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ادامه تحصیل  ةمقطعی است و به منظور تعیین عوامل مرتبط با انگیز -توصیفی ةیک مطالع پژوهش حاضر، :چكيده

مورد مطالعه، کلیه  ةجامع صورت گرفته است. 1393 سال دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ،های بهداشتدانشجویان رشته

عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی و  ةینسؤال در زم 43پژوهش )مشتمل بر  ةنامپرسش بودند. بهداشت ةدانشجویان دانشکد

بر  .صورت پذیرفت  SPSS19 افزاربا استفاده از نرم هاتکمیل گردید. تجزیه و تحلیل دادهنفر  279توسط عوامل اجتماعی( 

وان خود ای، محیط و عمومی، به ترتیب تنشجویان مهندسی حرفهدرصد از دا 4/68و 4/72، 6/75های پژوهش، اساس یافته

رای رسیدن به مدارج علمی باالتر، مثبت ارزیابی نموده بودند. از دیدگاه اکثریت دانشجویان مهندسی محیط، افزایش را ب

        از دیدگاه اکثریت دانشجویان درصد( و  2/61خانواده برای ادامه تحصیل دانشجو ) ة%( و عالق8/82های عملی )مهارت

%( افزایش سطح علمی 5/76%( و در دانشجویان عمومی )8/71) ه تحصیلای، استفاده از تمام امکانات موجود برای ادامحرفه

ارشد بوده است. همچنین از دیدگاه اکثریت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ةانگیزة کنندو آگاهی به عنوان عوامل تقویت

نداشتن  سی بهداشت محیطمهند ها، و در گروهای، عامل تمایل به ادامه تحصیل در سایر رشتهدانشجویان عمومی و حرفه

          ازادامه تحصیل در مقطع باالتر ذکر شده است.  ةانگیز ةبه عنوان عامل بازدارند ریزی مناسب از طرف دانشجوبرنامه

های ادامه تحصیل از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا، تقویت برنامه ةانگیز عوامل فردی و خانوادگی در ،کهیایآنج

ثری در ؤم تواند نقش مفید وشغلی می ةتحصیلی و آیند ةو حمایت از دانشجویان در توجیه رشت آموزشی، ارایه مشاوره

 آنها در ادامه تحصیل داشته باشد. ةتقویت انگیز
 

 

 .ادامه تحصیل، دانشجویان، بهداشت انگیزه، کليدي: واژگان
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 مقدمه
     امروزه آموزش عالی نقش مهمی در بازار کار ایفا 

