مقطع کارشناسی بود_مدیریت خدمات بهداشتی

مورد نظر  يحجم نمونه. نفر بود 663تعداد افراد این جامعه 

     روش . نفر محاسبه شد 242ق جدول مورگان طب

یک  عنوان بههر رشته بود و  ايگیري تصادفی طبقهنمونه

متناسب با  صورت بهها نامهپرسش. در نظر گرفته شد طبقه

سه . هاي مختلف توزیع شدحجم هر طبقه در بین ورودي

 سؤاالتنامه و پاسخ به پرسشگر براي تکمیل پرسش

ها از سوي نامهپرسش. داده شدندپاسخگویان آموزش 

گرفت و پس از پرسشگران در اختیار دانشجویان قرار می

       آوري اطالعات ابزار جمع. گردیدتکمیل عودت می

 26بخش و  3اي بود، که شامل محقق ساخته ينامهپرسش

 ، انتظارات از سؤال 13، مشخصات فردي شامل سؤال

سنجش نگرش نسبت  سؤاالتو  سؤال 6تحصیلی  يرشته

 يبود که میزان انتظارات از رشته سؤال 7شغلی  يبه آینده

به  يمند عالقهتحصیلی، میزان  يتحصیلی، آگاهی از رشته

آینده خود، وجود بازار کار مناسب و موفقیت  يحرفه

پاسخ  .داداجتماعی شغل دانشجو را مورد پرسش قرار می

رجه شامل د 5بر اساس مقیاس لیکرت و در  سؤاالت

موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و  کامالًهاي گزینه

ها بهگردید که این گزینهبندي میمخالفم تقسیم کامالً
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 .دادندرا به خود اختصاص می 1 تا 5ترتیب از عدد  

نامه بر مبناي مرور متون تهیه شد و از طریق روش پرسش

اي این منظور، بر .گردید دیتأکاعتبار محتوا، روایی آن 

نفر از  سهبه  نامه پس از تدوین براي نظرخواهیپرسش

     اساتید مجرب در دانشکده تحویل گردید و پس از 

   پایایی . آوري، اصالحات پیشنهادي اعمال شدجمع

به این . نامه از طریق آزمون کرونباخ صورت گرفتپرسش

نفر از سایر دانشجویان  15نامه توسط صورت که پرسش

به  =82/0αتکمیل گردید و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 

 آمار توصیفی هاي حاصل با استفاده ازداده. آمد دست

و آمار ) انحراف معیار و توزیع فراوانی میانگین، يمحاسبه(

با ) ر و همبستگیئآزمون پیرسون، کاي اسکو(تحلیلی 

  . تجزیه و تحلیل گردید SPSS افزار نرم 17ي نسخه کمک

   ها هافتی

 %5/66(نفر از دانشجویان  242 مطالعه بر روي    

بهداشت  يدر دانشکده) پسر %5/33 دانشجویان دختر و

از آنجایی که پس . دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گردید

صحیح و کامل به  صورت بهنفر  242 هر، از گردآوري

   گویی به نرخ پاسخ، داده بودند ها پاسخنامهپرسش

توزیع مشخصات  1در جدول  .بود %100 هاامهنپرسش

  .است شده انیبفردي پاسخگویان 

توزیع درصد فراوانی نسبی مشخصات فردي  :1جدول

  بهداشت يدانشجویان مورد مطالعه در دانشکده

تحصیلی و متغیر  يبین متغیر جنس با انتظارات از رشته

دانشجویان . داري مشاهده شداشغلی ارتباط معن يآینده

 يتري از رشتهپسر نسبت به دانشجویان دختر انتظارات کم

و در عین حال نسبت  )=P 0001/0(تحصیلی خود داشتند 

  .)=01/0P(شغلی خود ناامیدتر بودند  يبه آینده

  