اقتصادی از طریق توسعه و  ةو مشارکت در توسع کندمی

ها موریت اصلی دانشگاهأتربیت نیروی کار بخش مهمی از م

(. به همین دلیل 2006 ،)هاامرلینک دهدرا تشکیل می

تربیت نیروی متخصص و کارآمد یکی از اهداف مهم 

ها از تمام توان آموزش عالی است. در این راستا دانشگاه

آموختگان پس از نند تا این که دانشکخود استفاده می

تر و بهتر به کشور را سریع ةفراغت از تحصیل چرخ توسع

شود به حرکت درآورند؛ اما در بسیاری موارد مشاهده می

        کاری، فرصت الزم در اختیار این بی ةدلیل پدید

های دانشگاهی گیرد تا آموختهآموختگان قرار نمیدانش

ظهور رسانده  ةکشور به منص برد اهدافخود را برای پیش

کمی و کیفی  ةهایی که در توسعو با وجود تمام تالش

ها انجام شده کمتر به این حوزه )به کارگیری این دانشگاه

های مورد نیاز کشور( نیروی انسانی در مشاغل و پست

توجه شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در ده سال 

             درصد  50 اخیر حاکی از آن است که، تقریباً

اند و نزدیک به نیمی آموختگان جذب بازار کار شدهدانش

 ؛1382،صابریان ؛1382،ند )سمنانیهستکار از آنان بی

(. افزون بر این، نتایج بیشتر 1385صالحی عمران، 

 ة بیکاری آشکار و پنهان مطالعات حاکی از بروز پدید

ن امر در التحصیالن در کشورمان است. صاحب نظرافارغ

، عوامل متعدد بررسی علل به وجود آمدن این شرایط

اند که فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ذکر نموده

بخشی از آن متوجه عوامل درون فردی شخص تحصیل 

 :کرده بوده و بخشی دیگر متوجه عوامل بیرونی مانند

جامعه و به ویژه دانشگاه است. در واکاوی عوامل بیرونی 

های شغلی، وان به موارد متعددی از جمله نبود فرصتتمی

های دانشگاهی با نیازهای بازارکار، عدم انطباق آموزش

های دانشگاهی و مواردی از این دست عدم کیفیت آموزش

اشاره کرد و در ارتباط با عوامل فردی نیز مواردی مانند 

      های تخصصی ودانش، مهارت، تجربه، توانمندی

توان مدنظر قرار داد وب افراد را میهای نامطلنگرش

(. به طور معمول موفقیت در هر کاری و 1386 ،)همتی

ی نگرش مثبت به ان عمل یا رسیدن به هدف نیازمند نوع

اشتغال مفید و  ةباشد. انگیزش شغلی برای ادامهدف می

کارامد، امری ضروری است. به طور کلی ترکیب 

ل نسبت به یک ها، احساسات و آمادگی برای عم شناخت

گویند مسأله را نگرش شخص نسبت به آن مسأله می

بین  رقابت شدید جهت به (. امروزه،1383 )صدرارحامی،

جوانان برای کسب تحصیالت عالی، افراد از طبقات 

مختلف و گاهی بدون  های انگیزه با و جامعه گوناگون

 های مختلف آموزشی ناخت، آگاهی و عالقه، وارد رشتهش

های آموزش برنامه ( و اگر1385)روحی قنبر، شوند  یم

نیروی انسانی متناسب با نیازهای بهداشتی و درمانی 

بود سطح سالمت جامعه  نخواهند قادر نباشد، آنها کشورها

را به حدی برسانند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و 

)مبارک  باشند اقتصادی زندگی مولدی داشته

ه برای یادگیری این نیروی ( و داشتن انگیز1393،آبادی

انسانی بسیار با اهمیت است. انگیزش عاملی درونی است 

منبعث از نیازهای  که فرد را از درون به فعالیت واداشته و

های نوین، در آوری (. کسب فن2000 ،فرد است )توروفینو

دانش قبلی، انگیزه برای رسیدن به تعالی، رفع  ةسای

یت ایجاد رضایت از زندگی ها و نیازها و در نهاخواسته

(. بیشتر 2000صورت گرفته است )دوس ول وهمکاران, 

معتقدند که انگیزه شامل تمام مواردی است  هاسینتئوری

که منجر به آموختن شده است. اینکه آیا انگیزه دستیابی 

شود که در ؤالی میبه پاسخ، سبب جستجو و یافتن س

 که آنجایی ز(. ا2003ذهن محقق شکل گرفته است )گلن, 

 استعدادها، به باید لذا است رفتار در تغییر نوعی یادگیری

فراگیران پی برد )عبدالعلیان  های توانایی و عالیق ها،نگیزها

 دیگری (. به عالوه بنیامین بلوم عوامل1379 ،وهمکاران

 یادگیری بر نیز را محیطی شرایط و زمان مانند گذشت

 نبودن دلیل به (. صرفا1971ً ،داند )بلوم وهمکاران مؤثر می

 را یادگیری فرآیند توانفراگیران نمی در یادگیری ةانگیز

حین تدریس و تحصیل نیز  در توان می بلکه نمود متوقف

 ،()هواتی1383، کرد )اسدی نوقانی ایجاد انگیزه در آنها

         نگرش که رسد در این بین به نظر می (.2001

عه و ابعاد در جام آموختگان به وضعیت اشتغالدانش

ترین مختلف آن )به عنوان یک عامل فردی( یکی از مهم

ثر بر وضعیت اشتغال باشد و از سوی دیگر ؤعوامل م

؛ تأثیرگذار باشدتواند بر نگرش فرد وضعیت اشتغال نیز می

آموختگان به نگرش دانش ةبنابراین، از هر دو جهت مطالع

. ثر بر آن امری مهم استؤاشتغال و تبیین عوامل م

            نیترموفق نگرشاند که ها نشان دادهبررسی

 (1383 ،همکاران )پویا زاده و است رفتار ةکنندینیبشیپ

ی هاتیموقع و موضوعاتی تمام به نسبت فرد واکنش رب و

 این کهیی آنجا از ودارد  میمستق ریثأت نگرش، به وابسته

 بر ریثأت موجب ،هستند فرد انگاره خود ازی بخش هانگرش

 فرد رفتار ( بنابراین،1384 ،)رشیدترابی شوندیموی  رفتار

 اوی منف یا مثبت نگرش بر معموالً موضوع یک قبال در

(. برای ادامه 1380 ،)میلر دارد داللت موضوع آن به نسبت

کلیدی هدف آگاهانه است، ةکنندتحصیل، انگیزه که فراهم
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(. طبق اظهار نظر هادوی 2001، )هواتی ستضروری

های با رقابت گسترده در نشجویان دانشگاه( دا1384)

شود. اما در داخل کنکور سراسری وارد دانشگاه می

یل ندارند.  تحص ةکافی برای ادام ةها انگیزدانشگاه

 100کند که از بین هر بیان می (1384همچنین کثیری )

شوند و نفر وارد دانشگاه می 10متقاضی ورود به دانشگاه 

 ةنفر وارد مشاغل مرتبط با رشت 1نفر تنها  10از این 

انگیزگی بین دانشجویان شود. بنابراین بیتحصیل خود می

 اگر .تحصیل در مقاطع باالتر طبیعی است ةبرای ادام

 انگیزش کاهش یا افزایش به منجر عواملی چه بدانیم که

 را ها ن انسا رفتار زیادی حدودی تا توانیمشوند، میمی

(.تعیین میزان انگیزه 1383،قابیکنیم )اسدی نو بینی پیش

شناسی بهداشت محیط و بهداشت در دانشجویان کار

ای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای ادامه تحصیل حرفه

باید به صورت مدون و با بررسی صورت گیرد تا در این 

های راستا در صورت وجود عوامل بازدارنده در بررسی

نده آنها پرداخت و کنکننده و برطرفدبعدی به علل ایجا

سازی کننده به غنینیز در صورت وجود عوامل تقویت

وهش حاضر به منظور تعیین  بیشتر این عوامل پرداخت. پژ

ادامه تحصیل دانشجویان  ةعوامل مرتبط با انگیز

ای دانشگاه کارشناسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه

 صورت گرفته است. 1393علوم پزشکی شاهرود در سال 

 هاروش
مقطعی است و با  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی      

ادامه تحصیل  ةهدف تعیین عوامل مرتبط با انگیز

 1393دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

مورد مطالعه،  ةصورت گرفته است. در این پژوهش جامع

دانشجویان بهداشت محیط، بهداشت عمومی و  ةکلی

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  ةای دانشکدبهداشت حرفه

پس از انجام مطالعات است.  شاهرود در مقطع کارشناسی

الزم برای انجام تحقیق و ای و کسب آمادگی کتابخانه

 ةدانشگاه علوم پزشکی شاهرود کلی نامه ازفیاخذ معر

دند دانشجویانی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بو

ند اش حاضر عبارتبه پژوهانتخاب شدند. معیارهای ورود 

در حال تحصیل در یکی از 1393دانشجوی سال  -1از: 