د، ـبه تولـن، رتـغیرهاي سـین متـب يهـرسی رابطبر 

با ) دانشگاهی و دانشگاهیپیش( ل، معدلـعیت تأهـوض

نسبت به  ي تحصیلی و نگرشمتغیرهاي انتظارات از رشته

 2 در جدول. داري را نشان ندادي شغلی ارتباط معناآینده

توزیع وضعیت خانوادگی مؤثر بر دیدگاه مناسب و نامناسب 

تحصیلی و نگرش  يیان نسبت به انتظارات از رشتهدانشجو

  .شغلی بیان شده است ينسبت به آینده

توزیع درصد فراوانی نسبی وضعیت خانوادگی  :2جدول

  بهداشت يدانشجویان مورد مطالعه در دانشکده

شغلی با متغیرهاي  يبین متغیر نگرش نسبت به آینده

و  )=03/0P(، تحصیالت پدر )=001/0P(شغل پدر 

داري اارتباط آماري معن )=003/0P(تحصیالت مادر 

 يعالوه بر آن، متغیر انتظارات از رشته. مشاهده شد

و شغل  )=001/0P(تحصیلی با متغیرهاي تحصیالت پدر 

بررسی . داري داشتاارتباط آماري معن )=01/0P(مادر 

بین متغیر فاصله از محل سکونت تا محل تحصیل  يرابطه

 از و انتظارات )=60/0P( شغلی يبا نگرش نسبت به آینده

. داري نشان نداداارتباط معن )=052/0P( تحصیلی يرشته

اطالعات مربوط به متغیر وضعیت اقتصادي با  3 جدول

تحصیلی و نگرش نسبت به  ياز رشتهمتغیرهاي انتظارات 

شغلی در دانشجویان مورد مطالعه را به تفکیک  يآینده

  .دهدنشان می

 درصد فراوانی ها داده يبند گروه مشخصات دموگرافیک

  21-18 )سال(سن 

22-25  

26-29  

 به باال30

6/37  

7/58 

3/3  

4/0 

  مذکر  جنسیت

 مؤنث

5/66  

5/33  

  مجرد وضعیت تأهل

 متأهل

88  

12 

  

 تولد يرتبه

  فرزند اول

 فرزند دوم

  فرزند سوم

 شتریب وفرزند چهارم 

7/17  

5/21 

6/23 

2/37  

  >13 دانشگاهیمعدل دیپلم و پیش

13-15  

15-17  

<17 

8/0  

3/10  

8/79  

1/9 

  >13 معدل دانشگاه

13-15  

15-17  

<17 

4/0  

3/3  

2/44  

1/52 

 درصد فراوانی  هاداده يبند گروه  وضعیت خانوادگی

  شاغل وضعیت اشتغال به کار

  غیرشاغل

3/8  

7/91 

  آزاد  شغل پدر

  کارمند

 بیکار

8/55 

38  

2/6  

  دار خانه  شغل مادر

 شاغل

2/87  

8/12  

  ضعیف  وضعیت اقتصادي

  متوسط

  خوب

 عالی

5/4  

48  

1/42  

4/5  

فاصله از محل سکونت تا 

  محل تحصیل

100>  

100-300 

300 -500  

<500 

7/25  

3/37  

9/19  

1/17 

  سوادبی  تحصیالت پدر

  ابتدایی

  راهنمایی

  دبیرستان

  اهیدانشگ

4/7  

2/25  

4/17  

3/27  

7/22  

  سوادبی  تحصیالت مادر

  ابتدایی

  راهنمایی

  دبیرستان

  دانشگاهی

3/17  

9/26  

7/20  

7/10  

4/24  
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توزیع فراوانی نسبی متغیر وضعیت اقتصادي با  :3جدول

 يو نگرش نسبت به آینده ظارات از رشتهمتغیرهاي انت

  شغلی

بین متغیر وضعیت که ر نشان داد یکاي اسکو آزمون

 تحصیلی ياقتصادي با متغیرهاي انتظارات از رشته

)01/0P=( شغلی  يو آینده)0001/0P=(  ارتباط آماري

بین که در نهایت شایان ذکر است . داري وجود داردامعن

تحصیلی و متغیر نگرش نسبت  يرشته متغیر انتظارات از 

شغلی در دانشجویان مورد مطالعه ارتباط آماري  يبه آینده

درصد  1نمودار . )=001/0P(داري مشاهده گردید معنا

 يبرآورد نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به آینده

  .دهدمی نشان  شغلی را

بهداشت دانشگاه  ينگرش دانشجویان دانشکده: 1نمودار 

شغلی  ياهواز نسبت به آینده شاپور يجندعلوم پزشکی 

  1392: خود

  
  