های بهداشت محیط، بهداشت عمومی و بهداشت  رشته

 ای باشد.حرفه

دانشجوی مشروط، تغییر رشته، مهمان یا انتقالی به  -2

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نباشد. ةدانشکد

و  پژوهش فاهداتوضیح پس از انتخاب دانشجویان و 

 مطالعه،جهت شرکت در  دانشجویانرضایت  جلب

های  نامههای پژوهش تکمیل گردید. پرسشنامهپرسش

عات دموگرافیک و الاط ةنامپرسشپژوهش حاضر شامل 

ادامه  ةانگیز ةپژوهشگر ساخت ةنامهمچنین پرسش

عوامل فردی،  ةدر زمین سؤال 43مشتمل بر )تحصیل 

در پایان  است که (اجتماعی خانوادگی، اقتصادی و عوامل

کالس درسی و با هماهنگی با استاد مربوطه توسط آنان  

 ةانگیز ةنامپرسشتکمیل شد. جهت تعیین اعتبار علمی 

نامه، از پرسش ةادامه تحصیل، پس از تکمیل عبارات اولی

هیأت علمی  یروش اعتبار محتوا و نظر کارشناسی اعضا

بهداشت  ةن رشتاسدانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مدر

نامه استفاده شد و نظرات پیشنهادی آنان در پرسش

نامه، از روش پرسش پایایی تعیین جهتاعمال گردید و 

  نیمه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و روش دو

نامه استفاده شد. در روش آلفای کرونباخ، کردن پرسش

 0,85نامه، پرسش کل برای کرونباخ آلفای ضریب

کل عبارات  ةکردن، نمر  نیمه در روش دو. شد بهمحاس

زوج و فرد محاسبه شد و سپس با آزمون همبستگی 

بدین . ها برآورد گردیدخطی پیرسون، همبستگی آن

بندی و سپس آوری، طبقهترتیب اطالعات مورد نظر جمع

های روشو با کمک   SPSS19افزار با استفاده از نرم

 کای دو، های آماری مونآماری توصیفی و استنباطی )آز

آنالیز واریانس  و ضریب همبستگی پیرسون تی مستقل،

 ت. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف (طرفه یک

 نتايج
حاضر، میانگین  عةهای حاصل از مطالبر اساس یافته    

سال محاسبه  5/22±22سنی واحدهای مورد پژوهش 

 گردید. میانگین معدل ترم گذشته واحدهای مورد پژوهش

بهداشت عمومی  ة، رشت16±1/1بهداشت محیط ةدر رشت

محاسبه  5/16±2/1ای بهداشت حرفه ةو رشت 3/1±6/16

گردید. اکثریت آنان اظهار داشته بودند که درآمد اقتصادی 

دهد. سطح آنان را می ةخانواده کفایت زندگی روزمر

تحصیالت پدر در اکثر واحدهای مورد پژوهش، زیر دیپلم 

 نامه از جهتارتباط با پایایی پرسش گزارش شد. در

 279ریب آلفای کرونباخ در نمونه ، ضهمسانی درونی

محاسبه  α=85/0نامه کل پرسش نفری از دانشجویان برای

کردن، همبستگی عبارات زوج و   نیمه در روش دوگردید و 

ه بر  اساس نتایج بدست آمد. ه ب =75/0rنامه پرسش فرد

ر واحدهای مورد پژوهش در هر دست آمده از مطالعه، اکث

سه گروه کارشناسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی و 

ای، عواملی چون: مثبت ارزیابی توان خود را بهداشت حرفه

برای رسیدن به مدارج علمی باالتر، استفاده از تمام 

امکانات موجود برای ادامه تحصیل، استعداد درس خواندن، 

االتر، افزایش سطح ها با داشتن دانش بکمک به انسان
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های عملی، لذت بردن از علمی و آگاهی،  افزایش مهارت

یادگیری نکات، مطالب جدید در رشته، مهم بودن ادامه 

تحصیل و گرفتن مدرک باالتر را از عوامل فردی و تقویت 

ادامه تحصیل ذکر  ةمرتبط و با اهمیت در انگیز ةکنند

 (. 1)نمودار اندکرده
مرتبط و با اهمیت در  ةکنندامل فردی و تقویتعو -1نمودار شماره 

 ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش ةانگیز

 
تفاوت آماری از نظر  >05/0Pآزمون آماری کای دو با 

های عملی و مهم بودن ادامه عوامل: افزایش مهارت

شناسی تحصیل و گرفتن مدرک باالتر، بین سه گروه کار

ای نشان بهداشت محیط، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه

تفاوت آماری از نظر  <05/0Pداد. همین آزمون آماری، با 

سایر عوامل مذکور بین سه گروه کارشناسی بهداشت 

 ای نشان نداد.محیط، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه

اکثر واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی 

ای، ، بهداشت عمومی و بهداشت حرفهبهداشت محیط

خانواده به ادامه تحصیل دانشجو و  ةعواملی چون: عالق

تشویق خانواده به ادامه تحصیل را از عوامل خانوادگی و 

ادامه تحصیل ذکر  ةمؤثر و با اهمیت در انگیز ةکنندتقویت

تفاوت آماری از نظر  <05/0Pکردند. این آزمون آماری با 

بین سه گروه کارشناسی بهداشت محیط، عوامل ذکر شده، 

 )نمودار نشان نداد را ایبهداشت عمومی و بهداشت حرفه

2 .) 
مرتبط و با اهمیت  ةکنندعوامل خانوادگی و تقویت -2نمودار شماره 

 ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش ةدر انگیز

 
 

ژوهش حاضر، اکثر واحدهای بر اساس نتایج حاصل از پ

مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی بهداشت محیط، 

ای، عامل: افزایش حقوق بهداشت عمومی و بهداشت حرفه

و مزایا و افزایش مقبولیت اجتماعی به خاطر درآمد بیشتر 

مؤثر و  ةکنندبا مدرک باالتر را از عوامل اقتصادی و تقویت

صیل ذکر کردند. این آزمون ادامه تح ةبا اهمیت در انگیز

تفاوت آماری از نظر عامل ذکر شده،  <05/0Pآماری با 

بین سه گروه کارشناسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی 

توان گفت اکثر همچنین می ای نشان نداد.و بهداشت حرفه

واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه کارشناسی 

ی، ابهداشت محیط، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه

رسیدن به پستهای ، بهتر شدن امنیت شغلیعواملی چون: 

ایجاد فرصت انجام و  عالقه به کار با مدرک باالتر، مدیریتی

را از  های مختلف آموزشی و خدماتیفعالیت در عرصه

مرتبط و با اهمیت در  ةکنندعوامل اجتماعی و تقویت

ادامه تحصیل ذکر کردند. این آزمون آماری با  ةانگیز

05/0P>  تفاوت آماری از نظر عوامل ذکر شده، بین سه

گروه کارشناسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی و 

 (.3 )نمودارد ای نشان ندابهداشت حرفه
کننده و اجتماعی مرتبط و با اهمیت عوامل تقویت -3 ةنمودار شمار

 ادامه تحصیل از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش ةدر انگیز

 
مرتبط و با اهمیت در  ةکنندهمچنین سایر عوامل تقویت

ادامه تحصیل، در بعد عوامل فردی عواملی چون:  ةانگیز

ریزی درسی در جهت پیشرفت تحصیلی، انجام برنامه

وظیفه بهتر در محیط کار، در بعد عوامل خانوادگی عامل: 

 تحصیلی، در بعد عوامل اقتصادی ةرضایت خانواده از رشت

و در بعد  عامل: افزایش حقوق و مزایا با ادامه تحصیل

عوامل فردی عواملی چون: کسب مقبولیت اجتماعی با 

ادامه تحصیل و رسیدن به رتبه و مقام اساتید رشته ذکر 

 کردند. 

 بحث 
ادامه تحصیل  ةدر این مطالعه، عوامل مرتبط با انگیز    

رسی های بهداشت مورد بردانشجویان کارشناسی رشته

تواند موجب  انتخابی می ةقرار گرفت. عالقه به رشت

یا برعکس منجر به  پیشرفت و ارتقای علمی دانشجویان و

 دشوخستگی از ادامه تحصیل  زدگی و ناامیدی ودل

که یکی از معضالت آموزشی، (. از آن جایی1388 ،)صمدی
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ین باید تحصیلی دانشجویان است، بنابرا ةکاهش انگیز