از دانشجویان انتظارات زیاد و  %5/9 که نشان داد ها افتهی 

تحصیلی  يانتظارات نسبتاً زیادي از رشته ها آن 1/59%

از  %5/59که  دیآ یم برنیز چنین  1از نمودار . خود داشتند

شغلی خود نسبتاً امیدوار و  يدانشجویان نسبت به آینده

   .داراي سطح امیدواري خوب بودند ها آن 8/19%

  بحث

ه بررسی انتظارات دانشجویان هدف این مطالع     

تحصیلی و نگرش آنان  يبهداشت در مورد رشته يدانشکده

استفاده از نقطه نظرات و  رمنظو بهشغلی  ينسبت به آینده

از ارزیابی . هاي آینده بودریزيدر برنامه ها آندیدگاه 

تحصیلی مشخص شد که درصد  يمربوط به رشته سؤاالت

تحصیلی خود  يباالیی از دانشجویان مورد مطالعه از رشته

انتظارات باالیی داشتند و اکثریت آنان نگرش مناسبی 

نتایج این . داشتند خودي شغلی رشته ينسبت به آینده

 .دار این دو متغیر با هم بودمعنامطالعه حاکی از ارتباط 

اهواز نشان داد که  شاپور يجنددر دانشگاه  يا مطالعه

خود رضایت کمتري  يدانشجویان مشروطی از رشته

بررسی  رو نیا از). 2008 ،مطلق و همکاران( اند داشته

ثیر داشته باشند متغیرهایی که ممکن است بر این عامل تأ

ریزي براي جلوگیري از افت و برنامه ینیب شیپتواند به می

داري معنادر این مطالعه تفاوت . کیفیت آموزش کمک کند

 ياز نظر انتظارات از رشته و دختربین دانشجویان پسر 

انتظارات کمتري نسبت  و پسرانتحصیلی مشاهده شد 

 استرالیا در يا مطالعه. تحصیلی داشتند يدختران از رشته

 تحصیل از پسران از بیش دختران که نیز نشان داده است

 ).2005 ،همکاران و کراوس( کنند یم رضایت احساس خود

تحصیلی بین دو  يدر پژوهش قادري در نگرش به رشته

 ،قادري و همکاران(جنس اختالف وجود داشته است 

2003 .(  

محیط دانشگاه  عالوه بر آن، در دانشجویان بهداشت    

تحصیلی در بین  يرشته به علوم پزشکی قزوین نگرش

این مورد در . داري نشان دادمعناپسران و دختران اختالف 

نداشت  يدار معنااختالف  يا حرفهدانشجویان بهداشت 

، برخی مطالعات حال  نیا با). 2013 همکاران،جمالی و (

 پزشکی ومعل دانشگاه در. کنند ینم دییتأچنین نتایجی را 

تحصیلی در  يبین جنس با نگرش به رشته يرابطه اصفهان

در دانشگاه علوم ). 2008 ،رجالی و همکاران(رابطه نبود 

پزشکی بابل نیز بین متغیرهاي جنس دانشجویان پزشکی با 

مشاهده نشد  يدار معنا يشغلی رابطه ينگرش به آینده

شت که نگرش باید در نظر دا  ).2003 همکاران،حاجیان و (

نگرش . تحصیلی تحت تأثیر عوامل مختلفی است يبه رشته

در این  کننده نییتعشغلی یکی از عوامل  ينسبت به آینده

متقابلی با نگرش به  يکه از رابطه شود یمزمینه محسوب 

در  شده انجامدر پژوهش . تحصیلی برخوردار است يرشته

ن امنیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیشتر دانشجویا

 اند دانستهشغلی را موجب ایجاد نگرش منفی به رشته 

در دانشگاه علوم پزشکی  ).2003 ،قادري و همکاران(

 يآینده به نگرش نظر از پسر و دختر همدان دانشجویان

  . نداشتند اختالفی یکدیگر با شغلی

 

 برآورد  متغیر

  متغیر

 وضعیت اقتصادي

 عالی خوب متوسط ضعیف

انتظارات از 

 يرشته

 تحصیلی

8/30 کم  4/38  8/30  0 

کم نسبتاً  8/4  5/55  5/36  2/3  

زیاد نسبتاً  8/2  1/44  2/48  9/4  

7/8 زیاد  5/56  1/26  7/8  

شغلی يآینده 7/85 ناامید   3/14  0 0 

ناامید نسبتاً  7/4  8/48  8/41  7/4  

امیدوار نسبتاً  1/3  1/54  6/39  2/4  

2/4 امیدوار  3/33  2/56  3/6  
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 بودند ناامید خود شغلی يآینده به نسبت ها آن اکثر اما