 ةانگیز ة، عوامل کاهندکیفیت آموزشیجهت ارتقای 

، )جمالیان برطرف کرد تحصیلی دانشجویان را شناسایی و

دهد، اکثر حاضر نشان می ة(. نتایج حاصل از مطالع1379

واحدهای مورد پژوهش در هر سه گروه مهندسی بهداشت 

ای، محیط، بهداشت عمومی و مهندسی بهداشت حرفه

خود را برای رسیدن به عواملی چون: مثبت ارزیابی توان 

مدارج علمی باالتر، استفاده از تمام امکانات موجود برای 

ادامه تحصیل، استعداد درس خواندن، کمک به انسانها با 

داشتن دانش باالتر، افزایش سطح علمی و آگاهی، افزایش 

گیری نکات و مطالب های عملی، لذت بردن از یادمهارت

تحصیل و گرفتن مدرک و مهم بودن ادامه جدید در رشته 

مرتبط و با اهمیت  ةکنندباالتر را از عوامل فردی و تقویت

انجام گرفته  ةادامه تحصیل ذکر کردند. در مطالع ةدر انگیز

(، اغلب دانشجویان 1385 ،همکاران زاده وحسن)توسط 

شغلی خود  ةآیند ةپزشکی ادامه تحصیل را به عنوان برنام

( 1391،آغاجیقره)ر مطالعه برگزیده بودند. در حالی که د

دانشجویان کارشناسی  ةعالق در بررسی میزان انگیزه و

رادیولوژی تبریز، تمایل به اشتغال با مدرک کارشناسی 

نسبت به افرادی که عالقه به ادامه تحصیل داشتند بیشتر 

 ةدو مطالعه به رغم عالقه نسبت به رشت بود. در هر

ی و عدم احساس شغل ةتحصیلی، نگرانی نسبت به آیند

و هدف دانشجویان با توجه  شودامنیت شغلی مشاهده می

موقعیت شغلی، داشتن امنیت  تحصیلی و ةبه تفاوت رشت

           باشد. چنین به نظرمین رفاه اقتصادی میأت شغلی و

بهداشت به دلیل لغو  ةرسد که در دانشجویان دانشکدمی

ر دانشجو د ةروییرش بی، پذگذراندن طرح نیروی انسانی

التحصیل، توزیع های بهداشت، افزایش افراد فارغرشته

تحصیل جهت  ةنامناسب نیروی انسانی، گرایش به ادام

صمدی ) ةهای  باال، منطقی باشد. در مطالعمین خواستهأت

نگرش دانشجویان بهداشت محیط  (1389 ،و همکاران

 %5/86 نسبت به ادامه تحصیل مطلوب بود به طوری که

رشته معتقد بودند که این رشته در مقاطع دانشجویان این 

          ة ما کند، که با مطالعباالتر ارزش بیشتری پیدا می

ارک آبادی و همکاران مب ةخوانی دارد.  نتایج مطالعهم

نسبت به  ة بهداشت اراکدانشجویان دانشکد نشان داد که

شغلی خود نگرش مثبتی داشتند.  ةتحصیلی و آیند ةرشت

( نشان داد که 1385 ،همکاران روحی و)بر اساس پژوهش 

تواند با عوامل مختلفی ارتباط داشته ها میانسان ةانگیز

 های پژوهش، باورهای دانشجویان درباشد و بر اساس یافته

تحصیلی  ةهای خود برای انجام کارها با انگیزمورد توانایی

تواند سبب بهبود ارتباط دارد و بهبود خود کارآمدی می

براستین و  ةانشجویان شود. به عقیدتحصیلی د ةانگیز

 ةتوانایی برای رشت ، دارا بودن مهارت و(2002ان)همکار

بر انتخاب  علمی و مشکالت تشخیصی مربوطه، محتوای

 ایهمطالع دانشجویان تأثیرگذار بوده است. در ةشغل آیند

( که به بررسی عالقه به تحصیل 1387 همکاران، )ارفعی و

مرتبط با آن در دانشجویان  عوامل مامایی و ةدر رشت

های علوم پزشکی تهران انجام دادند، به این نتیجه دانشگاه

کافی برخوردار نبودند و  ةرسیدند که دانشجویان از عالق

خود را مطابق با نیازها و انتظاراتشان ارزیابی  ةآیند ةحرف

( و 1995،تودیسکو و همکاران) .نکرده بودند

خود نتیجه گرفتند که  در پژوهش ( نیز1371،طهماسبی)

یافتن فرصت مناسب برای کمک به انسانهای دیگر از 

ژوت و می) ترین عوامل انگیزشی است.جمله مهم

( در پژوهش خود به نتیجه مشابه در این 1991،همکاران

 زمینه دست یافتند. 

ترین مهم تحصیلی دانشجویان از ةانگیز عالقه و       

داد شود که بر برونیها محسوب مهای دانشگاهچالش

       ؤثر است و یکی از های آموزشی بسیار مسیستم

ریزان آموزشی، میزان ترین محورهای فعالیت برنامهحساس

مقاطع تحصیلی باالتر و ادامه  موفقیت دانشجویان در

باشد. در این راستا تشویق اطرافیان تحصیل دانشجویان می

ی جهرمی, )بخش باشداز عوامل و فاکتورهای انگیزشی می

حاضر،  ةدست آمده از مطالعه(. بر اساس نتایج ب1388

 ةمرتبط و با اهمیت در انگیز ةکنندسایر عوامل تقویت

ادامه تحصیل، در بعد عوامل خانوادگی عامل: رضایت 

تحصیلی، در بعد عوامل اقتصادی عامل:  ةخانواده از رشت

 افزایش حقوق و مزایا با ادامه تحصیل، و در بعد عوامل

فردی عواملی چون: کسب مقبولیت اجتماعی با ادامه 

 ذکر کردند هتحصیل و رسیدن به رتبه و مقام اساتید رشت

باشد. در ما همسو می ةکه از بعد تشویق اطرافیان با مطالع

پژوهش حاضر، عواملی چون: تأمین شدن از نظر اقتصادی، 

خاطر هافزایش حقوق و مزایا و افزایش مقبولیت اجتماعی ب

           باالتر از عوامل اقتصادی ودرآمد بیشتر با مدرک 

ادامه تحصیل ذکر  ةمؤثر و با اهمیت در انگیز ةکنندتقویت

کردند. اطمینان داشتن از آینده، از جمله امکان ادامه 

دست آوردن جایگاه اجتماعی و اقتصادی هتحصیل و ب

تحصیلی دانشجویان مؤثر است.  ةمناسب در میزان انگیز

( نیز در تحقیق 1386 ،مولوی و همکاران) به طوری که

تحصیلی  ةخود امید به آینده را از عوامل مؤثر در انگیز

دانشجویان معرفی کرده است. وضع مالی خوب، تشکیل 

دست آوردن شغل مناسب که همگی از هخانواده و ب

نیازهای اولیه و ثانویه فیزیولوژیک هستند، از مهمترین 
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، شوند )میرکمالیحسوب میعوامل انگیزش دانشجویان م

( دریافت که عوامل مالی و 1996 ،سوالس)(. 1388

روند، های مهم دانشجویان به شمار میاقتصادی از انگیزه

نیازهای اساسی آنان  یطور غیر مستقیم با ارضاهکه ب چرا

مبتنی بر هدف،  ةدر ارتباط هستند. هماهنگ با نظری

نیازهای اولیه و  اند که تجسمها نشان دادهبرخی بررسی

ها بینی دستیابی به این هدفاساسی در آینده و پیش

دانشجویان برای فعالیت  ةگیر انگیزباعث افزایش چشم

(. بر  اساس 2001 ،)هریش گرددبیشتر در زمان حال می

حاضر، اکثر واحدهای مورد  ةدست آمده از مطالعهنتایج ب

خاطر هب افزایش مقبولیت اجتماعیپژوهش، عواملی چون: 