قبلی در  يدر مطالعه. )2009 ،همکاران و صمدي(

 50همدان حدود  پزشکی علوم دانشگاه بهداشت يدانشکده

 ستاري(شغلی خود بودند  يدانشجویان نگران آینده درصد

 با آینده شغلی امنیت يا مطالعهدر . )2001 ،همکاران و

 مشکالت براي نگرانی بوده و رابطه در تأهل وضعیت

 است بوده متفاوت تردخ و پسر دانشجویان در اقتصادي

پزشکی دانشجویان دندان در. )2003 ،همکاران و قادري(

و  نگرش دختران يدانشگاه علوم پزشکی شیراز مقایسه

 نشان معناداري را تفاوت شغلی يآینده به نسبت پسران

 از مردان بیشتر که باشد حقیقت این بیانگر تواند یم که داد

هدایتی و (انند نگر خود شغلی يآینده به نسبت زنان

ق فردي، خدمت به جامعه، جایگاه عالی). 2012، همکاران

     سوي جامعه اجتماعی رشته و القاي اهمیت رشته از

شغلی اثر داشته باشد  يتواند بر نگرش مثبت به آیندهمی

 که است آن ظریف نکته و) 2008 ،رجالی و همکاران(

 یزشانگ به منجر، شغلی يآینده به نسبت مثبت نگرش

 در فرد شودمی باعث و گردد یم آینده در فرد شغلی

 و ایروانی( باشد موفق خود يآینده شغل در نیز واقعیت

رضایت دانشجویان بهداشت  يدر مطالعه ).2002 ،همکاران

محیط در دانشگاه علوم پزشکی گیالن نگرش اکثر 

شغلی خود مثبت یا بسیار  يدانشجویان نسبت به آینده

  . مثبت بود

تحصیلی این دانشجویان معتقد بودند  يدر مورد رشته    

در مقاطع تحصیلی باالتر داراي ارزش و  ها آن يکه رشته

در ). 2012مهرابیان و همکاران، (اهمیت بیشتري است 

 دانشجویاناز  %80 به پژوهش حاضر نیز نزدیک يها افتهی

 امیدوار خود شغلی يآینده به نسبت بهداشت يدانشکده

صدر در نتایج پژوهش  .ندشد برآورد امیدوار بسیار یا

پیرامون نگرش دانشجویان ) 2004(و همکاران  یارحام

این دانشجویان نگرش  که پزشکی اصفهان مشخص شد

 يتحصیلی و آینده يبسیار مناسبی نسبت به انتخاب رشته

فتاحی و همکاران  يدر مطالعه. اند داشتهشغلی خود 

پزشکی نیز اکثر یان دندانبر روي دانشجو) 2004(

در . بودند مند عالقهتحصیلی خود  يدانشجویان به رشته

و رجالی ) 2010(و همکاران  نسب ییسنامطالعات دیگر که 

 %90 به انجام رساندند نیز بیش از) 2008(و همکاران 

تحصیلی خود رضایت داشتند و  يدانشجویان از رشته

 در ه بر آن عالو. داشتند آننگرش مثبتی نسبت به 

تحت  )2007( کریب و همکاراناز سوي اي که هعمطال

 نگرش و روابط میان فرهنگی در يمقایسه«عنوان 

   ند وـایلـانادا، تـکی در سه کشور کـپزشان دندانـجویـدانش

 درصد بسیار زیادي از که مشخص شدانجام گرفت،   »ژاپن

تحصیلی و  يدانشجویان نگرش مثبتی نسبت به رشته

شغلی خود داشته و این رشته را با عالقه و تمایل  يندهآی

پژوهش جاناتان و نتایج  .اندشخصی انتخاب کرده

را  ریتأثکه والدین بیشترین نشان داد  )2013( همکارانش

در نتایج این . دارند فرزندانشان تحصیلی يدر انتخاب رشته

تري نسبت به پژوهش نیز پاسخگویانی که دیدگاه مناسب

داراي پدر شاغل و والدین با  ،شغلی داشتند يهآیند

 ياز سوي دیگر انتظارات از رشته. بودندتحصیالت باال 

تحصیلی با متغیرهاي تحصیالت پدر و شغل مادر در ارتباط 

 قبلی در دانشگاه علوم پزشکی يدر مطالعه. بود

اهواز بر روي دانشجویان مشروط شده مشخص  شاپور يجند

 زیر پدر مشروطی تحصیالت دانشجویان از %73در که شد 

 بوده دیپلم زیر مادر تحصیالتها از آن %85در  و دیپلم

  .)2008 ،همکاران و مطلق( است

 بین سطح که شد اعالم استرالیا از گزارشی در هرچند     

 درس به ها آن نگرش با دانشجویان اقتصادي_اجتماعی

در  ).2005 ،همکاران و کراوس( یافت نشده است ايرابطه

حاضر بین وضعیت اقتصادي و متغیرهاي  يمطالعه

 يتحصیلی و نگرش نسبت به آینده يانتظارات از رشته

افرادي که . داري مشاهده شدمعناشغلی ارتباط آماري 

از  ،سطح اقتصادي خانواده خود را باالتر ابراز نموده بودند

 تحصیلی خود انتظارات بیشتري داشتند و نسبت به يرشته

 توان یماین اختالف را . شغلی خود امیدوارتر بودند يآینده