بهتر ، آرزوی رسیدن به رتبه و جایگاه اساتید، مدرک باالتر

عالقه ، های مدیریتیرسیدن به پست، شدن امنیت شغلی

را از عوامل اجتماعی و  به کار بالینی با مدرک باالتر

ادامه تحصیل  ةمرتبط و با اهمیت در انگیز ةکنندتقویت

 به گرایش نیز (1376)جمشیدی  ةذکر کردند. مطالع

توان انگیزشی  ةدهندکار را از عوامل افزایش پیشرفت و

انگیزه دارای  (2000) ذکر نمود. بر اساس نظر لیتل و برین

رسد عوامل مثبت باشد که به نظر میعوامل بیرونی نیز می

آن شامل: عالقه به تحصیل، کسب امتیازات باالتر، موقعیت 

رام و شغلی بهتر، موقعیت اجتماعی مطلوبتر، کسب احت

   ر، رضایت از خود و سایر عوامل اعتقاد به نفس بیشت

در پژوهش حاضر، اکثر واحدهای  (.2000،باشد )لیتلمی

مورد پژوهش در دو گروه کارشناسی بهداشت عمومی و 

ای، عامل: تمایل به ادامه تحصیل در سایر بهداشت حرفه

ها، و در گروه کارشناسی بهداشت محیط، عامل: رشته

 ةریزی مناسب را از عوامل فردی و بازدارندامهنداشتن برن

ادامه تحصیل ذکر کردند.  ةمرتبط و با اهمیت در انگیز

( نیز اشاره نمودند که یکی از 1376) موری و همکاران

ل و ایعلل کاهش انگیزه عدم شناخت از رشته و مس

ررسی قرار گیرد. مشکالت آن باشد که باید بیشتر تحت ب

مطالعه، وضعیت متفاوت  هایاز جمله محدودیت

دانشجویان از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

توان است که بر نتایج تحقیق اثرگذار است و همچنین می

گویی به به صرف وقت و عدم صداقت دانشجویان در پاسخ

ها که از شرایط اساسی صحت و سالمت مطالعه نامهپرسش

 است، اشاره کرد.

 گيري نتيجه
حاضر، اکثر  ةدست آمده از مطالعهاساس نتایج ب بر    

واحدهای مورد پژوهش در دو گروه کارشناسی بهداشت 

ای، عامل: تمایل به ادامه تحصیل عمومی و بهداشت حرفه

بهداشت محیط،  ها، و در گروه کارشناسیدر سایر رشته

ریزی مناسب را از عوامل فردی و عامل: نداشتن برنامه

ادامه تحصیل ذکر  ةو با اهمیت در انگیزمرتبط  ةبازدارند

 ةطور کلی عوامل فردی و خانوادگی در انگیزهب و کردند.

   یان از اهمیت بیشتری برخوردار ادامه تحصیل دانشجو

مشاوره و  ةهای آموزشی، ارایلذا تقویت برنامه ،باشندمی

 ةتحصیلی و آیند ةحمایت از دانشجویان در توجیه رشت

ثری در تقویت نگرش آنها ؤم مفید وتواند نقش شغلی می

آموزشی باید بر تالش خود افزوده،  هایداشته باشد. نظام

ارتقاء  آموزشی را شرایط موجود، شرایط حفظ عالوه بر

های مرتبط یعنی فراگیر، فرادهنده و بخشیده و بر مؤلفه

  امکانات آموزشی تأثیرگذار باشند.

 تشكر و قدرداني 
م مراتب قدردانی و سپاس خویش یندابر خود واجب می    

ن محترم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و والؤمس ةکلی را از

دانشجویانی که در به ثمر رسیدن  ةهمچنین از کلی

رضایی و  ها اند، خانمپژوهش حاضر همکاری داشته

 ةحاضر مصوب کمیت ة، مطالعمییابراز نماشهسوار 

شاهرود با کد دانشگاه علوم پزشکی دانشجویی تحقیقات 

 باشد.می 9337طرح 
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Abstract: The present research was a cross- sectional study and aimed to determine the factors 

associated with motivation for continuing education  among health science students, Shahroud 

University of Medical Sciences in 2014. The study population was all faculty students of Public 

Health department. Questionnaires including 43 questions on individual, family, economic and 

social factors were completed by 279 people; then data analysis was performed using SPSS19 

software. Based on findings, 75.6%, 72.4% and 68.4% of occupational, environmental and 

public health students respectively stated the positive motivation regarding to achieve higher 

academic degrees. From the perspective of the majority of environmental health students, 

development of practical skills (82.8%) and family desire for student’ further education 

(62.2%); from the perspective of the majority of occupational students, the use of all the 

facilities for further education (71.8%); and in opinion of public health students, increased 

knowledge and awareness(76.5%) and family desire for student’ further education (71.8%); and 

finaly from the perspective of the majority of occupational and public health students, the wish 

to study in other fields was noted as motivational reinforcement factor of higher education. To 

this end, from the perspective of the majority of environmental health students, lack of proper 

planning was mentioned as barrier for motivation of higher education. according to this results, 

it was showed that individual and family factors were more important factors in motivation of 

higher education. Therefore, Strengthen training programs, counseling and support in justifying 

the students’ education and future career can be useful and plays an effective role in 

strengthening their attitudes. 

Keywords: Motivation, Higher Education, Students,  Health. 

 
*Corresponding author: Facullty member, MSc in Nutrition, School of Public Health, 

Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:delvarianzadeh_mehri@yahoo.com