به اختالفات وضعیت فرهنگی و اقتصادي دو جامعه نسبت 

الزم باشد در دانشگاه علوم  که رسد یمبه نظر  رو نیا از. داد

تدوین شود تا دانشجویانی که  ییها برنامهپزشکی اهواز 

بتوانند پس از پشتیبانی مالی کمتري از سوي خانواده دارند 

 وقت پارهبه مشاغلی موقت یا  مدت کوتاه يها دورهگذراندن 

طراحی کارهاي دانشجویی در راستاي اهداف . بپردازند

از  .در این زمینه کارگشا باشد تواند یمدانشگاه نیز 

هاي این مطالعه، تکیه بر اطالعاتی بود که از نظر محدودیت

بله با این محدودیت براي مقا. بود آمده دست بهدانشجویان 

الزم است که از اطالعات آموزش دانشکده در رابطه با 

هاي جهت تعمیم یافته هرحال  به. دانشجویان استفاده شود

هاي مرتبط با این مطالعه به تمامی دانشجویان این رشته

بهداشت نیاز به انجام تحقیق بیشتر در سایر  يدانشکده

ود دارد تا بتوان با هاي علوم بهداشتی کشور وجدانشکده

ها تکیه نمود و امکان اطمینان بیشتري به این یافته

ها در میان این دانشجویان را انتظارات و نگرش يمقایسه

 نوالؤبرداري از این نتایج از سوي مسبهره. فراهم آورد

هايریزيمناسبی را جهت برنامه يتواند زمینهمربوطه می
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و تربیت دانشجویان این  بهتر و بازنگري در امر پذیرش 

  .ها در آینده ارائه نمایدرشته

  گیرينتیجه

اساس نتایج این مطالعه اکثریت دانشجویان مورد  بر     

تحصیلی خود داشتند و  يمطالعه انتظارات باالیی از رشته

شغلی خود  يچنین نگرش بیشتر آنان نسبت به آیندههم

گونگی تأثیر مطالعه بر روي چ .بسیار مناسب ارزیابی شد

جنسیت، شغل و تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادي 

 تا رسد و  الزم استخانوادگی مناسب ضروري به نظر می

ریزان آموزشی موارد مذکور ارزیابی شوند و مد نظر برنامه

   .قرار بگیرند

  تشکر و قدردانی

ن و دانشــجویان الوؤاز همکــاري مســ  لهیوســ نیبــد     

گزاري و قدردانی ین پژوهش سپاسبهداشت با ا يدانشکده

  .گرددمی
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Abstract: Students' expectations and attitudes about their academic field and prospective job 
are two effective factors for their motivation. This study was aimed to study the relationship 
between the expectation of academic field and attitude about prospective job among students in 
school of health at Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences in 2014. In this 
descriptive-analytical investigation, 242 students contributed to answer the study instrument 
which was a researcher-made questionnaire including 26 questions; it was included 13 questions 
for demographic questions, 13 questions for investigating students' expects, and   their attitude 
about job prospect. The correlation between these items and demographic field were 
investigated; in addition, collected data were analyzed having used analytical and descriptive 
statistics in spss17,. 68/6% of participations were highly expected corresponding to their 
academic field, and 79/3% of students had hopefully positive attitude about their future job. 
Furthermore, these two variables were significantly correlated and effecting each other. 
Accordingly, this study has addressed positive view of students in terms of their academic field 
and job prospect, moreover, results of This study can be applied in future plans and create more 
clear scene about their job prospect, in terms of job and employment in future life. 
 

Keywords: Student, Attitude, Educational Program, prospecting job. 
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